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ՀՏԴ  809.198.1                                                                                                                            Հայոց լեզու          

ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հասմիկ  ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր` զուգաձևություն, հոլովում, հոլով, հոլովիչ, անկանոն հոլովում, արտաքին հոլովում, ներքին 
հոլովում, ձևային հոլովում, իմաստային հոլովում,  անվանական հոլովում, կայուն բառակապակցություն, նորմ: 

Ключевые слова- параллельные формы, склонение, падеж, показатель склонения, неправильное  склонение, внешнее 

склонение, внутреннее склонение, склонение по форме, смысловое склонение, именное склонение, устойчивое 
словосочетание, норма. 

Keywords- equivalent forms, declension, case, declension marker, irregular declension, inflectional declension, internal declension, 
declension according to form, declension according to meaning, set expressions, norm. 
                                                           

А. Газарян 

Параллельные падежные формы в системе склонения именных частей речи 

 

 Существование правильных и неправильных, эквивалентных и неэквивалентных форм в современном 

армянском языке обусловлено взаимовлиянием различных падежeй, аналогией, расширением  склонением типа  

и– армянского языка или исходит из ранних этапов развития языка. 

Параллельные формы системы склонения именных частей речи, описанных  в нормативной грамматике, 

анализируются с точки зрения их прагматических, семантических, структурных и стилистических качеств. 

Эти качества   должны быть обязательно учтены при выборе параллельной формы и ее употреблении в 

различных  стилях речи. 
 

A.Ghazaryan 

Equivalent forms in the nominal declension paradigm 

 

Regular and irregular declension, the equivalent and none-equivalent members of nominal declension paradigm in 

Modern Armenian are conditioned by interaction of cases, linguistic analogy, the expansion of   - i declension of 

Armenian and the impact of older stages of language development. 

The equivalent forms in nominal declension system, adopted in normative grammar, are analyzed from the 

perspective of their pragmatic, semantic, structural and stylistic function. These functions should necessarily be 

considered in the choice of the equivalent forms and in their usage in various discourses. 

 

   Լեզվի նկատմամբ յուրաքանչյուր մարդու վերաբերմունքով կարելի է միանգամայն ճշգրիտ 

դատել ոչ միայն նրա կուլտուրական մակարդակի , այլև քաղաքացիական արժեքի մասին: 

Անսխալ գրելն ու արտասանելը, ճիշտ մտքեր կառուցելը մարդու գրագիտության առաջին ու 

տարրական չափանիշներն են: Դրանից հետևում է, որ յուրաքանչյուրն իր խոսքի գրական 

որակն ու մակարդակն ապահովելու նպատակով պետք է նախ և առաջ տիրապետի և հետևի 

լեզվական նորմին, որը լեզվական հանրության կողմից որոշակի ժամանակաշրջանում 

ընտրված և ընդունված կանոնների ամբողջությունն է:    Լեզվական նորմի ըմբռնման հետ 

սերտորեն առնչվում է զուգաձևություն հասկացությունը, որի իմացությունն այսօր ունի թե՛ 

տեսական, թե՛ գործնական նշանակություն: Զուգաձևությունները իմաստով նույն և ձևով 

տարբեր բառային կամ քերականական ձևեր են և պատմականորեն <<առաջանում են որպես 

լեզվական հեղաշրջման հետևանք, որպես լեզվի մյուս գործոնների ազդեցության արդյունք, 

որպես ներլեզվական իրողությունների բազմաբնույթ փոխհարաբերությունների հետևանք>>1: 

   Զուգաձևությունները հատուկ են նորմավորված գրական լեզուներին իրենց գոյության բոլոր 

շրջաններում: Լեզվական համակարգում առաջացող որևէ զուգահեռ ձև սկզբից դիտվում է 

նորույթ և ոչ հանձնարարելի: Ժամանակի ընթացքում, եթե այն արմատավորվում է և 

տարածվում, ձեռք է բերում հավասար գործածության իրավունք արդեն գոյություն ունեցողի 

կողքին: Որոշ ժամանակ անց՝ դրանք, չունենալով լեզվաարտահայտչական կամ իմաստային 

որևէ տարբերություն, դառնում են համազոր և փոխարինում իրար: Այնուհետև 

                                                 
1
 Աղաջանյան Զ.,Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Երևան, 2007,էջ 214   : 
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զուգաձևությունների հավասարակշռությունը խախտվում է, և հաճախանում է նոր տարբերակի 

գործածությունը: Աստիճանաբար հինը իր տեղը զիջում է նորին (հնարավոր է և հակառակը): 

 Զուգաձևությունների ժամանակավոր հարաբերակցության շրջանում տարբերակների 

հարաբերակցությունը չի կարող նույնը լինել, ուստի և այդ հարաբերակցությամբ 

պայմանավորված՝ զուգաձևությունները լինում են կանոնական և ոչ կանոնական: Կանոնական 

զուգաձևություններում տարբերակները կարող են լինել համազոր և ոչ համազոր: Համազոր են 

այն տարբերակները, որոնք իմաստային, ոճական, լեզվաարտահայտչական զգալի 

տարբերություններ սովորաբար չեն ունենում և կարող են իրար ազատ փոխարինել, կիրառվել 

բոլոր ոլորտներում: Ոչ համազոր զուգաձևություններն ունեն իմաստային, ոճական, 

կիրառական, տարածական որոշակի տարբերություններ և գտնվում են լրացուցիչ բաշխման 

մեջ:  Չնայած ոչ կանոնական զուգաձևությունները սովորաբար հակասում են լեզվական 

նորմին, սակայն լեզուն չի բացառում այնպիսի անկանոն տարբերակների գոյությունը, որոնց 

գործածությունը որոշակի նպատակով և որոշակի բառային միջավայրում համարվում է 

թույլատրելի լեզվական նորմի տեսակետից: 

   Ժամանակակից հայերենը, լինելով համակարգված և նորմավորված լեզու, չի բացառում 

զուգաձևությունների գոյությունը, և ներկա փուլում նրա բոլոր մակարդակներում՝ հնչյունական, 

բառային, քերականական, զուգաձևությունները հասել են մեծ չափերի: Քանի որ նրանցում 

զուգահեռ տարբերակները կարող են լինել և՛ նորմատիվ, և՛ ոչ նորմատիվ, ուստի 

անճշտություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ստույգ գիտելիքներ լեզվական 

նորմի մեջ ընդունված զուգաձևությունների, նրանց առաջացման, գոյության, ինչպես նաև 

գործածության ոլորտների տեղին և ճիշտ օգտագործման նրբությունների մասին: Արդի հայ 

լեզվաբանության մեջ այս առումով առավել շատ կատարվել են նկարագրական աշխատանքներ: 

Արձանագրվել են եղած փաստերը և դրանով իսկ հաստատվել նրանց գոյությունը լեզվի 

համակարգում, բայց թե ինչ արժեք ունեն դրանք լեզվի զարգացման տվյալ փուլում, 

տարածական ինչ չափերի են հասել, կիրառական ինչպիսի ոլորտներ են ընդգրկում, 

իմաստային, ոճական ինչպիսի նրբություններ ունեն, կանոնակա՞ն են, թե՞ ոչ, և նման այլ 

հարցեր մնում են քիչ ուսումնասիրված:   Սույն աշխատանքի սահմաններում մեզ հետաքրքրում 

են ժամանակակից գրական հայերենի գոյականի հոլովման համակարգում առկա և նորմատիվ 

քերականություններում ընդունված զուգաձևությունները, որոնց քննությանն էլ 

կանդրադառնանք ստորև՝ ներկայացնելով դրանք ըստ իրենց ունեցած կիրառական, 

իմաստային, կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունների: 

   Սկզբից իսկ նշենք, որ կա <<ժամանակակից հայերենի համար առաջին կարգի հոլովական  

18 թեքույթ` 10 վերջավորություն, 8 հերթագայություն.1) վերջավորություններ` ա( աղջկ+ա), ի 

(քաղաք+ի), ո (սիր+ո), ու (ձի+ու), ան (գարն+ան), անց (մարդիկ+անց), յան (կորստ+յան), ոջ( 

ընկեր+ոջ), վա( երեկ+վա),  վան (մահ+վան). 2) հերթագայություններ` այ/ո (հայր+այ/ո), ը/ե 

(դուստըր+ը/ե), ի/ու (գինի+ի/ու), ու/ա( տուն+ու/ա, արյուն+ու/ա), ու/վա( անուն+ու/վա), ք/ց 

(Վարդանանք+ք/ց), յ-ք/ն-ց (կանայք+յ-ք/ն-ց), որոշ վերապահությամբ` ի-ք/ո-ց (գյուղացիք+ի-ք/ո-

ց)>>1: Սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր գործածության զուգորդելիության հատուկ ոլորտը, 

սակայն այդ նույն ձևույթները երբեմն զուգակցվում են միևնույն բառին՝ ստեղծելով բառերի 

քերականական զուգահեռ ձևեր:    Զուգահեռ տարբերակները կարող են առաջ գալ նաև 

հոլովումների փոխանցման հետևանքով: Այս կարգի տարբեր հոլովաձևերը համարվում են 

միևնույն ենթահոլովաձևի կամ հոլովաձևի տարբերակներ: Այդպիսիք առկա են նաև 

բացառական և գործիական հոլովներում, որոնք հիմնականում հիմքափոխության արդյունք են: 

Անդրադառնալով հոլովական զուգաձևություններին՝ Մ. Ասատրյանը նշում է. 

<<Զուգաձևությունների առկայությունը բացատրվում է՝ 

                                                 
1
Ջահուկյան Գ.,Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Երևան, 1969, էջ 159: 
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ա.  ժամանակակից հայերենի ընդհանրական հոլովման՝ ի հոլովման գերիշխող դիրքով, նրա՝ 

մյուս հոլովումների մի զգալի մասին փոխարինելու կարողությամբ, 

բ. ձևային, իմաստային և ձևաիմաստային հոլովումների փոխներգործություններով, 

գ. ժամանակակից հայերենի հոլովման ձևերին զուգահեռ գրաբարյան հոլովական ձևերի  

առկայությամբ, այսինքն՝ պատմական գործոններով>>
13: 

   Այժմ համապատասխան խմբերով կամ առանձին-առանձին քննենք ժամանակակից  

հայերենի հոլովական զուգաձևությունները:    Բոլոր զուգաձևությունները  ներկայացվում են 

<<Հայոց լեզու>> առարկայի ձևաբանության բաժնի դպրոցական ծրագրերի, գործող 

գասագրքերի, բուհական ձեռնարկների համաձայն: 
        Այսպես՝ 

 1.Օր, ամիս, ժամ, ժամանակ, գիշեր, կեսգիշեր, առավոտ բառերը, ժամանակային իմաստով 

պայմանավորված, ենթարկվում են վա հոլովման, իսկ ձևաբանական համաբանությամբ, 

ընդհանրական կանոնի հետևողությամբ`  ի հոլովման: Օրվա/օրի, ամսվա/ամսի, ժամվա/ժամի, 

ժամանակվա/ժամանակի, գիշերվա/գիշերի, կեսգիշերվա/կեսգիշերի, առավոտվա/առավոտի 

բառաձևերը կանոնական, բայց ոչ համազոր զուգաձևություններ են և տարբերվում են իրարից 

թե՛ նրբերանգային իմաստներով, թե՛ շարահյուսական կիրառությամբ, թե՛ ոճական 

նշանակությամբ: 

   Ի հոլովմամբ հոլովվելու դեպքում նրանց մեջ ժամանակային իմաստը որոշ չափով 

մթագնվում է: Այդ բառերը վերցվում են որպես սոսկ ժամանակի միավորներ, և նման դեպքերում 

տարբերակները իրար չեն փոխարինում: Օր.՝ 

1.Այդ ամսվա մեջ պետք է ամեն ինչ հասցնել:Ամսի հինգին կհանդիպենք:  

2.Երկու օրվա ճանապարհ է մնացել:  Այդ ինչ օրի ես հասել:   

3.Կեսգիշերվա քունը ամենաքաղցրն է: Նա եկավ կեսգիշերին:   

4.Այն ժամանակվա դեպքերից  չեմ ուզում խոսել:  Հարցը տրվեց  ճիշտ ժամանակին: 

    Վերոհիշյալ բառերի բացառականը նույնպես ներկայանում է զուգաձևությամբ՝ կազմվելով 

մերթ տրականի, մերթ ուղղականի հիմքով: Երբ բառը գործածվում է որպես ժամանակային 

սկզբնակետ ցույց տվող ժամանակի պարագա և պատասխանում ե՞րբ, երբվանի՞ց հարցերին, 

բացառականը կազմվում է տրականի հիմքով, և այդ դեպքում տվյալ գոյականը կա՛մ որոշիչ չի 

ունենում, կա՛մ ունենում է ժամանակային հաջորդականություն արտահայտող որոշիչներ (այս, 

այդ, այն, նախորդ, հաջորդ, անցյալ և այլն): Օր՝.Առավոտվանից ոչինչ չեմ կերել: Հաջորդ 

օրվանից կսկսենք մեր գործերը: Իսկ երբ գոյականը վերցվում է որպես ժամանակի միավոր և 

ունենում թվականով կամ չափ ցույց տվող այլ բառերով արտահայտված որոշիչներ, 

բացառականը կազմվում է ուղղականի հիմքով: Օր՝. Երկու ամսից ավելի է՝ չենք հանդիպել:  Մի 

քանի օրից  կմեկնենք: 

   Գիշեր և ցերեկ բառերի գործիականը կազմվում է և՛ ուղղականի հիմքով, և՛ տրականի 

հիմքով, օր.՝ գիշերով/գիշերվանով, ցերեկով/ցերեկվանով: Նշված զուգաձևություններում ոչ 

համազոր տարբերակները ցույց են տալիս ժամանակ, պատասխանում են ե՞րբ հարցին: Օր՝. 

Գիշերով եկավ, ցերեկով գնաց: Երկրորդ տարբերակները փոխանուն գործիական են, ժամանակ 

ցույց չեն տալիս, պատասխանում են ինչո՞վ հարցին և նշանակում են<<գիշերվա, ցերեկվա, 

որևէ բանով>>:  

   Օր և ամիս բառերի գործիականը նույնպես կազմում է ոչ համազոր զուգահեռներ՝ 

օրվանով/օրով, ամսվանով/ամսով: Առաջին տարբերակները փոխանուն գործիականներ են, իսկ 

երկրորդ տարբերակները` ժամանակի միավորներ և ընդունում են չափ ցույց տվող որևէ բառով 

արտահայտված որոշիչ: Օր՝.Այդ ամսվանով (այդ ամիսը ձեռք բերածով) ես մի կերպ պահեցի 

ընտանիքս: Երկու ամսով մեկնում են Մոսկվա: 

2.Ժամանակ ցույց տվող բառերի նման զուգաձևությամբ արտահայտվում է նաև տարի բառը: 

Տարվա/տարու բառաձևերի առկայությունը պայմանավորված է ձևաբանական համակարգին 

                                                 
1
 Ասատրյան  Մ., Ժամանակակից հայոց  լեզու, Երևան, 2007,էջ 85: 
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հատուկ երևույթներով՝ հոլովում ըստ իմաստի, հոլովում ըստ ձևի: Տարբերակների 

գործածությունը պայմանավորված է նրանց իմաստային տարբերությամբ: Բառը ձևային ու 

հոլովման ենթարկվում է միայն ժամանականիշ իմաստով չգործածվելու դեպքում: Օր՝. Տարվա 

մեծ մասը գտնվում է գյուղում: Տատի տարուն այդպես էլ չկարողացավ ներկայանալ: 

3.Մահ բառը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է մահու/մահվան/մահի 

եռաձևությամբ: Երեքն էլ կանոնական, նորմով հաստատված ձևեր են, բայց ունեն ոճական 

նրբերանգային տարբերություններ: Մահու տարբերակը, որ ավանդված է գրաբարից, արդի 

հայերենում ունի սահմանափակ գործածություն, պահպանված է մի քանի 

կապակցություններում՝ մահու հրեշտակ, մահու բերան գնալ, մահու բերանն ուղարկել, մահու 

չափ և այլն: Նրա փոխատեղումը մեկ այլ տարբերակով թույլատրելի չէ զուտ ոճական առումով: 

Այն հիմնականում գործածվում է գեղարվեստական խոսքում, կայուն կապակցությունների մեջ: 

Մահվան բառաձևը ևս կապված է գրաբարի հետ, բայց, ի տարբերություն մահու ձևի, 

գործածության մեծ հաճախականություն է ստացել միջին հայերենում և այսօր էլ շարունակում է 

ընդգրկել կիրառության լայն ոլորտներ: Ժամանակակից հայերենում որպես օրինաչափ ձև 

ընդունվում է մահի ձևը, որը, լինելով նորակազմություն, մահվան ձևի հետ կազմում է համազոր 

տարբերակ, թեև գործածությամբ զիջում է   նրան: 

4. ՈՒ հոլովման պատկանող մի շարք բառեր՝ կաշի, հայելի, ածելի, բանալի, ալկալի, 

խնկալի, սպեղանի, այրի, այրուձի,բոխի,  գերանդի, գերի, խեցի, կանաչի, նավաստի, նարդի, 

շաշկի, ջորի, սռնի, ցնցոտի, քեռի, օղի, Մեղրի, Մուղնի, Վեդի, Գառնի,  Մոսի, Աղասի, Րաֆֆի, 

Քենեդի, Գարիբալդի, Գորկի և այլն, զուգահեռաբար ենթարկվում են ի հոլովման: Օր՝. 

կաշու/կաշվի, հայելու/հայելիի, գերանդու/գերանդիի, Մոսու/Մոսիի և այլն: Նշված բառերի ու-

ով ձևերը կազմվում են ըստ ձևի, որոնք և գործածությամբ ավելի տարածված են,  իսկ ի-ով 

ձևերը՝ համապատասխան միտումին: 

  ՈՒ հոլովման պատկանող մի շարք բառեր զուգաձևություն են դրսևորում նաև 

գործիականում և ներգոյականում՝ կազմվելով և՛ տրականի, և՛ ուղղականի հիմքով: Օր՝. 

այգիով/այգով, որդիով/որդով, մատանիով/մատանով և այլն: 

5. Աստված բառը ներկայանում է աստծո/աստծու զուգաձևությամբ: Աստծո ձևը, լինելով ոչ 

կանոնական տարբերակ, կիրառությամբ չի զիջում ժամանակակից հայերենում օրինաչափ 

համարվող աստծու ձևին: Սրանք,  չունենալավ իմաստային և ընդգծված ոճական 

տարբերություն, կարող են հավասարապես իրար փոխարինել: 

6.Քույր, սկեսուր, տալ, տեգր բառերը,  ոջ հոլովմանը օրինաչափորեն պատկանելուց բացի, 

ենթարկվում են նաև ի հոլովման՝ քրոջ/քույրի, սկեսրոջ/սկեսուրի, տալոջ/տալի, տեգրոջ/տեգրի: 

Գրաբարյան անկանոն հոլովման ենթարկվող քույր բառը միջին հայերենում կին բառի 

համաբանությամբ սկսում է հոլովվել ոջ հոլովիչով: Քրոջ/քույրի զուգաձևությունը ուշ շրջանի 

արդյունք է և ունի իմաստային տարբերություն: Քույրի ձևը թույլատրելի է միայն բառի` 

<<բուժքույր>> իմաստով գործածության դեպքում: Սկեսուր բառը գրաբարում ենթարկվում էր ի-

ա խառն հոլովման, տալ բառը՝ ի հոլովման: Միջին հայերենի վերջին շրջանում սկեսուր, տալ և 

տեգր բառերը արդեն իսկ ոջ հոլովման ենթարկվող բառերի համաբանությամբ սկսում են 

հոլովվել ոջ  հոլովմամբ: 

    Ժամանակակից հայերենում նշված բառերի ի-ով տարբերակները ներքին միտումի 

արդյունք են: Լինելով նորմով ընդունված համազոր տարբերակներ՝ ի-ով ձևերը գործածությամբ 

զիջում են ոջ-ով  ձևերին: 

7. ՈՒմ ածանցով կազմված որոշ բառեր՝ ցասում, կառուցում, բեկում, միտում, իրարանցում, 

բորբոքում, զեկուցում, ծագում, ուսում և այլն, ենթարկվում են և՛ ան, և՛ ի հոլովման, օր՝. 

ցասման/ցասումի, բեկման/բեկումի, ծագման/ծագումի, զեկուցման/զեկուցումի: Զուգահեռ 

տարբերակներից երկուսն էլ կանոնական, նորմով հաստատված համազոր տարբերակներ են: 

Չունենալով իմաստային՝ ունեն միայն ոճական և կիրառական տարբերություններ: Գործածվում 

են հիմնականում գեղարվեստական խոսքում՝ ոճական որոշակի երանգավորում հաղորդելով 

նրան: 
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8. Ամառ, ձմեռ բառերի տարբերակային ամառվա/ամռան,  ձմեռվա/ձմռան ձևերը 

կանոնական, համազոր, ազատ փոխարկելի ձևեր են: Չունեն գործածության 

սահմանափակումներ: Համապատասխան տրականներից կազմվում են նաև նշված բառերի 

գործիականները`  ամառվանով/ամռանով, ձմեռվանով/ձմռանով:  

9.Գարուն և աշուն բառերի բացառական և գործիական հոլովները կազմում են հիմքային 

զուգաձևություն՝ գարնանից/գարունից, գարնանով/գարունով, աշնանից/աշունից, 

աշնանով/աշունով: Բացառականի կազմության դեպքում նախընտրելի են առաջին 

տարբերակները, գործիականի դեպքում՝ երկրորդ տարբերակները: 

 10. Մանուկ հասարակ անունը արտահայտվում է մանկան/մանուկի զուգաձևությամբ: 

Վերջինս նորակազմություն է և քիչ գործածական: 

11.Գրաբարյան մի շարք միավանկ բառեր, որոնք վերջանում էին ն-ով և նրան նախորդող 

բաղաձայնով( բեռ, բուռ, գառ, եզ, թոռ, լեռ, ծոռ, ծունկ, կուռ) օրինաչափորեն հոլովվում են ան 

հոլովմամբ: Արդի հայերենում, համակարգային միտումին համաձայն, սրանք սկսել են հոլովվել 

նաև ի հոլովմամբ՝ բեռան/բեռի, բռան/բուռի, գառան/գառի, եզան/եզի, թոռան/թոռի, լեռան/լեռի, 

ծոռան/ծոռի, ծնկան/ծունկի, կռան/կուռի: Ի-ով ձևերի գործածությունը ավելի սահմանափակ է և 

հաճախ պայմանավորված գեղարվեստական խոսքի արտահայտչականության գործառույթով: 

12. Ձյուն, սյուն, անկյուն, արյուն, անուն  բառերը,  ենթարկվելով օրինաչափ ա ներքին 

հոլովման, ձևաբանական համաբանությամբ ենթարկվում են նաև ընդհանրական ի հոլովման՝ 

ձյան/ձյունի, սյան/սյունի, անկյան/անկյունի, արյան/արյունի, անվան/անունի: Երկու 

տարբերակներն էլ կանոնական են, համազոր, ունեն միայն ոճական գործածության որոշակի 

տարբերություն: Երկրորդ ձևերը հիմնականում կիրառվում են չափածո խոսքում՝ 

հանգավորման նպատակով: 

Արյուն և անուն բառերի գործիականը կազմվում է ինչպես ով, այնպես էլ բ վերջավորությամբ՝ 

կախված նրանից,  թե սեռական-տրականում ինչ հոլովիչ են ստացել: 

13.ՈՒթյուն ածանցով բառերի գործիականը ունի հիմքային զուգաձևություն, 

օր՝.ազնվությամբ/ազնվությունով, չարությամբ/չարությունով: Օրինաչափական բ 

վերջավորությամբ ձևերը ով վերջավորությամբ ձևերի համեմատությամբ ունեն գործածության 

մեծ հաճախականություն:  

14. Տուն և շուն բառերի բացառականը կազմվում է և՛ տրականից, և՛ ուղղականից՝ 

տանից/տնից,  շանից/շնից: Առավել գործածական են տնից, շնից կարճ ձևերը: 

15. Դուստր, կայսր, հույս, լույս, սուգ, հուր, պատիվ, հավատ, խնդիր, մամուլ բառերը և ուստ, 

իստ, ունդ վերջածանց ունեցող մի շարք բայանուններ՝ թաքուստ, փախուստ, գալուստ, ծնունդ, 

հանգիստ և այլն, ժամանակակից հայերենում ենթարկվելով ընդհանրական ի հոլովման, 

պահպանում են նաև իրենց գրաբարյան հոլովաձևերը՝ դուստրի/դստեր, 

կայսրի/կայսեր,հույսի/հուսո, լույսի/լուսո, սուգի/սգո, հուրի/հրո, պատվի/պատվո, 

հավատո/հավատի, խնդրի/խնդրո, մամուլի/մամլո, թաքուստի /թաքստյան, 

փախուստի/փախստյան, գալուստի/գալստյան, ծննդի/ծննդյան, հանգստի/հանգստյան: Երկրորդ 

ձևերը անկանոն, բայց նորմով հաստատված ոչ համազոր տարբերակներ են, ունեն 

սահմանափակ գործածություն. Որոշ բառաձևեր պահպանվում են մի քանի քարացած 

կառույցներում, օր՝.  հուսո շող, լուսո աստղ, սգո թափոր, հրո ճարակ, Հրո երկիր, պատվո 

տախտակ, խնդրո առարկա, հավատո հանգանակ, մամլո ասուլիս, մամլո խոսնակ և այլն: 

Նշված բառաձևերի գրաբարյան տարբերակները թույլատրելի են միայն ոճավորված 

տեքստերում՝ խոսքին հանդիսավորություն, պաթետիկություն, պատմական շունչ հաղորդելու 

նպատակով: ՈՒնդ, ուստ, իստ ածանցներով վերջացող բառերի գրաբարյան ձևերը արդի 

հայերենում ավելի շատ ունեն ածականական իմաստ: 

   Հոլովական տարահիմք զուգաձևություններ են առկա  նաև անձնական դերանվան առաջին 

և երկրորդ դեմքի դերանունների բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովներում 

/ինձնից-ինձանից, ինձնով-ինձանով, ինձնում- ինձանում, քեզնից-քեզանից, քեզնով-քեզանով, 
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քեզնում- քեզանում, մեզնից-մեզանից, մեզնով- մեզանով, մեզնում-մեզանում, ձեզնից-ձեզանից, 

ձեզնով-ձեզանով, ձեզնում-ձեզանում: 

  Այսպիսով` զուգաձևությունները, որոնք լեզվի բնականոն զարգացման յուրահատուկ 

դրսևորումներ են, առկա են լեզվական համակարգի բոլոր մակարդակներում և ունեն իրենց 

առաջացման պատճառները: 

   Ժամանակակից հայերենի գոյականի հոլովման համակարգում արտահայտված 

կանոնական և ոչ կանոնական, համազոր և ոչ համազոր զուգաձևությունների 

ուսումնասիրությունից հետևում է, որ դրանք, լինելով կա՛մ տարբեր հոլովումների փոխադարձ 

ներթափանցման, կա՛մ համաբանության և ի հոլովման սահմանների ընդարձակման միտումի 

հետևանք, կա՛մ էլ ավանդված լեզվի զարգացման նախորդ շրջաններից, հիմնականում ունեն 

նրբիմաստային, կիրառական, տարածական և ոճական  տարբերություններ: Համապատասխան 

խոսքում զուգաձևության եզրերից մեկնումեկի ընտրության հարցում նշված 

տարբերությունները պետք է անպայման հաշվի առնել: 
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 ՀՏԴ   371.31:809.198.1                                                            Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

 

ՀԵՔԻԱԹԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ 

(իՆՏԵՐԱԿՏԻՎ)  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 

 

Միրա ՅԱՐԱՄԻՇՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր-Ուսուցում,հեքիաթ, ինտերակտիվ (համագործակցային), Խթանում, Իմաստի ընկալում, Կշռադատում, 

բանավեճ, ամփոփում, խմբային համակարգ, բառային աշխատանք:   

Ключевые слова-Обучение, сказка, интерактивные, продвижение, чувственному восприятию, обсуждения, дебаты, 

обобщить, групповой системы, лексическая работа. 

Key words- Training , tale, interactive, promotion, sense perception, deliberation, debate, summarize, group system, lexical work. 
 

М.Ярамишян 

Преподавание жанра сказки в средней школе на основе интерактивного метода обучения 
 
В статье, согласно требованием новой общеобразовательной системы, рассматривается преподавание жанра 

сказки, в частности, в 5 классе, на основе интерактивного метода обучения, приводя конкретный пример 
предусмотренной программы, по разделу «С неба упало 3 яблока» по первой сказке «Не рой другому яму, сам в нее 
попадешь». 

M.Yaramishyan 

The Fairy Tale Genre Teaching on the Basis of the Interactive Method at Secondary School 

 
The article deals mainly with the fairy tale genre teaching particularly in the fifth for on the basis of the interactive method 

of teaching on demands of the new educational system based on the example in accordance with the curriculum referring to 
the unit «Tree apples fell from the sky» and  Chickens come home to roost ». 

 
  Համագործակցային  ուսուցման ժամանակ  սովորողները, համագործակցելով  փոքր խմբերով, 

ձևավորում են ընդհանուր հասկացություններ և հմտություններ: Աշակերտները համագործակցային 
միջավայրում են կառուցում իրենց հմտությունները`խոսելու, բացատրելու, բանակցելու, վիճարկելու  և 
հարցեր տալու միջոցով: 

 

Համագործակցային ուսուցումը իրականանում է համագործակցային դասի միջոցով, որը 
հիմնականում  կազմված է տրամաբանորեն իրար հաջորդող  վարժություններից: Դրանց 

կատարման ընթացքում միասին սովորելով  և փորձարկելով, կիրառելով սոցիալական, 
ինքնաճանաչման  և մտածողության հմտություններ` սովորողներն ակտիվորեն կառուցում են  նոր 
գիտելիքներ և ձեռք են բերում ու զարգացնում նոր հմտություններ: 

Ի±նչ պետք է անի ուսուցիչը  համագործակցային ուսուցում կազմակերպելու համար: 
1.Անհրաժեշտ է դասագրքի նյութը, դասապլանները, դասապրոցեսները, առաջադրանքները 

կառուցել այնպես, որ սովորողները համագործակցելու  կարիք ունենան: 
2.Ուսումնական նյութը, ուսուցման մեթոդները համապատասխանեցնել կոնկրետ առարկայի, 

կոնկրետ դասարանի կարիքներին: 
3.Հաշվի առնել այն խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ առանձին  աշակերտների միջև` 

փորձելով միջամտել, կանխել հնարավոր ձախողումները, կոնֆլիկտները(հակասությունները): 
4.Հաշվի առնել սովորողների  խմբային և անհատական պատասխանատվությունը: 

Համագործակցային ուսուցմամբ արդյունավետ դասավանդման կարևոր նախապայման է  
դասին հանգամանալից նախապատրաստվելը:Սա ենթադրում է  նյութին մանրամասն 
ծանոթանալը և դասի ողջ ընթացքը պատկերացնելը: Թերևս ամենակարևորը դասի նպատակը  
հատուկ գիտակցելն է. ու±ր ենք ուզում հասնել, ի±նչ ուղիով, ի±նչ միջոցներով: 

Երբ անցում է կատարվում դասագրքում տրված  տեքստի ուսումնասիրությանը, ապա ուսուցիչը 

առաջարկում է մտածել ավելի որոշակի թեմայի շուրջ: Օրինակ` հենց վերնագիրը զրույցի նյութ 
կարող է դառնալ: Աշխատանքը կարելի է կազմակերպել §Խթանում, Իմաստի ընկալում, 
Կշտադատում¦ կամ`  ԽԻԿ համակարգի սկզբունքով: Այս համակարգը ոչ միայն սովորողի 
մտածողությունն է  խթանում, այլև որոշակի հետաքրքրություն է մշակում կարդալու գործընթացի 
հանդեպ: Համակարգն իրականացվում է երեք փուլով` 
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ա) Խթանում, 

բ) Իմաստի ընկալում, 
գ) Կշռադատում: 
Առաջին` Խթանում փուլում անհատական որևէ առաջադրանք  է տրվում կամ խմբային 

քննարկում է անցկացվում, որի ընթացքում  նպատակ է դրվում վերհանելու սովորողների  
գիտելիքները, կարծիքները կամ անձնական փորձը այդ թեմայի շուրջ: Երբ այսպիսի առաջադրանք 
տրվում  է` գրական երկի  ուսումնասիրությունն սկսելուց առաջ, սովորողը հոգեբանորեն  
նախապատրաստվում է կարդալիք նյութի ընկալմանը: 

Երկրորդ` Իմաստի ընկալման փուլում հաղորդվում է նոր նյութ: Կազմակերպվում է նոր նյութի 

ընթերցումը: Ընդ որում`  թե' հինգերորդ, թե' վեցերորդ դասարաններում  ուստարվա սկզբին 
խորհուրդ է  տրվում բարձրաձայն ընթերցելը: Աշակերտներն ընթերցում են հատված առ հատված, 
իրար հաջորդելով: Պիտի աշխատել, որ յուրաքանչյուր երեխա կարողանա գոնե մեկ հատված 
կարդալ: Ավելի ուշ` ուստարվա ընթացքում, կարելի է հանձնարարել , որ կարդան ինքնուրույն, 
առանձին-առանձին, մտքում, եթե արդեն վարժ են կարդում, կամ էլ` առաջարկել, որ տանը 

կարդան, իսկ դասարանում կատարեն տեքստային տարաբնույթ աշխատանքներ: 
Ընթերցելու ընթացքում` իր նշած համապատասխան տեղերում, ուսուցիչը խնդրում է  կանգ 

առնել և հարցեր է  տալիս դասարանին.§ Ի±նչ է լինելու հետո, ի±նչ է անելու հերոսը, ի±նչ կլինի, 
եթե…¦ և այլն: Այսինքն` ուսուցիչը բացահայտ ներգործություն չունի, բայց անուղղակի կերպով 
սովորողներին տանում է դեպի Խթանման փուլում առաջադրված վարկածների և տեքստում 

նկարագրվող դեպքերի, գործողությունների  համադրման ճանապարհով: Սա սովորողների 
հետաքրքրությունը վառ պահելու, դասաժամին նրա գործուն մասնակցությունն ապահովելու միջոց 
է: 

Երրորդ` Կշռադատման փուլում սովորողը հանրագումարի է բերում իր գիտելիքները, 
վերակառուցում է իր  իմացածը կարդացածի ազդեցությամբ: Իսկ գրական երկը հնարավորություն է 
ընձեռում  կարդացածի հիման վրա զարգացնելու նոր , արդեն սեփական վարկածները: Սովորողը 

ոչ միայն կարդացածն իր բառերով է վերարտադրում, նոր վերնագիր է  առաջարկում կամ դեպքերի 

զարգացման իր տարբերակն է մշակում, այլև հանդես է գալիս մեկնաբանություններով և 
դատողություններով: 

Կշռադատման փուլի կարևոր բաղադրիչներից է  ամփոփումը կամ անդրադարձը, երբ սովորողը 
վերհիշում է դասի  ընթացքում իր կատարած աշխատանքը և փորձում հասկանալ, թե ի±նչ արեց և 

ինչու±: Սա շատ կարևոր է. յուրաքանչյուր սովորող պիտի հստակ իմանա, թե ի±նչ նպատակով է 
ուսուցիչն իրեն առաջարկում այդպիսի գործունեություն ծավալել: Բացի դրանից` աշակերտը 
հոգեբանորեն զգում է ուսումնական գործընթացում իր դերի կարևորությունը և 
անհրաժեշտությունը: Այդ պատճառով էլ  ուսուցիչը դասի պլան կազմելիս հատուկ պիտի նշի  թե' 
ուսուցանողի, թե' սովորողի  նպատակները և գործողությունները  դասի ընթացքում: 

ԽԻԿ համակարգը  հանդուրժողականություն, դիմացինին լսելու, ասածը հասկանալու 
կարողություններ է ձևավորում, նպաստում մտքերն ազատ և անկաշկանդ արտահայտելուն, 
ինչպես նաև զարգացնում է սովորողների ստեղծագործական  մտածողությունն ու 
երևակայությունը: 

Այս համակարգով աշխատանքը ցույց տանք հինգերորդ դասարանի մայրենիի դասընթացի 

§Երկնքից երեք խնձոր ընկավ¦ բաժնի հենց առաջին թեմայի ուսումնասիրության 
օրինակով`§Ուրիշի  համար փոս փորողը ինքը կընկնի մեջը¦: 

Առաջին` Խթանման փուլում ուսուցիչն առաջարկում է մտածել գրատախտակին  կամ էլ 
ցուցապաստառին գրված `§Ուրիշի  համար փոս փորողը ինքը կընկնի մեջը¦ նախադասության 
մասին: Հարկ չկա աշակերտներին շտապեցնելու կամ դանդաղելը ժամանակի կորուստ 

համարելու. պիտի թույլ տալ, որ երեխաները մտածեն, աշխատեն: 
Հաջորդ քայլը մտքերի փոխանակության կամ գրառումներն ընթերցելու փուլն է: Եթե ուսուցիչը 

հանձնարարել է գրել այս թեմայի շուրջ, լավ կլինի որ ինքն էլ գրի, աշխատի սովորողների հետ: 
Այսպես վարվելով`ուսուցիչը հոգեբանորեն շատ կարևոր խնդիր է լուծում. աշակերտն սկսում է 
ուսուցչին ընկալել իբրև գործընկերոջ, բացի դրանից` ավելի է կարևորում հանձնարարությունը:  
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Երբ բոլորը կարդան իրենց գրածները, ուսուցչի գրածը կծառայի որպես օրինակելի խոսքի նմուշ: 

Խթանման փուլում չկան ճիշտ և սխալ մտքեր, կան տեսակետներ և կարծիքներ, որոնք բոլորն էլ 
հարգալից վերաբերմունքի պիտի արժանանան:Երբ բոլորն արդեն արտահայտվել են,սկսվում է 
հաջորդ՝ Իմաստի ընկալման փուլը:  

Այս փուլում աշակերտներն սկսում են բարձրաձայն կարդալ հերթով՝ ժամացույցի սլաքի 
ուղղությամբ, որպեսզի տարբերություն չդրվի նրանց միջև: Հինգերորդ դասարանի դասագրքում այս 
հեքիաթը բաժանված է չորս մասի: Սա արված է այն նկատառումով,որ ընթերցանությունը հաճելի 
լինի ամենատարբեր կարողություններ և հմտություններ ունեցող աշակերտների համար, որպեսզի 
երկար տեքստը «չվախեցնի» որոշ աշակերտների, ինչպես նաև` ուսուցչին հնարավորություն տա 

աշխատելու տարբեր մեթոդներով: 
Ընթերցման ժամանակ, երբ առաջին կարդացողը հասնում է առաջին մասի երկրորդ 

պարբերության ավարտին՝  «Որդիներն իրենց հորը առոք-փառոք թաղում են», ուսուցիչը խնդրում է 
կանգ առնել,այլևս գրքին չնայել, կամ գիրքը ժամանակավորապես փակել և պատասխանել հետևյալ 
հարցին՝ «Հետո ի±նչ է լինելու ձեր կարծիքով»: Պատասխանների մի քանի տարբերակ լսելուց հետո 

շարունակում են կարդալ: Ուսուցիչը կարող է սովորողներին հմտորեն ներքաշել զրույցի ոլորտ՝ 
«գուցե»-ների իր վարկածներով. «Գուցե հայրը ունեցվածքը ուրիշին էր կտակել,քանի որ իր 
տղաները անբան էին»  և այլն:  

Հետո երկրորդ աշակերտը կարդում է առաջին մասի ավարտը. «Ինքն էլ սրա-նրա մոտ 
մշակություն է անում, հոտաղություն անում,օրը մի քանի կոպեկ աշխատում, բերում, ընտանիքը 

պահում»: Ուսուցիչը դարձյալ ընդհատում է և հարցնում. «Դեպքերի այսպիսի ընթացք ենթադրու±մ 
էիք; Ի±նչ կլինի հետո, ի±նչ եք կարծում»: Տեսակետները լսելուց հետո շարունակում են ընթերցել… 
Եվ այսպես՝ երեխաների հայտնած վարկածները լսելով՝ հեքիաթը ընթերցվում է մինչև վերջ: 

Երրորդ՝ Կշռադատման փուլում հիմնականում կատարվում է տեքստի մեկնաբանություն, նոր 
վարկածներ, դեպքերի, գործողությունների նոր ընթացք, նոր հերոսի ներմուծում և հեքիաթի 
ինքնատիպ շարադրանք նույն կամ սեփական վերնագրով: 

Կշռադատման փուլում ուսուցչին կօգնեն դասագրքի «Տեքստային աշխատանք»  բաժնի հարցերն 

ու առաջադրանքները:Ուսուցչի հայեցողությամբ  «Բառային աշխատանք» բաժնի 
առաջադրանքները կարելի է կատարել տեքստի քննությունից հետո: 

Հեքիաթի ամփոփումը կատարվում է դասարանին տրվող ինքնուրույն կամ խմբային 
առաջադրանքներով՝  

ա. գտնել և դուրս գրել հեքիաթի վերնագրի նման արտահայտությունները, 
նախադասությունները, այսինքն՝ առածներ և ասացվածքներ 

բ. վերհիշել նմանօրինակ բովանդակությամբ հեքիաթներ, պատրաստվել ներկայացնելու 
դասարանի ուշադրությանը 

գ. նույն վերնագրով հեքիաթ հորինել: 

Ուսուցիչը միշտ պետք է հիշի, որ չի կարելի բոլոր աշակերտներին նույն տնային 
հանձնարարությունը տալ:Նա այստեղ ևս պիտի շերտավորված մոտեցում հանդես բերի:Օրինակ՝ 
հեքիաթ հորինել ամեն մեկը չի կարող,այդ պատճառով էլ հարկ է շատ զգույշ լինել և այդօրինակ 
առաջադրանք տալ ոչ թե համատարած բոլոր աշակերտներին, այլ միայն դրան ունակներին: 

Գրավոր աշխատանքի դասը ևս կարելի է կազմակերպել խմբային համակարգով:Դասագրքերում 

գրեթե միշտ թե' բառային և թե ' տեքստային աշխատանքներից հետո առաջարկվում է որևէ 
շարադրություն գրել: Ինչ որ բան գրելը հեշտ գործ չէ, և չի կարելի երեխային մենակ թողնել այդ 
դժվար աշխատանքը կատարելիս: Հատկապես ուսումնական տարվա սկզբում, երբ սովորողն 
այնքան էլ վարժված չէ իր մտքերն ազատ շարադրելու և ստեղծագործելու, ուսուցիչը տվյալ 
տեքստի, գրական երկի Կշռադատման փուլը կարող է կազմակերպել դասարանում՝ գրավոր 

աշխատանքի ձևով: 
«Ուրիշի համար փոս փորողն ինքը կընկնի մեջը» հեքիաթին հաջորդող գրավոր աշխատանքի 

ժամին ուսուցչին և աշակերտներին կարող են օգնել դասագրքի «Տեքստային առաջադրանք» բաժնի 
առաջադրանքները: Օրինակ՝ 2-րդ առաջադրանքում հանձնարարվում է «Ավարտի'ր դեպքերի 
նկարագրությունն ըստ հեքիաթի»: Այդ առաջադրանքը կարելի է ամբողջացնել հետևյալ կերպ. 
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 1. Մի հարուստ մարդ մեռնում է: 

 2. Նրա ավագ որդին զավթում է հոր ունեցվածքը: 
 3. Նա փոքր եղբորը զրկում է ունեցվածքից: 
 4. Մեծ եղբայրը դուրս է անում փոքրին: 

 5. Փոքրը մի հացատուն է վարձում: 
 6. Փոքր եղբայրը սկսում է մշակություն անել: 
 7. Մեծ եղբայրը որոշում է կործանել իր փոքր եղբորը: 
 8. Նա փոքրին ճանապարհում է հեռու մի տեղ: 
 9. Փոքրը հարստանում է: 

 10.Մեծ եղբայրն էլ է գնում նույն տեղը: 
 11. Գազանները նրան հոշոտում են: 
 Այսպիսի առաջադրանքի կատարումը սովորեցնում է պահպանել մտքերի 

հաջորդականությունը, տեսնել դեպքերի պատճառահետևանքային կապերը:Սկզբնական շրջանում 
կարելի է պարզապես միասին շարադրել դեպքերը՝ ըստ վերոհիշյալ պարզ նախադասությունների, 

իսկ հետո առաջադրանքներն աստիճանաբար բարդացնել և սովորողներին ստեղծագործական և 
վերլուծական բնույթի աշխատանքների համար նախապատրաստել, վարժեցնել և հմտացնել: 

Վերոհիշյալ հեքիաթին հաջորդող «Բառային աշխատանք» բաժնի կետերը պարտադիր չէ 
ամբողջ դասարանով կատարել:Կարելի է աշակերտներին բաժանել խմբերի և այդպես խմբերով 
աշխատեցնել: Խմբերով աշխատելը ուսուցման կազմակերպման ձև է,որը հնարավորություն է 

տալիս համագործակցելու, ընկերներին հաղորդելու իր իմացածը, նրանց տրամադրության տակ 
դնելու իր գիտելիքներն ու փորձը: 

Քննարկենք մեր հեքիաթին հաջորդող  «Բառային աշխատանք» բաժնի առաջադրանքների 
խմբային եղանակով կատարում: 

Այդ առաջադրանքները տարաբնույթ են, թվով՝ տասը: Ուսուցիչը դասարանը բաժանում է ինը 
խմբի (եթե, իհարկե,դասարանի աշակերտների թիվը թույլ է տալիս), իսկ 10-րդ առաջադրանքը դեռ 

պիտի թողնել: 

Առաջին խումբը պիտի կատարի առաջին կետը՝ «Բառարանում գտիր կարմիր գրված բառերի 
բացատրությունը և գրառիր բառատետրում»: Բառերի բացատրությունը հարկավոր է գտնել 
դասագրքի հավելվածում տրված բառարանում, կամ էլ, եթե դասարանում կան դպրոցական 
բառարաններ, խումբը կաշխատի դրանցով: Այս առաջադրանքը կատարողները իրենց գործը 

ավարտելուց հետո,մինչ մյուս խմբերը աշխատում են, բառերի բացատրությունները գրառում են 
գրատախտակին,որպեսզի ուսուցչի համապատասխան ցուցումից հետո գրանցեն իրենց 
բառատետրերում:  

2-րդ խումբը պիտի տեքստից գտնի տեքստից հանված հոմանիշները:Այս կարգի աշխատանքներ 
կատարելիս ևս օգտակար կլինի դասագրքի բացատրական բառարանը. որոշ բառեր բացատրվում 

են իրենց հոմանիշների միջոցով: 
Այն խումբը, որը կատարում է 4-րդ առաջադրանքը, կա'մ պետք է աշխատանքը շարունակի 

տանը, կա'մ էլ ուսուցիչը նախօրոք պիտի պատրաստի համապատասխան տեղեկատվական նյութ 
մարգարիտ քարի մասին: 

Այսպես բոլոր խմբերը հանձնարարություններ են ստանւմ, ուսուցիչը նշում է ժամանակը, ապա 

անցնում է խմբից խումբ, հետևում  նրանց աշխատանքի ընթացքին:Նա միջամտում է միայն այն 
դեպքում, երբ նկատում է, որ որևէ խումբ չի կռահում, թե ինչից սկսի և ինչպես աշխատի: 

Ժամանակը լրանալուց հետո յուրաքանչյուր խումբ հերթով, իր մեկ խոսնակի միջոցով 
դասարանի ուշադրությանն է ներկայացնում կատարած առաջադրանքը: 

Դասագրքերի առաջադրանքները կատարելու այս եղանակը բոլոր հարցերին անդրադառնալու, 

ինչպես  նաև աշակերտներին հենց դասաժամին աշխատեցնելու հնարավորություն են տալիս: 
Ինչ վերաբերում է դասագրքի  10-րդ առաջադրանքին, ապա այն այսպես է ձևակերպված. 

«Ուշադիր լսի'ր, թե ինչպես են խոսում քո շրջապատի մարդիկ:Ո±ւմ խոսքն է քեզ առավել դուր 
գալիս:Ինչու±»: Այս հարցին գրավոր պատասխան է ակնկալվում: Առաջադրանքի կատարման 
համար կարելի է մի քանի օր ժամանակ տալ, այն հանձնարարել կա'մ որևէ ցանկացողի, կա'մ էլ 
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լեզվական հակումներ ունեցող աշակերտի:Ուսուցիչը առանձին աշխատում և օգնում է այդ 

սովորողին, իսկ հետո էլ հատուկ օր է նշանակում, որ անհատական հանձնարարություն ստացած 
աշակերտը ելույթ ունենա դասարանի առջև: Նախապես աշակերտներին հանձնարարում է, որ 
պատրաստվեն «Ինչպե±ս են խոսում իմ շրջապատի մարդիկ» թեմայով բանավեճի: 

Բանավեճի մեթոդը խիստ արդյունավետ է.այն մարդուն սովորեցնում է հարգալից 
վերաբերմունք դրսևորել դիմացինի հայտնած կարծիքի հանդեպ,քննադատել ոչ թե մարդուն, այլ 
գաղափարները:Այս դասարանում, իհարկե, դեռ վաղ է խոսել գիտականորեն հիմնավորված 
բանավեճ անցկացնելու մասին, սակայն կարելի է կիրառել, քանի որ այս մեթոդը խթանում է 
գիտելիքի ձեռքբերում:Բանավեճը նաև հնարավորություն է ընձեռնում ճիշտ և մատչելի 

ձևակերպելու սեփական գաղափարները, ինչպես նաև՝ դրանք պաշտպանելու և ամրապնդելու: 
Բանավեճի մեթոդի կիրառումը ուսուցչից բավական վարպետություն  և ճկունություն է 

պահանջում: Այս մեթոդով աշխատելիս ուսուցչի հիմնական զենքը հարցերն են: Նա պիտի 
կարողանա հետաքրքիր հարցեր ձևակերպել, որպեսզի շարժի աշակերտների միտքը, նրանց մղի 
մտածելու, դատելու, տրամաբանելու և եզրահանգումներ անելու: 

Եվ այսպես,հեքիաթի տեքստի ընթերցումից, բառային և տեքստային առաջադրանքներ 
կատարելուց հետո ուսուցիչը աշակերտների հետ անցնում է տվյալ թեմային համապատասխան 
լեզվական նյութի ուսումնասիրությանը:Այստեղ ևս նա կարող է կիրառել ԽԻԿ համակարգը, 
մանավանդ որ թեմայի համար կան մուտքի հարցեր կամ առաջադրանքներ: Օրինակ՝ դասագրքի 
26-րդ էջում առաջարկվում է «Գիտե±ս, թե ինչ է ուղղախոսությունը, իսկ ուղղագրությո±ւնը: Ո±րն է 

այս բառերի առաջին բաղադրիչը: Դրանով բառեր կազմիր»: 
Առաջադրանքի կատարումը կարելի է սկսել վերջից,այսինքն՝ բառակազմական 

վերլուծությունից: Իսկ ուղիղ արմատով բառերը կարելի է գրատախտակին գրել տալ: Հաջորդ 
քայլին ուսուցիչն աշակերտներին բաժանում է խմբերի և առաջարկում քննարկել, թե ինչ է 
ուղղախոսությունը և ուղղագրությունը: Գրատախտակին  աղյուսակ է գծում, մեկի կենտրոնում 
գրում է «Ուղղախոսություն», մյուսում՝ «Ուղղագրություն»: Որոշակի ժամանակից հետո, երբ 

աշակերտները ավարտել են քննարկումները, ուսուցիչն առաջարկում է խմբերից մեկական 

ներկայացուցիչ ուղարկել և գրառումներ կատարել աղյուսակներում՝ հակիրճ նշելով, թե ինչ են 
մտածում նրանց մասին: Դրանից հետո աշխատանքային տետրերում ինքնուրույն կատարում են 
տեսական  նյութի բացատրության ընթացքում տրվող առաջադրանքները և լրացնում են շարքերով 
(էջ 27): Ուսուցիչը կհուշի, որ այդօրինակ բառերը աշակերտները կարող են գտնել «Ուրիշի համար 

փոս փորողը ինքը կընկնի  մեջը» հեքիաթից: Սա հնարավորություն կտա մեկ անգամ էլ 
անդրադառնալու հեքիաթի բնագրին և աշխատելու, բայց արդեն լեզվական կողմը քննելով: 
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ՀՏԴ  809.198.1                                                                                                                                Հայոց լեզու 
 

² ñä Ð  ԴԱՍԱԽՈՍÜ º ð Æ   ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ¶ð øº ð Ի 

îԻä ² ´ ² Ü à ô Â Úà ô Ü À   
 

Սիլվա  Ø ԻՆԱՍՅԱՆ 
 

    Բանալի  բառեր-  Բառագիտական տիպ, բարբառագիտական տիպ, եռալեզվյա տիպ, միալեզվյա տիպ, 
հնչյունաբանական տիպ, ձևաբանական տիպ, մեթոդաբանական տիպ, մեթոդաբանական տեսական տիպ, 
մեթոդաբանական գործնական տիպ, միալեզվյա տիպ, պատմական տիպ: 
Ключевые слова: Лексический тип, диалектический тип, трехъязычный тип, одноязычный тип, фонетический тип, 
морфологический тип, методологический тип, теоретический тип, методический и практический тип, исторический 
тип. 
Keywords: The lexical type, dialectical type, trilingual type, monolingual type, phonetical type, morphological type, 
methodological type, theoretical type, methodical and practical type, historical type. 

 
С.Минасян 

Типология лингвистических книг  лекторов АрГУ 
 
  Лингвистические исследования  книг, опубликованных лекторами кафедры армянского языка АрГУ,  

имеют словарный, научно-методический, практический характер. В них исследуются разные уровни 
армянского языка, история армянского языка, диалектология. 

  Обследованные нами книги, с точки зрения выявления  того или иного лингвистического свойства, 
представляют разные типологические группы: фонетические, лексикологические, морфологические, 
синтаксические, диалектологические и т.д. 

 

S.Minasyan 

The Typology of Linguistic Books Published by Lectors of ArSU 
 

 The linguistic books by lectors of ArSU have vocabulary, scientific-methodology, practice features. They analyze 
different levels of Armenian language, the history of Armenian language, dialectology. We may point some typological 
classes: phonetic, lexicological, morphological, dialectological etc. 

 

² ñä Ð հայոց լեզվի ու նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնն առաջ առանձին չի եղել, այլ 
գրականության ամբիոնի հետ համատեղ  աշխատել է երեսուն տարիներից ավելին: XXIդ. 
սկզբին առանձին ամբիոններ կոչվեցին: Եղած լեզվաբանական հիսունից ավելին գրքերից 

քառասունը հրատարակվել են առանձնացված Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍáõÙ, որոնք ·Çï ³ Ï³ Ý, 

·Çï ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý, ·áñÍÝ³ Ï³ Ý µÝáõÛÃÇ ³ ßË ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñ են: Հիսունից ավելի լեզվաբանական 
այդ աշխատությունները արդի` ժամանակակից, հայոց É»½íի տարբեր բաժինÝ»ñÇն, նրա 
դասավանդման մեթոդիկային, հայոց É»½íÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ ÝÁ, գրաբարին, Արցախի բարբառին, նրա 
µ³ é³ ñ³ Ý³ ·ñáõÃÛ³ ÝÝ áõ µ³ Ý³ Ñ³ í³ ùã³ Ï³ Ý µÝ³ ·³ í³ éÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³ Í Ù»Ý³ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

áõëáõÙÝ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý Ó»éÝ³ ñÏÝ»ñ, µ³ é³ ñ³ ÝÝ»ñ áõ µ³ Ý³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ ÝÙáõßÝ»ñÇ 

ùÝÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ·ñù»ñ »Ý, որոնք կարելի է լեզվի տիպաբանական որևէ խմբի տեսակ համարել 
իրենց մեջ ընդգրկած նյութերի հիման վրա: Դրանք կազմելով տիպաբանություն` նպատակ 

ունեն պարզելու բացահայտած ընդհանուր արտահայտության իմաստային ու կառուցվածքային 

պլանների տարբեր դրսևորումները, այսինքն` իմաստների, ձևերի իրականացման հնարավոր 

տիպերը 1:  

Լ»½íÇ Í³ ·áõÙÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹³ ë³ Ï³ ñ·Ù³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁ Ï³ ï ³ ñ»ÉÇë` Ñ³ ï Ï³ å »ë 18-րդի 

դարավերջին ու 19-րդի դարասկզբին, պատմահամեմատական և տիպաբանական տարաբնույթ 
մոտեցումներ են ցուցաբերվել (Ռ. Դեկարտ, Լեյբնից, Ա. Սմիթ, Ս. Հերբեր, Ֆրիդրիխ ու Ավգուստ 

Վիլհելմ ֆոն Շլեգել եղբայրները և ուրիշներ): Այն առավել խորացվել է լեզուների ձևաբանական 
դասակարգում կատարելիս: Նույնն էլ շարունակվել է հայ լեզվաբանական 
աշխատություններում` մեր հանրահայտ լեզվաբանների կողմից (Հր. Աճառյան, Էդ. Աղայան, Գ. 

                                                 
1 Ջահուկյան Գ. Բ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հր., Ե.,  1974,38 էջ 
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Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Պետրոսյան, Վ. Համբարձումյան, Լ. Խաչատրյան և ուրիշներ): 

Տիպ բառը հունարեն նշանակել է 1. հատված, 2. նշան, 3. դրամի կնիք1 :  
Այդ բառույթը արդի բացատրական բառարաններում տասներեք իմաստ է բովանդակում,  
ուր վերջին բացատրությունը լեզուների բաշխման գիտական հիմունքն է բնութագրում` 

Լեզվի կառուցվածքային հատկանիշների որոշ համակարգ, որով բնութագրվում են աշխարհի 
լեզուների տիպաբանական խմբերը2 -3: Լեզվաբանական բառարանները տիպաբանականին` 
ձևաբանականին, անդրադառնում են ևս հին` ընդհանուր, ձևով4,5: î Çå ³ µ³ ÝáõÃÛուÝ բառույթը 
ժամանակակից` արդի հայերենի բացատրական բառարաններում ևս գիտականին մոտ է, բայց 
այնքան ընդհանուր, որ ներկա ժամանակահատվածում ցանկացած մոտեցման համար ճշգրիտ 

հիմունք է դառնում: î Çå ³ µ³ ÝáõÃÛուÝ գիտաբառն իր մեջ բովանդակում է առարկաների և 
երևույթների դասակարգումը նրանց որոշ հատկությունների ընդհանրության հիման վրա 6,7: 

Տիպաբանական աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասն գիտական բացատրություններ 
են հղվում նաև Էդ. Աղայանի ընդհանուր լեզվաբանական վերջին վերամշակված 
հրատարակությունում8  և Լ. Խաչատրյանի լեզվաբանության ներածություն աշխատությունում9 : 

îÇå ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝը, ³ ñ¹»Ý լեզվաբանական É³ ÛÝ կիրառություն ունեցող Ñ³ ëÏ³ óáÕáõÃÛáõÝ 

լինելով, անընդհատ ընդլայնում է իր սահմանները: ò ³ ÝÏ³ ó³ Í É»½í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý áñ¨¿ ÑÇÙáõÝùով 

·»ñ³ ÏßéáõÃÛáõÝ Ï³ ½Ùող ձև ï Çå ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ëï »ÕÍáõÙ: úñÇÝ³ Ï` ³ ñ¹Ç հայոց É»½íÇ ·Çï ³ Ï³ Ý 

µ³ ÅÇÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ ñÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ ï ³ ñíáõÙ »Ý ÑÝãÛáõÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý, µ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý, ձևաբանական, 
շարահյուսական, ոճական կամ խառնուրդ ï »ë³ ÝÏÛáõÝներáí, áõñ»ÙÝ` ÑÝãÛáõÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ï Çå , 

ï Çå ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝ »Ý Ï³ ½ÙáõÙ, Ï³ Ù µ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý և այլն: Դրանք արդեն ï Çå , ï Çå ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝ 

»Ý, որովհետև հÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ÝÏ³ ï Ç ¿ ³ éÝíáõÙ áñ¨¿ հասկացության, Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÇ կամ 
հատկանիշների Ñ³ ×³ Ë ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝը: ² Ûë ï »ë³ ÝÏÛáõÝáí ³ յժմ փորձենք ² ñä Ð հայոց լեզվի ու 
նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում հրատատարակված հիսունից ավելի 
լեզվաբանական աշխատությունները տիպաբանական խմբավորման շրջանակներում 
¹³ ë³ Ï³ ñ·»É: Ահա այդ քննաբանվող գրականության ցանկը, որի թվակարգը կգործածենք 

յուրաքանչյուր աշխատանք կարճ նշելու համար` 

1. ² í³ Ý»ëÛ³ Ý Î . Հ., ÐáÉáíÝ»ñÇ ¨ Ï³ å »ñÇ ÇÙ³ ëï ³ ·áñÍ³ é³ Ï³ Ý ³ éÝã³ ÏóáõÃÛáõÝÁ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ê ï . 2006Ã ., 

 2. ´ ³ µ³ Û³ Ý ú. Ե., ¶ñ³ Ï³ Ý ³ ñ¨Ùï ³ Ñ³ Û»ñ»Ý, ê ï , 1997 Ã ., 3. öáË ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ ñ¹Ç 

Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, º ñ., 1998Ã ., 4. ¶ñ³ µ³ ñ ¨ ÙÇçÇÝ Ñ³ Û»ñ»Ý,  º ñ., 1998 Ã ., 5. Ðñ³ å ³ ñ³ Ï³ Ë áë³ Ï³ Ý á×. 

É»½í³ á×³ Ï³ Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ê ï ., 2002Ã ., 6. ¶ñ³ µ³ ñÇ Ó»éÝ³ ñÏ, ê ï ., 2005 Ã ., 

7. ¶ñ³ µ³ ñÇ Ó»éÝ³ ñÏ  (վերամշակված), ê ï ., 2010 Ã , 8. ² ñ¨Ùï ³ Ñ³ Û»ñ»ÝÇ ·áñÍÝ³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ Ó»éÝ³ ñÏ, ê ï ., 2011 Ã ., 9. ´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ý ¶. Խ., ´ ³ Û³ ë»éÇ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ê ï ., 1995Ã ., 10. ² ñ¹Ç Ñ³ Û»ñ»ÝÇ µ³ Û³ ë»éÇ ¨ µ³ Û³ Ï³ ½ÙáõÃÛ³ Ý Ñ³ ñó»ñ, 

ê ï ., 2003 Ã . (2005Ã), ² ñó³ Ë Ç µ³ ñµ³ éÇ µ³ é³ ñ³ Ý-Ñ³ Ýñ³ ·Çï ³ ñ³ Ý, Ñ. ² ,  ´ , ê ï ., 2008, 2010 Ã ., 

12. Դավթյան Կ. Ս., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզ, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ հր., Ե., 1966 թ., 

500 էջ (32 մամուլ), 13. ¼³ ù³ ñÛ³ Ý ² . Ս., È»½í³ Ï³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï ã³ ÙÇçáóÝ»ñÇ áõëáõóáõÙÁ áñå »ë 

                                                 
1 Աճառյան Հր. Հ., Հայերենի արմատական բառարան, հ. IV, Համալսարանի հր., Ե., 1979 (վերահրատարակություն), 408 էջ: 
2 Աղայան Էդ. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան Ե., 1976, 1442 էջ: 
3 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ., IV, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հր., Ե., 1980, 400 էջ: 
4 Պետրոսյան Հր. Զ. և ուրիշներ, Լեզվաբանական բառարան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հր., 1975, 294 էջ: 
5ä »ï ñáëÛ³ Ý Ð. ¼., Ð³ Û»ñ»Ý³ ·Çï ³ Ï³ Ý µ³ é³ ñ³ Ý, Ð³ Û³ ëï ³ Ý Ññ., º ., 1987, ¿ç 172: 

 
 
6 Աղայան Էդ. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան Ե., 1976, 1442 էջ: 

7Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ., IV, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հր., Ե., 1980, 500 էջ: 
 
 
8 Աղայան Էդ. Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ (IV վերամշակում), Եր., 1987, էջ 687-694:  

9Խաչատրյան Լ. Մ., Լեզվաբանության ներածություն, Զանգակ-97 հր., Եր., 2008,  էջ248-252:  
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Ïñï ë»ñ ¹å ñáó³ Ï³ ÝÇ µ³ Ý³ íáñ Ë áëùÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÙÇçáó, ê ï ., 2011 Ã ., 14. Մայրենիի 
դասագործընթացում կրտսեր դպրոցականների խոսքային գործընթացում ակտիվացմանը 
նպաստող միջոցներ, ê ï ., 2014 Ã ., 15. Ê ³ ã³ ï ñÛ³ Ý Ü . Գ., Ð³ Ïáµ ä ³ ñáÝÛ³ ÝÇ »ñ·ÇÍ³ ÝùÇ 

É»½í³ á×³ Ï³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝ, ê ï ., 2005 Ã ., 16. Ô ³ ½³ ñÛ³ Ý Ð. Ս.., È»½í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý 

ï »ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ éáï  µ³ é³ ñ³ Ý (² -ü ), º ñ., 2004 Ã ., 17. È»½í³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ·áñÍÝ³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ Ó»éÝ³ ñÏ, ê ï ., 2006 Ã ., 18. ² ñó³ Ë Ç µ³ Ý³ ëï »ÕÍ³ Ï³ Ý ³ ñí»ëï Ç É»½áõÝ ¨ á×Á, ê ï ., 

2007 Ã ., 19. ² նգլերեն-ռուսերեն-հայերեն իրավաբանական եռալեզվյա թարգմանական 
բառարան (11. 000 բառային միավոր, համահեղինակ` Ա. Մկրտչյան), ê ï ., 2014 Ã ., 20. Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ý 

Þ. Մ., Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ µ³ ñµ³ éÇ ¹³ ñÓí³ ÍÝ»ñÁ, ê ï ., 2007 Ã ., 21. Ð³ Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõն, 

(Ñ³ Ù³ Ñ»ÕÇÝ³ Ï` ² . ê ³ ñ·ëÛ³ Ý, è . ¸ ³ ¹³ Û³ Ý, ² . ´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ý), ê ï ., 2007 Ã . (2008 

í»ñ³ Ññ³ ï ³ ñ³ Ïí»É ¿), 22. Ä ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Ûáó É»½íÇ Ï»ï ³ ¹ñáõÃÛáõÝ, ê ï .,  2012 Ã ., 23. 

Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ý ê . Ա., ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ Ï³ ·ÇñÝ»ñÇ É»½í³ á×³ Ï³ Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

ê ï ., 1997 Ã ., 24. ² ñ¹Ç Ñ³ Ûáó É»½áõ, ê ï ., 1999 Ã ., 25. ´ ³ Û, ê ï ., 2002 Ã ., 26. Ø »ï ³ ùë»Ç ³ ßË ³ ñÑÁ ¨ 

É»½áõÝ, ê ï ., 2003 Ã ., 27. Ð³ ï áõÏ ³ ÝáõÝÝ»ñÇó Ï»ñï í³ Í µ³ Û»ñ, ê ï .,  2004 Ã ., 28. ÐÝãÛáõÝ³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý 

¨ µ³ é³ ·Çï áõÃÛ³ Ý áõëáõóáõÙÁ µáõÑáõÙ, ê ï .,  2007 Ã ., 29. ´ ³ ÛÇ áõëáõóáõÙÁ µáõÑáõÙ, ê ï ., 2008 Ã ., 30. –

ì - »ñÏñáñ¹³ Ï³ Ý Ó¨áõÛÃÁ Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ê ï ., 2008 Ã ., 31. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն 
(Ã»ëï »ñÇ áõëáõÙÝ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý Ó»éÝ³ ñÏ, Þ. ê ³ ÕÛ³ ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ, ² ñä Ð, ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ 

·ñ³ ¹³ ñ³ Ý), 2010 Ã ., 32. â³ ÷ ³ ñ (Ð³ Ï³ é³ Ï³ µ»ñ¹), ê ï ., 2010 Ã ., 33. ² ëï í³ Í³ ßáõÝã Ñ³ Ûáó É»½áõÝ, 

ê ï .,  2011 Ã ., 34. Ա., ´ ³ é³ ß»ñï ³ ÛÇÝ ¨ ÇÙ³ ëï ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ÙÇ ß³ ñù ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

³ é³ ÏÇ Å³ ÝñáõÙ, ê ï ., 2012 Ã ., 35. ² ñä Ð Ð³ Ûáó É»½íÇ ³ ÙµÇáÝÇ ·Çï ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý ·ñù»ñÁ, ê ï ., 2014 

Ã ., 36. ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½, ê ï ., 2014, 416 էջ (52 մամուլ), 37. Ø Çñ½áÛ³ Ý º . Ա., îÙµÉ³ ãÇ Ê ³ ã³ ÝÇ 

¦¼áõéÝ³ -ï ÙµÉ³ ÛÇ§ É»½í³ Ï³ Ý ³ ñí»ëï Á, ê ï ., 2007Ã ., 38. Ð³ Ûáó É»½áõ (·áñÍÝ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ 

Ó»éÝ³ ñÏ ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý µ³ ÅÝÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ), ê ï ., 2007 Ã ., 39. Ú³ ñ³ ÙÇßÛ³ Ý Ø . Բ., 

¶ñ³ ×³ Ý³ ãáõÃÛ³ Ý áõëáõóÙ³ Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ñ³ Û ¹å ñáóáõÙ ÑÝ³ ·áõÛÝ ßç³ ÝÇó ÙÇÝã̈  19-ñ¹ ¹³ ñÇ 

»ñÏñáñ¹ Ï»ëÁ, ê ï ., 2007 Ã ., 40.  ¶ñáõëáõóÙ³ Ý Ô ³ ½³ ñáë ² Õ³ Û³ ÝÇ Ù»Ãá¹Á, ê ï ., 2007Ã ., 41. 

Ø ³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ç »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ë áëùÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ï »ëáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ , ê ï ., 2008 Ã ., 42. 

ê ³ ÕÛ³ Ý Þ. Պ., ä ³ ï Ù³ Ï³ Ý á×³ íáñáõÙÁ Ð³ ÛÏ Ê ³ ã³ ï ñÛ³ ÝÇ å ³ ï Ù³ í»å »ñáõÙ, ê ï ., 2004 Ã ., 43. 

Ð³ Ûáó É»½áõ (·áñÍÝ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ Ó»éÝ³ ñÏ` Çñ³ í³ ·Çï áõÃÛ³ Ý µ³ ÅÝÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ 

Ñ³ Ù³ ñ), ê ï ., 2002 Ã ., 44. ÐÝãÛáõÝ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝ ¨ µ³ é³ ·Çï áõÃÛáõÝ (Ã»ëï »ñÇ áõëáõÙÝ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý 

Ó»éÝ³ ñÏ, ê . Ø ÇÝ³ ëÛ³ ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ, ² ñä Ð, ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ ·ñ³ ¹³ ñ³ Ý), 2010 Ã ., 45. Ð³ Ûáó 

É»½վի պատմություն. II մաս: Ð³ Ûáó É»½վի պատմական քերականություն (դասախոսáõÃÛուÝÝ»ñ), 

ê ï ., 2014 Ã ., 46. ê ³ ñ·ëÛ³ Ý ² . Յու., ² ñó³ Ë Û³ Ý Ñ³ Ý»ÉáõÏÝ»ñ, ê ï ., 2002 Ã ., 47. ² ñó³ Ë Û³ Ý 

³ í³ Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ê ï ., 2007 Ã , 48. Ð³ Ûáó É»½áõ ¨ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ, հ³ Ù³ Ñ»ÕÇÝ³ Ï` Þ. Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ý, è . 

¸ ³ ¹³ Û³ Ý, ² . ´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ý, ê ï ., 2007 Ã . (í³ ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý Ó»éÝ³ ñÏ. 

í»ñÑñï ñÏ., 2008 Ã .), 49. Þ³ Õ³ Ë Ç »ÝÃ³ µ³ ñµ³ éÁ: Ð³ ¹ñáõÃÇ »ÝÃ³ µ³ ñµ³ éÇ ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ , ê ï ., 2009 

Ã ., 50. ² ñó³ Ë Ç µ³ Ý³ Ó¨³ ÛÇÝ µ³ Ý³ ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ, ê ï . 2009 Ã ., 51. ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ é³ ÏÝ»ñ, ê ï ., 2011 

Ã ., 52. Լեզվաբանության հիմունքներ (թեստ»ñ), ê ï ., 2013 Ã ., 53. ² ñó³ Ë Ç µ³ ñµ³ éÇ µ³ é³ ñ³ Ý, 

ê ï ., 2013 Ã ., 54. ² ñó³ Ë Û³ Ý զվ³ րճ³ խոսությունÝ»ñ, ê ï ., 2014 Ã : 

1. ´ ³ ñµ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý  ï Çå : Այս տիպի վեց աշխատությունները նվիրված են բուն արցախյան 
բարբառին` լեզվի բոլոր բաժինների խոր ուսումնասիրությամբ: Տ»ë³ Ï³ Ý հանգամանալից 
աշխատանք է կատարել երջանկահիշատակ Կ. Ս. Դավթյանը (հիմքն ատենախոսությունն է. 

12)` համապատասխան աղյուսակներով ու քննաբանված բառերի համեմատական ծավալուն 

շարքերով: Արցախյան բարբառում եղած դարձվածների շուրջ գիտական աշխատանք է 
ներկայացրել  Շ. Մ. Մինասյանը  (հիմքն ատենախոսությունն է. 20): Առկա են նաև եñÏáõ 

ëï í³ ñ³ Í³ í³ É µ³ é³ ñ³ ÝÝ»ñ (µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ µÝ³ ·ñային ûñÇÝ³ ÏÝ»ñով ¨ ³ ñ¹Ç ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»Ýի 

Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñով. 11, 53): Արցախի բարբառի շուրջ մասնակի աշխատանք է կատարել տողերիս 

հեղինակը` աñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ Ï³ ·ÇñÝ»ñÇ É»½í³ á×³ Ï³ ն ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñը քննարկելիս. 
23), իսկ Ե. Ա. Միրզոյանն Արցախի բարբառի որոշ ձևերի քննաբանությանն է անդրադարձել 
Տմբլաչի Խաչանի բառապաշարի շրջանակներում (հիմքն ատենախոսությունն է. 37): Շաղախի և 
Հադրութի ենթաբարբառների զուգորդված մասնակի ուսումնասիրություն է կատարել Ա. Յու. 
Սարգսյանը (49)` կապված Հադրութի միջավայրի հետ: Արցախի ժողովրդական 

բանահյուսության տարբեր ժանրեր` իրենց համապատասխան ծավալուն օրինակներով 
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քննաբանություն է ներկայացրել Ա. Յու. Սարգսյանը` պարզաբանելով ս ճյուղի և արցախյան 

բարբառի լեզվաբանական տարաբնույթ հարցեր (46, 47, 49, 50, 51, 54): 
2. Պատմական ï Çå : Հայոց լեզվի (գրաբար, միջին հայերեն և ընդհանուր) պատմական 

ասպեկտով ùÝÝ³ ñÏí³ Í ուսումնամեթոդական  աշխատանքներ են Օ. Ե. Բաբայանի գñ³ µ³ ñին ¨ 

ÙÇçÇÝ Ñ³ Û»ñ»Ýին նվիրված Ó»éÝ³ ñÏները (4, 6, 7) և Շ. Պ. Սաղյանի հ³ Ûáó É»½վի պատմության, 
պատմական քերականության համառոտակի շարադրանքի բուհական դասագիրքը (45): 

3. Արդի հայոց լեզու ա. (Արևելահայերեն` լեզվի տարբեր մակարդակներով)` 
հնչյունաբանական տիպ` Ս. Ա. Մինասյանը հայոց լեզվի, այբուբենի և Մաշտոցի վերաբերյալ 
աշխատանք է ներկայացրել հայ գեղարվեստական չափածոյում սրանց մեծարումներին կից (33),  

µ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý ï Çå ` Ս. Ա. Մինասյանը հատուկ անունների ստուգաբանություն է կատարել 
հայրենի գյուղին նվիրված աշխատանքում (32), իսկ բ³ é³ ß»ñï ³ ÛÇÝ ¨ ÇÙ³ ëï ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ÙÇ ß³ ñù 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ է քննարկել ³ é³ ÏÇ Å³ Ýñում (34), Ó¨³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ï Çå ` ¶. Ê . 

´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ýը Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û»ñ»Ýի բ³ Û³ ë»éÇ Ë Ý¹ÇñÝ»ñ է քննարկել (9), Կ. Հ. Ավանեսյանը 
հáÉáíÝ»ñÇ ¨ Ï³ å »ñÇ ÇÙ³ ëï ³ ·áñÍ³ é³ Ï³ Ý ³ éÝã³ ÏóáõÃÛանն է անդրադարձել Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 

Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ (հիմքն ատենախոսությունն է. 1), Ս. Ա. Մինասյանը բայագիտական հանրամատչելի 
ուսանողական դասագիրք է կազմել իր վարժություններով (25): Ժ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Ûáó É»½íÇ 

ï ³ ñµ»ñ µ³ ÅÇÝÝ»ñÇ Ë ³ éÁ ï Çå ` ÑÝãÛáõÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ µ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý` տեսականի, գործնականի, 
աղյուսակների, գծապատկերների, ուղղագրական շարքերի համադրությամբ աշխատանք է 
ներկայացրել ê . ² . Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ýը (24, 28), µ³ é³ ·Çï ³ Ï³ Ý ¨ Ó¨³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ï Çå ` ¶. Ê . 

´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ýը աñ¹Ç Ñ³ Û»ñ»ÝÇ µ³ Û³ ë»éÇ ¨ µ³ Û³ Ï³ ½ÙáõÃÛ³ Ý Ñ³ ñó»ñին է անդրադարձել (10), ê . 

² . Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ýը հատուկ անուններից կերտված բայերի բառակազմական ու ձևաբանական 
հարցերն է քննարկել (27), –ì - »ñÏñáñ¹³ Ï³ Ý Ó¨áõÛÃ ի բառակազմական և ձևաբանական 
ընդլայնումներին է անդրադարձել` համապատասխան ծավալուն շարքերի ցուցակով  (30):   

Ոճագիտական ï Çå ` ոճական տեսական հարցի քննություն է կատարել Օ. Ե. Բաբայանը 
փոխաբերության շուրջ (հիմքն ատենախոսությունն է. 3), հրապարակախոսական ոճի 
լեզվաոճական մի քանի առանձնահատկություններ է քննարկել (5): Առանձին հեղինակների 

անհատական-գեղագիտան ոճի ուսումնասիրություններ է կատարել Ս. Ա. Մինասյանը մի շարք 
արցախյան արձակագիրների ստեղծագործություններում (23), Þ. Պ. ê ³ ÕÛ³ Ýը Ð³ ÛÏ Ê ³ ã³ ï ñÛ³ ÝÇ 

å ³ ï Ù³ í»å »ñի պ³ ï Ù³ Ï³ Ý á×³ íáñÙան հարցեր է արծարծել  (հիմքն ատենախոսությունն է. 
42),  Հ. Ս. Ղազարյանը ² ñó³ Ë Ç µ³ Ý³ ëï »ÕÍ³ Ï³ Ý ³ ñí»ëï Ç É»½վաá×ական քննարկումներ է 
կատարել (հիմքն ատենախոսությունն է. 18), Ü . Գ. Ê ³ ã³ ï ñÛ³ Ýը Ð³ Ïáµ ä ³ ñáÝÛ³ ÝÇ »ñ·ÇÍ³ ÝùÇ 

É»½í³ á×³ Ï³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛաÝն է անդրադարձել (հիմքն ատենախոսությունն է. 15), º . Ա. 

Ø Çñ½áÛ³ Ýը îÙµÉ³ ãÇ Ê ³ ã³ ÝÇ  É»½í³ Ï³ Ý ³ ñí»ëï ն է քննարկել (հիմքն ատենախոսությունն է. 37): 

Խառը` Ս. Ա. Մինասյանը Մետաքսեի լեզվարվեստին առնչվող մի շարք հարցեր և 
գրականագիտական որոշ թեմաների է անդրադարձել (26), իսկ Հովհաննես Շիրազի 

բանարվեստի ոճագիտական հարցերին զուգահեռ գրականագիտական ու բառապաշարի 
բառարանն է կազմել (առավել մանրամասնված է հնչույթների տարբերակիչ  հատկանիշների և 
բայահիմքերի ու բառահարաբերական երկրորդական ձևույթների լեզվաոճական 
առանձնահատկությունները` նշված համապատասխան խորհրդանիշերով. այս աշխատանքի 

հիմքը` պոեմի շրջանակներում, ևս ատենախոսությունն է. 36):   

բ) Արևմտահայերեն`տրված է արդի արևմտահայերենի համառոտակի քննաբանությունն իր 
համապատասխան օրինակներով, աղյուսակներով ու գծապատկերներով (2): 

4. Մեթոդաբանական ï Çå . ï »ë³ Ï³ Ý` Մ. ´ . Յարամիշյանը  Ô ³ ½³ ñáë ² Õ³ Û³ ÝÇ գñáõëáõóÙ³ Ý 

Ù»Ãá¹ին և Ñ³ Û ¹å ñáóáõÙ ÑÝ³ ·áõÛÝ ßç³ ÝÇó ÙÇÝã̈  19-ñ¹ ¹³ ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÁ գñ³ ×³ Ý³ ãáõÃÛ³ Ý 

áõëáõóÙ³ նն է անդրադարձել  (39, 40, որոնք նաև իր ատենախոսությունն են), ինչպես նաև  

մ³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ç »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ë áëùÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ï »ëակաÝ ու Ù»Ãá¹աÏ³ ն խնդիրներն է 

քննարկել (41), իսկ Ա. Ս. Զաքարյանը Ïñï ë»ñ ¹å ñáó³ Ï³ ÝÇ µ³ Ý³ íáñ Ë áëùÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý 

ÙÇçáóներից լ»½í³ Ï³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï ã³ ÙÇçáóÝ»ñÇ áõëáõóÙումն է դպրոցական հայեցակետով 
փորձել ներկայացնել (13, որը ևս իր ատենախոսությունն է), ինչպես նաև Ïñï ë»ñ 

¹å ñáó³ Ï³ ÝÝ»ñÇ Ë áëùÁ գործուն դարձնելուն (³ Ïï Çí³ óմանը) Ýå ³ ëï áÕ ÙÇçáóÝ»ñն է քննարկել 
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(14): Տ»ë³ Ï³ Ý և գործնական ï Çå ` համատեղված բուհական մեթոդիկային (խառը)` ê . ² . 

Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ýն անդրադարձել է բուհում հնչյունաբանության և բառագիտության ուսուցման 
հարցերին` դասախոսությունների, գործնականի` տարաբնույթ վարժությունների, 
առաջադրանքների, աղյուսակների, գծապատկերների, նկարների, լավագույն ասույթների, 

մեծարումների, ուղղագրական շարքերի համադրմամբ (28), իսկ ձևաբանությունից` բայի 
բուհական ուսուցմանը` տեսական ու ձևաբանական վերլուծությամբ` համադրված  գործնական 
տարաբնույթ աշխատանքների (29): 

5.  Գործնական տիպի գրքեր: 
ա) Առաջադրանքային տիպ` Բաբայան Օ. Ե., արդի աñ¨Ùï ³ Ñ³ Û»ñ»ÝÇ ·áñÍÝ³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñ (8), Ղազարյան Հ., Ս. լ»½í³ µ³ Ýակ³ Ý ·áñÍÝ³ Ï³ Ý ³ ßË ատանքներ  (17), 

դպրոցական լեզվաբանական հանրամատչելի գործնական աշխատանքներ` 
համահեղինակներ` Սարգսյան Ա. Յու. և Շ. Մ. Մինասյան (21, 48):  

բ) Â »ëï »ñÇ ï Çå ` տպագրված, Սարգսյան Ա. Յու., È»½í³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ (Ã»ëï »ñ. 52), 
Մինասյան Ս. Ա., Սաղյան Շ. Պ. (համահեղինակներ), հնչյունաբանական ու բառագիտական 

բոլոր թեմաներով թեստեր (էլեկտրոնային գրադարան. 31//44): 
6. Հանրամատչելի ուսումնամեթոդական տեսական ու գործնական ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ ï Çå  ³ ÛÉ 

ֆակուլտետներում հայոց լեզու ուսումնասիրելու համար: Շ. Պ. Սաղյանը Çñ³ í³ ·Çï áõÃÛ³ Ý 

µ³ ÅÝÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ հ³ Ûáó É»½վի տեսական ու մեթոդական ·áñÍÝ³ Ï³ Ý  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ 

ձեռնարկ  ունի (43), իսկ Ե. Ա. Միրզոյանը` Ð³ Ûáó É»½áõ ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý µ³ ÅÝÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ 

Ñ³ Ù³ ñ (38): Þ. Մ. Ø ÇÝ³ ëÛ³ Ýը Ï»ï ³ ¹ñáõÃÛաÝ շուրջ տարաբնույթ աշխատանքներ է ծավալել (22): 

 7. Հանրամատչելի ուսումնամեթոդական լեզվաբանական µ³ é³ ñ³ ÝÇ ï Çå : 
ա) Միալեզվյա ï Çå : Արդի հայոց լեզվի հանրամատչելի լեզվաբանական գիտական-

բացատրական բառարան` Ղազարյան Հ. Ս.` լ»½í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý գիտաբառ»ñÇ Ñ³ Ù³ éáï  µ³ é³ ñ³ Ý 

(16) և Արցախի բարբառագիտական բառարան: Դրանք ստեղծվել են ¶. Խ. ´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ýի` 

² ñó³ Ë Ç µ³ ñµ³ éÇ µ³ é³ ñ³ Ý (11)  և ² . Յու. ê ³ ñ·ëÛ³ Ýի կողմից (53): Ս. Ա. Մինասյանի կողմից 

կազմվել է Հովհ. Շիրազի բառառապաշարի հեղիակային բառարանատիպ աշխատանքը և կցվել 

հեղինակի հարյուրամյակին նվիրված գրքին (36): 
բ) Եռալեզվյա ï Çå  (բազմալեզվյա)` թարգմանական, Ղազարյան Հ. Ս., աÝ·É»ñ»Ý-éáõë»ñ»Ý-

Ñ³ Û»ñ»Ý Çñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý »é³ É»½íÛ³  Ã³ ñ·Ù³ Ý³ Ï³ Ý µ³ é³ ñ³ Ý  (Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÏÇó` օտար լեզուների 
դասախոս Մկրտչյան Ա., 19): 
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ՀՏԴ  809.198.1                                                                                                                                 Հայոց լեզու 

 

Ð² Î ² ¸ ð à ô Â Úà ô Ü À  Ð² Ø à  ê ² ÐÚ² Ü Æ  â² ö² Ì à Úà ô Ø  
 

Շուշանիկ ՍԱՂՅԱՆ 
  
Բանալի բառեր`  արտահայտչականություն, բանադարձման  միջոց, խորքային հակադրույթ, ծավալուն հակադրույթ, 

հակադրության  գեղարվեստական մարմնացում, համաժամանակյա հակադրություն, ձևական  հակադրույթ, 

պատկերավորման  միջոց, պարադոքս, տարաժամանակյա  հակադրույթ, օքսիմորոն` նրբաբանություն: 

Ключевые слова: выразительность, глубокий антитезис, контраст, художественное воплощение одновременного 
контраста, формальный метод визуализации, парадокс, асинхронные противоположности, оксюморон. 
Keywords: expressiveness, deep antithesis, contrast, artistic realization of simultaneous contrast, formal method of visualization, 
paradox, asynchronous contrasts, oxymoron. 

 

Sh.Saghyan 

Antithesis in the Poetry of Hamo Sahyan 

 

  The article deals with antithesis in the poetry of Hamo Sahyan. 

  The famous poet used antithesis to show human being‘s characters. 

  The main unit of antithesis is antonym. H. Sahyan has use linguistic and speech antonyms. 

  There are poems based on antithesis. 
 

Ш.Сагиян 

Антитезис  в  поэзии Амо Сагияна 

 
  В статье исследован антитезис в поэзии Амо Сагияна. 

  Данным стилистическим средством великий поэт выявил противоречивость человеческого характера, 

собственное восприятие природы и общества. 

  Основное языковое средство антитезиса - антонимы. А.Сагиян использовал как языковые, так  и речевые 

антонимы, выраженные словами, синтагмами и предложениями. Редко встречаются стихотворения, 

основанные на антитезисе. 

 
 Ð³ Û É»½í³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ñ³ Ï³ ¹ñÙ³ Ý ÑÇÙùÇ íñ³  Ï³ éáõóíáÕ á×³ Ï³ Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ  

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ /Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ Ï³ ëáõÛÃÁ
1
, ûùëÇÙáñáÝÁ, µ³ é³ óÇ` Ýñµ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ, å ³ ñ³ ¹áùëÁ, 

µ³ é³ óÇ` »ñÏë³ Ûñ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ
2
, Ñ³ Ï³ ¹³ ñÓáõÙÁ

3 
¨Ý: 

 
Ð³ Ï³ ¹ñáõÛÃ//Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ ï ³ ñµ»ñ³ ÏÝ»ñÝ 

³ é³ ÛÅÙ ·áÛ³ ÏóáõÙ »Ý, Ã»¨ ï ³ ñ³ ÍÙ³ Ý ÙÇï áõÙ ¿ ëï ³ ÝáõÙ ³ é³ çÇÝÁ:     ² Ûë ¹»å ùáõÙ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ 

Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý` ûµÛ»Ïï Çí ¨ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,  Ùï ³ Í³ Ï³ Ý, 

½·³ ó³ Ï³ Ý ÁÝÏ³ ÉáõÙ»ñÇÝ Ñ³ ï áõÏ Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý íÇ×³ ÏÇ  ß»ßï í³ Í á×³ Ï³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ:   

 È»½í³ µ³ ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ ëÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï ã³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý 

//µ³ Ý³ ¹³ ñÓÙ³ Ý  ÙÇçáó: Ð. Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Çµñ¨ å ³ ï Ï»ñ³ íáñÙ³ Ý ÙÇçáó
4
, ä . 

ä áÕáëÛ³ ÝÁ`  Ý»ñÑ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ
5
:  

    È»½í³ µ³ ÝÝ»ñÁ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ  ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ùÝÝáõÙ »Ý Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÇ á×³ Ï³ Ý 

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ ÉÇë, ³ é³ ÝÓÝ³ óÝáõÙ É»½í³ Ï³ Ý Ï³ Ù ³ ÛÉ µÝáõÃ³ ·ñÙ³ Ùµ` 

µáõÝ// Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý  ¨ Ë áëù³ ÛÇÝ /Ñ³ Ù³ ï »ùëï ³ ÛÇÝ/ Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ
8
: Ü ßí³ ÍÇ 

Ñ»ï ¨³ Ýùáí Ñ³ ×³ Ë  ëï í»ñÇ ï ³ Ï »Ý ÙÝáõÙ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ` ³ é³ ÝÓÝ³ å »ë ß³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý Í³ í³ ÉáõÝ 

ÙÇ³ íáñÝ»ñáí Ï³ éáõóÙ³ Ý »Õ³ Ý³ ÏÝ»ñÁ:  

  ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ë áñù³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ (¦Ð³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ é³ í»É áõÅ»Õ ¿ ÉÇÝáõÙ, »ñµ µáõÝ 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áÕ µ³ é»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ áõÝ»ÝáõÙ »Ý Ñ³ Ï³ ÝÇß µ³ é»ñáí 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ Í Éñ³ óáõÙÝ»ñ: Ü Ù³ Ý ¹»å ù»ñáõÙ, ÃíáõÙ ¿, Ã» ³ éÏ³  ¿ ÏñÏÝ³ ÏÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ, µ³ Ûó 

Çñ³ Ï³ ÝáõÙ Ë áñù³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ëï »ÕÍíáõÙ§
6
), Ñ³ Ù³ Å³ Ù³ Ý³ ÏÛ³ , ï ³ ñ³ Å³ Ù³ Ý³ ÏÛ³  

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
7
 Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:         

1
 

                                                 
1
 ê . Ø »ÉùáÝÛ³ Ý, ² ÏÝ³ ñÏÝ»ñ Ñ³ Ûáó É»½íÇ á×³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý, ¿ç 87, º ñ., 1984: 

2
 ä . ä áÕáëÛ³ Ý, Ê áëùÇ Ùß³ ÏáõÛÃÇ ¨ á×³ ·Çï áõÃ Û³ Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, Ñ. 2, ¿ç175, º ñ., 1991: 

3
. Ü .ï ., ¿ç 169: 

4. Ð. Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý, ¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ë áëù, ¿ç123, º ñ., 1986: 

5. ä . ä áÕáëÛ³ Ý ,  ¿ç165: 

6. ê . Ø »ÉùáÝÛ³ Ý, ¿ç 84:  

7. ä . ä áÕáëÛ³ Ý ,  ¿ç 166: 
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Ð³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ ÙÇ³ íáñÝ»ñ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É̀   µ³ é»ñÁ, ß³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý ï ³ ñµ»ñ 

Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ³ Ù³ ¹³ ë³ Ï³ Ý, ëï áñ³ ¹³ ë³ Ï³ Ý, ëï áñá·áõÙ³ ÛÇÝ,   å ³ ñµ»ñáõÛÃÁ Ï³ Ù 

Ë áëù³ ÛÇÝ Í³ í³ ÉáõÝ ³ ÛÉ ÙÇ³ íáñÝ»ñ:  

´ ³ é³ ÛÇÝ ¨ µ³ é»ñÇ ëï áñ³ ¹³ ë³ Ï³ Ý Ï³ Ù Ñ³ Ù³ ¹³ ë³ Ï³ Ý Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÙÇ³ íáñÝ»ñÁ 

ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ³ ÛÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ, áñáÝó ÙÇçáóáí ÝáõÛÝ ³ é³ ñÏ³ Ý, ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ 

µÝáõÃ³ ·ñíáõÙ ¿ Ñ³ Ï³ ¹ñ³ Ï³ Ý Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñáí: ¶áñÍáõÙ »Ý É»½í³ Ï³ Ý / Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý  ¨ 

Ë áëù³ ÛÇÝ /Ñ³ Ù³ ï »ùëï ³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ: ê ñ³ Ýó Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹»ñÁ ï íÛ³ É 

å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ ï ³ ñµ»ñ³ Ïí³ Í ¿: ¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý á×áõÙ Ù»Í ¿  Ë áëù³ ÛÇÝ  Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÇ ³ ñÅ»ùÁ:   

È»½í³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÇ ¹»ñÝ ¿³ Ï³ Ý ¿ ï ñ³ Ù³ µ³ Ý³ Ï³ Ý-¹³ ï áÕ³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ: 

ê ï »ÕÍ³ ·áñÍáÕÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÝÙ³ Ý Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÇ ·áñÍ³ ÍáõÃÛ³ ÝÁ Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý 

³ ñÅ»ù ï ³ É: úñÇÝ³ Ï` Ð. ê ³ ÑÛ³ ÝÁ ÇÝùÝ³ µÝáõÃ³ ·ñ³ Ï³ Ý áñáß Ñ³ ï í³ ÍÝ»ñáõÙ É»½í³ Ï³ Ý 

Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñ ¿ ·áñÍ³ Í»É ³ ÛÝå ÇëÇ Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ, áñ Ýñ³ Ýù ÁÝ¹É³ ÛÝ»É »Ý Çñ»Ýó ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ 

¹³ ßï Á. ûñÇÝ³ Ï` ÑÇÝ-Ýáñ ½áõÛ·Á ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ Ýñµ»ñ³ Ý·Ý»ñ ¿ ëï ³ ó»É  Ñ»ï ¨Û³ É Ñ³ ï í³ ÍáõÙ. Ø Ç ï »Õ 

ÑÇÝ-ÑÝ³Ù³ß, ØÇ ï»Õ ¹»é Ýáñ ¿Ç (¸Ð,125): Î³Ù` ºë Ý³ »Ù, Ý³…. àí ëå³Ýí»ó, µ³Ûó ãÙ»é³í (º, 

303): Ø Ç ³ ÛÉ ¹»å ùáõÙ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ »½ñ»ñÇó Ù»ÏÁ ÑáÙ³ Ýß³ ÛÇÝ ß³ ñùáí ¿ Ý»ñÏ³ Û³ ÝáõÙ` ÙÇï ùÝ 

ÁÝ¹·Í»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ. Ø »ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝË »Éù, ² ÝË »É³ Ñ³ ë, ³ Ý·»ï , Ù»ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ` Ë áñáõÝÏ Ê »ÉùÇ ÝÙáõß 

¿Ç (¸ Ì ,125): Î ³ Ù`  Ø »ÏÇ ³ ãùÇ ÉáõÛëÁ, Ù»ÏÇ ³ ãùáõÙ, ë³ Ï³ ÛÝ, ² ÝË ÇÕ× ³ ãù³ Ñ³ ÝÇù º í ³ ãùÇ ÷ áõß ¿Ç 

(¸ Ì ,125):     

à ñå »ë Ë áëù³ ÛÇÝ Ï³ Ù Ñ³ Ù³ ï »ùëï ³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñ »Ý Ñ³ Ý¹»ë ·³ ÉÇë ÙÇÙÛ³ Ýó Ñ»ï  Ù³ ë³ Ùµ 

Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóíáÕ Ï³ Ù µÝ³ í ãÑ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóíáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ, ³ é³ ñÏ³ Ý»ñÇ ³ Ýí³ ÝáõÙÝ»ñ : îíÛ³ É 

å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ ÝÙ³ Ý Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÇ ³ ñÅ»ùÁ Ï³ ñáÕ ¿ ï ³ ñµ»ñ / Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ï ³ ñ³ ñÅ»ù 

ÉÇÝ»É̀  ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ñ»ï ³ ùñùñÇñ Ë áëùÇ Ï³ éáõóáõÙ,  ã³ ÷ ³ ÍáÛáõÙ Ý³ ¨` ÝáõÛÝ³ Ñ³ Ý·áõÃÛáõÝ: 

Ü ßí³ ÍÇ Ñ³ Ù³ ÏóáõÙÝ ¿  í»ñÁ Ýßí³ Í/ í»ñáµ»ñí³ Í Ýáñ-ÑÇÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇÝ ÇÙ³ ëï áí ³ éÝã³ ÏÇó  ßÇí-

÷ ã³ Ï³ íáñ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ ·áñÍ³ Í»É ¿ ÝáõÛÝ ¦º ë µ³ Ë ï ³ íáñ ¿Ç§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý 

»ñÏñáñ¹ Ñ³ ï í³ ÍáõÙ:  Î ³ Ù` ÇßË ³ Ý, ·ÉË Ç ï »ñ- ÃÇ³ å ³ ñï  Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ` º ë ÇÙ ÇßË ³ ÝÝ »Ù, ÇÙ 

·ÉË Ç ï »ñÁ, º í ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ Ù»Í áõ ³ Ýå ³ ñï  »Ù, ´ ³ Ûó ÇÝã-áñ ã³ ÷ áí ¨ ÇÝã-áñ ÙÇ ï »Õ ¸ »é ÃÇ³ å ³ ñï  

»Ù (Ø ² ,14): Ð³ ×»ÉÇ, Ï»Ýë³ ÉÇó-ï Ñ³ ×, ÑÇí³ Ý¹³ ·ÇÝ ï ³ ñáÕáõÝ³ Ï  Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý 

Ù³ ñÙÝ³ óáõÙ ¿̀  Ø »ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ Í³ ÕÇÏ à õ Í³ ÕÏ³ íáñ ¿Ç, Ø »ÏÇ ³ ãùáõÙ ÙÇ³ ÛÝ ÐÛáõÍ³ Ë ï ³ íáñ ¿Ç 

(¸ Ì ,126) (ÝÙ³ ÝáõÃÛ³ Ý »½ñ»ñ Ï³ Ý ä . ê ¨³ ÏÇ Ï³ ñÙñ³ Ãáõß-³ Ë ï ³ íáñ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ñ»ï , ï »°ë ê ¾ , 

158): 

Þ³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý ï ³ ñµ»ñ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` áñå »ë Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ »½ñ»ñ Ï³ Ù ÙÇ³ íáñÝ»ñ 

Ñ³ Ý¹»ë ·³ Éáí ëï ³ óíáõÙ »Ý µ³ ½Ù³ Ý¹³ Ù Ï³ éáõÛóÝ»ñ` ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ Ë ³ éÁ Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñáí: 

´ ³ ½Ù³ Ý¹³ Ù Ï³ éáõÛóÝ»ñ »Ý ëï ³ óíáõÙ, »ñµ` 1) Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý áÉáñï  »Ý Ý»ñ³ éíáõÙ ï ³ ñµ»ñ, áã 

Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏÇó Ï³ Ù Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏÇó ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ñ³ Ï³ ¹Çñ Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñáí`  

ûñÇÝ³ Ï` ë³ ñ-Ù³ ñ¹ ãÑ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóíáÕ ÇñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹áõù-»ë ¹»ñ³ ÝáõÝÝ»ñáí, 

Çñ³ óíáõÙ ¿ É»½í³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñáí. ¸ áõù ÙÇßï  Ýáñá·, »ë` ÑÝ³ óáÕ, ¸ áõù` ÙÝ³ óáÕ, »ë` ·Ý³ óáÕ 

(¸ Ì , 188):   Î ³ Ù` Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛ³ Ý/»ñ¨áõÛÃÇ ¨ Ýñ³  Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ ¹ñë¨áñÙ³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ù³ Ûñ-

Ù³ ÛñáõÃÛáõÝ. Î ³ ñáÕ ¿ Ù³ ÛñÁ Ïáõñ³ Ý³ É Ñ³ ÝÏ³ ñÍ, Æ ëÏ Ù³ ÛñáõÃÛáõÝÁ Ïáõñ³ Ý³ É ãáõÝÇ (¸ Ì ,193): 

² í³ Ý¹³ Ï³ Ý µ³ ñù»ñÇ ÝÏ³ ñ³ ·ñÙ³ Ý ûñÇÝ³ Ï ¿.  à Ë Á` Ï³ å ³ Í ßáõÝ , Ë ÇÕ×Á ×³ Ù÷ áñ¹ ¿ (Æ ´ â, 99): 

öáõßÁ ½ÇÝí³ Í ¿, Í³ ÕÇÏÝ` ³ Ý½»Ý: Ì ³ ÕÇÏÁ Ë áÝ³ ñÑ, ÷ áõßÝ` ³ Ý»ñ»ë(Æ ´ â, 63):  

2) Ð³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý áÉáñï áõÙ ÝáõÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ Ï³ Ù` ³ ÙµáÕçÇ ¨ Ýñ³  Ù³ ëÝ³ íáñí³ Í 

¹ñë¨áñÙ³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ`º ñ³ Ë ï ³ ·»ï  á·Ç, ê ³ Ï³ ÛÝ Çµñ¨ áñ¹Ç º ñ³ Ë ï ³ Ùáé ¿Ç (¸ Ì ,126): Î ³ Ù 

¿É̀  Ñ³ Ï³ ¹Çñ íÇ×³ ÏÝ»ñáí` öáÃáñÇÏÝ»ñ »Ý »éáõÙ Ñ³ ï ³ ÏÇë, Â »¨ »ñ»ëÇó ³ Ûëå »ë Ñ³ Ý¹³ ñï  

»Ù(Ø ² ,14):  

Æ Ýãå »ë í»ñáµ»ñí³ Í ûñÇÝ³ ÏÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, Ï³ å ³ Ïó³ Ï³ Ý ÙÇ³ íáñÝ»ñáõÙ ùÇã »Ý 

µ³ é³ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ ÍÝ»ñÁ`  Ø »ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ ¹»é ³ Ùé³ Ý Ã»ÅáõÃÛáõÝ, Æ ëÏ Ù»ÏÇ 

Ñ³ Ù³ ñ ³ ßÝ³ Ý Ùßáõß »Ù (Æ ´ â, 23):         

Ð. ê ³ ÑÛ³ ÝÁ ·áñÍ³ Í»É ¿ Ý³ ¨ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »½ñ»ñáí Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñ: úñÇÝ³ Ï`öáõßÁ` ½áñ³ íáñ, 

Í³ ÕÇÏÁ` ½áÑ, ¾ ÉÇ Í³ ÕÇÏÝ ¿ ³ ßË ³ ñÑÇó ·áÑ (Æ ´ â, 63): ² Ûë ¹»å ùáõÙ Í³ ÕÇÏÁ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç  ¿ 

Ý»ñ³ éíáõÙ »ñÏáõ Çñ³ ñ³ Ù»ñÅ íÇ×³ ÏÝ»ñáí` ³ Ý½áñáõÃÛ³ Ý` Ñ³ Ï³ ¹ñí»Éáí ÙÇ ³ ÛÉ ³ é³ ñÏ³ ÛÇ` ÷ áõßÇÝ, 

                                                                                                                                                                  
8. à ñáß ¹»å ù»ñáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³ ñáÕ »Ý ï ³ ñµ»ñ³ Ïí³ Í ÉÇÝ»É:  Î ³ Ý ½áõï  Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù ³ ñ¹»Ý ³ Ûë 

Ï³ Ù ³ ÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý á×Ç ë»÷ ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ¹³ ñÓ»É ¨ í³ Õáõó Çµñ¨ ³ Û¹å ÇëÇÝ ³ ñÓ³ Ý³ ·ñí»É 

áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃ ÛáõÝÝ»ñáõÙ: úñÇÝ³ Ï` É»½í³ ñí»ëï Ç ³ Ý½áõ·³ Ï³ Ý í³ ñå »ï Ý»ñ Ð. ä ³ ñáÝÛ³ ÝÇ, ÐáíÑ. ÞÇñ³ ½Ç, ä . ê ¨³ ÏÇ 

·áñÍ»ñáõÙ:   
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¨ ·áÑáõÃÛ³ Ý` Ñ³ Ï³ ¹ñí»Éáí Çñ ³ Ý½áñ íÇ×³ ÏÇÝ:  Î ³ Ù` ì Ï³  ¿ ÑáÕÝ ³ Ûë ó³ íáï , Â » ÇÝãù³ Ý ó³ íÇ 

¹ÇÙ³ó³…´³Ûó ¿ÉÇ ûñÑÝ³Ýù ·³Éáõë, ¶Ý³Éáõë ÙÇïùÁ ãÇÙ³ó³ (¸ Ì ,171): ² é³ çÇÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý 

Ù»ç ó³ íÇÝ ¹ÇÙ³ Ý³ Éáõ ¨ Ýñ³ ÝÇó ·áÑ³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿, »ñÏñáñ¹áõÙ` ³ å ñ»Éáõ ÇÙ³ ëï Ç ¨ 

Ù³ Ñí³ Ý ³ ÝÇÙ³ ëï áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ:  

¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ³ ñÅ»ùáí Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñ »Ý ½»Õãí³ Í Ï³ éáõÛóÝ»ñáí/½»ÕãÙ³ Ý 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï ã³ ÙÇçáóáí Ï³ éáõóí³ ÍÝ»ñÁ: úñÇÝ³ Ï`   ò ³ í»ñë ³ ëáõÙ »Ý.-Ë ³ ãíÇñ, ÐáõÛë»ñë ³ ëáõÙ »Ý.-

Ï·³  (¸ Ì , 82): Ð³ Ï³ ¹Çñ ½·³ óáõÙÝ»ñÇ` ó³ íÇ, ³ ÝÑáõëáõÃÛ³ Ý ¨ ÑáõÛëÇ Ùï ³ ÍáõÙÝ»ñÁ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ 

Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É ¿̀  Ë ³ ãíÇñ, ù³ Ý½Ç ãÇ ·³  - ÙÇ ï ³ ÝçíÇñ, ù³ Ý½Ç Ï·³  ß³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý Ï³ éáõÛóÝ»ñÇ`  

·»ñ³ ¹³ ë , ÙÛáõë ¹»å ùáõÙ` ëï áñ³ ¹³ ë µ³ Õ³ ¹ñÇãÇ ½»ÕãÙ³ Ùµ:  ² ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÙÛáõë 

»½ñáõÙ ëï ³ óíáõÙ ¿ Ë ³ ãíÇñ - Ï·³   ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ñ»ï ³ ùñùÇñ Ï³ éáõÛóÁ:  

Þ³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ Í Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ Ï³ ñáÕ »Ý 

³ ÝÙÇç³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ Ýß³ ÛÇÝ ½áõÛ·»ñ ãÉÇÝ»É: Úáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ µ³ Õ³ ¹ñÇã Ï³ ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³ É ³ ÛÝ 

Ï»Ýï ñáÝ³ Ï³ Ý µ³ éÁ, áñÇ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï ³ Í ÇÙ³ ëï Á Ï³ ñáÕ ¿ Ñ³ Ï³ ¹ñí»É ÏáÕùÇ Ï³ éáõÛóÇ áñ¨¿ µ³ éÇ: 

ä ³ ñ½³ å »ë Ï³  Ï³ éáõÛóÝ»ñÇ ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝ` ³ é³ Ýó Ñ³ Ï³ Ýß³ ÛÇÝ µ³ é³ ÛÇÝ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý: Ü ßí³ ÍÁ Ð. ê ³ ÑÛ³ ÝÇ Ý³ Ë ³ ëÇñ³ Í Ó¨»ñÇó ¿:  úñÇÝ³ Ï`  Ü ³ , áñ »ñµ»ÙÝÇ »ñ·áõÙ 

¿ñ Ó»éÙ³ Ùµ*, ÐÇÙ³  Ýëï »É ¿ñ Ó»éÝ»ñÁ ÍáóáõÙ: Ü ³ , áñ ÃéãáõÙ ¿ñ ·³ ·³ ÃÁ É»é³ Ý, ÐÇÙ³  Ñ³ ½Çí Ñ³ ½ 

ù³ ÛÉ»É ¿ñ ÷ áñÓáõÙ:Ü ³ , áñ ï »Õáí Ù»Ï Ïñ³ Ï ¿ñ, Ýñ³  º ñ³ ÏÝ»ñÇ Ù»ç ³ ñÛáõÝÝ ¿ñ å ³ ÕáõÙ: Ü ³ , áñ Ãé»É 

¿ñ ÙÇßï  Ã³ ÙµÇ íñ³ , Î ï áõñÇÝ Ýëï »É, ³ ÕáõÝ ¿ñ å ³ ÑáõÙ  (¸ Ì ,192): Î ³ Ù` ² ëï Õ»ñÇ Ñ»ï  í»×Ç Ùï ³ Í 

´³ñÑáõÝùÝ»ñÁ »É³ ÷³éùÇ… ´³Ûó ÇÝÑ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ë ÙÝ³ó ä³ïß·³ÙµÝ ³ÛÝ »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏÇ (´ì, 

85): Ø ³ ñ¹ÇÏ Ï³ Ý, áñáÝó »ï Ù³ Ñáõ ÏÛ³ ÝùÁ Ð³ ï ÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝ Í³ ÝáÃÇ Ù³ Ñáí: Ø ³ ñ¹ÇÏ Ï³ Ý, áñáÝó 

»ï Ù³ Ñáõ ÷ ³ éùÁ ì »ñçÇÝ Í³ ÝáÃÇ Ø ³ ÑÇó Ñ»ï á ¿ Í³ ÕÏáõÙ ³ å ³ Ñáí (¸ Ì , 83):   ê ³ ÑÛ³ Ý³ Ï³ Ý á×Ç 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ ¿ µÝáõÃÛ³ Ý ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÃÛáõÝÁ  Ý³ ¨ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí: 

¦î³ ï Ý³  ÓáñáõÙ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç µÝ³ å ³ ï Ï»ñÇ  ·áõÝ³ ÛÇÝ Ï³ ñÙÇñ - ëå Çï ³ Ï 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ Ï³ Ï³ ã - ³ Ùå , Ù»· ÇñáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ¶áõÝ³ ÛÇÝ Ë ï ³ óáõÙÝ 

³ å ³ ÑáííáõÙ ¿ Ë ³ ñáõÛÏ ÷ áË ³ µ»ñáõÃÛ³ Ý ¨ ÍË ³ É/ÍË »É µ³ éÇ ÙÇçáóáí. Ä ³ ÛéÇ ·ÉË Çó í³ é Ï³ Ï³ ãÇ 

Ê ³ ñáõÛÏÝ»ñ »Ý µË áõÙ, Î áÕùÇ Å³ ÛéÁ Ñ³ Ý·Çëï  Ýëï ³ Í ² Ùå  áõ Ù»· ¿ ÍË áõÙ(¸ Ì , 16):    ² ñ¨³ Ñ³ Û³ ó - 

³ ñ¨³ ½áõñÏ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿   µáõñáÕ áõñóÇ ¨ ÏáÏáÝí³ Í ÓÝÍ³ ÕÏÇ ÙÇçáóáí` 

ÒÝÍ³ ÕÇÏÝ ¿ ¹»é ÙÇ É³ ÝçÇÝ ´ ³ ñáõñÇ Ù»ç ùÝáõÙ, ¸ »ÙÇ É³ ÝçÇÝ áõñóÇ µáõÛñÇó Ø »ÕíÇ áõßùÝ ¿ ·ÝáõÙ   

(Ý.ï .):    

Ò¨³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ûñÇÝ³ Ï ¿. ² ßË ³ ñÑ³ ß»Ý ³ ½·Ç ï Õ³ - îáõÝ ãáõÝ»ó³  ³ Ûë ³ ßË ³ ñÑáõÙ 

(Æ ´ â,  98): 

ê áíáñ³ µ³ ñ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ µ³ é³ ÛÇÝ ÙÇ³ íáñÝ»ñÁ տ³ ñµ»ñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ê ³ ÑÛ³ ÝÁ 

µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙ ¿  Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý ¿áõÃÛáõÝÁ:  à ñáß »ñÏ»ñ Ñ»Ýí³ Í »Ý Ù³ ëÝ³ íáñ ·Í»ñÇ íñ³ , 

áñáßÝ»ñáõÙ ùÝÝíáõÙ »Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ·Í»ñ: Ø ³ ñ¹áõ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý í³ ñù³ ·ÍÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý 

Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý ÏáÕÙ»ñÝ »Ý Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ`  ¦à ±õñ ¿ ·ÝáõÙ ³ ßË ³ ñÑÝ ³ Ûëå »ë§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç 

Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ ¿áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý í»ñÑ³ ÝáõÙÁ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ Ù³ ñï ÝãáÕ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý- 

»ñÏãáï áõÃÛ³ Ý, Ñ³ ëï ³ ï ³ Ï³ ÙáõÃÛ³ Ý ¨ ³ ÝáñáßáõÃÛ³ Ý, ÇÝùÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ¨ ÇÝùÝ³ Ë áõë³ ÷ Ù³ Ý, 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ: îñáÑÙ³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛ³ Ùµ Ï³ å ³ Ïóí³ Í í»ñ³ ÇÙ³ ëï ³ íáñí³ Í µ³ Õ³ ¹ñÇã 

Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ ó³ Ñ³ Ûï íáõÙ »Ý Ýßí³ Í Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ:  

Ü áõÛÝ Ã»Ù³ ï ÇÏ³ Ý ¿ ßáß³ ÷ íáõÙ ¦¸ ³ ñÁ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ù³ ñ¹áõ í³ ñù³ ·ÍÇ, 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ï ³ ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇ µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ Ùµ: ² Ýï ³ éÝ ³ ÝáõÙ ³ ñÙ³ ï ³ Ñ³ Ý, æñáõÙ ¿ Ù³ ó³ éÁ: 

Î ³ Ù` ´ ³ éÇ Ñ³ Ù³ ñ µ³ Ýï  ¿ ¹ÝáõÙ, Ð³ Ý¹áõñÅáõÙ ¿ ¹³íÁ…. Ð³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·ÍÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ 

»Ý Ý³ ¨ ³ Ýï ³ é-Ù³ ó³ é, µ³ é-¹³ í Í³ í³ É³ ÛÇÝ ³ ÝÑ³ Ù³ ï »Õ»ÉÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

Ð³ Ï³ ¹ñáõÛÃ  ëï »ÕÍáÕ ï ³ ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ïóí³ Í ·áñÍ³ ÍáõÃÛáõÝ Ï³ . Ø »ñÃ  áï Çó-·ÉáõË  

½³ ñ¹»ñ »Ù Ñ³ ·ÝáõÙ, Ø »ñÃ  ³ ÛÝå »ë ³ Ýßáõù, å ³ ñ½ áõ ³ Ý½³ ñ¹ »Ù , Ø »ñÃ  ù³ ñ áõ ù³ ñ³ ÷ , Ù»ñÃ  í³ ÛñÇ 

Ë áå ³ Ý, Ø »ñÃ  Ï³ Ý³ ã ³ Ýï ³ é áõ ó³ Ý³ Í ³ ñï  »Ù (Ø ² ,14):  

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍ³ Ï³ Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ ûñÇÝ³ Ï ¿ ï ³ Ý »ñ»ù ï áÕ»ñÇÝ ãáññáñ¹Ç Ñ³ Ï³ ¹ñí»ÉÁ` 

Ê »É³ ·³ ñí»É »Ý óáÕáõÝ áõ µáÕµáç, Ê áõï áõտ ï ³ ë` ù³ ñÇ áõßùÁ Ï·Ý³ , Ê »É³ ·³ ñí»É ¿ ï Ç»½»ñùÝ 

³ ÙµáÕç, Æ ëÏ ÇÝÓ ³ ëáõÙ »Ý` Ã» Ë »Éáù ÙÝ³  (¸ Ì , 38): 

â³ ÷ ³ ÍáÛáõÙ ï ³ ñ³ Íí³ Í ¿ Ý³ ¨ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ »½ñ»ñÇ ³ éÏ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ï ³ ñµ»ñ ï Ý»ñáõÙ: Ð. 

ê ³ ÑÛ³ ÝÁ ùÇã ¿ ¹ÇÙ»É Ýßí³ Í ÙÇçáóÇÝ: úñÇÝ³ Ï` ¦¸ ³ ñÁ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï ³ Ý Ù»ç ¿ 

·ï ÝíáõÙ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ ÙÇ »½ñÁ` ÐáÕ³ ·áõÝ¹Ý ¿ çáÏ»É-¹³ñÑñ»É Æñ Ù³ï³ÕÇ ·³éÁ…., í»ó»ñáñ¹  ï³Ý 

Ù»ç` ´³Ûó ÇÝùÝ ¿É ¿ Ù³ï³Õ³óáõ, ¶ÇïÇ± Ë»É³·³ñÁ….(¸Ð, 47):  

Î ³ Ý µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ éáõóí³ Í »Ý Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý íñ³ : úñÇÝ³ Ï` ¦ì »ñ³ ¹³ ñÓ§ 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñï »Õ Ï³ Ý Ý³ ¨ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñ:   
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² Ù³ Û³ ó³ Í ï ³ Ý ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ ï ³ ÉÇë  ¿ ³ ÝóÛ³ ÉÇ áõ Ý»ñÏ³ ÛÇ íÇ×³ ÏÝ»ñÇ 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ: ¶áñÍ³ Í»É ¿ µ³ é³ ÛÇÝ, Ï³ å ³ Ïó³ Ï³ Ý ÙÇ³ íáñÝ»ñ: ² Ûëå »ë` Ïáï »Ù-»ÕÇÝç, 

í³ ñáõÝ·-ù»Õ, ÏéáÃáõÏ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ Ùß³ Ïí³ Í áõ ³ ÝÙß³ Ï 

µ³ Ýç³ ñ³ ÝáóÇ áõñí³ ·ÇÍÁ` º ÕÇÝçÁ ùÇã-ùÇã Ü í³ ×áõÙ ¿ Ù»ñ Ïáï »ÙÇ ³ ÍáõÝ, ì ³ ñáõÝ·Ç µ»Ïí³ Í 

Ù³ ñ·³ ÃÙµ»ñÇÝ ø»ÕÝ áõ ÏéáÃáõÏÝ Çñ³ ñ µ»ñ³ ÝÇó ä ³ ï ³ é »Ý Ë ÉáõÙ (øº , 155), Ï³ Ù` ï ³ ßï -¹³ ·³ Õ 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç ÏÛ³ Ýù, Ï»Ýó³ Õ³ ÛÇÝ »éáõ½»é - ³ Ù³ ÛáõÃÛáõÝ, Éùí³ ÍáõÃÛáõÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ` 

î³ ßï Á, áñÇ Ù»ç Ê ³ ãÇå ³ å  å ³ å Ç Ð³ ñë³ ÝÛ³ ó Ñ³ óÇ Ë ÙáñÝ »Ý ÑáõÝó»É º í Ñá·»Ñ³ Ý·ëï Ç Ë ÙáñÁ 

Ý³¨, ÐÇÙ³ ·ñïÝ³ÏÇ ¹³·³ÕÝ ¿ ¹³ñÑ»É…. (øº, 156): ÆñáõÛÃÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³ óíáõÙ ¿ ½ñá-Ï³ ñáï  Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ` Â áÝñÇ ßñÃáõÝùÁ, áñ ÙÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï ´ áóÇó 

¿ñ ×³ùáõÙ, ÐÇÙ³ ×³ù»É ¿ µáóÇ Ï³ñáïÇó… (øº, 156): Ù³ñ¹- Ïáå  ÷ Ýï րáÕ ³ ñ¨ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ÙÇ³ íáñÝ»ñÁ…. 

Ì ³ í³ ÉáõÝ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ Ï ¿/å ³ ï ß³ × ù³ Ý³ Ïáí ¿:  

´ áí³ Ý¹³ Ï³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ÇñáõÛÃÇ ·áÛáõÃÛ³ Ý ¨ µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÙÁ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨` ï ³ ñµ»ñ ÇñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ:  

Þ³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý ï »ë³ Ï»ï Çó Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÁ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ¿ ` ³ ) µ) · ) Ý»ñÑ³ Ï³ Ï³ Ý 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛ³ Ùµ Ñ³ մ³ ¹³ ë Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñ` Î ³ ñáÕ ¿ Ù³ ÛñÁ Ë É³ Ý³ É Ñ³ ÝÏ³ ñÍ, Æ ëÏ 

Ù³ ÛñáõÃÛáõÝÁ Ë É³ Ý³ É ãáõÝÇ (¸ Ì ,193), ¹) ëï áñ³ ¹³ ë³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛ³ Ùµ Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñ` 

Ü ³ , áñ »ñµ»ÙÝÇ »ñ·áõÙ ¿ñ Ó»éÙ³ Ùµ , ÐÇÙ³  Ýëï »É ¿ñ Ó»éÝ»ñÁ ÍáóáõÙ (¸ Ì ,192) :  

º Ã» ÷ áñÓ»Ýù ï ³ É Ñ³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ á×³ Ï³ Ý ³ ñÅ»ùÁ, ³ å ³  ¹ñ³ Ýóáí Ð. ê ³ ÑÛ³ ÝÁ ï ³ ÉÇë ¿.  1. 

Ï»ñå ³ ñÇ, ÇñáõÛÃÇ ³ ÝóÛ³ ÉÇ ¨ Ý»ñÏ³ ÛÇ Ñ³ Ï³ ¹Çñ ï ³ ñ³ Å³ Ù³ Ý³ ÏÛ³  íÇ×³ ÏÝ»ñ, 2.Ï»ñå ³ ñÇ 

µÝáõÃ³ ·ÇñÁ` Ñ³ Ù³ Å³ Ù³ Ý³ Ïáñ»Ý Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý ¨ Çñ Ý»ñëáõÙ, ¨ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ ÛÝáñ»Ý ÁÝÏ³ É»ÉÇ, 3. 

µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ…. 

Ð³ Ï³ ¹ñáõÛÃÇ ·áñÍ³ ÍáõÃÛ³ Ý Ã» Ñ³ ×³ Ë ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ, Ã» áñ³ Ï³ ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í 

»Ý µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ É»½í³ ñí»ëï Ç ½³ ñ·³ óÙ³ Ùµ: ê Ï½µÝ³ Ï³ Ý ßñç³ ÝÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

¹ñ³ Ýù ùÇã »Ý: à ñ³ Ï³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ³ é³ ÝÓÝ³ ÝáõÙ ¿ ¦¸ ³ ÕÓÇ Í³ ÕÇÏ§ ÅáÕáí³ ÍáõÝ` 80-³ Ï³ ÝÝ»ñÇ 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí:  

ê Ï½µÝ³ ÕµÛáõñÝ»ñ 

´ ³ ñÓáõÝùÇ íñ³ , º ñ., 1955 

Ø ³ Ûñ³ Ùáõï Çó ³ é³ ç, º ñ., 1964 

ø³ ñ³ ÷ Ý»ñÇ »ñ·Á, º ñ., 1968 

º ñÏ»ñ, ³ é³ çÇÝ Ñ³ ï áñ, º ñ., 1984 

¸ ³ ÕÓÇ Í³ ÕÇÏ, º ñ.,1986 

ú·ï ³ ·áñÍí³ Í ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ 

Ð. Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ Ý, ¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ë áëù, º ñ., 1986:Ø »ÉùáÝÛ³ Ý ê ., ² ÏÝ³ ñÏÝ»ñ Ñ³ Ûáó É»½íÇ 

á×³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý, º ñ., 1984 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

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

E-mail: shushaniksagyan@mail.ru 

 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 

 

 

 

 



  

~~  2233  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

ՀՏԴ 371.31: 809.198.1                                                         Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԵՐԻՆ  
 

Ծովինար  ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր – բառապաշար, զարգացում, ուսուցում, նոր Կրթակարգ, վարժություններ, ուղղագրական 
աշխատանքներ, մեթոդներ, ինքնուրույնություն, բառացանկեր, հմտություններ, կարողություն: 

Ключевые слова-  словарный запас,  развитие, обучение, новая учебная программа, упражнения, методы, умение, 
навыки, работа над правописанием, список слов, самостоятельность. 

Keywords -vocabulary development, training, knack, new curriculum, exercises, methods, skills, work on the spelling, word 
list, independence. 

Ц.Асратян  
Обогащение словарного запаса на уроках по родному языку 

 

В данной статье обсуждаются способы обогащения словарного запаса учеников некоторыми методами и 
средствами. В книгах по родному языку 5-6–х классов  размещены некоторые задания с особыми пометками. 
Основа этих заданий - высказывание собственного мнения, словообразовательный анализ, выполнение 
требований при работе по орфографии, умение, навыки, словарный запас и самостоятельность. Новизна 
этого раздела целенаправлена на решение обсуждаемых проблем. 

 

Ts.Asratyan  
Enrichment of Vocabulary at the Native Language Lessons  

 

This article discusses ways of enrichment of the  learners‘ vocabulary by means of  some techniques and tools. 
In the books of the native language of the 5-6-th classes some tasks with special marks are placed.. A basis of these 
tasks - the statement of own opinion, the word-formation analysis, implementation of requirements during the 
work on spelling, ability, skills, vocabulary and autonomy. The novelty of this section is directed to the solution of 
the discussed problems. 

 

 Հանրակրթական  դպրոցներում   մայրենի   լեզվի ուսուցման  ուշագրավ   պահանջներից   է 
սովորողների   բառապաշարի, խոսքի  զարգացումը:  Գաղտնիք  չէ,  որ աշակերտների  
մեծամասնությունը  խիստ դժվարանում  է    գրական  հայերենով  ազատ խոսել,  արտահայտվել 
պատշաճ  մակարդակով,  ինչպես  պահանջում   է  քերականությունը:  Այդ  հարցն  էլ  
մտահոգում է  շատ շատերին և ստիպում գտնել  ելք`  ստեղծված  իրավիճակից   դուրս գալու,  

գործադրելու   մեթոդական այն հնարները,  որոնք  կնպաստեն  վերջիններիս զարգացմանը:  
Օրախնդիր հարցը  մտահուզել   է  նաև  դասագրքերի հեղինակներին:  Թերևս  ամենամեծ  
օգնությունը ուսուցչին կատարվեց  հենց  նրանց   կողմից: 

Համաձայն ՀՀ  նոր  Կրթակարգի  և   հանրակրթության  պետական  առարկայական  
չափորոշչի  ու  միջին դպրոցի  հայոց լեզվի ծրագրի` 5-6 րդ դասարանների  մայրենիի  

դասընթացի հիմնական նպատակադրումը  աշակերտի  բանավոր և  գրավոր խոսքի հետագա 
զարգացումն է:   

Փորձենք անդրադառնալ  մայրենիի դասագրքերում  տեղ գտած  որոշ  

առաջադրանքների:Անդրադարձը մայրենիին  պատահական չէ,  քանզի  (տարրական  դպրոցից 
հետո)  այս  դասարաններում է  ձևավորվում, հղկվում աշակերտների խոսքը: Մայրենիում տեղ 

գտած   առաջադրանքները   ինքնանպատակ  չեն, դրանց  ճիշտ կատարումը  յուրովի է 
նպաստում  աշակերտների խոսքի զարգացմանը,  միայն  թե  այն պետք է կատարվի  ըստ   
ծրագրային  պահանջի  և ուսուցչի հսկողությամբ:  Անելիքները բավական շատ  են  և  
բազմաբնույթ:  Ուսուցիչը պետք է կարողանա  հմտորեն իրագործել ծրագրային պահանջները`  
ապահովելով լեզվական կարողությունների  և խոսքի զարգացման հարցը: Յուրաքանչյուր  

աշխատանքի կատարման հիմքում պետք  է տեսնել  խոսքի զարգացման, բառապաշարի 
հարստացման խնդիրը:  Համատեղելով  այս  երկու կարևոր  խնդիրները`  ուսուցիչը 
հանգուցալուծում կտա  մեզ  հուզող  հարցերին: 
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  Մայրենիի դասագրքերում,  բացի վարժություններից, բառային  և  տեքստային 

աշխատանքներից,  կան նաև  այլ  բնույթի առաջադրանքներ, որոնք ներկայացվում են  
պայմանական նշաններով: Ասենք` գրված  է ԱԲ ,առանձին`  Ա, պատկերված  է դասագիրք`  Ա 
տառով: Առաջին  հայացքից    պարզ  և  կարծես  թե  մեկ  պատասխան  պահանջող այդ  

առաջադրանքները   երբեք  երկրորդական  պլան  չպետք  է  մղվեն,   անուշադրության   չպետք  
է  մատնվեն,  քանի  որ  այն  կատարելու  ընթացքում   երեխաները  կհամոզվեն, որ  նրանց  
հիմքում  ընկած  են   սեփական  կարծիքը  հայտնելու,  բառակազմական   վերլուծություններ,  
ուղղագրական   աշխատանքներ  կատարելու  պահանջները:  Չի  բացառվում,  որ  այդ  պարզ  
թվացող առաջադրանքներն   ավելի  մեծ  ներդրում   կունենան  աշակերտի   բառապաշարի   

հարստացման  գործում: 
ԱԲ պայմանական նշանի տակ տրվող առաջադրանքները  հիմնականում  լեզվական 

առաջադրանքներ են, որոնք ստիպում են  նախ` յուրացրած լեզվական նյութը կիրառել 
գործնականում, ապա` այդ մասին խոսել, գրածը գրագետ ներկայացնել:Առանց  
ուղղագրության,  բառակազմության   թեմաների  յուրացման  և դրանց  գործնական   կիրառման  

հնարավոր  չէ  անթերի  տիրապետել  մայրենի  լեզվին: 
Բերենք  մի քանի առաջադրանքներ1. 
1.Թուր,  հուր, բուն բառերի մեջ  յ հնչյուն ավելացրու. Ի՞նչ   բառեր  ստացար: Այդ բառերը 

գործածիր նախադասությունների մեջ: 
2.«Մուրացկանը  և հարուստը»  հեքիաթից  ու դասագրքի բառարաններից  օ-ով և ո-ով  

սկսվող  բառեր դուրս գրիր: 
3. Կարո՞ղ ես  բացատրել  ուղղագրություն և ուղղախոսություն բառերը: Ո՞րն է  այս բառերի  

առաջին արմատը:  Դրանով  բառեր կազմիր: 
4.Առանձնացրու   վերնատուն և  ավանդազրույց բառերի բաղադրիչները: 
5. Բառակազմական վերլուծության ենթարկիր անզոր  և զորություն բառերը: 
Դասագիրքը Ա տառով  պայմանական նշանի տակ  առաջադրանքները  բոլորովին  այլ 

բնույթի են :  Պահանջվում է  ընթերցել, վերհիշել, ինքնուրույն կապակցված խոսք կազմել , 

արտահայտվել, եզրահանգումներ ու մտահանգումներ անել, բանավիճել;  Աշակերտները  
ստիպված են լինում առնչվել  գրքի, գրականության հետ, ընկալել գեղեցիկը,  յուրացնել 
նորանոր արահայտություններ, մտքեր: 

Բերենք  այդ առաջադրանքներից  ևս2. 

1.Ի՞նչ գիտես այբուբենի մասին: Պատմիր  մեր գրերի  և նրա ստեղծող  Մեսրոպ  Մաշտոցի 
մասին:   

2.Ի՞նչ կանես, եթե շատ փող ունենաս: 
3.Շուն սիրու՞մ ես,  գուցե պահու՞մ ես:  Պատմիր քո շան մասին ; 
4.Ընկերներիդ   հետ լսիր  «Կռունկ» երգը և պատմիր քո զգացածի մասին : 

5.Պատմիր մանկությանդ  առաջին հուշը: 
6.Ի՞նչ գիտես ՀՀ –ի  ամենաբարձր լեռան մասին  և այլն: 
Ինչպես տեսնում ենք,  այդ առաջադրանքները աշակերտներին մղում են ընթերցելու,  

ինքնուրույն դատողություններ, վերլուծություններ անելու, սեփական կարծիքներ, տեսակետներ 

որևէ երեույթի մասին հայտնելու, ստեղծագործելու, կապակցված  խոսք կազմելու, ելույթ 

ունենալու և այլն:  
Մեր նպատակը,   սակայն, դասագրքերի  առաջադրանքները  վեր հանելը չէ, այլ  

բացահայտել դրանց  ճիշտ ու արդյունավետ կատարելու մեթոդները,  ինչպես  նաև`  դրանց   
կատարման   միջոցով համալրել  աշակերտի  բառաֆոնդը: Ուսուցիչը  մեթոդներն ընտրելու 
հարցում  ազատ է, քանզի  ճիշտ ընտրությունը միայն  կնպաստի  քննարկվող հարցերի  

լուծմանը : Վերոնշյալ առաջադրանքները  կատարելիս   ուսուցիչը նույնպես   պետք է  ցույց տա 
իր ակտիվ գործունեությունը:  Հեշտ և արագ կողմնորոշվելու համար  երբեմն- երբեմն պետք է 
միջամտել, ուղղություն ցույց տալ աշակերտներին:  Հարմար մեթոդի   օգնությամբ 

                                                 
1
 Գյուրջինյան Դ., Գալստյան Ա., Ալեքսանյան Թ., Մայրենի 5, Եր.,2011թ.: 

2
 Գյուրջինյան Դ., Գալստյան Ա., Ալեքսանյան Թ., Մայրենի 6, Եր.,2007թ.: 
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աշակերտներն ավելի  շուտ կընկալեն    առաջադրանքների իմաստը:  Այսպես`   5-րդ  

դասարանում տրված   է  հետևյալ պահանջը . « Ի՞նչ գիտես  մեր այբուբենի մասին : Պատմիր 
մեր գրերի և նրա ստեղծող սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին»:  Ուսուցիչը կարող է կիրառել 
Հասկացությունների    քարտեզ մեթոդը:  Գրատախտակին գրում է   Մեսրոպ Մաշտոց  բառերը  

և   շրջանի մեջ առնում,  այնուհետև պահանջում, որ դասարանը  թվարկի   ուղեկից բառեր, 
գաղափարներ:  Ասենք` առաջին ուսուցիչ, հանճարեղ   գիտնական, սրբություն  սրբոց,   Տարոնի   
Հացեկաց  գյուղ,   Օշական,   Վաղարշապատ,    Խոսրով   3-րդ  թագավորի   արքունիք,   
կաթողիկոս,  Սահակ  Պարթև,  Դանիելյան   գրեր  և  այլն:  Վերջապես  ստացվում  է  մի   
պատկեր ,  որին նայելով  աշակերտները  արագ կողմնորոշվում և  հեշտությամբ կատարում են 

առաջադրանքը : Պասիվ և թույլ սովորող  աշակերտներն անգամ, ուղեկից բառերին նայելով,  
կարող են որևէ միտք հիշել  և  ամբողջացնել  դրանք  ու  ստանալ  պատմություն:   Նմանատիպ  
թեմաները կարելի է ուսումնասիրել  նաև այլ մեթոդների օգնությամբ: Այսպես` «Գարուն բառը 
ի՞նչ  զգացումներ  և մտքեր է արթնացնում»: Գործադրենք Ապագայի անիվ   մեթոդը: Ուսուցիչը 
գրատախտակին  գրում է  հենակետային բառը   (Գարուն)  և  առաջարկում      դրանից   բխող ,  

գարնանային  հույզեր  արթնացնող բառեր , բառակապակցություններ, մտքեր նշել, օրինակ`  
գարուն  - արևոտ օրեր,  բողբոջներ, ծաղկած  ծառեր, ծաղիկներ, ծիածան , ամպրոպ, կանաչ 
մարգեր  և  այլն , դրանք էլ իրենց հերթին կարող են բաղդատվել:  Վերջակետին հասնելու 
դեպքում միայն կարող ենք հանձնարարել կա′մ փոքրիկ շարադրություն գրել, կա′մ էլ բանավոր 
ելույթ ունենալ:Գրավոր  խոսքին  զուգահեռ  պետք է զարգացնել  նաև բանավորը:Անհերքելի  

փաստ է,որ  որքան  համարձակ ու  անկաշկանդ  խոսեն,  այնքան  կզարգանա   նրանց  
բանավոր  խոսքը,  որքան  ճիշտ և  գեղեցիկ  արտասանեն,  այնքան  կզարգանան  նրանց  
ճարտասանական  հմտությունները:  Բնականաբար,  այս աշխատանքները ժամանակատար են, 
իսկ դասաժամը`  ընդամենը 45 րոպե:  Եթե ընդհանրացնելու լինենք, ապա կարող ենք ասել,  որ   
միշտ չի ստացվում ծավալվել,   աշխատել այնպես,  ինչպես նպատակադրվել ես :  Երբեմն 
կարելի  է դրանք թողնել որպես տնային աշխատանք`   հանձնարարելով համապատասխան  

գրականություն:  Այս  դեպքում ուսուցիչը և′ դասաժամն   է  տնտեսում,   և′ ստուգում է 

աշակերտների   ինքնուրույնությունն  ու պատասխանատվությունը: 
Ուսուցիչը,  հաշվի առնելով ուսումնական գործընթացի  տեսակները, ինչպես  նաև  իր 

մոտեցումը ,կարող է  յուրաքանչյուր առաջադրանք  յուրովի կատարել տա:  Եթե գտնում է, որ 
խմբային   գործունեության ժամանակ  տուժում  է  թույլ սովորող աշակերտը,  ուրեմն ,նրանց 

կարող է անհատական առաջադրանքներ տալ: 
Միանշանակ ճիշտ չէ  առաջնորդվել միայն մեկ տեսակով, պետք  է  կիրառել ուսումնական  

գործընթացի  բոլոր տեսակները,  աշակերտին սովորեցնել  տարբեր  ձևերով հանդես գալը: 
Աշակերտը պետք է կարողանա իրեն դրսևորել  ուսումնական գործընթացի բոլոր 
տեսակներում:  Չպետք է  սահմանափակել  աշակերտների գործունեության ձևերը` 

պատճառաբանելով  որոշ խանգարող հանգամանքներ: Աշակերտների  գործունեության 
տարբեր ձևերի գործածությունը  ստեղծում է    համագործակցային մթնոլորտ, որի  
առկայությունը  ժամանակակից  դասին    ներկայացվող    պահանջներից  մեկն  է :  

Դասագրքերի  լեզվական  առաջադրանքներից  որոշներում  պահանջվում են   զուտ 

ուղղագրության հետ կապված աշխատանքներ :  Բնականաբար, այդ  առաջադրանքները  

կատարվում  են   միայն դասագրքերի շրջանակներում: Ուսուցիչը հետևողական պետք է լինի  
առաջադրանքների ստուգման հարցում և պարտադիր   պետք է ավելացումներ անի: Նշված 
առաջադրանքները   հնարավորություն  են    տալիս  ուսուցչին`  իրագործելու   մեկ  այլ  
աշխատանք` նախապես կազմած թեմատիկ  բառացանկերի   ուղղագրությունը: 

Ինչպես  տեսնում ենք,  անելիքները  շատ  են, դասագրքերը`  հագեցված    տարաբնույթ  

աշխատանքներով, ու  այդ   բազմազանության  մեջ  ուսուցիչը  կարող է  ցույց  տալ իր  
մանկավարժական  վարպետությունը, փայլել  իր  հմտությամբ,  մեթոդների  կիրառման , դասն  
ակտիվ  ու  գրագետ  վարելու  կարողությամբ: 
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ԱՐՑԱԽԸ ԵՎ ՇՈՒՇԻՆ ԺԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ՊԱՏՄԱՎԵՊԵՐՈՒՄ 
 

Սոկրատ  ԽԱՆՅԱՆ 
                      

Բանալի բառեր` պատմավեպ, մելիքներ, Արցախի պատմությունը, բանաստեղծ, հայրենասիրություն, թշնամի, հայ 
ժողովուրդ, արյան հիշողություն, արյան վրեժ: 

Ключевые слова: исторический роман, мелики, история Арцаха, поэт, патриотизм, враг, армянский народ, память крови. 

Keywords: historical novel, meliks, history of Artsakh, poet, patriotic, the enemy,  the Armenians, a revenge of blood, blood feud. 

 

С. Ханян 

Арцах и Шуши в исторических романах Жанны Акопян 
 

В данной статье исследуются и оцениваются исторические романы―Судьба Карабаха‖, ―Память крови‖, 

―Кровная месть‖ талантливого поэта и прозаика Жанны Акопян. Подчеркивается, что, наряду с 

произведениями ―Давид Бек‖ Раффи, ―Мхитар Спарапет‖ С. Ханзадяна,  роман Ж. Акопян ―Судьба 

Карабаха‖  выделяется тем, что должным образом отражает события последних десятилетий XVIII века. 

Автор создал систему положительных и отрицательных образов, подтверждая идею о том, что  в борьбе 

против турецких нападок армянский народ находит спасение, только будучи единым. 

 

S.Khanyan 

Artsakh and Shoushi in the Historical Novels by Zhanna Hakobyan 
 

This article explores and evaluates historical novels "The fate of Karabakh", " Revenge of blood ", " Blood Feud " a 

talented poet and writer Zhanna Hakobyan. It is emphasized that, along with the works of "David Beck" by Raffi and  

"Mkhitar Sparapet" by S. Khanzadian,  the novel "The fate of Karabakh" by J. Hakobyan is distinguished with   the 

proper reflection of  the events of the last decades of the XVIII century. The author has created a system of positive and 

negative images, confirming the idea that the struggle against the Turkish attacks of the Armenian people  find 

salvation only by being united. 
 

Սույն հոդվածում քննարկվում ու գնահատվում են տաղանդավոր բանաստեղծ և արձակագիր Ժաննա 
Հակոբյանի <<Ղարաբաղի ճակատագիրը>>, <<Արյան հիշողություն>> և <<Արյան վրեժ>> պատմավեպերը: 
Նշվում է, որ Րաֆֆու <<Դավիթ Բեկ>> և Ս. Խանզադյանի <<Մխիթար Սպարապետ>> վեպերի շարքում 
Ժ.Հակոբյանի <<Ղարաբաղի ճակատագիրը>> երկը աչքի է ընկնում նրանով, որ նա գեղարվեստական 
պահանջվող մակարդակով պատկերել է 18-րդ դարի վերջին երկու տասնամյակների պատմական 
իրադարձությունները: Գրողն իր պատմավեպերում  ստեղծել է դրական և բացասական կերպարների մի 
պատկերասրահ` հաստատելով այն գաղափարը, որ թուրք հրոսակների դեմ մղվող պայքարում հայ 
ժողովրդի փրկությունը նրա հավաքական ուժի մեջ է: 

 

Ժ. Հակոբյանի հետաքրքրությունը ժամանակակից կյանքի հիմնախնդիրների հանդեպ` չէր 

կարող նրա հայացքը չուղղել դեպի պատմական անցյալը: Ժաննան լավ էր հասկանում, որ 

առանց պատմական լավագույն ավանդույթների յուրացման հնարավոր չի լինի կառուցել 

օրինակելի ներկա` միտված ապագային: Ահա այս լուսավոր աշխարհընկալման արդյունքում 

ծնունդ առավ և 2007թ. տպագրվեց «Ղարաբաղի ճակատագիրը»1 պատմավեպը: 

Մինչև վեպն ամբողջական տեսքով տպագրվելն այն առանձին հատվածներով լույս է 

ընծայվել «Գրական թերթ», «Հանուն հայրենիքի», «Հայրենի եզերք», «Պետություն և 

գործարարություն» թերթերում և արժանացել ընթերցողների դրական արձագանքին: 

Ժաննան այս դեպքում ունեցել է հարուստ օրինակ` հանձին հայ դասական պատմագրության. 

նա լավ է իմացել, որ պատմավեպ գրողը պետք է խորապես յուրացնի պատմությունը, 

պարզապես լինի ոչ միայն պատմաբան, այլև ազգագրագետ, հոգեբան: Եվ հաճելին այն է, որ Ժ. 

Հակոբյանն այդ իմացությամբ ձեռնամուխ է եղել պատմավեպի ստեղծմանը:  

Վեպի թեման առնված է 18-րդ դարի իրադարձություններից: Առանձնապես 1787-1797 թթ., 

երբ մեր ժողովուրդը մարտնչում էր պարսկական և թուրքական հարձակումների դեմ: 

                                                 
1 Հակոբյան Ժ., «Ղարաբաղի ճակատագիրը», Եր., 2007թ.: 
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Նկարագրելով Ղարաբաղի սիրտը հանդիսացող Շուշին, նրա անառիկ բերդը, ինչպես 

ահրաժեշտ է, ուշադրության կիզակետում է պահել արցախցիների անկոտրում կամքը, նրանց 

մարտնչող ոգին` Պարսկաստանի տիրակալ Աղա Մուհամմադ շահի դեմ: 

Ժաննան մեծ հմտությամբ ստեղծել է դարաշրջանի դաժանությունը ներկայացնող պարսկական 

Շահի և սելջուկ-թուրքական վայրենության ու նենգության խորհրդանիշ Իբրահիմ խանի 

կերպարները:  

Վեպի հեղինակը 18-րդ դարի դաժան ու հակասական երևույթների համապատկերի վրա 

ցույց է տվել ժողովրդի առողջ մտածելակերպն ու առողջ կենսակերպը խտացնող երանգները: 

Այս առումով մնայուն արժեք է Պըլը-Պուղու գերարվեստական կերպարը: Վեպի սյուժեի 

զարգացման ամբողջ ընթացքում զգացվում են ժողովրդական այդ իմաստունի 

հայրենասիրական մղումներն ու արարքները: Հայրենասերների աստղաբույլը լրացնում են 

Մելիք Մեջլումը, Մելիք Աբովը, Մելիք Գրիգորը, Մելիք Ջումշուդը: Գրողը չի մոռացել նաև 

արցախուհիներին` դարերի ընթացքում բարոյահոգեբանական իրենց բարեմասնությունները 

դրսևորած հայ կանանց: 

18-րդ դարը արհավիրքներ բերեց Արցախ աշխարհին: Առաջին հերթին պատճառը Մելիք 

Շահնազար Երկրորդն էր, որը Շուշին տրամադրեց վայրենաբարո ու խորամանկ Փանահին: 

Հանգամանալից ուսումնասիրելով ժամանակաշրջանի վայրիվերումները` Ժ. Հակոբյանը 

կարողացել է վրձնել դավաճան այդ մելիքի կերպարը: Ժաննան ռեալիստորեն է ներկայացրել 

նաև դավաճան մելիքի մորթապաշտ, հայրենադավ մարդկանց` թե‘ հոգևոր և թե’ աշխարհիկ 

կյանքի միջավայրից:   

Ժաննայի այս պատմավեպն ընդգրկուն ստեղծագործություն է: Ղարաբաղը ներկայացված է 

ոչ մեկուսի: Վավերագրական տեղեկությունների հիման վրա պատկերված են Արցախ-

Ռուսաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունները: Բանիմացությամբ են ներկայացված 

Երևանի, Գանձակի խանությունների կապերն Արցախ աշխարհի հետ: 

Վեպում տեղին նկարագրվում են ժողովրդական կենցաղն ու սովորությունները, որոնք 

նպաստում են համոզիչ և առինքնող կոլորիտի ստեղծմանը, կոլորիտ, որը ներառում է 

հարսանիքների, կրոնական տոների, ժողովրդի նիստուկացի, ճաշակի, բնության հանդեպ 

ունեցած վերաբերմունքի երանգներ: 

Ժաննան, ելնելով աստվածանվեր այն գաղափարից, որ առողջ ընտանիքի հիմքը անձնուրաց 

սերն է, վեպում բավականին տեղ է հատկացրել սիրո նկարագրությանը: Ընթերցում ես գրքի 

«Թաքուն սիրո տվայտանքները», «Պատիժ սիրո դիմաց», «Հավերժությունն էլ ինձ չի հերիքի», 

«Պատերազմները չնչին են սիրո կողքին», «Աղավնու հայտնության խորհուրդը» գլուխները և 

կրկին ու կրկին փառք ես տալիս Աստծուն` նրա կողմից մարդուն նվիրած սիրո անզուգական 

զգացումի համար, միաժամանակ ուրախանում ու հպարտանում, որ Ժաննա հայուհին ունի 

գեղեցիկ ապրումների հարուստ աշխարհ և այդ աշխարհը գեղագիտական հունձքի մեջ բերելու 

ունակություն: 

Ակնառու է «Ղարաբաղի ճակատագիրը» վեպի դաստիարակչական նշանակությունը: Ճիշտ է 

նկատել պատմաբան Արմեն Կարապետյանը` գրելով. «Ժաննայի պատմավեպը սքանչելի գործ 

է: Այն արդիական հնչողություն ունի մեր օրերի համար, քանի որ գիտենք, որ Ղարաբաղում 

ստեղծված խաղաղությունը հարաբերական է: Հեղինակն իր այս պատմավեպով մեզ հուշում է, 

որ գաղափարական պատերազմն առջևում է»1:  

Հայտնի է, որ Հայոց 18-րդ դարը դժվարանցնելի խաչմերուկների բարդույթ է: Պատահական 

չէ, որ այն պատկերվել է Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ», Ս. Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» 

վեպերում: Ըստ էության, Ժ. Հակոբյանը ձգտել է լրացնել այդ երկերի շարքն այն առումով, որ 

ավելի կոնկրետ է ներկայացվում Ղարաբաղը` Հայոց Արևելից Կողմանք: 

Ժաննան ձեռքի տակ ունեցել է հավաստի աղբյուրներ, առանձնապես Րաֆֆու և Լեոյի 

աշխատությունները: Բացի դրանից, նա օգտվել է նաև Մ.Յ. Ներսեսովի և Հ. Շուշեցու 

                                                 
1 Կարապետյան Ա., «Պետություն և գործարարություն», Եր., 2007, էջ 2: 
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գրվածքներից` թարգմանված պարսկերենից: Ժաննան օգտվել է նաև Մաշտոցի անվան 

մատենադարանի կաթողիկոսական մատյաններից, ինչպես նաև ռուսական և վրացական 

սկզբնաղբյուրներից:  

Հավատարիմ մնալով 18-րդ դարի անհանգիստ ու փոթորկալից էությանը` Ժաննան իր 

հերոսներին ավելի շուտ բնութագրում է պատերազմական իրադարձությունների մեջ: Ընդգծենք, 

որ Ժ. Հակոբյանի բանաստեղծական փորձը նպաստել է վեպի լեզվաոճական օրինակելի 

առանձնահատկությունների դրսևորմանը: Նշենք նաև, որ Ժաննան պատմության գնահատմանը 

մոտեցել է Խորենացու պատմագեղագիտական մեթոդով, իրադարձությունները գնահատել է 

քննական մոտեցումով` ուշադրության կենտորոնում պահելով «հայրեր և որդիներ» 

հարաբերությունները: Եվ հաճելին այն է, որ նա ճշմարտացիորեն ցուցադրել է 

հայրենասիրության այն ոգին, որ փոխանցվել է հայրերից որդիներին, այստեղից էլ` 

օջախասիրության արցախյան ֆենոմենը: 

Ժ. Հակոբյանի «Ղարաբաղի ճակատագիրը» պատմավեպը ժամանակին ծնված երկ է, որն 

արժանանալու է նաև գալիք սերունդների ուշադրությանն ու բարձր գնահատականին: 

Չմոռանանք նշել, որ վեպը նվիրված է Արցախի պաշտպանության և Շուշիի ազատագրման 15-

ամյակին:  

«Ղարաբաղի ճակատագիրը» պատմավեպը դաս ու խորհուրդ է` ուղղված և' մերօրյա, և' 

գալիք սերունդներին: Մեր ժողովուրդը ցավ ու կսկիծով 2015թ. նշեց Հայոց ցեղասպանության 

100-ամյակը: Թուրքիան ձգտում է ժխտել իր հանցագործությունը, իսկ  Ադրբեջանի կառավարող 

շրջանները, նենգափոխելով պատմությունը, Արցախը համարում են իրենց նախնիների երկիրը: 

Գաղափարական այս մարտահրավերների համապատկերին որպես կոչ է հնչում վեպի 

գլխավոր հերոսի` Մելիք Մեջլումի պատգամը` ուղղված որդուն` Հաթամին. «Իմացած եղիր, որ 

հայերն ամեն ինչով հանդերձ, խաղաղասեր են, սակայն պատերազմելիս կրկնակի քաջ են, 

աներկյուղ, կրոնասեր: Ու մենք, անշուշտ, մի օր անպայման կհաղթենք, քանզի Իբրահիմ խանին 

չտապալել` կնշանակի մահվան դատապարտել ողջ Ղարաբաղի ժողովրդին: Եթե մեզ չհաջողվի 

իրականացնել մեր իղձը, այդ ծանր պարտականությունը կընկնի քո և քո հետնորդների ուսերին: 

Մշտապես հիշիր, որ յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ իրեն պատասխանատու պիտի զգա 

հարազատ ժողովրդի առաջ: Հետևաբար, դուք ձեր նախապապերի, պապերի, հայրերի 

օրինակով պարտավոր եք թուրը հավիտյան պատյան չդնել»1:   

 

* * * 

Բեղմնավոր գրիչ ունի Ժ. Հակոբյանը: Խոսքը միայն արագ գրելու մասին չէ, այլև գրական 

որակի: Այսինքն` ասելիք ունի նա, որովհետև ընկալել է կյանքի փիլիսոփայությունը` ժողովրդի 

անցյալի դասերը` ընդունելի և անընդունելի ելևէջներով, սխալ ու ճիշտ դիրքորոշումներով 

հանդերձ: Դրա խոսուն վկայություններից մեկն էլ Ժաննայի «Արյան հիշողություն»2 վեպն է: Ի 

դեպ, Ժաննան իրավացիորեն ուշադրության կիզակետում է պահում մարդկային հիշողության 

նշանակությունը: Ըստ նրա` եթե անհատը, նաև ամբողջության մեջ` ժողովուրդը, հիշողություն 

չունենա, ուրեմն` զրկվում է ներկան կառուցելու վճռականությունից և զրկվում ապագայից: 

Բացի այդ, Ժաննայի համար հիշողությունը առնչվում է կոնկրետ այնպիսի գործոնների հետ, 

ինչպիսիք մարդ-ժողովուրդ-հայրենիք-ճակատագիր հասկացություններն են: Եվ դա էլ 

նպաստում է նրա ստեղծագործական ներքին ինտուիցիայի բռնկմանը` արարելու 

հրամայականով: Լինում է, երբ մեկ տարում Ժաննան երկու գիրք է դնում ընթերցողի սեղանին, 

երկուսն էլ թարմ, հետաքրքիր, մտքին ու սրտին բան ասող, դեպի կյանքի առեղծվածները, դեպի 

լույսն ուղղորդող:  

Ժաննան, որպես գրող, կաղնի ծառի պես արմատներով մխրճված է կյանքի առեղծվածների 

շերտերում` թե' պատմական և թե' արդիական փաստերի առումով: Դրանով էլ պետք է 

                                                 
1 Հակոբյան Ժ., «Ղարաբաղի ճակատագիրը», Եր., 2007թ., էջ 34: 
2 Հակոբյան Ժ., «Արյան հիշողություն», Եր.2008թ.: 
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բացատրել նրա հաջողությունը փաստավավերագրական երկեր ստեղծելու ընթացքի մեջ: 

 Վկան նաև նրա «Արյան հիշողություն» վեպն է` շաղախված հայրենասիրության 

ամենաազնիվ զգացումներով: Անդրադառնալով Արցախյան պատերազմի 

իրադարձություններին` նա չի շրջանցել ահասարսուռ դեպքերը, ժողովրդի կրած ցավն ու 

կսկիծը, միաժամանակ արցախական այն ոգին, որը հատուկ է արցախցուն, որի շնորհիվ էլ հետ 

է վերադարձրել ոչ միայն վտանգված հողը, այլև ազգային արժանապատվությունը: Չմոռանանք, 

որ այս սրբազան պատերազմում հայ ժողովուրդը զոհաբերեց վեց հազար 

ազատամարտիկների... Պատահական չէ Ժաննայի խոստովանությունն այն մասին, որ թեպետ 

ինքն ապրում է Երևանում, սակայն սրտի ծալքերում զգում է իր Արցախի ցավն ու 

ակնկալիքները:  

Անմիջական ու բնական պատումների շնորհիվ Ժաննան վեպում ստեղծել է կերպարների մի 

ամբողջական պատկերասրահ, որի ներկայացուցիչներն են Սառան, Մարսելը, տիկին Մարոն, 

Շառլը, Սոֆյան, Օլեգը, Խորենը, Մայիսը: Սրանցից յուրաքանչյուրը պատկերվում է ոչ թե 

անձնական նեղ ապրումների սահմաններում, այլ պատերազմական տարիներին հայ մարդու 

կամքի ուժը ցուցադրելու նպատակով: Այստեղից էլ վեպի ճանաչողական, դաստիարակչական 

արժեքը, գումարած նաև գեղագիտական նշանակությունը, որն ապահովվում է Ժաննայի 

կենսափիլիսոփայության և ժողովրդական լեզվամտածողության հմուտ դրսևորումների 

շնորհիվ:  

Վեպն ավարտվում է խոհափիլիսոփայական մտորումներով, որը կարելի է ընդունել որպես 

խորհուրդ: 

Ահա գլխավոր հերոսուհու` Սառայի խորհրդածությունը սեփական ճակատագրի և կյանքի 

մատուցած դասերի արդյունքում. «Սովորաբար ասում են, որ եթե վատ ես զգում, եթե դժվար ես 

տանում տառապանքը, գնա նախնիներիդ ապրած վայրը ու մոտեցիր որևէ քարի: Քարը 

կընդունի քո ցավը, քանզի արյան հիշողությունը մի անտեսանելի թել է, որը միացնում է 

յուրաքանչյուր մարդու իր նախնիների հաջորդ սերունդներին»1: 

 Հիանալի խորհրդածություն` ժառանգափոխության, անցյալ-ներկա-գալիք 

փոխկապվածության, սեփական ցավի հետ հաշտվելու, հայրենի օջախի ջերմությամբ 

զորանալու ու ճանապարհը հավատով շարունակելու մասին:  

* * * 

Երբեք պատահականություն չի կարելի համարել այն հայ դասականների երկերը, որոնցում 

ներկայացված է իրենց հայրենի ծննդավայրի գեղարվեստական պատկերը` մարդկանց լիարյուն 

կերպարներով: Այս երևույթը նոր երանգով հաստատվեց Արցախից ստիպված Երևան 

տեղափոխված գրողներ Բագրատ Ուլուբաբյանի և Բոգդան Ջանյանի երկերում: Այս երևույթի 

վառ արտահայտություններից մեկն էլ այսօր Ժաննա Հակոբյանի ստեղծագործությունն է` 

չափածո և արձակ: Եվ լրիվ բսնական է նրա նոր վեպը` «Արյան վրեժ» խորագրով: Սյս 

խորագիրը սոսկ ականատեսի պատում չէ: Արյան վրեժի զգացումը Ժաննային է անցել իր 

արցախցի նախնիների ցաված, բայց հպարտ, արնաշաղախ, բայց ցնծալից ոգուց, պապերի 

պորտալարից, հայրերի սրտից: Արյան վրեժի զգացումը և‘ Ժաննայի ներկայացրած 

հերոսներինն է, և‘ իրենը: Հենց դրա շնորհիվ է, որ վեպի յուրաքանչյուր տողի ու պատկերի մեջ 

զգում ես հեղինակի սրտի զարկերը, ցավի ճիչը, հպարտության ծփանքը: Արյան վրեժի զգացումը 

բխում է այն ատելությունից, որ հայի խաղաղասեր ոգուն է անցել հարևան դաժան ու արնախում 

վերաբերմունքից:  

«Արյան վրեժ»վեպում Ժաննան նկարագրում է 20-րդ դարի 60-ական թվականներին 

Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունները` մի կողմից ազերի թուրքերի ավազակաբարո 

արարքների, մյուս կողմից` արցախցիների ազգային արժանապատվության զգացումների 

բորբոքման ներառմամբ: Խոսքը Ադրբեջանի վարած քաղաքականության մասին է, որը 

ծավալվել էր` Հայոց Արցախը հայաթափ անելուն: 

                                                 
1
 Նույն տեղում, էջ 166: 
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Դեռևս 1927 թվականին Մարիետա Շահինյանը ևս լինելով  Արցախում, նկատեց և գրեց, որ 

Ղարաբաղում Ադրբեջանը սոցիալ-տնտեսական ոչ մի բարենպաստ գործ չի 1ձեռնարկում, 

ընդհակառակը, վարում է մարզը հայաթափ անելու հանցավոր քաղաքականություն: 

Ըմբոստության ալիքը Ադրբեջանի լծի դեմ շարունակվեց` նոր թափ առնելով 1960-ական 

թվականներին: Առաջ քաշվեց Ղարաբաղը մայր Հայաստանին վերամիավորելու խնդիրը: Պարզ 

է, որ Ադրբեջանի խորամանկ իշխանավորները մարզի հայ ղեկավարներին դարձրել էին հլու-

հնազանդ սատրապներ, որոնք պաշտոնը կորցնելու ահից հալածանք էին ծավալում 

հայրենասեր մտավորականների հանդեպ: 

Պատմական կոնկրետ իրադարձությունների հիման վրա Ժաննան ստեղծեց «Արյան 

վրեժ»վեպը` գլխավոր սյուժեն օծելով հայրենասիության անկեղծ զգացումով:  Այստեղ գրողն 

օգտագործել է կոմպոզիցիոն տարբեր ձևեր ու միջոցներ: Դրա լավագույն վկայություններից են 

բնութագրական զրույցները` համեմված ազգագրական երանգներով: 

Ժաննան սրտի ցավով ու վշտով է ներկայացնում մարտունեցի իննամյա հայ աշակերտի 

սպանությունը դաժանության անմարդկային միջոցներով: Ադրբեջանի ղեկավարությունը 

փոխանակ պատժելու ազերի մանկասպաններին, ընդհակառակը, մի քանի տասնյակ անմեղ 

արցախցի հայերի նետեց բանտերը, այդ թվում նաև սպանված երեխայի հորը: Ժաննան 

միաժամանակ ներկայացնում է արցախցիների օրինական վրեժխնդրությունը: Ճիշտ է նկատել 

բանասեր Լուսինե Թոփուզյանը: «Ինչ խոսք,- գրում է նա,- այդ պատկերները ցնցող են, անգամ 

ծանր մղձավանջով լի, սակայն այդ ամենի իմացությունը պետք է մեզ, որպեսզի առավել 

իմաստավորվի սերը մեր հայրենիքի հանդեպ: Մենք պարտավոր ենք հասկանալ, թե ինչ գնով է 

պահպանվել հայրենի հողը, մեր երկրի սահմանները, ինչպես ենք նվաճել Արցախի 

անկախությունը»: 

Խրախուսելի ու շնորհակալ գործ է կատարել Ժաննա Հակոբյանը` գեղարվեստական 

գրականություն բերելով գրողներ Բագրատ Ուլուբաբյանին, Բոգդան Ջանյանին, Մաքսիմ 

Հովհաննիսյանին, Սարգիս Աբրահամյանին, Ստեփանակերտ քաղաքի ծառայող 

մտավորականներին` միլիցիայի մարզային բաժանմունքի հետախուզության պետ Սավադ 

Աբրահամյանին, Ստեփանակերտի քաղխորհրդի գործկոմի նախագահ Սերգեյ Շաքարյանին, 

կուսակցության մարզկոմի գյուղատնեսության բաժնի վարիչ Սերգեյ Ասլանյանին, «Խորհրդային 

Ղարաբաղ»թերթի խմբագիր Լազր Գասպարյանին, մարզային ռադիոյի ավագ խմբագիր Գրիգոր 

Ստեփանյանին:    

Ժ.Հակոբյանի պատմավեպերն աչքի են ընկնում հյութեղ լեզվաոճական 

առանձնահատկություններով: Ժաննայի մտածողությունը պատկերավոր է: Նա արձակի մեջ ևս 

բանաստեղծ է, ինչով էլ պայմանավորված է նրա երկերի զգացմունքայնությունը` բխած 

բովանդակության ազգապահպան գաղափարից:   

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Սոկրատ Խանյան - Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԱրՊՀ 
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1
 Հակոբյան Ժ., <<Արյան վրեժ>>, 2010թ., էջ 27. 
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     ՀՏԴ  809.198.1                                                                                                                          Հայոց լեզու 
       

ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ՆՐԱ ՏԱՐԲԵՐ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ   

Վ.ՕՎՅԱՆԻ   «ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ»    ԵՐԿՈՒՄ 
 

Նունե  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
                                                                       

Բանալի բառեր`փոխաբերություն, փոխանունություն, համընկնում, երգիծանք, դրսևորում, հեգնել, ծաղրել, 
քննադատել, մերկացնել, արտահայտել 

Ключевые  слова: метафора, омонимы, совпадение, сатира, демонстрация, насмехаться, высмеивать, критиковать, 
разоблачать, выражать 

Keywords: metaphor, homonyms, coincidence, satire, demonstration, ridicule, deride, criticize, expose, express 

 

Н.Хачатрян 
Метафора и ее различные проявления в произведении В.Овяна «Лернакерт» 

 

  В этой статье мы рассматриваем  метафоры и ее различные проявления, такие как омонимы,  в 

произведении  В.Овяна  «Лернакерт». 

 Автор, используя различные метафоры, представляет  Лернакерт 20-х годов  20-го века, выражая свое 

отрицательное и ироническое  отношение к  политической обстановке, господствующей в Лернакерте, по 

отношению к общественной нравственности. 

Рассматриваем такие метафоры, в которых характер человека приписывается предметам, животным, 

явления  природы -  человеку  и наоборот. 

Автор создал линию таких примеров, которые способны привлечь внимание читателя к той черте, 

которая  интересует его в данный момент. 

    

N.Khachatryan, 

Metaphor and its various Manifestations in the Work ―Lernakert‖ by V.Ovyan  

                     

In this article we look at the metaphor and its various manifestations, such as homonyms, in the work "Lernakert" 

by V. Ovyan. 

The author using various metaphors, represents Lernakert of 20-es of the 20th century, expressing his negative and 

ironic attitude to the political situation prevailing in Lernakert , relation to public morality. 

 We regard such a metaphor in which a person's character is attributed to objects, animals, natural phenomena- to 

man and vice versa. 

The author has created a line of examples, which are able to attract the reader's attention to the feature  that 

interests him at the moment. 

 

Հոդվածում քննում ենք փոխաբերություններ  և նրա տարբեր դրսևորումները` փոխանմանությունը ,     
Վ.Օվյանի ''Լեռնակերտ'' երկում: 

Հեղինակը բազմաբնույթ փոխաբերությունների, գործածումով ներկայացնում է 20-րդ դարի 20-ական 
թվականների Լեռնակերտ, իր ժխտողական, ծաղրական վերաբերմունքն արտահայտում Լեռնակերտում 
տիրող քաղաքական իրավիճակի, հասարակական բարքերի նկատմամբ: 

Վեր ենք լուծում այնպիսի փոխաբերություններ, որոնցում անձի հատկանիշ է վերագրվում  
առարկաներին, կենդանիների, բնության երևույթների հատկանիշները անձանց և հակառակը: 

Հեղինակը ստեղծել է համընկումների այնպիսի օրինակներ, որոնցով կարողանում է ընթերցողի 
ուշադրությունը գրավել այն հատկանիշի վրա, որը տվյալ պահին հետաքրքրում է իրեն: 

 

Վ. Օվյանի մեծ վարպետության մասին են վկայում նրա՝ <<Լեռնակերտ>> երկում գործածված 

փոխաբերությունները: Փոխաբերությամբ է դրսևորվում նրա պատկերների մեծ մասը, որը ավելի 

ակնառու է դարձնում նկարագրվող անձի, առարկայի հատկանիշը, հեղինակի միտումը: 

Հարուստ ու բազմաբնույթ են մանավանդ երգիծական բնույթի փոխաբերությունները: 

Փոխաբերությունը այնպիսի միջոց է, որի դեպքում երկու առարկաների ներքին կամ 

արտաքին նմանության հիման վրա գործածվում է մի այլ բառ: Եվ ամեն մի բառ այլ բառերի հետ 

ունեցած կապակցություններում է յուրահատուկ իմաստային երանգ ստանում և ոճական 

նշանակություն ունենում: <<Փաստորեն փոխաբերությունը մի առարկայի կամ երևույթի 
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հատկանիշի տարածումն է մեկ այլ առարկայի վրա,որը չունի նման հատկանիշ,կամ  խոսքում 

այնպիսի հասկացության արտահայտումը,որպիսին բառը չունի խոսքից դուրս>>1:  

 Փոխաբերությունները լինում են լեզվական և անհատական: Հատկապես երգիծական 

նպատակով գործածվում են անհատական փոխաբերությունները: Հեղինակը դրանց միջոցով 

պատկերում է 20-ական թվականների Լեռնակերտը, իր քննադատական, ծաղրական 

վերաբերմունքն է արտահայտում այդ ժամանակաշրջանում Լեռնակերտում  տիրող 

քաղաքական   իրավիճակի, հասարակական բարքերի նկատմամբ: 

  Վ. Օվյանի ստեղծած փոխաբերությունները մի նոր, անսպասելի հատկանիշ, երանգ են 

շեշտում ներկայացվող առարկայի ու երևույթի մեջ:  

Փոխաբերությունների գործածումով արտահայտում է իր ժխտողական վերաբերմունքը 

լեռնակերտցու, տվյալ գործչի, հերոսի գործունեութjան, մտածողության, էության նկատմամբ: 

Հաճախ ընթերցողի հակակրանքը ուժեղանում է նրանց արտաքինի ծիծաղելի նկարագրությամբ: 

Նկարագրելով արտաքինը՝ բացահայտում է էությունը: Օրինակ՝ <<Պրիստավը ձիգ տված 

մաստակ էր, մանր աչքեր ուներ, երկար ծնոտ, նեղ ճակատ>> (2, 372): Կամ՝ պատկերի 

առարկայականությունը ցայտուն է հետևյալ փոխաբերությունում,որում իր ծաղրն է 

արտահայտում օտարերկրացի ոստիկանի անտարբերության նկատմամբ. <<Կոլոտ մարդ է 

գորոդովոյ Անտոնը՝ գլուխը հսկա մի դդում, այդ հսկա դդումի վրա մի զույգ փոքրիկ անցքեր, 

որոնք մահկանացուների համար ծառայում են որպես աչքեր>> (2, 375): Ընդգծված բառերը իրենց 

բառարանային արժեքով դրական կամ բացասական իմաստ չեն արտահայտում:Սակայն 

համատեքստում,մտնելով տարբեր կապակցությունների մեջ,ձեռք են բերում բացասական 

իմաստ: 

<<Լեռնակերտ>> երկում փոխաբերական իմաստով հաճախակի են գործածվում 

կենդանիների անվանումներ: 

Պետական պաշտոնյաներին կոչում է գայլ, խոզ, օձ, և հակակրանք առաջացնող այլ 

կենդանիների անվանումներով՝ դրանով իսկ խարազանելով այդ գործիչների հասարակական 

արատավոր գործունեությունը: Օրինակ՝ <<Գեներալ Դենստերվիչը հին գայլ է..>> (2, 383): Կամ ՝ 

կերպարներից մեկի խոսքերով արտահայտում է իր ծաղրական       վերաբերմունքը. 

<<Խմբապետ Խորենը խոզ է, միստեր Սենգիստոնը աղվես է, պարոն Սիլվեստը չորսաչքանի օձ 

է>> (2, 423): 

    Գայլ, խոզ, աղվես, օձ բառերի փոխաբերական գործածությամբ ավելի ցայտուն է 

արտահայտում ագահ, խորամանկ, նենգ, ստոր իմաստները: 

Վ. Օվյանը ստեղծել է բազմաբնույթ փոխաբերություններ.2 

1. Անձի  հատկանիշի վերագրումը առարկաներին և հակառակը:  

Օգտագործելով մի շարք բառեր, որոնց արտահայտած գործողությունները հատուկ են 

մարդկանց, գրողը դրանք վերագրում է առարկաների: Օրինակ.  <<Օրվա այդ ժամին է, որ 

հառաչում, հեկեկում, մղկտում է Ուստա Կարոյի դուդուկը >> (2, 387): Հառաչել, հեկեկալ, 

մղկտալ բառերը արտահայտչական երանգ ունեն և գործածվելով տվյալ համատեքստում` 

խոսքին հաղորդում են շինծու վերամբարձություն և ձեռք բերում հեգնական իմաստ: Այս 

օրինակով հեղինակն իր ծաղրն է ուղղում ժամանակի արհեստի ու արվեստի  մարդկանց 

ցուցամոլությունների, արհեստականության դեմ: Կամ՝ հեգնում է հերոսի 

անհավասարակշռությունը, կատաղությունը. <<Քրտինքը հոսում է դեմքով, աչքերը  բներում 

պար են գալիս >> (2, 423): 

Մի շարք փոխաբերությունների բառիմաստների միջև ընդհանրության եզրեր կան, այսինքն` 

փոխաբերաբար գործածված բառերի ուղղակի նշանակությունները փոխադարձ կապի մեջ 

են:Այսպես, քսակ բառը զուգորդվում է տռզել, ծանրանալ բառերի հետ: <<Քսակի հետ տռզեց ու 

                                                 
1
 .Մարության  Ա., Հայոց  լեզվի  ոճաբանություն,Երևան,2000թ.,էջ164: 

2 Վ.Օվյան,Լեռների  լեգենդը,Երևան,2006թ.: 
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ծանրացավ նաև պարոն Պահլևունին>>  (2, 394):Այս փոխաբերությամբ պարսավում 

է<<պետության մեծամեծի>>, թալանչի պարոն Պահլևունու ագահությունը: 

Ոչնչացնող ծաղրի են ենթարկվում այդ ժամանակաշրջանում տիրող կուսակցությունների 

գաղափարախոսությունը, փոփոխականությունը: Այսպես է հեգնում դրա անդամներից մեկի 

անսկզբունքայնությունը. <<Գալիֆե Գուգուշը, որի գլուխը ոչ մի մատերիա էլ չի մտնում, երկու 

բաժակից հետո փափկում, մոմ է դառնում, բոլորին նայում քաղցր աչքով ու հերթով բոլորի ցավը 

տանում>> (2, 386): Այսպիսի  փոխաբերությունները  ստեղծվում  են  իրողությունների  

ազդեցությամբ   ծագող  տպավորությունների  հիման  վրա:    

2.Իրային առարկաների հատկանիշի վերագրում ոչ իրային առարկաներին և հակառակը: 

 Կերպարի անզսպվածությունն ու տգիտությունն է երգիծում հետևյալ փոխաբերությամբ.    

<<Եվ Լեռնակերտի ցուրտ երկնքում, ձյան փաթիլների ու սանձարձակ քամու հետ գլուխկոնծի է 
տալիս ցնդած Խաբարդանի խեղդված ձայնը>> (2, 392): Այստեղ կոմիկականը հիմնված է 

գլուխկոնծի է տալիս, ձայնը բառերի զուգակցման վրա,որի անտրամաբանական լինելը 

ակնհայտ է:Կամ՝ << Նրա ձայնը պատռեց կեսօրվա լռությունը>> (2, 401): 

3. Կենդանիների հատկանիշի վերագրումը անձանց: 

Հեղինակը արհամարհանքով է խոսում մի շարք տեղաբնակների մասին, ծաղրում նրանց 

հոգևոր խեղճությունն ու աղքատամտությունը:Երգիծական կերպարի` Գալիֆե Գուգուշի 

նկատմամբ արգահատանքը ավելի տպավորիչ դարձնելու համար նրան ներկայացրել է իր 

մասին իր իսկ պատկերացումով.<<Եվ ես, անապատում սատկած ճերմակ զորավոր 

գորտս,մինչև հիմա այդ չեմ հասկացել...թե սրանից հետո բաղնիս մտնես, քեզանից մի կոպեկ 

կվերցնեմ, Նալբանդ Աթունի շան կողքին պպզեմ ու մեռել լողացնող Մանգասարի վրեն հաչեմ>> 

(2, 456): 

  Աշխույժ ոճով նկարագրում է դուքան Սեդրակի <<աքլոր>> ցուցադրելու պատկերը. <<Սե  

դրակին թվաց, թե գավառապետը կյանքում աքլոր չի տեսել, թևերը թափահարեց, տեղում 

պտույտ տվեց և ապա ցատկեց, կանգնեց թթենու տակ ընկած դատարկ տակառին, վիզը ձգեց ու 

ծղրտաց աքլորավարի >> (2, 373) 

4. Բնության կամ այլ երևույթների հատկանիշները վերագրվում են անձանց. 

<<Խանանդա Շաշան ... դափը դրեց ականջին ու կլկլացրեց մի ուրիշ երգ>> (2, 396):  

   Մեծ հմտությամբ են կառուցված այն փոխաբերությունները, որոնցում հաճախ 

փոխաբերաբար գործածվում են բայեր: Խոսքին պատկերավորություն է հաղորդում 

ամենասովորական, ինքնին արտահայտչության երանգ չունեցող բառերի միջոցով: Այսպես է 

հեգնում բնակիչների տգիտությունը, Դուքան Սեդրակի տհասությունը. <<Պլատֆորմը Դուքան 

Սեդրակի գանգի մեջ չտեղավորվեց, մտքում մի քանի անգամ կրկնեց. <<պլատֆորմ, պլատֆորմ, 

պլատֆորմ>>, անծանոթ  բառը մտքում խախալեց, մաղեց, ծամծմեց  ու բացատրեց>>(2, 459):  

Վ.Օվյանին հատուկ է նախադասության անդամների իմաստային անհամատեղելիությունից 

բխող իրավիճակների ստեղծումը,որում դեր ունեն տարբեր բառերի կամ բառերի տարբեր 

իմաստների անսպասելի զուգորդումները: 

Ծաղրում է Լեռնակերտի <<անփոխարինելի թամադա>> Մուշեղ Չանչախովի 

չանչախությունը, պերճախոսությունը. <<Մուշեղ Չանչախովը աշխատում է խոսքը համեմել նոր 

բառերով և փույթ չէ, թե ինչ են ներկայացնում այդ բառերն իրենցից>> (2, 387): 

Շատ են հատկապես գոյականով արտահայտված փոխաբերությունները: Հեղինակը 

հեգնական վերաբերմունք ունի լեռնակերտցի սին գրագետի՝ << Պադալ Մարկոսովիչի>> 

նկատմամբ . <<Մեր Պադալ Մարկոսովիչի գլուխը գլուխ չի է,- ասում է,- գլուխ չի, քաղաքային 

գրադարան է, ինչ ուզես՝ կգտնես >>(2, 472): Կամ՝ Մանասի սեխի ներսում հետաքրքիր մի միտք 

ծագեց: Այն միտքը, որ արվեստի իսկական գործիչներ չկան, եղածն էլ միջակություն են, 

ընդօրինակողներ ընդամենը,արտահայտում է այսպիսի օրինակով. <<Խանանդա Շաշան մի քիչ 

Սայաթ-Նովա է, մի քիչ Միսկին Բուրջի, մի քիչ  Հաֆեզ, մի քիչ էլ Օմար Խայամ>> (2, 396): 

Հաճախ,մանավանդ հերոսների խոսքում, գործածում է բարբառային, օտար բառեր. Նման 

փոխաբերությունները տեղին են, ավելի պատկերավոր և բնութագրական: Օրինակ՝ <<Պաժառնի 
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Վաղոն, Փոստի Մադաթի վկայությամբ, հրդեհների ցիկլոպեդիա է, իսկ Դուքան Սեդրակի 

չարախոսությամբ՝ պաժառնի շլանգ>> (2, 476): 

Վ. Օվյանը ստեղծել է նաև ծավալուն փոխաբերություններ, որոնք ավելի տեսանելի են 

դարձնում բացահայտվող առարկան, երևույթը: Հեգնում, ոչնչացնում է Լեռնակերտի անմիտ 

<<նշանավոր>> գործիչներին. <<Սրանք այն փայլուն արբանյակներն են, որոնք նույնիսկ իրենց 

փայլը կորցնելուց հետո շարունակում են պտտվել այդ մտքի կենտրոնի շուրջը և սնվել նրա 

ճառագայթներից>> (2, 369): Կամ՝ <<Այս նշանավոր եռյակին հետևում են ուրիշ նշանավոր 

աննշան առևտրականներ, որոնք չնայած խոշոր դեմքեր չեն, բայց էլի դեմքեր են, կամ ինչպես 

Նալբանդ Աթունը կասեր՝ ծմակում գայլ չեղած տեղը՝ աղվեսն էլ է գազան կոչվում>> (2, 418): 

Հաճախ փոխաբերությունը որոշակի հարաբերությունների մեջ է մտնում մի քանի 

դարձույթների հետ, որն էլ դառնում է հենց փոխաբերության ձևավորման միջոց: Հեղինակի 

երկում հանդիպում ենք չափազանցության հետ զուգակցված փոխաբերությունների: Հետևյալ 

օրինակում հեգնում է  << դարդոտված Շաշայի>> թուլությունը գեղեցիկ սեռի նկատմամբ. 

<<Շաշայի դարդը թափես անտակ ծովը, ծովը կցամաքի, վարար գետի բերանը տաս, գետը 

կծովանա>> (2, 387): Կամ՝ լեռնակերտցի աժդահա Պողոսին ներկայացնում է այսպես. <<Պողոսի 

բռունցքները ծանրացան, դարձան կողքից կախված փթանոցներ, հոնքերը բարդ-բարդ 

կուտակվեցին և արյունը եռաց>> (2,424): 

Բերենք հակադրության հիմքի վրա ստեղծված օրինակ. <<Տկլոր, անտուն, անոթի, բայց իր 

մերկությամբ բախտավոր, իր գժությամբ երջանիկ, իր հիմարությամբ խելոք, իր 

դժբախտությամբ ուրախ Ատանը հարկ չհամարեց հայհոյել շաշված ֆայտոնչի Մնացական 

Դանդարովին ու դիվոտված Աղամին՝ խելագար-խելագար ծիծաղեց ու ոռնաց>> (2, 395): 

Փոխաբերությանը, որպես պատկերավորման միջոցի, բնորոշ է անձնավորումը, երբ 

առարկաներին, երևույթներին վերագրվում է մարդկային այս կամ այն հատկանիշը: Օրինակ՝ 

<<…Լեռնակերտը գլուխը դրել զով անտառի ծոցում և հանգիստ ու համաչափ ննջում էր >> (2, 

456): <<Թող վարժապետ Սիմոնը պնդի, թե նրա մեջ քնել է հայրենասերի խիղճը և արթնացել 

խռովարարի ոգին>> (2, 432): 

Վ. Օվյանի ստեղծած պատկերների մեծ մասի հիմքը դարձվածքներն են, թևավոր խոսքերը, 

որոնք, լինելով ժողովրդի լեզվամտածողության արտահայտություններ, վառ կերպով 

ցուցադրում են ժողովրդի ոգին, ինքնատիպ մտածողության յուրահատկությունները: Հեղինակի 

երկի լեզուն այդ իրողությունների առատության շնորհիվ տոգորված է ժողովրդական կենդանի 

մտածողության շնչով: Նրա գործածած դարձվածքները, թևավոր խոսքերը հիմնականում 

բանավոր խոսակցության լեզվին բնորոշ կապակցություններ են:  

Այսպիսի արտահայտություններով հարուստ է թե հեղինակային, թե հերոսների խոսքը: 

Պատկերում  ու հեգնում է աշխատավոր խավի ներկայացուցիչներին, վաճառականներին, 

վարսավիրներին,նրանց  վարքի,կենցաղի,բնավորության  ոչ  վնասակար,բայց  ծիծաղելի  

կողմերը: Բերենք օրինակներ.  <<Խանանդա Շաշան դափը գրկած մրափ մտավ ուռենու տակ >> 

(2, 388): <<Հենց որ ցրտերն ընկնում են, էդ անունավոր լեռնակերտցիները ցրտից խեղճանում, 

արջաքուն են մտնում >> (2, 389):  Այսպիսի կառույցները գործածված են իրենց ողջ 

բազմազանությամբ ու հարստությամբ: Նրա լեզուն աչքի է ընկնում ժողովրդական խոսքին 

բնորոշ զանազան խոսքային կառույցների ու կայուն կապակցությունների օգտագործմամբ: 

Ինչպես՝  <<Պոչները քաշել>> (2, 389), <<աչքի պոչով նայել>> (2, 373), <<էշի պոզեր>> (2, 443), <<էն 

աշխարհը գնացած, ետ եկած>> <<դեմ անել ականջը>>(2, 460), <<իր յուղի մեջ տապակվել>> (2, 

407): 

<<Շան տղան բեղերը սրած եկավ, գլուխը մի պարկ արյուն առած եկավ>> (2, 393): <<Լեզուն 

պահեց ատամների տակ, չէր ուզում ճանապարհվելուց առաջ բոլոր կամուրջները վառել>> (2, 

453): Կամ՝ <<Օրիորդ Բարիշկան ոչ միայն նրան չարժանացրեց իր մեծ մի ժպիտին, այլև չնայեց՝ 

տեսնի՝ շո՞ւն է հաչում, թե՞ կատու է կլավում>> (2, 395): <<Աղամի հոգում նոր նինջ մտած դևերն 

արթնացան>> (2, 396): 
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   Ոչնչացնող ծաղրի են ենթարկվում սուտ ու կեղծ աղգային հերոսները, պաշտոնյան, նրանց 

վախկոտությունն ու անսկզբունքայնությունը. <<Իսկ քո էդ ազգային հերոսները ինչո՞ւ մկան 

ծակին հազար թուման են տալիս>>  (2, 423):  

 Պատկերի սաստկացման և ուժգնացման նպատակով օգտագործում է խոսակցական, 

բարբառային դարձվածքներ, խոսքեր : Սրանք ծառայում են իրենց նպատակին, պարզ են, 

արտահայտիչ, ցայտուն: Այսպես. <<թոզդ քամուն տան>> (2, 453), <<քսի-փսի անում>> (2, 448), << 

քու շառը կտրվի>> (2, 451),    <<մազերդ բիզ-բիզ կկանգնեն>> (2, 417): 

    Վ. Օվյանը ունի այնպիսի փոխաբերություններ, որոնք այնքան դիպուկ են, որ աֆորիզմի 

դեր են կատարում: Օրինակ՝ <<Եվրոպացու ուժը  ավելի շատ խորամանկության մեջ է, քան 

զենքի>> (2, 382): <<Զենքը մի կույր գործիք է, որ հնազանդվում է խորամանկներին>> (2,382): 

<<Պորտը գրքերի մեջ է կտրվել>> (2, 388): Մեկ կամ մի քանի բառերի փոփոխությամբ. <<Ինձ 

ցաքի կրակի մեջ կդնի>> (2, 430), <<Ագռավը ագռավի լեզուն լավ կհասկանա>>(2, 375): 

Փոխաբերության  դրսևորումներից է փոխանունությունը: Այն միջոց է, որի դեպքում իրար 

հետ կապված առարկաներից մեկի անունը գործածվում է մյուսի փոխարեն: Հնարավոր են 

ամենատարբեր կապեր պարունակողի և պարունակյալի միջև, հեղինակի և նրա 

ստեղծագործության, հատկանիշի և առարկայի, երևույթի ձևի և բովանդակության, տեղի, վայրի 

և բնակիչների միջև:  

Վ. Օվյանը ունի այնպիսի փոխանունություններ, որոնցով կարողանում է ընթերցողի 

ուշադրությունը գրավել այն հատկանիշի վրա, որը տվյալ պահին հետաքրքրում է իրեն:  

«Լեռնակերտ» երկում փոխանունությունն ունի իր դրսևորումները. 

1. Պարունակողը գործածվում է պարունակյալի փոխարեն. «Անտոնը դատարկում է հերթական 

թասը» (2.375): «Դատարկում է թասը» հասկացվում է թասի պարունակությունը:  

2. Բնակավայրի, տեղի անունը գործածվում է այնտեղ ապրող մարդկանց անվան փոխարեն. 

«Փոթորկուն օրեր է ապրում մեր Ղարաբաղը»: (2.409), «Ամբողջ Շուշին չարժե Բարիշկայի մի 

մազին»: (2.400): «Այ անաստված, դո՞ւ ես Լեռնակերտը պահում, թե՞ Լեռնակերտն է քեզ 

պահում»: (2.375) Այստեղ ծաղրում է Գորոդովոյ Անտոնի` ոստիկանի արատավոր 

գործունեությունը:  

3. Հատկանիշի անունը գործածվում է այդ հատկանիշն ունեցող առարկայի անվան փոխարեն, 

օրինակ` «Եվ Ղուկաս առաքյալը սպիտակով սևին գրեց…»: (2.415) 

4. Գործողության անվան փոխարեն գործածվում է նրա արտաքին նշանը, միջոցը, արդյունքը: 

Օրինակ` «Դեղնած ատամները ցուցադրեց վարժապետ Սիմոնը»2.408: Դեղնած ատամները 

ցուցադրել, այսինքն` խնդալ: Գործողության անվանման փոխարեն գործածված է արտաքին 

նշանը:  

Հեղինակը հաճախ անձնավորության, երևույթի փոխարեն գործածում է արտաքին որևէ 

նշան, հատկանիշ: Օրինակ` հեգնում է ժամկոչ Մանասի տգիտությունը. «Փորեց մի ժամ, երկու 

ժամ և հանկարծ գլխավերևում, լուսանցքից ներս ընկած լուսնի շողերի տակ նկատեց մի 

դեղնագույն գանգ»: (2.426) Կամ` Այսպես է ծաղրում «ապագա անկախ պետության արքային` 

Ապետնակ հորջոջվող պարոնին»: «Պարոն Ապետնակը հրաժարվեց գահից ու սեփական 

կամքով մաուզերի փողը դրեց ճակատին և ցրիվ տվեց իր թագավորական գլուխը»: (2.381) 

Վ. Օվյանի «Լեռնակերտ» երկում հանդիպում ենք սահմանափակ թվով համըմբռնման 

օրինակների: Համըմբռնումը արտահայտում  է  երևույթի,առարկայի  անվան  փոխարինումը 

նրա մի մասի անունով, հոգնակի թվի փոխարինումը եզակի թվով և ընդհակառակը: 

«Լեռնակերտ»՚ երկում հանդիպում ենք համըմբռնման հետևյալ տեսակների. 

1. Եզակի թիվը գործածվում է հոգնակիի փոխարեն. 

Օրինակ` «… Մարդը մեռնում և դառնում է որևէ միջատ` բզեզ, մորեխ, լու, փայտոջիլ…» (386) : 

«Ղարաբաղը օրենքով պատկանում է անգլիացուն»: (408), «Անգլիացին ազնիվ է, անգլիացին 

արյուն չի թափում»: (2.408)Կամ` «Բոստանում վարունգ չմնաց, պոմիդոր չմնաց»: (2.424) 

2. Մասի անունը գործածվում է ամբողջի անվան փոխարեն: Օրինակ` «Իսկ թո էդ ճառից փորս 

չկշտացավ…»: (2.402) Այստեղ ծաղրում է մեծահարուստ վաճառականի որկրամոլությունը: 
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Մեծապատիվ վարժապետին հեգնում է այսպես. «… վարժապետ Սիմոն Սարխոշյանցն իր 

ստամոքսի պահանջով պտտվում էր Դուքան Սեդրակի տան շուրջը»: (2.401)  

Այսպիսով` փոխաբերությունը իր տարբեր դրսևորումներով` փոխանունություն, 

համըմբռնում, հարստացնում է Վ. Օվյանի լեզվի ոճական միջոցների համակարգը, 

արտահայտում  իմաստային նրբություններ, խորացնում արտահայտության իմաստը: 
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ՀՏԴ  809.198.1                                                                                                                              Հայոց լեզու 
         

ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ   ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

ՆՈՒՅՆԱԲԱՂԱԴՐԻՉ     ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Շողեր  ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր՝ տարարժեքություն, ձևաբանական, շարահյուսական, լեզվական մակարդակ, խոսքային 
մակարդակ,հնչերանգ, նախադասություն, գոյական, բայ, ածական, քերականական,տրոհում, իմաստափոխություն, 
խոսքի մաս, բառաքերականական, քերականական համանուն, հոլովում, մակբայ, շաղկապ:  

 Ключевые слова: морфологический эквивалент,  морфологический, синтаксический, языковой уровень, вербальный уровень, 

обертон, предложение, существительное, глагол,  прилагательное, грамматический, разделение, cмена значения, часть 
речи, грамматический омоним, спряжение, наречие, союз. 

 Key words:   morphological equivalent, morphological, syntax (syntactical), linguistic level, verbal level, overtone, sentence, noun, 

verb, adjective, grammatical,  tagging, change of meaning, part of speech, word, grammatical homonym, conjugation, pronoun, 
conjuction. 

Ш.Минасян 

Некоторые формы морфологических эквивалентов в односоставном предложении 

 

В статье рассматриваются  различные эквиваленты ряда  морфологических форм  на вербальном  уровне. 

Слово  или словоформа, выступая в предложении с различными  грамматическими  значениями в той же 

вербальной среде, может менять, либо не менять обертон  и значение предложения. Данные  явления в статье 

рассматриваются по- отдельности. 

Sh. Minasyan 

Some Forms of Morphological Equivalents in a Mononuclear Sentence 

 

 The article examines a number of morphological equivalents of different linguistic values at the  verbal level. The word or 

word-form can cause or not cause different overtone to the sentence, when they appear with their different manifestations 

within the same grammatical environment. These two phenomena are examined separately in the article. 

 

 È»½í³ Ï³ Ý ï ³ ñ³ ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ³ ÛÝå ÇëÇ ÙÇ³ íáñÝ»ñ, áñáÝù ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý ¹Çï í³ ÍùáõÙ 

ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý »Ý, µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛ³ Ý ¹Çï í³ ÍùáõÙ ՝ ï ³ ñµ»ñ: È»½í³ Ï³ Ý ï ³ ñ³ ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É 

µ³ é³ ÛÇÝ, Ó¨³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ ß³ ñ³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÝ»ñáõÙ: 

 

Ò̈ ³µ³Ý³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ã³é³ç³óÝ»É ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý 
ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ÙÇ̈ ÝáõÛÝ 
·áñÍ³éáõÛÃáí Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ: Ò̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é ¹³éÝ³É 
ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñ: ö³ëï³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 
³é³í»É Ñ³×³Ë Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ý³  ̈Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: 

Üå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ëáëù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ùÝÝ»Éáõ Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý 
ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ¹ñë̈ áñáõÙÝ»ñª Ù»Ýù ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù 
³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí áñ ³ÛÝ Ï³éÝãíÇ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñóÇÝ: 

³́éÇÙ³ëïÁ̀ áñå»ë µ³éÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Ï³½Ù, ³ÝÁÝ¹Ñ³ï »ÝÃ³Ï³ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³éÁ Ï³ñáÕ ¿ Ó»éù µ»ñ»É Çñ ³ñï³Ñ³Ûï³Í Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, Ý»Õ³óáõÙ, Ù»Ï ³ÛÉ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ùµ ÷áË³ñÇÝáõÙ  ̈ ³ÛÉÝ: ³́éÇÙ³ëïÇ Ïñ³Í ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ï×³é 
¹³éÝ³É Ý³  ̈ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý̀ ³é³ç³óÝ»Éáí Ó̈ ³µ³Ýáñ»Ý ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏÇó ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ ÙÇç̈` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ýñ³Ýó µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ 
Ù»ñÓ³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí: 

§ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÁ Ñ³Ù³ÍÇÝ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, áñáÝó ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÁ 
ÇÙ³ëï³÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿¦

1
: ÆÙ³ëï³÷áËáõÃÛáõÝÁ̀ áñå»ë É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï áõÕ»ÏóáÕ »ñ̈ áõÛÃ, 

Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»É µ³éÇ ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÇ íñ³, áñáíÑ»ï  ̈í»ñçÇÝë ³ÝÙÇç³å»ë µËáõÙ ¿ µ³éÇÙ³ëïÇó: 
ºí »Ã» ÇÙ³ëï³÷áËáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí³Í µ³éÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ý³  ̈ Ý³ËÏÇÝ ÇÙ³ëïÁ, ³å³ Ï³ñáÕ ¿ 
³é³ç³Ý³É Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ: 

                                                 
1. Ê³ã³ïñÛ³Ý È.Ø., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, º., 1996, ¿ç 49 
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§ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëåÇëáí, Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë »ñÏ³ïí³Í  µ³é³Ï³Ý  ̈
Ó̈ ³µ³Ý³ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Çñ³óáõÙ ÙÇ̈ ÝáõÛÝ µ³éáõÛÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý  ̈
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý åÉ³ÝÝ»ñáõÙ¦

1
: 

ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ¹ñë̈ áñí»É ¿ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ,  ̈¹»é̈ ë ³é³çÇÝ 
ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ³Ûë »ñ̈ áõÛÃÇÝ: 

Ðñ. ²×³éÛ³ÝÁ, µÍ³ËÝ¹ñáñ»Ý áñáß»Éáí ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ, åÝ¹áõÙ 
¿, áñ ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý ÑÇÙù É»½íÇÝ:

2
 

Ò̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ¶. ê̈ ³ÏÁ
3
, ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ

4
, ¾¹. ²Õ³Û³ÝÁ

5
, 

¶.¶³ñ»·ÇÝÛ³ÝÁ
6
, ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ

7
, Ø. ²ë³ïñÛ³ÝÁ

8
, ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ

9
, È. Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ

10
, Ü. ä³éÝ³ëÛ³ÝÁ

11 
 

 ̈³ÛÉù: 
¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÝ ³Û¹ Ï³ñ·Ç µ³é»ñÁ ùÝÝ»ÉÇë ³é³çÇÝÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ̀ 

ï³ñµ»ñ³Ï»Éáí »ñÏ³ÏÇ  ̈ »é³ÏÇ ·áñÍ³éáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³é»ñ  ̈ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³ñ»Éáí ·áñÍ³é³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ÝáõÝÝ»ñ, ÇëÏ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ³Û¹ »ñ̈ áõÛÃÁ̀ ·áñÍ³é³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝáõÃÛáõÝ

12
: 

È. Ê³ã³ïñÛ³ÝÝ ³Ûë »ñ̈ áõÛÃÁ ùÝÝáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ
13

:
 

Ò̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ùÝÝáÕ µáÉáñ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝÏ³ïÇ ¿ ³éÝí³Í É»½í³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÛëÇÝùÝ Ó̈ ³µ³Ýáñ»Ý ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë Ëáëù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ 
ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ: ØÇÝã¹»é ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ  ̈ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý »ñÏ³ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë̈ áñí»É Ý³  ̈Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇ̈ ÝáõÛÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: 

Êáëù³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁ, ³ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÝÙ³Ý µ³é, Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë 
áñå»ë ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝ, ÁÝ¹ áñáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÑÝã»ñ³Ý·Á Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µáÉáñáíÇÝ 
³Ý÷á÷áË Ï³Ù »ÝÃ³ñÏí»É Ù³ëÝ³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý̀ ³é³Ýó ïñáÑáõÙ ³é³ç³óÝ»Éáõ: 

Ü³Ë ³é³çÇÝÇ Ù³ëÇÝ: 
àõÕÕáõÃÛ³Ùµ, Ýå³ï³Ïáí, å³ï×³éáí, »ñ»ëÇó, Ó»éùÇó, Ñ³ßíÇÝ µ³é-µ³é³Ó̈ »ñÁ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý  ̈

·áÛ³Ï³ÝÇó ³é³ç³ó³Í Ï³å³Ï³Ý µ³é»ñ: Ð»ï Û̈³É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÏ³Éí»É ՛̈ 

áñå»ë ·áÛ³Ï³Ý, ՛̈ áñå»ë Ï³å: 

ºÃ» ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·Ý³, Ïß³ÑÇ: 
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí áõëáõÙÝ³ëÇñ»ó ÝÛáõÃÁ: 
²Û¹ å³ï×³éáí Ù»ÏÝ»ó »ñÏñÇó: 
ºÃ» ÁÝ¹·Íí³Í µ³é»ñÝ ÁÝÏ³É»Ýù áñå»ë áõÕÕáõÃÛáõÝ, Ýå³ï³Ï, å³ï×³é µ³é»ñÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý 

ÑáÉáí³Ó̈ »ñ, áõñ»ÙÝ áõÝ»Ýù ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ, ÇëÏ »Ã» áõÕÕáõÃÛ³Ùµ µ³éÝ ÁÝÏ³É»Ýù §·Íáí¦ ÇÙ³ëïáí, ÇëÏ 
Ýå³ï³Ïáí  ̈ å³ï×³éáí µ³é»ñÁ̀ §Ñ³Ù³ñ¦ ÇÙ³ëïáí, ÏáõÝ»Ý³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý, Ýå³ï³ÏÇ  ̈å³ï×³éÇ Ï³å»ñ: 

ºñ»ëÇó, Ó»éùÇó  µ³é»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí »ñ»ë   ̈ Ó»éù µ³é»ñÇ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó̈ »ñ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý 
ÇÙ³ëïáí ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý, §å³ï×³éáí¦ ÇÙ³ëïáí̀ å³ï×³éÇ Ï³å»ñ: »́ñ»Ýù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
áñáÝóáõÙ »ñ»ëÇó  ̈Ó»éùÇó µ³é»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý µ»ñáõÙ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ: 

Üñ³ »ñ»ëÇó Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý ³Ù»Ý ÇÝã Ñ³ëÏ³ó³í: 
Üñ³ Ó»éùÇó ·áÕ³ó³Ý ³Û¹  Ï³ñ̈ áñ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ: 
Ð³ßíÇÝ µ³éÁ Ñ³ßÇí µ³éÇ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó̈  ¿  ̈áõÝÇ ·áÛ³Ï³ÝÇ ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ÇÙ³ëï, ÇëÏ §ßÝáñÑÇí¦ 

ÇÙ³ëïáí Ï³åÇ ³ñÅ»ù áõÝÇ: ØÇ̈ ÝáõÛÝ Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ»É »ñÏáõ ÇÙ³ëïÝ»ñÝ 
¿É: 

Ð³í»Éí»Éáí Ýñ³Ýó Ñ³ßíÇÝ̀ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³×áõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: 
ÀÝÃ³óùáõÙ µ³éÁ ÁÝÃ³óù ·áÛ³Ï³ÝÇ Ý»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó̈ Ý ¿  ̈Ï³åÇ ³ñÅ»ù áõÝÇ §Å³Ù³Ý³Ï, å³ÑÇÝ¦ 

ÇÙ³ëïáí: Ð»ï Û̈³É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ ¹ñë̈ áñáõÙ ¿ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ: 
ºñ»ÏáÝ í³ñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùáé³ÝáõÙ ¿ñ ³éûñÛ³ Ñá·ë»ñÁ: 

ÜíÇñí³Í µ³éÁ ՛̈ ¹»ñµ³Û ¿, ՛̈ Ï³å` §³éÃÇí¦ ÇÙ³ëïáí: 

                                                 
1 Ê³ã³ïñÛ³Ý È.Ø., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, º., 1996, ¿ç 6 
2
 ²×³éÛ³Ý Ðñ., ÈÇ³Ï³ï³ñ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó É»½íÇª Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ 562 É»½áõÝ»ñÇ, º., 1952, Ñ. 1, ¿ç 24-25 

3
 ê̈ ³Ï ¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ûáó É»½íÇ ¹³ëÁÝÃ³ó, º., 1955 

4
 ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²., Ð³Û»ñ»ÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ  ̈Ýñ³Ýó Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, º., 1953 

5
 ²Õ³Û³Ý ¾¹., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑáÉáíáõÙÁ  ̈ËáÝ³ñÑáõÙÁ, º., 1967 

6
 ¶³ñ»·ÇÝÛ³Ý ¶.,Þ³ÕÏ³åÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1963 

7
 æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, º., 1974 

8
 ²ë³ïñÛ³Ý Ø., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ûáó É»½íÇ Ó̈ ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, º., 1970 

9
 ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ê., âÃ»ùíáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ  ̈Ýñ³Ýó µ³é³Ï³Ý áõ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1965 
10

 Ê³ã³ïñÛ³Ý È., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, º., 1996 
11

 ä³éÝ³ëÛ³Ý Ü., ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1979 
12

 æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, º., 1974 ,էջ525 
13

 Ê³ã³ïñÛ³Ý È., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, º., 1996 
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îáÝÇÝ ÝíÇñí³Í Ñ³ñÃ³ù³Ý¹³ÏÁ (³ÛëÇÝùÝ̀ Ñ³ñÃ³ù³Ý¹³Ï, áñ ÝíÇñí»É ¿ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ) 
½³ñÙ³óÝáõÙ ¿ Çñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ (¹»ñµ³Û): 

îáÝÇÝ ÝíÇñí³Í Ñ³ñÃ³ù³Ý¹³ÏÁ (³ÛëÇÝùÝ̀ Ñ³ñÃ³ù³Ý¹³Ï, áñ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¿) ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿ñ 
Çñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ (Ï³å): 

¶ñáÕ µ³éÁ ·ñ»É µ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÇ Ó̈ Ý ¿  ̈ ÷áË³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ùµ Ó»éù ¿ µ»ñ»É 
·áÛ³Ï³ÝÇ ³ñÅ»ù̀ §³ñÓ³Ï³·Çñ¦ ÇÙ³ëïáí: 

²Ù»Ý ·ñáÕ (³ÛëÇÝùÝ̀ ³ñÓ³Ï³·Çñ) Çñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ (·áÛ³Ï³Ý): 
²Ù»Ý ·ñáÕ (³ÛëÇÝùÝ̀ ÇÝã-áñ µ³Ý ·ñáÕ) Çñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 

(¹»ñµ³Û): 
²ÛÉ µ³éÁ ³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝ ¿̀ §áõñÇß¦ ÇÙ³ëïáí, Ý³  ̈Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åª Ñ³Ï³ëÙ³Ý ÇÙ³ëïáí: 

Ð³Ý¹»ë ·³Éáí Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇ̈ ÝáõÛÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙª ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ՛̈ ¹»ñ³Ýí³Ý, ՛̈ ß³ÕÏ³åÇ ÇÙ³ëï: 

Ì³é ã¿ñ ïÝÏáõÙ, ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝÏ³Í Í³é»ñÝ ¿ñ çñáõÙ: 
ØÇ  ̈Ù»Ï µ³é»ñÝ áõÝ»Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÇ  ̈³Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñ  ̈Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇ̈ ÝáõÛÝ 

ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ï»Õ»É ¹ñ³Ýù: úñÇÝ³Ï̀ 
ØÇ Ù³ñ¹ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ: 
àõë³ÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ·Çï»ñ Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ: 
²ÛÉ³å»ë µ³éÁ §³ÛÉ Ó̈ áí¦ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí Ù³Ïµ³Û ¿, µ³Ûó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹»ë ¿ 

·³ÉÇë áñå»ë å³ÛÙ³Ý³Ý»ñÑ³Ï³Ï³Ý ß³ÕÏ³å` §Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ¦ ÇÙ³ëïáí: 
²ÛÅÙ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ÝáñáíÇ ¿ Ï³éáõóíáõÙ, ³ÛÉ³å»ë Ï³éáõó»ÉÁ áã Ã» û·áõï, ³ÛÉ íÝ³ë Ï³ñáÕ 

¿ ï³É: 
²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÉ³å»ë µ³éÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý  ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ùµ: 
Ø³Ý³í³Ý¹ µ³éÝ áõÝÇ å³ï×³éÇ ß³ÕÏ³åÇ  ̈ë³ëïÏ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëïÝ»ñ£ 
¼·áõß³ó»°ù ·Çß»ñÝ»ñÁ ÷áÕáó ¹áõñë ·³Éáõó, Ù³Ý³í³Ý¹ (³ÛëÇÝùÝª ù³ÝÇ áñ) ·Çß»ñÝ»ñÁ ½µáëÝ»ÉÝ 

³Ýíï³Ý· ã¿ (ß³ÕÏ³å)£ 
¼·áõß³ó»°ù ·Çß»ñÝ»ñÁ ÷áÕáó ¹áõñë ·³Éáõó, Ù³Ý³í³Ý¹ (³ÛëÇÝùÝª Ñ³ïÏ³å»ë) ·Çß»ñÝ»ñÁ ½µáëÝ»ÉÝ 

³Ýíï³Ý· ã¿ (í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý)£ 
¶³ÉÇù µ³éÁ ·³É µ³ÛÇ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÇ »ñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ó̈ Ý ¿, ÷áË³Ýí³Ý³µ³ñ ·áñÍ³Íí»Éáíª 

Ó»éù ¿ µ»ñ»É Ý³  ̈·áÛ³Ï³ÝÇ ³ñÅ»ùª §³å³·³¦ ÇÙ³ëïáí£ 
¶³ÉÇùÁ (³ÛëÇÝùÝª ÇÝã áñ ·³Éáõ ¿) Ï³ñáÕ ¿ ³Ý÷áñÓ³Ýù ãÉÇÝ»É (¹»ñµ³Û)£ 
¶³ÉÇùÁ (³ÛëÇÝùÝª ³å³·³Ý) Ï³ñáÕ ¿ ³Ý÷áñÓ³Ýù ãÉÇÝ»É (·áÛ³Ï³Ý)£ 
àÕç µ³éÁ §³ÙµáÕç¦ ÇÙ³ëïáí áñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝ ¿, §Ï»Ý¹³ÝÇ, áã Ù»é³Í¦ ÇÙ³ëïáíª ³Í³Ï³Ý  ̈ ÝáõÛÝ 

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ»É »ñÏáõ ÇÙ³ëïÝ»ñÝ ¿É£ 
àÕç ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ å³Ûù³ñÇ Ïáã ³ÝáõÙ£ 
²å³ µ³éÇ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ¹ñë̈ áñíáõÙ ¿ Ñ»ï Û̈³É Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ£ 
²å³ å³ïÙÇñ ùá ÇÙ³ó³ÍÇ Ù³ëÇÝ£ 
ºÃ» ³å³ µ³éÝ ÁÝÏ³É»Ýù §Ñ»ïá¦ ÇÙ³ëïáí, ÏáõÝ»Ý³Ýù Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³Ïµ³Û, ÇëÏ §¹», Ñ³å³¦ ÇÙ³ëïáíª 

Ï³Ù³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý£ 
âÝ³Û»Éáí ¹»ñµ³Û³Ï³Ý Ó̈ Çó ³é³ç³ó»É ¿ Ñ³Ù³ÝáõÝ ½Çç³Ï³Ý Ï³åÁª §³ÝÏ³Ë¦ ÇÙ³ëïáí£ Ð»ï Û̈³É 

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝáõÃÛ³Ùµª Ñ³Ù³ï»Õ»Éáí Ã»° ¹»ñµ³ÛÇ, 
Ã»° Ï³åÇ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ£ 

âÝ³Û»Éáí ÷áÕáóÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÇÝª Ýñ³Ýù, ³é³Ýó Ëáõ×³åÇ Ù³ïÝí»Éáõ, ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍÁ£ 
¾É  ̈ ÙÇ³ÛÝ µ³é»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ § ë̈¦  ̈ §»Ã»¦ ÇÙ³ëïÝ»ñáí ß³ÕÏ³å »Ý, §³Ý·³Ù¦  ̈

§ÙÇÙÇ³ÛÝ¦ ÇÙ³ëïÝ»ñáíª í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý  ̈»ñÏáõ ÇÙ³ëïÝ»ñÝ ¿É Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ï»Õ»É Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇ̈ ÝáõÛÝ 
ÙÇç³í³ÛñáõÙ£ úñÇÝ³Ïª  

ÀÝÏ»ñëª ²ßáïÝ ¿É Ï·³£ 
Üñ³Ýù Ó»½ ÏÁÝ¹³é³ç»Ý, ÙÇ³ÛÝ ³Ûëûñ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»ù£ 
ì»ñçÇÝ ûñÇÝ³ÏáõÙ ÙÇ³ÛÝ  µ³éÁ, µ³óÇ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³å ÉÇÝ»Éáõó, Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÏ³Éí»É Ý³  ̈áñå»ë 

Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åª §µ³Ûó¦ ÇÙ³ëïáí. ÙÇ³ÛÝ µ³éÇ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³óñ»É ¿ 
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý (Ñ³Ù³¹³ëáõÃÛ³Ý-ëïáñ³¹³ëáõÃÛ³Ý) ÷á÷áËáõÃÛáõÝ£ 

ØÇ ß³ñù µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÙ³ëï³÷áËáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáí, í»ñ³Íí»É »Ý ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý 
Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÇ, ÇÝãå»ëª ù³ÝÇ ·ÝáõÙ, ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó, ã³÷Çó ¹áõñë  ̈³ÛÉÝ£ 

²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ãí³Ï³Ý ëïáñ³¹³ë ³ÝóáõÙáí Ï³éáõÛó ¿, áñå»ë Ù³Ïµ³Û áõÝÇ 
§³é³Ýó »ñÏ³ñ í»ñÉáõÍ»Éáõ¦ ÇÙ³ëïÁ£ â³÷Çó ¹áõñë µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³Ï³ÝÇ µ³ó³é³Ï³Ý 
ÑáÉáí+Ï³å Ï³éáõÛó ¿, áñå»ë Ù³Ïµ³Û ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ §³Ýã³÷, ß³ï¦ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó  ̈
ã³÷Çó ¹áõñë µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ-µ³é»ñÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ»ï Û̈³É 
ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙª 

²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ëÇ³Ñ³ñí»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É£ 
â³÷Çó ¹áõñë å³Ñ³ÝçÏáïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³é³Ï Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý³É£ 
Êáëù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝáõÃÛáõÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý³  ̈ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ 

ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇíª Ï³åí³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³ñÅ»ù µ³éÇó ³é³ç Ï³Ù Ñ»ïá ¹³¹³ñ ï³Éáõ 
Ñ»ï, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÁÝ¹·Íí³Í ïñáÑí³ÍáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ  ̈áñ̈ ¿ Ï»ï³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ£ 
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ì»ñ̈ , Ñ»ïá, Ñ»éáõ, ÁÝ¹¹»Ù µ³é»ñÁ °̈ Ï³åÇ, °̈ Ù³Ïµ³ÛÇ ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý£ 
Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹»ë ·³É ·áÛ³Ï³ÝÇ  ̈µ³ÛÇ ÙÇç̈ª ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáí 
í»ñ³µ»ñ»Éáõ »ñÏáõëÇÝ ¿É£ ºÃ» Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³¹³ñÁ Ýßí³Í µ³é»ñÇó Ñ»ïá ¿, ¹ñ³Ýù áñå»ë Ï³å »Ý 
ÁÝÏ³ÉíáõÙª Ï³åí»Éáí Ý³Ë³¹³ë ·áÛ³Ï³ÝÇ Ñ»ï, ÇëÏ »Ã» ¹³¹³ñÁ ï³ñ³ñÅ»ù µ³é»ñÇó ³é³ç ¿, Ï³åíáõÙ 
»Ý Ñ³çáñ¹áÕ µ³ÛÇ Ñ»ï  ̈ÁÝÏ³ÉíáõÙ áñå»ë Ù³Ïµ³Û£ 

»́ñ»Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ£ 
ä³ïß·³ÙµÇó í»ñ̈  Ý³Û»ÉÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿£ 
ºñÏáõ ûñÇó Ñ»ïá »Ï³Í ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ÑÇ³ó³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ ¿ÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ£ 
îÝÇó Ñ»éáõ ã¿ñ ·ÝáõÙ£ 
Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ÁÝ¹¹»Ù ·áñÍ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë»É£ 
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý  ̈ ¹»Ù µ³é»ñÝ áõÝ»Ý Ï³åÇ  ̈ ³Í³Ï³ÝÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ£ Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¹ñí»Éáí 

»ñÏáõ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç̈, Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³µ»ñ»É ³é³çÇÝÇÝ, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³éÇó Ñ»ïá ¿ ¹³¹³ñÁ,  ̈
»ñÏñáñ¹ÇÝ, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³éÇó ³é³ç ¿ ¹³¹³ñÁ£ úñÇÝ³Ïª  

²Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»Ù Ï³ñÍÇùÝ»ñ ³ñï³Ñ³Ûï»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ£ 
²Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½»Ïáõó³·Çñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ ÷ñÏ»ó Çñ³íÇ×³ÏÁ£ 
²é³ç µ³éÁ °̈ Ï³å ¿, °̈ Ù³Ïµ³Û, °̈ Ñ³ñ³¹Çñ µ³ÛÇ µ³Õ³¹ñÇã£ Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñí»Éáí ·áÛ³Ï³ÝÇ  ̈

µ³ÛÇ ÙÇç̈ª í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³ÝÇÝ  ̈ áõÝÇ Ï³åÇ ³ñÅ»ù, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³éÇó Ñ»ïá ¿ ¹³¹³ñÁ,  ̈
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ µ³ÛÇÝ áõ Ýñ³ Ñ»ï Ï³½ÙáõÙ Ñ³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ, »Ã» ï³ñ³ñÅ»ù µ³éÇó ³é³ç ¿ ¹³¹³ñÁ£ úñÇÝ³Ïª 

ÀÝÏ»ñÝ»ñÇó ³é³ç ³ÝóÝ»ÉÁ Ëñ³Ëáõë»ÉÇ ¿£ 
ºñµ»ÙÝ µ³éÇ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ÉÁ Ï³Ëí³Í ¿ µ³ñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 

ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£ 
Ð»Ýó µ³éÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³å ¿, »Ã» µ³ñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇã 

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ÑÝã»ñ³Ý·£ úñÇÝ³Ïª 
²åñ³ÝùÁ Ñ»Ýó ³Ûëûñ í³×³éí»ó, Ï³ñáÕ »ë ¿ÉÇ µ»ñ»É£ 
Ð»Ýó µ³éÝ ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ë³ëïÏ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, »Ã» µ³Õ³¹ñÇã 

Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ãí³ñÏÙ³Ý ÑÝã»ñ³Ý·£ 
³́óÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó, ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý³  ̈

§í³×³éí»ó¦ µ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ó̈ Ç ï³ñµ»ñ ÇÙ³ëïÝ»ñáí ÁÝÏ³É»ÉÁ£ ºÃ» Ñ»Ýó-Á í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, 
Å³Ù³Ý³Ï³Ó̈ Á Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí, ÇëÏ »Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇ ß³ÕÏ³å ¿, ³ÝóÛ³É 
Ï³ï³ñÛ³ÉÝ áõÝÇ ÁÕÓ³Ï³Ý ³å³éÝáõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ£ 

²ÛëåÇëáíª Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³é³í»É Ñ³×³Ë ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ý³  ̈ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý 
ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ, Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë̈ áñí»É áã ÙÇ³ÛÝ É»½í³Ï³Ý, ³ÛÉ̈ Ëáëù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ£ 

Êáëù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝáõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý 
Ó̈ ³µ³Ý³ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ£ 

 

Գրականություն 
1. Ê³ã³ïñÛ³Ý È.Ø., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 

º., 1996, ¿ç 49 
2. ÜáõÛÝÁ, ¿ç 6 

3. ²×³éÛ³Ý Ðñ., ÈÇ³Ï³ï³ñ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó É»½íÇª Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ 562 É»½áõÝ»ñÇ, º., 1952, Ñ. 
1, ¿ç 24-25 

4. ê̈ ³Ï ¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ûáó É»½íÇ ¹³ëÁÝÃ³ó, º., 1955 

5. ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²., Ð³Û»ñ»ÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ  ̈Ýñ³Ýó Ó̈ ³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, º., 1953 

6. ²Õ³Û³Ý ¾¹., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑáÉáíáõÙÁ  ̈ËáÝ³ñÑáõÙÁ, º., 1967 

7. ¶³ñ»·ÇÝÛ³Ý ¶.,Þ³ÕÏ³åÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1963 

8. æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, º., 1974  
9. ²ë³ïñÛ³Ý Ø., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ûáó É»½íÇ Ó̈ ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, º., 1970 

10. ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ê., âÃ»ùíáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ  ̈ Ýñ³Ýó µ³é³Ï³Ý áõ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ 
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1965 

11. Ê³ã³ïñÛ³Ý È., ÊáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, º., 
1996 

12. ä³éÝ³ëÛ³Ý Ü., ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, º., 1979 

13. æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., ÝáõÛÝÁ, ¿ç 525 

14. Ê³ã³ïñÛ³Ý È., ÝáõÛÝÁ 

              

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Շողեր  Մինասյան-բ.գ.թ.,դոցենտ,ակ.Ս.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն 

 E-mail:     shogerminasyan@ mail.ru 

 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը:



  

~~  4422  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

ՀՏԴ- 809.198 .1                                                                                                          Հայոց լեզու 
 

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` 

ԱՐՑԱԽԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  
Ռենա ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

 
Բանալի բառեր: Հարադիր բայեր, մասնակի գրականացում, անվանական բաղադրիչ, բայական բաղադրիչ, 
դարձվածային  միավոր, բարբառային բաղադրիչ, խոսակցական , գեղարվեստական արժեք, գրական համատեքստ: 

 Keywords.  Phrasal verbs, partial literalization, nominal component, verbal component, phraseological unit, dialogic unit, 
conversational, aesthetic value, literary context. 

Ключевые слова: Фразовые глаголы, частичная литературализация, номинальный компонент, глагольный компонент, 

фразеологическая единица, диалогическая единица, разговорная, художественная ценность, литературный контекст. 

 
R. Movsesyan 

Dialecticisms in the Works of the Artsakh Writers 

 
In the Armenian  language both literary and dialectal phrasal verbs are considered adverbial units that have a 

variety of structures.  Artsakh writers used a lot of dialectal phrasal verbs thus making their works popular and the 

characters language vital, picturesque and expressive. In the literary context dialectal phrasal verbs are partially 

literalized. This is one of the ways of enriching the literary language using dialects. 

 

 

Р. Мовсесян 

Диалектизмы в произведениях арцахских писателей 

 

В армянском языке  как литературные, так и диалектные фразовые глаголы являются словесными 

единицами, имеющими самые разнообразные структуры. Арцахские писатели в своих произведениях 

использовали  большое количество  диалектных фразовых глаголов, тем самым придавая произведениям 

народность, делая язык персонажей жизненным, образным и экспрессивным. В литературном  контексте 

происходит частичная  литературализация диалектных фразовых глаголов, что является одним из способов 

обогащения литературного  языка с помощью диалектов. 

 

Հայերենում, ինչպես գրական, այնպես էլ բարբառային հարադիր բայերը  բարդությունների մեջ 

ամենաբազմազան  կառուցվածք ունեցող բառային միավորներից են: 

Արցախի գրողներն  իրենց   ստեղծագործություններում գործածել են  մեծ թվով բարբառային 

հարադիր բայեր` դրանց միջոցով  ստեղծագործություններին հաղորդելով ժողովրդականություն, 

կերպարների լեզուն դարձնելով կենդանի, պատկերավոր ու արտահայտիչ:  Գրական համատեքստում 

տեղի է ունենում բարբառային հարադիր բայերի մասնակի գրականացում, ինչը դառնում է բարբառների 

միջոցով գրական լեզվի հարստացման համար: 

 

Ð³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ Ñ³ Û»ñ»ÝÇ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ³ Ù»Ý³ µ³ ½Ù³ ½³ Ý å ³ ï Ï»ñ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáÕ ¨ 

³ Ù»Ý³ µ³ ñ¹ Ó¨³ µ³ Ý³ Ï³ Ý Ï³ éáõóí³ Íù áõÝ»óáÕ µ³ é³ ÛÇÝ ÙÇ³ íáñÝ»ñÇó »Ý:  

² éÑ³ ë³ ñ³ Ï µ³ ñµ³ éÝ»ñáõÙ ¨ ÅáÕáíñ¹³ Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íáõÙ Ù»Í ¿ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ ¹»ñÝ áõ 

ÏßÇéÁ: Æ ëÏ Áëï  è . Æ ßË ³ ÝÛ³ ÝÇ` ¦Ð³ ñ³ ¹ñ³ Ï³ Ý µ³ Û»ñÁ Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý Ë áëùÇ ³ Ù»Ý³ µÝáñáß 

µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÝ »Ý§ (5;108): ¸ ³  ¿ å ³ ï ×³ éÁ, áñ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ  ¨ Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÁ 

ÙÇßï  ¿É »Õ»É »Ý ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý É»½íÇ Ï³ ñ¨áñ µ³ ÕÏ³ óáõóÇã ï ³ ññ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

¦² ÝóÛ³ ÉÇ Ñ³ Û ·ñáÕÝ»ñÇ É»½íÇ Ã»Ã¨³ ÏÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ Ý·³ Ù óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, áñ ³ é³ í»É ÅáÕáíñ¹³ ÛÇÝ 

¿ ³ ÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ É»½áõÝ, áõñ ß³ ï  »Ý ·áñÍ³ Íí³ Í ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ§ (5;10) 

Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ µ³ ñµ³ éÇ Ñ³ Ù³ ñ ¨ë Ñ³ ï Ï³ Ýß³ Ï³ Ý áõ µÝáñáß »Ý Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ: ¼·³ Éáí ¹ñ³ Ýó 

·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ³ ñÅ»ùÝ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ՝ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÇ Ñ³ ñáõëï  

·³ ÝÓ³ ñ³ ÝÇ û·ï ³ ·áñÍÙ³ Ý ÷ ³ ÛÉáõÝ ûñÇÝ³ ÏÝ»ñ »Ý ï í»É ² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÇó ß³ ï »ñÁ: 

ú·ï ³ ·áñÍí»Éáí ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ ՝ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ ï  Ñ³ ×³ Ë  

Ù³ ëÝ³ ÏÇ ·ñ³ Ï³ Ý³ óíáõÙ »Ý՝ Ïñ»Éáí áñáß³ ÏÇ Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÇÝ ÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñ: ² ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

Ó¨³ íáñíáõÙ »Ý Ñ»ï ³ ùñùÇñ Ï³ éáõÛóÝ»ñ, áñáÝù ¹³ ñÓ»É »Ý Ù»ñ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ÝóùÁ: ² Ûë 

ï Çå Ç µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ éÏ³  ¿ ÙÇ ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛáõÝ. ³ Ûëï »Õ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ·ñ³ Ï³ Ý³ óíáõÙ ¿ 
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³ Ýí³ Ý³ µ³ Û³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ Û³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ՝ Ë áÝ³ ñÑí»Éáí ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝÇ 

Ñ³ ñ³ óáõÛóáí, ÇëÏ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ ÙÝáõÙ ¿ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ: 

úñÇÝ³ Ï՝ Ì ³ Õñ»É »Ù Ýñ³  ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÁ, áõßáõÝó ï í»É, Ã» ï »ë»ù-ï »ë»ù` ÏáÙáõÝÇ½ÙÇÝ ã»Ù 

Ñ³ í³ ÝáõÙ: (6; 613 ) 

Æ Ýãå »ë ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ³ Ûë ï Çå Ç Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ ½ÙáõÃÛ³ Ý Ù»ç ¨ë ³ Ïï Çí 

»Ý Ñ»ï ¨Û³ É µ³ Û»ñÁ. ³ Ý»É (ÏÇÉÇå Ç×á ³ Ý»É
3
 (³ ñ³ · ¨ ³ ÝÑ³ ëÏ³ Ý³ ÉÇ Ë áë»É), ã³ Ýã ³ Ý»É (Ó»éùÇ 

Ù³ ï Ý»ñÁ É³ ÛÝ µ³ ó³ Í՝ áõÕÕ»É ¹»å Ç Ù»ÏÁ՝ ã³ ñÇù Ù³ ÕÃ»Éáí),  å éáß ³ Ý»É (ßñÃáõÝùÝ»ñÁ Í³ Ù³ Íé»Éáí 

É³ ó³ ÏáõÙ»É), ï Ý³ ½ ³ Ý»É (Í³ Õñ»É),  Ñ³ Ý³ ù ³ - Ý»É (Ï³ ï ³ Ï»É)), ï ³ É (ù³ óÇ ï ³ É (áï ùáí Ñ³ ñí³ Í»É), 

Ï»é ï ³ É (áï ùÁ áõñÇßÇ áï ù»ñÇ ³ ñ³ ÝùÁ ¹Ý»Éáí՝ Ïáñ³ óÝ»Éáí՝ ë³ ÛÃ³ ù»óÝ»É), Ï³ ÕÇÝ ï ³ É (Ï³ Õ³ É), 

Ù³ ï  ï ³ É, ÏáË  ï ³ É), Ï»Ý³ É (ÏáË  Ï»Ý³ É (ÁÙµß³ Ù³ ñï »É, å ³ Ûù³ ñ»É), Ã³ ù Ï»Ý³ É (Ã³ ùÝí»É), ï ³ å é 

Ï»Ý³ É, ¹»Ù Ï»Ý³ É(¹ÇÙ³ Ý³ É)), Ïï ñ»É (¹áõéÝ³  Ïï ñ»É (ÑÇÙ³ ñ³ Ý³ É), (Ë ³ ½Ý³  Ïï ñ»É  (Ñ³ ñëï áõÃÛáõÝ 

¹Ç½»É)), ù³ ß»É (Ã³ é³ Ýã ù³ ß»É (Ñ³ é³ ã»É), µáÛ ù³ ß»É (Ñ³ ë³ ÏÁ µ³ ñÓñ³ óÝ»É)), ·Ý³ É (ÛáÉ³  ·Ý³ É (ÙÇ 

Ï»ñå  ³ å ñ»É), ÷ áõëï  ·Ý³ É (íñÇå »É)),·³ É (ë³ ½ ·³ É (Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý»É), Ñ³ Ë Çó ·³ É (å ³ ï Å»É), 

ÉÇÝ»É (é³ ¹ ÉÇÝ»É (³ ñÑÙ. Ñ»é³ Ý³ É), ßáù³ íáñ ÉÇÝ»É (Ñáí³ Ý³ íáñ ÉÇÝ»É, å ³ ßï å ³ Ý»É)), ÁÝÏÝ»É (÷ áË ë 

ÁÝÏÝ»É (ÙÇ µ³ Ý ëË ³ ÉÙ³ Ùµ ÙÛáõëÇ ï »Õ ÁÝ¹áõÝí»É), Ã³ Û¹Ç ÁÝÏÝ»É (ßï ³ å »É), ã³ ÷  ÁÝÏÝ»É 

(1.³ ñß³ í³ ÏÇ í³ ½»É, 2.³ ñ³ ·áñ»Ý ³ ßË ³ ï »É)). 

úñÇÝ³ Ï` 

1.² ñÑ»ëï ¹ ³ é³ Í` Ãáõñù»ñáõÙ ù»½ Ñ³ Ù³ ñ Ë ³ ½Ý³  »ë Ïï ñáõÙ: (8;110) 

2.Æ Ýã »ë ¹áõéÝ³  Ïï ñ»É, ·Ý³  ՜ Ï³ óÇÝÁ µ»ñ: (7; 315) 

3.î³ ï ÇÏÝ ³ ë³ ó, 

Â » ³ ÝÓñ¨Çó 

´ áÛ ¿ ù³ ßáõÙ 

Ì ÇÉÁ ÑáÕÇó:  (4;27) 

4. - ² Ë Ù³ Ë , - ï Ý³ ½Ý ³ ñ»óÇ, - ½áéáí ÙÇ ³ Ý·³ Ù: (10; 43) 

5.ê ³ ÉµÇ ³ ½ÇÝ ·á·ÝáóÇ ï áõï Á ï ³ ñ³ í ¹»å Ç ³ ãù»ñÁ, »ñ»Ë ³ ÛÇ å »ë å éáß ³ ñ»ó: (12; 363) 

´ ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ ³ Ýí³ Ý³ µ³ Û³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ óáõó³ µ»ñáõÙ ¿ 

Ó¨³ µ³ Ý³ Ï³ Ý, Í³ ·áõÙÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ µ³ é³ Ï³ ½Ù³ Ï³ Ý µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛáõÝ: 

ì »ñáÝßÛ³ É µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ·áÛ³ Ï³ Ý (Ùñ³ ÷  (ùáõÝ) 

Ùï Ý»É-ùÝ»É, ½áé (áõÅ) ï ³ É-áõÅ ·áñÍ³ ¹ñ»É, áõßáõÝó (ÑÇßáóù) ï ³ É-³ ÝÇÍ»É, Õ³ ã³ Ýù (³ Õ³ ã³ Ýù) ³ Ý»É-

³ Õ³ ã»É ¨ ³ ÛÉÝ), ³ Í³ Ï³ Ý (ãáñÁ ï ³ É-Í³ éÇ ãáñ ×ÛáõÕ»ñÁ Ñ³ ï »É, ßÇÉ (ÍáõÕ, ß»Õ) ·ó»É-ß÷ áÃ»É, Ñ³ ñ³ Ù 

(å ÇÕÍ, ³ å ³ Ï³ Ýí³ Í) ³ Ý»É-å ÕÍ»É), Ï³ Ë Û³ É µ³ Û³ ñÙ³ ï  (ÛáñÃ  (»ñÃ³ É) ÁÝÏÝ»É-ÓÇáõ ¹³ Ý¹³ Õ ¨ 

ó³ ï Ïáï »Éáí í³ ½ùÁ, ÷ ³ Ã  ÁÝÏÝ»É-÷ ³ Ã³ Ãí»É, ÃáÕ ³ Ý»É-³ ñÓ³ Ï»É), Ù³ Ïµ³ Û (³ ßÏ³ ñ³  (³ ÏÝ»ñ¨) 

³ Ý»É-µ³ ó³ Ñ³ Ûï »É, å ÉáÏ³ Ñ³ Ý ³ Ý»É-ù»ñÃ»É, ù»ñÍ»É), Ó³ ÛÝ³ ñÏáõÃÛáõÝ (Ñ³ ñ³ Û (û·ÝáõÃÛ³ Ý Ï³ Ýã) 

ï ³ É-û·ÝáõÃÛáõÝ Ï³ Ýã»É, Ñáõßï  (Ë ñï Ý»óÝ»Éáõ µ³ ó³ Ï³ ÝãáõÃÛáõÝ) ³ Ý»É-Ë ñï Ý»óÝ»É): 

 úñÇÝ³ Ï` 

1. ì ³ ÕÇÝ³ ÏÁ ÙÇ Ù³ Ý»Ãáí Õ³ ã³ Ýù ¿ ³ ÝáõÙ, ï áõñ ëñ³ Ý: (8;163 ) 

2. Ø Ç ³ Ý·³ Ù ¿É Ñ³ ñµ³ Í Ó»ñ ï áõÝÁ Ù»ñ ï ³ Ý Ñ»ï  ßÇÉ ·ó»ë, ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï ÇÙ ³ ë»ÉÇùÁ »ë »Ù 

³ ë»Éáõ: (7;247) 

3. Î áõù³ ÝÁ Ó»éùÇ Ù³ Ñ³ ÏÁ Çç»óñ»ó ³ Ï³ Ýç³ ï ³ ÏÇÝ: ² Ý³ ëáõÝÁ ó»Ë Á ß³ Õ ï ³ Éáí ÛáñÃ  ÁÝÏ³ í: 

(7;172) 

4. ê ñÇÏ³ Ý»ñÁ Ñ³ ëï ³ ï  Ù»ñ ûñÁ Ñ³ ñ³ Ù »Ý ³ Ý»Éáõ: (10;86) 

5. à õ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ »Ý ¹áõñë ·³ É, »ñµ Ñ³ ñ³ Û »Ý ï ³ ÉÇë, Ã» ßáõÏ³ ÛÇ ×³ ß³ ñ³ ÝÁ ·³ ñ»çáõñ ¿ ëï ³ ó»É: 

(7;179) 

² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍ³ Íí³ Í ³ Ýí³ Ý³ µ³ Û³ Ï³ Ý 

Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ ³ ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ý³ ¨ Í³ ·áõÙÝ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý 

ï ³ ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ¸ ñ³ Ýó ÙÇ Ù³ ëÁ ÷ áË ³ éáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï ³ ñµ»ñ É»½áõÝ»ñÇó: ´ ³ ñµ³ éÁ 

÷ áË ³ éí³ Í Ó¨áõÛÃáí Ï»ñï »É ¿ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û: ² Ûë Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÁ Ë áëáõÙ ¿ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ µ³ ñµ³ éÇ` 

µ³ é³ Ï³ ½Ù³ Ï³ Ý ×ÏáõÝ ûñ»ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý³ Éáõ Ù³ ëÇÝ: 

Ð³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É. 

³ ) µáõÝ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ. ëñ³ Ýó Ù»ç Ùï ÝáõÙ »Ý ÑÝ¹»íñáå ³ Ï³ Ý ÑÇÙù É»½íÇ ¨ ·ñ³ µ³ ñÛ³ Ý 

³ ñÙ³ ï Ý»ñÁ, ÇÝãå »ë` É³ ÷ áõ (Ñ.». laph - ³ ÉÇù, ÑáñÓ³ Ýù) ï ³ É – ÑáñÓ³ Ýù ï ³ É, Ñá÷  (Ñ.». ub – ë»ÕÙ»É) 

ï ³ É – 1.ë»ÕÙ»É, 2.Ý»Õ»É, ï áõ½ (Ñ.». teu - µ³ ñ»Ï³ Ù³ µ³ ñ áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ ñÓÝ»É) ï ³ É - ³ ÏÝ³ å Çß 

Ý³ Û»É, ï áõï Á (Ñ.». dud– Í³ Ûñ, å áã, ·ñµ. ï áõï ) µ³ ó»É – ëÏë»É, Éáù (Ñ.». lok– ó³ ï Ï) ï ³ É – ó³ ï Ï»É, 

å áõï  (Ñ.». bhugo’s - ·ñµ. µáõ¹ - Ù»Õñáí å ³ ï í³ Í ·Ý¹Ç Ó¨áí ù³ Õóñ áõï »ÉÇù) ÉÇÝ»É – Ïáõã ·³ É, å áñï Á 

(Ñ.». bordo - ·ñµ. å áñï ) ÁÝÏÝ»É – Í³ Ýñ ³ ßË ³ ï ³ Ýù Ï³ ï ³ ñ»Éáõó å áñï Á ï »ÕÇó Ë ³ Ë ï í»É, å »ÍÇÝ 
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(·ñµ.` å »Í – Ï³ ÛÍ) ï ³ É – Ï³ ÛÍ ³ ñÓ³ Ï»É, ÷ áÃ  (·ñµ. ÷ áÃ – Ïï áñÇ Í³ Éù) ·ó»É – Í³ Éù ·áÛ³ óÝ»É, 

Íå ï áõÝ (Ñ.». gep– ÍÝáï , µ»ñ³ Ý) Ñ³ Ý»É – ÃáõÛÉ Ó³ ÛÝ Ñ³ Ý»É ¨ ³ ÛÉÝ: 

úñÇÝ³ Ï` 

1. à õ ï ³ ÝÁ Ùáï »óáÕ ³ Ù»Ý ³ íï áÙ»ù»Ý³ ÛÇ Ó³ ÛÝÇó ëÇñï ë Éáù ¿ñ ï ³ ÉÇë` »Ï³ Ý: (10;89) 

2.´ ³ Ûó ² ñ÷ »ÝÇ ê ÇñáõÝÁ ·Ý³ ó Ï³ Ý·Ý»ó ì ³ ñáõÅ³ ÝÇ ¹»ÙÁ ¨ ï áõ½ ï í»ó: (7;247) 

3.º ñ³ ßï Á É³ í Ñá÷  ï í»ó: (13;277) 

µ) öáË ³ éáõÃÛáõÝ` Ãáõñù³ Ï³ Ý É»½áõÝ»ñÇó (Ãáõñù»ñ»Ý, ³ ¹ñµ»ç³ Ý»ñ»Ý, Ã³ Ã³ ñ»ñ»Ý), ÇÝãå »ë` Û³ Ý 

(Ãñù. jan–ÏáÕù) ï ³ É – ßñç³ Ýó»É, ÛáÉ³  (Ãñù. yol-×³ Ý³ å ³ ñÑ) ·Ý³ É - ·áÛ³ ï ¨»É, ûÛÇÝ (Ãñù.  oyun–Ë ³ Õ, 

Ë ³ µ»µ³ ÛáõÃÛáõÝ) Ë ³ Õ³ É – Ù»ÏÇ ·ÉË ÇÝ ÷ áñÓ³ Ýù µ»ñ»É, ùáùÁ (Ãñù. kolk-³ ñÙ³ ï ) Ïï ñ»É - 

³ ñÙ³ ï ³ Ë ÇÉ ³ Ý»É, µáÛ (Ãñù. boy–Ñ³ ë³ ÏÇ µ³ ñÓñáõÃÛáõÝ) ù³ ßÇÉ – 1.Ñ³ ë³ ÏÁ µ³ ñÓñ³ Ý³ É, 2.³ ×»É, 

×áÃ  (ÃÃñ. jot, Ãñù. sit–1.Ù³ ë, 2.·áñÍí³ Íù) ³ Ý»É - µ³ Å³ Ý»É, ÏÇë»É, Õáõñµ³ Ý (Ãñù. ½áÑ) ³ Ý»É - 

½áÑ³ µ»ñ»É, ß³ Ë  (³ ¹ñµ. sax-×ÛáõÕ) ³ Ý»É - ÷ é»É, ï ³ ñ³ Í»É, ÕáÝ³ Õ (Ãñù. konuk–ÑÛáõñ) ³ Ý»É – 

ÑÛáõñ³ ëÇñ»É ¨ ³ ÛÉÝ: 

úñÇÝ³ Ï` Ø »ñ ù³ Õ³ ùáõÙ ¿Ýå ÇëÇ Ù³ ñ¹ ãÏ³ , áñ ÇÝÓ³ ÝÇó ¦Û³ Ý ï í³ Í§ ÉÇÝÇ: (6;137) 

º Ã» û·Ý»ë, áñ Ýñ³ Ý ¿ëï »ÕÇó ùß»Ý, ï áõÝáõï »Õë ù»½ Õáõñµ³ Ý Ï³ Ý»Ù: (11;195) 

² ÙáõëÇÝÁ ×áÃ  ³ ñ»ó ÃáÝñ³ Ñ³ óÁ ¨ ëÏë»ó Ù»Í-Ù»Í µñ¹»É Éáµ³ Ë ³ ßáõÇ Ù»ç: (7;187) 

·) öáË ³ éáõÃÛáõÝ` ³ ñ¨»ÉÛ³ Ý ÙÛáõë É»½áõÝ»ñÇó` å ³ ñëÏ»ñ»Ý, ³ ñ³ µ»ñ»Ý: ² Ûëå »ë` É³ Û»Õ (³ ñ³ µ. 

å ñëÏ. layeg–í³ Û»É, ³ ñÅ³ ÝÇ) ³ Ý»É - ³ ñÅ³ ÝÇ Ñ³ Ù³ ñ»É, ×³ ñÁ  (·ñµ. ×³ ñ,  å ñëÏ. car, Ãñù. care, ³ ¹ñµ. 

care–ÙÇçáó, ÑÝ³ ñ) Ïï ñ³ Í - ×³ ñ³ Ñ³ ï Û³ É, áÕáñÙ»ÉÇ, Ñ³ Ë Çó/Ñ³ Ë ³ Ý  (³ ñ³ µ., Ãñù. hakh-³ ñÅ»ù, ·ÇÝ) 

·³ É – å ³ ï Å»É, Ù³ ½³   (å ñëÏ. maze, Ãñù. meze–Ë ÙÇãùÇ Ñ»ï  ·áñÍ³ ÍíáÕ áõï »ÉÇù) ³ Ý»É – Ë ÙÇãùÇ Ñ»ï  

ÇÝã-áñ µ³ Ý áõï »É, Ã³ Ù³ ß³  (³ ñ³ µ., å ñëÏ. tamasa, Ãñù. temasol–Ý»ñÏ³ Û³ óáõÙ, ï »ë³ ñ³ Ý) ³ Ý»É – 

Ý³ Û»É, ¹Çï »É, Ù³ Ñ³ Ý³ /Ù³ ÑÝ³   (å ñëÏ. Ãñù. behane–ÑÝ³ ñáíÇ å ³ ï ×³ é, å ³ ï ñí³ Ï) µéÝ»É – 

å ³ ï ñí³ Ï»É, ÃÇù³   (å ñëÏ. Ïï áñ. Ù³ ë) ³ Ý»É – ùÇã áõï »É, ûÛÇÝ  (å ñëÏ. Ë ³ Õ, ÷ áñÓ³ Ýù) Ë ³ Õ³ É - 

÷ áñÓ³ Ýù µ»ñ»É, Õ³ É³ Ã   (³ ñ³ µ., å ñëÏ., Ãñù. galat–ëË ³ É) ³ Ý»É - ³ ÝË áÑ»Ù ù³ ÛÉ ³ Ý»É, Ù³ ñ³ Õ  (å ñëÏ. 

marag-¹³ ñ³ Ý, Ã³ ùëï áó) Ï»Ý³ É – Ã³ ùÝí»É, ¹³ ñ³ Ý Ùï Ý»É ¨ ³ ÛÉÝ: 

úñÇÝ³ Ï`  

  1.² ñÇ՜, ³Û Ù³ñ¹, ¹» … ³ñÇ ¿ë »ñ»ËÇ Ñ»ï ÙÇ ÃÇù³  ³ Ý»Ýù: (8;92) 

 2.ê ï Çå »óÇÝ, áñ ÙÇ µ³ Å³ Ï ³ ñ³ Õ Ë Ù»Ù ¨ ÙÇ ÃÇù³   Ë áñáí³ Í Ù³ ½³  ³ Ý»Ù, ß³ ï  ëï Çå »óÇÝ: 

(11;428) 

 3.ì ³ °, ¿ë ÇÝã Å³ Ù³ Ý³ ÏÝ»ñ »Ý, Õ³ É³ ÃÁ ³ ñ»É ¿, ·ÉË ÇÝ ï í³ Í, µ³ Ûó ÙÇ ï »ë»ù áÝó ¿ ·ÛáõÕáõÙ 

ù³ ÛÉáõÙ: (7;156) 

 ¹) øÇã ã»Ý Ý³ ¨ ³ ÛÝå ÇëÇ ³ Ýí³ Ý³ µ³ Û³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³ é³ çÇÝ µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ 

÷ áË ³ éáõÃÛáõÝ ¿ éáõë»ñ»ÝÇó, ÇÝãå »ë` éÇëÏ (éáõë. риск, ýñ. risce–Ñ³ Ù³ ñÓ³ ÏáõÃÛáõÝ) ³ Ý»É – 

Ñ³ Ý¹·Ý»É, ï »É»·ñ³ Ù (éáõë. телеграмма–Ñ»é³ ·ñ³ ÛÇÝ Ñ³ Õáñ¹áõÙ) ï ³ É – Ñ»é³ ·ñáí áñ¨¿ µ³ Ý 

Ñ³ Õáñ¹»É, ëÛáõñå ñÇ½  (éáõë. сюрприз-³ Ý³ ÏÝÏ³ É) ³ Ý»É - ³ Ý³ ÏÝÏ³ É Ù³ ï áõó»É, ½áõµñÇï  (éáõë. 

зубрит-³ Ý·Çñ ³ Ý»É) ³ Ý»É – ë»ñï »É, Ýáë (éáõë. нос-ùÇÃ) ÙÝ³ É – å ³ ñï í»É, Ë »Õ×³ Ý³ É, Ù³ ï »ñÇ³ É 

(éáõë. материал–1.ßÇÝ³ ÝÛáõÃ , 2.½ñå ³ ñï ³ ·Çñ) ï ³ É - ½ñå ³ ñï »É, ½³ Ï³ ½ (éáõë. заказ–áñ¨¿ µ³ Ý 

³ ñï ³ ¹ñ»Éáõ Ñ³ ÝÓÝ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝ) ï ³ É – å ³ ï íÇñ»É, Ù³ Õ³ ñÇã (éáõë. магарыч–É³ í ·áñÍÇ, áõñ³ Ë  

ÉáõñÇ ¹ÇÙ³ ó ï ñíáÕ Ýí»ñ) ³ Ý»É – ÉáõñÇ ¹ÇÙ³ ó Ýí»ñ ï ³ É ¨ ³ ÛÉÝ: 

úñÇÝ³ Ï` 

1. à ñáíÑ»ï ¨ Ñ³ Ù³ ·ÛáõÕ³ óÇ ÁÝÏ»ñÁ ÙÇ³ Ý³ Éáõ éÇëÏ ã³ ñ»ó áõ ³ é³ Ýó Çñ»Ý ÙÝ³ Éáõ ¿ñ ÙÇ³ ÛÝ³ Ï, 

³ Ýï »ñ: (8;118) 

2.² °Û ¾ ñÙ³ ÝÇ, ÇÝã Ù³ Õ³ ñÇã »ë ³ Ý»Éáõ, ù»½ ï ³ ÝáõÙ »Ý: (6; 578) 

3. ä ³ °Ñ, Ù»Í µ³ Ý ¿, ¹³ ë»ñÁ ½áõµñÇï  ¿ ³ ÝáõÙ, µ³ Ûó ·ÉáõË Á µ³ Ý ãÇ Ùï ÝáõÙ: (12; 32)  

² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï »Õ ·ï ³ Í µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ ³ Ýí³ Ý³ µ³ Û³ Ï³ Ý 

Ñ³ ñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ¹ñë¨áñí»É Ý³ ¨ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÁÝ¹ 

áñáõÙ` ¨° Ñ³ Ù³ ¹ñ³ Ï³ Ý, ¨° Ñ³ ñ³ ¹ñ³ Ï³ Ý: ² Ûë ï Çå Ç Ï³ éáõÛóÝ»ñÇ Ï³ ½ÙáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ñ³ ï Ï³ å »ë 

³ Ïï Çí »Ý ÏñÏÝ³ íáñ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå »ë` ÍáõÏ-ÍáõÏ ³ Ý»É (·³ Õï ÝÇ Ý³ Û»É), Õáõ½-Õáõ½ 

³ Ý»É (Ïé³ Ý³ É), ï ³ å ³ Ï-ï ³ å ³ Ï ·³ É (ï ³ Ýçí»É, ï ³ é³ å »É), Õ³ ñ³ Ý-Õ³ ñ³ Ý ÉÇÝ»É (Ñ³ É³ Íí»É, 

ùßí»É), ×³ ù-×³ ù ÉÇÝ»É (1.×³ ù×ù»É, 2.·áéá½³ Ùï »É, 3.Çñ ³ ñ¹³ ñ³ óÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ùá½»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ç³ Ýù 

Ã³ ÷ »É), çáÏÇ-çáÏÇ ³ Ý»É (Ë ï ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ ¹Ý»É), Ï½á-Ù½á ³ Ý»É (Ó·Ó·»É), ÷ ³ Ñ-÷ ³ Ñ ³ Ý»É (Ñ³ ×áõÛùÇ 

µ³ ó³ Ï³ ÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·áÑáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É), Ã¨-Ã¨ ³ Ý»É (ß³ ï  áõñ³ Ë ³ Ý³ É), ÉÁË ÏÇ-

ÃÁË ÏÇ ³ Ý»É (Ë ³ Ë áõï  ÉÇÝ»Éáõó ß³ ñÅí»É), ï ³ ßÇ-ï áõßÇ ³ Ý»É (áõñ³ Ë áõÃÛáõÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É), ÏÉ³ í-

ÏÉ³ í ·³ É (ÙÉ³ í»É), Ë ³ Ë ³ É-Ë ³ Ë ³ É ³ Ý»É (å ãñ»Éáí ù³ ÛÉ»É): 
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úñÇÝ³ Ï`  

1.Ò»éù»ñÁ ÏáÕùÇÝ ¹ñ³ Í, Ë ³ Ë ³ É-Ë ³ Ë ³ É ³ Ý»Éáí ³ Ýó³ í, µ³ Ûó Ý»ñëÁ Ïï áñ-Ïï áñ ¿ñ ÉÇÝáõÙ: (7;246) 

2.º í Ñ³ í»ñÁ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ó³ ÉùáõÝÝ»ñÇó Õ³ ñ³ Ý-Õ³ ñ³ Ý »Ý ÉÇÝáõÙ: (10;71) 

3.úë³ ÝÝ³ Ý ³ é³ íáï  Ï³ ÝáõË  ó»Ë Ç Ñ»ï  Ñáé-Ñáé ³ Ý»Éáí ·Ý³ ó çñÇ: (7;171) 

4.Î ³ ï áõÝ»ñ »Ý, Õéíéï áõÙ »Ý, ÏÉ³ í-ÏÉ³ í ·³ ÉÇë: (13;265) 

Ð³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ ³ Ýí³ Ý³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ Ï³ ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É Ý³ ¨ Ñ³ Ù³ ¹ñ³ Ï³ Ý µ³ ñ¹áõÃÛ³ Ùµ, 

ÁÝ¹ áñáõÙ` Ù»ñ ûñÇÝ³ ÏÝ»ñáõÙ ÇëÏ³ Ï³ Ý µ³ ñ¹áõÃÛ³ Ùµ Ó¨³ íáñí³ ÍÝ»ñÁ ³ í»ÉÇ Ù»Í ÃÇí »Ý Ï³ ½ÙáõÙ, 

ÇÝãå »ë` ï ³ Ïé³ Ñ³ Ý ³ Ý»É (³ ñÙ³ ï áí å áÏ»É), í½³ ÏáÃÇÝ ï ³ É (Ë ÷ »É (å ³ ñ³ ÝáóÇÝ), ùáù³ Ñ³ Ý ³ Ý»É 

(³ ñÙ³ ï ³ Ë ÇÉ ³ Ý»É), ù³ ñ³ å ñ³ ÝáõÏ ³ Ý»É (ù³ ñ»ñ Ý»ï »É), ß³ Éí³ ñ³ Ñ³ Ý ³ Ý»É (1.ï ³ µ³ ï Á Ñ³ Ý»É, 

2.÷ Ë µ. Ë ³ Ûï ³ é³ Ï»É), ùáéáõ÷ áõã ³ Ý»É (÷ ã³ óÝ»É) ¨ ³ ÛÉÝ: 

1.Ø Ç ù³ ÝÇ »ñ»Ë ³  áñï »ÕÇó áñï »Õ Ñ³ Ûï Ýí»óÇÝ, ëÏë»óÇÝ ù³ ñ³ å ñ³ ÝáõÏ ³ Ý»É: (6;472) 

2.-º Ï»՜ù,-í³ éí³ Í ëñï áí Ï³ ÝãáõÙ ¿ Ø ³ ÏÇãÁ,-·Ý³ Ýù º í·ÇÝÇ ï ³ ÝÓÇÝ ï ³ Ïé³ Ñ³ Ý ³ Ý»Ýù: (8;189) 

3.Ø »ÏÝ ³ ëÇ` ÇÝãÇ± »ë ¿¹ù³ Ý Ùáï ³ Ã³ Ï ï ³ ÉÇë, º ñÙáÝÁ ùá ×³ ±ßÝ ¿: (10;319) 

Æ Ýãå »ë ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ³ ÛÝå »ë ¿É Ù»ñ µ³ ñµ³ éáõÙ, Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñ, áñáÝó 

Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ ³ ÝÙÇç³ å »ë ãÇ µË áõÙ Ýñ³ Ýó µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÇ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝÇó ¨, ÁÝ¹Ñ³ Ï³ é³ ÏÁ, 

Ï³ Ý Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñ, áñáÝó Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ í»É Ï³ Ù Ýí³ ½ ã³ ÷ áí ¹ñë¨áñíáõÙ ¿  Ýñ³ Ýó 

µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 

úñÇÝ³ Ï` Ã³ ù Ï»Ý³ É (Ã³ ùÝí»É), ëÇÉÉ³  ï ³ É (³ å ï ³ Ï»É), ë³ ù ï ³ É (¹³ ñë»É), Ñ³ ñáõ ï ³ É 

(å á½³ Ñ³ ñ»É) ¨ ÝÙ³ Ý Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ Ñ³ ñ³ ¹ÇñÁ Ï³ Ù µ³ Û³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ ¿ Çñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ 

ÙáõÍáõÙ Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ ÛÇ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç, ³ ÛëÇÝùÝ` ¹ñ³ Ýó ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ Çñ Ù»ç ³ éÝáõÙ ¿ Ñ³ ñ³ ¹Çñ Ï³ Ù µ³ Û³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÇ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝÁ, 

Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ Ï³ Ù ³ ÝÃ³ ñ·Ù³ Ý»ÉÇ ¹³ ñÓí³ ÍùÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ ã»Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ ¨ 

Ñ»ï ¨³ µ³ ñ ¹³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñ ã»Ý: 

Ð³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÇ ÙÇ ³ ÛÉ Ë áõÙµ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ¿ Ýñ³ Ýáí, áñ ¹ñ³ Ýó ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ µË áõÙ µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ ñÇó ¨ ³ ÛÉ³ µ»ñ³ Ï³ Ý Ï³ Ù 

÷ áË ³ µ»ñ³ Ï³ Ý µÝáõÛÃ  ¿ ÏñáõÙ, Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ »Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ, 

Ñ»ï ¨³ µ³ ñ ¹³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñ »Ý: 

² É. Ø ³ ñ·³ ñÛ³ ÝÁ ¹³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ ¿ Ñ»ï ¨Û³ É Ï»ñå . ¦¸ ³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ 

»Ý ÏáãíáõÙ ³ ÛÝ Ñ³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÁ, áñáÝó Ñ³ ñ³ ¹ÇñÝ áõ µ³ Û³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ ÙÇ³ ëÇÝ 

ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ »Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ ¨ Ñ³ Ý¹»ë ·³ ÉÇë áñå »ë Ùï ùÇ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý å ³ ï Ï»ñ³ íáñ Ó¨»ñ§
1
: (9; 255) 

Ø »ñ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ñÏ³  ¹³ ñÓ³ Í ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍ³ Íí³ Í Ñ³ ñ³ ¹Çñ 

µ³ Û»ñÇ Ù»Í Ù³ ëÁ ¹³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ ³ ñÅ»ù áõÝÇ: ê ñ³ Ýù ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ »Ý Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç å ³ ï Ï»ñ³ íáñ 

Ùï ³ ÍáÕáõÃÛáõÝÁ: Ä áÕáíñ¹³ Ï³ Ý Ùï ³ ÍáÕáõÃÛ³ Ý ÍÝáõÝ¹ »Ý  Õáõ-Õáõ Ï³ Ýã»É (ÙÇ³ ÛÝ³ Ï, ³ Ýï »ñ ÙÝ³ É), 

÷ áõëï  ·Ý³ É (Ýå ³ ï ³ ÏÇÝ ãÍ³ é³ Û»É), ßáù³ íáñ ÉÇÝ»É (Ñáí³ Ý³ íáñ»É, å ³ ßï å ³ Ý»É), å éáß ³ Ý»É 

(É³ ó³ ÏáõÙ»É, ¹Å·áÑáõÃÛ³ Ý Ýß³ ÝÝ»ñ óáõÛó ï ³ É), ùáùÁ Ïï ñ»É (Çëå ³ é áãÝã³ óÝ»É), ï Çï ÇÏ ³ Ý»É (ÙÝ³ É, 

Ñ³ Ý·Çëï  Ýëï »É), Ã»ñÃÇÝ ï ³ É (Ñ³ Ý¹áõ·Ý Ë áë»É, ß³ Õ³ Ïñ³ ï »É), ÍáõÏ ³ Ý»É (·³ Õï ³ ·áÕÇ Ý³ Û»É) : 

úñÇÝ³ Ï`  

1.Î áÝ¹ ëÏ»ëñáç¹ ï »ñ Ï³ Ý·ÝÇñ, ãáñë å ³ ï »ñÇ Ù»ç Õáõ-Õáõ ¿ Ï³ ÝãáõÙ: (7;359) 

2.Ø ³ ñ·³ ñÁ ÷ áÕÁ Ù»ñ ÙáñÁ å ³ Ñ ï í³ Í ¿ »Õ»É̀  ³ ñÅ³ Ý³ óÝ»Éáõ Ù»½ÝÇó Ýñ³ Ý, áí Çñ ï ³ ÝÁ ï Çï ÇÏ 

¿ñ ³ Ý»Éáõ: (8;214) 

3.ì ³ ñ¹»ñÁ ÷ áùñÇÏ ³ ÕçÝ³ ÏÇ ÝÙ³ Ý å éáß ³ ñ»ó: (13; 220) 

² Ûëå Çëáí` 

1. Ð³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÁ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ï»ñå ³ ñÝ»ñ Ï»ñï »Éáõ, ·ñáÕÇ ¨ Ýñ³  Ñ»ñáëÝ»ñÇ É»½áõÝ 

Ï»Ý¹³ ÝÇ, å ³ ï Ï»ñ³ íáñ áõ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï Çã ¹³ ñÓÝ»Éáõ É³ í³ ·áõÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý: ² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÁ, 

û·ï ³ ·áñÍ»Éáí µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñ, ÅáÕáíñ¹³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ Õáñ¹»É Çñ»Ýó 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

2. Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ µ³ ñµ³ éÝ áõÝÇ ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝÇ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ µáÉáñ Ï³ éáõց í³ Íù³ ÛÇÝ 

ï »ë³ ÏÝ»ñÁ: 

3. ² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï »Õ ·ï ³ Í µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ 

·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ Ù³ ëÝ³ ÏÇ ·ñ³ Ï³ Ý³ óíáõÙ »Ý` Ïñ»Éáí Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÇÝ áñáß³ ÏÇ 

÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñ: 

4. ¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÇ ¨ ³ éÑ³ ë³ ñ³ Ï 

µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ µ³ é»ñÇ ·ñ³ կ³ Ý³ óáõÙÁ ¹³ éÝáõÙ ¿ ·ñ³ Ï³ Ý É»½íÇ µ³ é³ å ³ ß³ ñÇ Ñ³ ñëï ³ óÙ³ Ý áõÕÇ: 

¦Ð³ ñ³ ¹ñ³ íáñ µ³ Û»ñÇ Ñáëù ¿ ÝÏ³ ï íáõÙ µ³ ñµ³ é-ÅáÕáíñ¹³ Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½áõ-·ñ³ Ï³ Ý É»½áõ 

áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ, ¨ ¹³  ³ ñíáõÙ ¿ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý É»½íÇ ÙÇçáóáí§: (9;225) 
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5. Ø »ñ µ³ ñµ³ éáõÙ Ù»Í ÃÇí »Ý Ï³ ½ÙáõÙ ¹³ ñÓí³ Í³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ: 

 

Գñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ 

 

1. ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ Ý ê ., ê »ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ»ï , º ñ¨³ Ý, 2008 

2. ² é³ ù»ÉÛ³ Ý ì . ¸ ., Ê ³ ã³ ï ñÛ³ Ý ² . Ð., ¾ ÉáÛ³ Ý ê . ² ., Ä ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Ûáó É»½áõ, Ñ. 1, º ñ¨³ Ý, 

1979 

3. ´ »¹ÇñÛ³ Ý ä ., Ð³ Û»ñ»ÝÇ ¹³ ñÓí³ ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹³ ñÓ³ Ï µ³ é³ ñ³ Ý, º ñ¨³ Ý, 2011 

4. ¶³ µñÇ»ÉÛ³ Ý ¶., À Ýï ñ³ ÝÇ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007 

5. Æ ßË ³ ÝÛ³ Ý è ., ´ ³ ÏáõÝóÇ É»½í³ Ï³ Ý ³ ñí»ëï Á, º ñ¨³ Ý, 1965 

6. Ð³ ÏáµÛ³ Ý ì ., ¼³ ï ÇÏÁ çñ³ í³ ½³ ÝÇ Ñ³ ï ³ ÏÇÝ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2010 

7. ÐáíÑ³ ÝÝÇëÛ³ Ý Ø ., º ñÏ»ñ, Ñ. 1, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2005 

8. Ô ³ ÑñÇÛ³ Ý ² ., ä ³ ï ñ³ Ýù, º ñ¨³ Ý, 1983 

9. Ø ³ ñ·³ ñÛ³ Ý ² ., Ð³ Û»ñ»ÝÇ Ñ³ ñ³ ¹Çñ µ³ Û»ñÁ, º ñ¨³ Ý, 1966 

10. Ø ³ ñï ÇñáëÛ³ Ý Ð., Ð³ Ù³ ½³ ñÏ Ññ³ Å»ßï Çó ³ é³ ç, º ñ¨³ Ý, 2007 

11. ê ³ ñ·ëÛ³ Ý ² . Úáõ., Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ µ³ ñµ³ éÇ µ³ é³ ñ³ Ý, º ñ¨³ Ý, 2013 

12. ê áõùÇ³ ëÛ³ Ý ² ., Ä ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Ûáó É»½áõ, º ñ¨³ Ý, 1989 

13. úíÛ³ Ý ì ., Î ³ å áõÛï  ï ³ ñÇÝ»ñ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.  
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ՀՏԴ 891. 981.0/07/ 

ԳՄԴ 83. 3< g 7                                                                                            Գրականագիտություն     
 

ԵՂԻՇԵ  ՉԱՐԵՆՑԻ  ՄԱՀՎԱՆ  ՏԵՍԻԼՆԵՐԸ 

Նարինե  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
                                                                                          
Բանալի բառեր: Ցեղասպանություն, հոգեհարված, ուղեղային մորմոք, չարչարանքի տեսիլ, մահվան տեսիլ, 
հոգեբանական պահ, հոգեվիճակի պատմություն, զգայության բևեռացում, մտասևեռում, սիրո արվեստ: 
Ключевые слова: геноцид, стресс, скорбь мозга, призраки мучения, призраки смерти, психологический момент, история 
душевного  состояния, кульминация, концентрация, искусства любви.  
Keywords: genocide, shock, brain grief, the psychological point, death visions,  a history of emotional state, incandescence of sense, 

continuous death visions, culmination, sense of love. 
 

Н. Аванесян 

Видения смерти Е.Чаренца 
 

 Психологическая травма, нанесенная геноцидом целому поколению, как бы ни вытеснялась вглубь сознания, 

для Чаренца оставалась постоянным психологическим ощущением. Со временем оно трансформировалось в 

«скорбь мозга», а та -  в бесконечные видения смерти. Психологический момент становится историей 

душевного состояния. Видения мучений повторяются на протяжении всей жизни, достигнув своего пика в 

поэзии 1930-х годов. Чрезмерное напряжение и концентрация чувств ощутима даже в поэтическом искусстве 

последнего периода, посвященного любви и страсти.  
 

N.Hovhannissian 

E. Charents’ Visions of  Death 
 

The psychological injury made by genocide to the whole generation how it was forced out deep into 

consciousnesses, for Charents remained a constant psychological feeling. Over time it was transformed to " brain 

grief", which in its turn was being transformed into  infinite visions of death. The psychological point becomes a history 

of emotional state. Visions of tortures re-repeat throughout all his  life, having reached the extreme culmination  in the 

poetry of the 1930s. The excessive tension and concentration of feelings is notable even in poetic art of the last period 

devoted to love and passion. 

 
Ցեղասպանության` մի ամբողջ սերնդի ցնցած հոգեհարվածը  որքան էլ  արտամղվելու ներքին ընթացք 

ունենար, Չարենցի մեջ մնալու էր որպես մշտառկա հոգեզգացողություն` տարիների հետ վերափոխվելով 

<<ուղեղային մորմոքի>>, ուղեղային մորմոքն էլ` շարունակական մահվան տեսիլների :Հոգեբանական 

պահը դառնում է հոգեվիճակի պատմություն: Չարչարանքի տեսիլները վերակրկնվում են կյանքի 

ճանապարհին` ծայրահեղ բևեռացման հասնելով 1930-ական թթ. պայմաններում: Զգայության ու 
մտասևեռումի արտակարգ շիկացումն զգալի է նույնիսկ վերջին շրջանի սիրո և սեռի բանաստեղծական 

արվեստում: 
 

Ժամանակի չափումների մեջ Ե. Չարենցի հոգևոր կենսապատումը տեսլանում է և' որպես 

աներկրորդ գեղարվեստ, և' իր օրերի պատմությունը խորհրդանշող երևույթ: Դեմ հանդիման են 

հոգևոր պատմության սկիզբն ու վերջը` շաղկապված դժվարուղի մաքառումներով, 

գաղափարագեղագիտական վերաճշտումներով: Գրական խորհրդապաշտական մուտքը նաև 

հայրենական ապրումների ու մտածությունների ոգեղեն սկիզբն էր. հայրենիքի որոնումի 

անորոշ ճանապարհին կապուտաչյա սիրուհու տեսիլքն է, նույն ցնորք Նաիրին` երազային, 

մշուշային հայրենիքը: Կապուտաչյա սիրուհու գաղափարը հարակա է, հարահոս, որ ավելի ուշ 

կերպավորվելու է որպես Հայաստան-յար. <<Կապուտաչյա սիրուհիս, ամուսնանանք պիտի 

մենք// Արևի տակ հայրենի հովիտներում կանաչուն// Ու հնամյա աշխարհում մենք բախտավոր 

կլինենք…>>: Այդ ամուսնությունն, այսինքն` երկատված հայրենիքի վերամիավորումը, 

կորսված հայրենիքի ու սեփական հոգեկերտվածքի վերագտնումը, ոգեղեն բերկրանքից 

առարկայանալով, պոեմի վերջում փոխակերպվում է տոնահանդեսի կոնկրետ պատկերի. 

<<Հովիտներում հայրենի, հովիտներում սրբազան// Կլինի մի հարսանիք` հազարնվագ ու 

խնդուն>>: Հայրենիքի գալիքի հոգևոր սպասումի այսպիսի տրամադրություններով 

կամավորական ջոկատների շարքերում Չարենցը մտավ Արևմտահայաստան. <<Կանչում էր, 

կանչում ճամփան անմեկին// Մեր հոգին ուներ թռիչքներ ու թև>>: Սա <<Դանթեական 
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առասպելի>>` որոնումի հոգևոր ուղիներին հաջորդած հողեղեն, իրական ճանապարհի սկիզբն 

է, որ աստիճանաբար ծանրանալու է չարչարանքի համատարած պատկերներով: 

Ցեղասպանության` մի ամբողջ սերնդի ցնցած հոգեհարվածը  որքան էլ  արտամղվելու ներքին 

ընթացք ունենար, Չարենցի մեջ մնալու էր որպես մշտառկա հոգեզգացողություն` տարիների 

հետ վերափոխվելով <<ուղեղային մորմոքի>>, ուղեղային մորմոքն էլ` շարունակական մահվան 

տեսիլների: <<Դանթեական առասպել>> պոեմը բանաստեղծի եղեռնված հոգեզգացողության 

գեղարվեստական ինքնարտահայտման սկիզբն է, արևելահայ գրական կյանքում եղեռնի 

պոեզիայի հիմնաքարերից: Պոեմի ներքին տրամաբանությունը  քնարական հերոսին հասցնում 

է կյանքի անիմաստության, տիեզերական զառանցանքի պատկեր-ապրումին.  

 Քայլել անիմաստ մի կյանքի համար, 

 Մարել - ու վառել աստղերը մարած, 

 Որ տիեզերքի զառանցանքը մառ 

            Չցնդի երբեք ու մնա երազ… 

Զառանցանքի կենսազգացողության խոհն առկա է նաև նույն շրջանում գրված 

<<Հարդագողի ճամփորդները>> բանաստեղծության եզրափակիչ տողերում. <<Հոգ չէ, որ մեր 

օրերն անցան տենդի պես,// Կյանքը դարձավ անմխիթար զառանցանք...>>: Բանաստեղծի 

հոգեգիտակցականը բեկած ցեղասպանության պատկերներն աստիճանաբար վերածվում են 

հիվանդագին մտապատկերների: Մահվան տեսիլի հոգեբանական պատկերն ակնհայտ է: Ահա 

չարչարանքի տեսիլի հայտնությունը <<Դանթեական առասպել>> պոեմում. 

 Ամբոխվել էին տեսիլներն ահեղ,  

  Խեղերի նման ցատկում ու պարում  

  Եվ դառնում էին մեռելներ մի տեղ 

  Սատանայական տենդոտ շուրջպարում... 

Հոգեբանական այս պահը դառնում է հոգեվիճակի պատմություն: Չարչարանքի 

տեսիլները վերակրկնվում են կյանքի ճանապարհին` ծայրահեղ բևեռացման հասնելով 1930-

ական թթ. պայմաններում: Զգայության ու մտասևեռումի արտակարգ շիկացումն զգալի է 

նույնիսկ վերջին շրջանի սիրո և սեռի բանաստեղծական արվեստում: Դանթեական 

ճանապարհի իմաստաբանական-պատկերային առնչություններով ազգային ողբերգությունը 

հիշողության մտասևեռումներով ու զուգորդություններով զառանցանքի 

գեղարվեստահոգեբանական համապատկերի է հասնում <<Մահվան տեսիլ>> պոեմում: 

Սիամանթոյի <<Մահվան տեսիլքի>> գրապատմական ներքին առնչություններով Չարենցը 

գրում է նոր ժամանակի  <<Մահվան տեսիլը>>: Ահա մի հատված, ուր <<Դանթեական 

առասպել>> պոեմի ծանոթ տեսիլի վերահայտնությունն է. 

        Եվ շուրջը նրա խարույկի, բոլորած մի պար խելահեղ, 

        Ցատկոտում էին ու պարում ամբոխները այն դիվահար... 

       Մահվան մտապատկերների մեջ, որպես հոգեցնցումի հետևանքային զգայության մի 

պատմության` հավատակորուստի և ընդվզումի գեղարվեստական ուժեղ արձագանք, 

կարևորում է <<Վահագն>> պոեմը: Պոեմը և' տագնապ է, և' ջղաձգում, և' ազգային գոյի 

կործանված հիմքերի ողբերգական վերապրում: Մահվան տեսիլի բովանդակության մեջ, որպես 

հոգեբանական տարր, խուժում է նաև ծաղրի ու անարգանքի մտասևեռումը. <<Տեսնում եմ 

ահա,// Որ ծիծաղում ու քրքջում են նրանք// Արնաքամ ընկած դիակիդ վրա...>>:   Ազգային 

ողբերգության տառապագին վերապրման բացահայտում են <<Չարենց-Նամե>>-ի ներքոբերյալ 

տողերը ևս, ուր պատումի հանգիստ եղանակը պայմանավորված է տառապանքի ճանապարհին  

իմաստանացած ոգու ինքնահաղթահարման ուժեղ զգացողությամբ. 

  Ես կարծում էի- այնտեղ,  

Ռումբերի ահեղ որոտում 

Կգտնեմ քո դեմքը լուսե: 

Բայց գտա… դիակներ փայտե 

Ու տեսա մի երկիր, որը դու 
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Լքեցիր խուժումից մեր սև, 

Ու իջավ թախիծն հնամյա 

Ու հոգիս ճնշեց, ճնշեց…  

<<Չարենց-Նամե>>-ի վերոնշյալ տողերը հեղափոխական օրերի խանդավառությունը 

բեկող հիշողությունների պատկերն են նաև: Ազգային հոգեբանության մեջ որպես ողբերգություն 

բեկված կորուսյալ հայրենիքի ճակատագրի հարցում հեղափոխության բերած տարակույսները 

ոգեկեղեքման նոր դուռ են բացում Չարենցի համար: Մտատանջության այս փուլին բնորոշ 

զգայությունը կեսգիշերային անքնությունն է, ուղեղը շաղափող հեղափոխական աղմկոտ 

տարերքի զգայությունը. <<Պայտերը դոփում են քունքիս մեջ հիմա.- Անհա~յտ է աշխարհը` 

անցնում է ու մահ…>>:  

<<Բոլշևիզմը այն չէր իրողության մեջ, ինչ-որ պետք է ըլլար իդեական իր համոզումներուն 

ճամփով: Չարենց փշրվեցավ իր իսկ պատրանախաբության և զգացական 

խանդավառություններուն պատճառով>>1,- նկատում է չարենցագետը: Հայրենիքի 

ճակատագիրն անձնականացրած բանաստեղծի` հեղափոխության ճանապարհին ուղեկից 

տարակույսի դրաման հոգեբանական խտացման է հասնում <<Ողջակիզվող կրակ>> շարքի 

<<Ինչպես երկիրս անսփոփ, ինչպես երկիրս բախտազուրկ….>> սկզբնատողով 

բանաստեղծության մեջ. 

Եվ այս երգերը իմ կարմիր, ա՜խ, այս երգերը իմ կարմիր, 

Որ երգում է անսփոփ սիրտս կրակուն- 

Ինչպե՞ս պիտի արդյոք հնչեն, ա՜խ, այս երգերը իմ կարմիր- 

Իմ ավերակ, իմ ո~րբ երկրում… 

Տարակույսի դրամատիկ պահը բանաստեղծության մեջ ավարտվում է իրողության 

հայտնաբերման  ողբերգական տրամադրությամբ.<<Վերք է դառնում սրտիս խորքում օրերի 

փայլը այս հրակ,// Ա~խ, սի~րտ իմ` բո~րբ ու անսփոփ,- երկի~ր իմ` ո~րբ ու անուրախ…>>: 

Հոգևոր տրամադրությունը հասնում է մտածական լարման մի վերջնակետի, որից այն կողմ 

անկումի սարսափի հոգեվիճակն է: <<Անկումների սարսափից>> բանաստեղծությունը 

անկումին դեմ հանդիման կանգնած, նաիրյան խոց-խոհի, նաիրյան անդուռ կարոտի 

հոգեվիճակին դատապարտված բանաստեղծի ներքին մենախոսությունն է. 

Ի՞նչ է ուզում ինձանից կապույտ մորմոքը հրի. 

Ի՞նչ է ուզում քո հոգին, հազարամյա Նաիրի: 

Եվ ինչո՞ւ ես դու փռել իմ դեմ քո բույրը բոլոր 

Եվ իմ մորմոքը վառել թախիծներով ահավոր…. 

Բանաստեղծի խոհահուզական ապրումներն ի վերջո գաղափարական ընդհանրացման են 

հասնում <<Հայաստանին>> տաղում: Ժողովրդի պատմական ճանապարհի քննությունը 

հանգեցնում է փորձությունների ու ողբերգությունների անընդմեջ հաղթահարման ազգային 

ճակատագրի խոհափիլիսոփայությանը` <<Հազար ու մե վերք ես տեսել- էլի կտեսնես…// Աշնան 

քաղած արտի նման` հազա~ր զոհերի// Չհավաքած բերք ես տեսել- էլի կտեսնես….>>, որից հետո 

գալիս է սիրո ու ցավի երկրի պաշտամունքի հոգեկան պահը, փառաբանության հոգևոր ծեսը, 

ինքնազոհաբերման աստիճանի ինքնանվիրումի խոստովանանքը.<<Ես իմ անուշ Հայաստանի 

արևահամ բառն եմ սիրում….>>: 

Ամբողջ 1920-ական թթ. հայրենիքի կորուստի կասկածի խոհը շաղափում էր բանաստեղծի 

գիտակցությունը: Ազգային որոշակի քաղաքական ուղղվածության պատկանող իր հերոսների 

միջոցով Չարենցն անուղղակիորեն հայտարարում է ինքնությունը կեղեքող ներքին կասկածը. 

Մտածում էր` <<Բաղդադ են հասել 

  Զորքերը անսահման Ռուսի- 

Էլ 

Սրանք 

                                                 
1 Վ. Նավասարդյան, Չարենց: Հուշեր և խորհրդածություններ, Ե., 2007, էջ 7: 
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Ինչո՞ւ են փախել 

Բիթլիսից, Բաղդադից,Մուշից… 

 Էլ 

Ինչո՞ւ 

Էրզրումն առավ 

Անհաղթ Անդրանիկ փաշեն>>… 

Դարերի մեջ որպես արյունոտ հարցանիշ մեխված Նաիրիի կորուստի կասկածի խոհը 

խոշտանգող է Չարենցի այլ հերոսի` խմբապետ Շավարշի դեպքում… <<Ոչխարների նման 

սարսափահար// Նրանք փախան ֆրոնտից, տվին Էրզրումը,// Հետո Կարսն, Ալեքպոլը…. վա~յ 

ձեզ, հայեր…>>: Հայրենիքի պատմության մեջ հեղափոխության ողբերգական հետևանքների 

գիտակցումը տեղիք է տալիս մահվան տեսիլների վերակրկնության: Այդ տեսիլը Չարենցի 

խորհրդապաշտական գեղագիտական համակարգին բնորոշ տխրադալուկ աղջկա լուսե 

պատրանքը չէ կամ հոգու այլագոյությունը, մահը` <<անգույն ու անբեր>> կյանքին հակադրված 

<<լուսավոր առասպելը>> կամ <<անրջալույս տրտմությունը>>: Տեսիլն այս դեպքում ոգու 

բերկրանքի ակնթարթ չէ, այլ չարչարանքի մղձավանջ, մահը` ազգային գոյության վախճանի 

ողբերգություն: Դարձյալ տիրապետող է հոգեցնցումի ծանոթ զգայության` ինքնախոշտանգող 

մեղքի ներքին խոհն` ուղղված այս անգամ իր դեմ, որովհետև ինքն էլ հեղափոխությամբ 

խանդավառների շարքում էր: Հեղափոխության ըղձյալ այգաբացը բանաստեղծության մեջ 

փոխակերպվում է <<անկրակ իրիկնաժամի>> և կախաղանի մռայլ պատկեր-ապրումի: 

Հայրենիքի ճակատագրի պատասխանատվության տառապագին խոհը` <<Գուցե այդ ես եմ, որ 

սրտով իմ լուսնահար // Ո'չ մի կրակ հեռուներից ձեզ չբերի>>, դառնում է ինքնազոհաբերության 

աննախադեպ վճիռ` հայրենիքի փրկության բարձրագույն կամքով: Բանաստեղծի անանձնական 

կամքը հնչում է հրաման-հրահանգի պես. 

Թող ո'չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, 

Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան. 

Եվ թող տեսնեն ի'մ աչքերի մեջ կախվածի, 

Իմ բորբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան… 

Որպես ներհոգեկան հարվածի զգայության մի փուլ` Չարենցի պոեզիայում 

առանձնահատուկ է նաև ազգի պատմական անցյալի վերաքննությունը, ինչն այս դեպքում, 

բնականաբար, պետք է ընկալվեր որպես <<անանցյալ անցյալ>>: Անանցյալ անցյալի 

մտատանջությունը, որպես հոգեվիճակ, առկա է ոչ միայն <<Պատմության քառուղիներով>> 

պոեմում, այլև, որպես կեսգիշերային անքնություն, <<Դեպի լյառը Մասիս>>, <<Զրահապատ 

<<Վարդան Զորավար>> գործերում: Ազգային ուղու ներքին քննահայացքի զգայական պահը 

կորուստի հոգեկան ուժեղ վերապրումի դրսևորում է: Կորուստի վերհուշը` թախծի ու կարոտի 

նրբերանգներով, <<Nostalgia>> բանաստեղծության մեջ դառնում է ներանձնական 

հոգեպատկերի բացահայտման միջոց: Հուշի մեջ ապրող հայրենի երկրի ոգեղեն-իրական 

զգացողությունը, հուշի մեջ առկա տխրությունը կարոտացավի ազգային հոգեվիճակի ներքին 

խտությունն ունի. 

Այն ափերում, ուր դու,- օ~, տարիներ առաջ,- 

Թափառելով`սիրո երգեր էիր գրում 

Եվ գուրգուրում, իբրև սերունդների երազ, 

Այն, որ թաղված մնաց քո գրքերում,- 

Այն ափերում հիմա մի բարբարոս հովիվ… 

Կորուսյալ ծննդավայրի կարոտացավը վերաճում է կարոտախտի, զառանցական տեսիլի` 

երևույթի բուն իմաստով, ինչի արգասիքն է <<Երազների մասին>> պոեմը՝ <<Իմ կարոտանք 

անդեղ ու անփարատ>>: Ազգային պատմության խոհաքննությունը բանաստեղծի 

մտասևեռումներում ուրվապատկերում է գալիք փորձանքներին դեմ հանդիման  արնակող, 

ուժահատ գայլի խորհրդանիշ-տեսիլը: Չարենցը վերաքննում է պարտություններով ու 

կորուստներով բնորոշվող ժողովրդի պատմությունը, որով ձևավորվել է ազգային 
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հոգեբանությունը` պարզելու Հայաստանի քաղաքական բախտի նախադրյալները: <<Անանցյալ 

անցյալի>> պատմափիլիսոփայությունն ինքնահաստատվում է պոեմի ամբողջ ընթացքում. 

Այսպես  անցել ենք մենք անխոհ ու անգաղափար  

Պատմության քառուղիներով, որպես միրաժ,- 

Կտրել ենք երկար մի ճանապարհ, 

Եվ ճանապարհը մեր այս 

Ե՞րբ է արդյոք փայլատակել, օ~, երբ, 

 Ե՞րբ է վառվել լույսով գալիքնափայլ… 

Պատմության քառուղիներով անընդհատ խորացող ներքին հայացքը, ազգային 

ինքնաճանաչողության դառը խորհրդածությունները հանգում են <<անխոհ ու անգաղափար>> 

պատմական ճանապարհի վերջնակետին, ապագայի անհեռանկար դիմապատկերին. 

Ու կանգնած ենք ահա ապագայի հանդեպ 

Զարմանալի~ թեթև, զարմանալի~ անդեմ` 

Մերկության պես տկլոր ու անանցյալ… 

Ժողովրդի պատմության խոհաքննությունը ժամանակի ազգային օրհասական 

համապատկերից ձեռք է բերում Հայաստանի ոգեղեն- իրական գոյակերպի քաղաքական կշիռ: 

Ռուսական կողմնորոշման չարենցյան ընկալումը ժամանակային կոնկրետ չափումով և 

անհատականացված դրամատիզմով առկա է ոչ միայն <<Պատմության քառուղիներով>>, այլև  

<<Դեպի լյառն Մասիս>> պոեմում: Աբովյանի կյանքի անդուռ տարիների խորախոց խոհը` <<Եվ 

չի՞ եղել արդյոք իր ողջունած հեռուն// Մի թիարան վատթար>>, Չարենցինն է նաև. 

Օ~, անպտուղ վաստակ ու տքնություն երկար, 

Գոսն օրերում- ոգու հոգնություն եղկ,- 

Անտեսնելի գալիք ու կապարե ներկա, 

Անհորիզոն կյանքի կապարե երգ… 

Մի՞թե սուտ է բոլորը և փորձանք… 

Անցյալի կորուստների վրա կապարի պես ծանրացած ներկայի և անհորիզոն ապագայի 

ժամանակային այս խոհը, պատմականորեն ձևավորված հոգեբանության մեջ բևեռացված 

կասկածը ժամանակների ընդհանրացումով <<Զրահապատ <<Վարդան Զորավար>> պոեմում 

միանշանակ տարածվում են ժողովրդի գոյաբանության ամբողջ ընթացքի վրա.<< Օ~, չի՞ եղել 

արդյոք մեր պատմությունն ամբողջ // Մի այսպիսի անգո Ավարայր…// Չի՞ եղել արդյոք 

բեմական//Նույն  Ավարայրը խեղճ…>>:  

Տարիների ստեղծագործական այս խոհերն ի վերջո ամբողջանում են <<Մահվան տեսիլ>> 

պոեմում` որպես զառանցանքի տեսիլային համապատկեր: Հիվանդագին չափերով սրված 

հոգեկան զգայությունները, ենթագիտակցության մեջ բեկված մտապատկերների 

գերսեղմվածությունը ոգու տեսադաշտ են բերում ազգային մտավոր հանճարի գալիք 

սպանդը:Կոտորածի նախազգացումն արտահայտող յարճանյանական բնաբանը` <<Կոտորա~ծ, 

կոտորա~ծ, կոտորա~ծ>>, նախանշում է պոեմի ներքին տրամադրությունը: Տեսիլային պատումն 

ընթանում է բանաստեղծի հիշողության մեջ հառած նախկին մտապատկերների ու 

զուգորդությունների ներհայեցողական բազմատեսակ ձևերով ու զգայություններով: Ակնհայտ է 

<<Դանթեական առասպել>> և <<Մահվան տեսիլ>> պոեմների մղձավանջային, հոգեճնշիչ 

պատկերների ներքին առնչությունը` առաջինը գրված ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, 

երկրորդը` 1937-ից առաջ.<<Եվ այն տեսիլը, որ տարիներից հառնած`// Ծառացել է ահա իմ 

վարանոտ ու զարհուրյալ հայցքների դեմ…// Այդ տեսիլը դժնի է ու ժանտաժանտ, անփայլ է ու 

գոսնական…>>: Կոտորածի զգայությունների ու զուգորդությունների հոսքը գիտակցության մեջ 

ծայրաստիճան լարվածության է հասցնում տառապագին մտասևեռումը` առարկայացնելով 

ուղեղը հարվածող  արյան կաթկթոցի զգացողությունը.<<Ցնծության ճիչեր խելագար, 

զառանցանք ու վիշտ խելահեղ// Ոսկորի ու մսի խրախճանք, երկաթի շռինդ ու շառաչ…>>:  

Տառապում է հայ հանճարի միտքը. հոգեկան ցավը մի դեպքում` հայ երգի հանճարի կյանքում, 
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հասնում է խելագարության, մի այլ դեպքում` հայ մտքի հանճարի կյանքում` շարունակական 

մահվան տեսիլների: 

1930-ական թթ. ողբերգության տեսիլը հոգեբանական անցումներով և 

խորհրդածություններով դրամատիկ մենախոսության տարրեր է ձեռք բերում <<Որպես գորշ, 

դեղին տերևներ…>> պոեմում. <<Եվ չունե~ք անգամ փոս դուք հիմա`// Եվ  օտա~ր եք հայրենի 

հանդում>>: Հոգեկան ծայրաստիճան գրգռված  կացությունն  արտահայտվում էր ոչ միայն 

գեղարվեստում, այլև` կյանքում: Մարիանա Այվազյանի սպանության փորձի նախահոգեվիճակի 

առնչությամբ Չարենցը հիշում է. <<Ես վախենում էի մենակ մնալ… Գիշերվա ընթացքում 

բնակարանում հնչող յուրաքանչյուր ձայն ինձ սարսափի էր  մատնում: Այս ամենին  գումարեք և 

այն, որ եթե ինձ հաջողվում էր քնել` այդ քունը անմիջապես փոխվում էր զարհուրելի 

զառանցանքի…. Я  живу еще физически-но я уже труп. Я чувствую свое разложение. Я с ума 

схожу>> (<<Ես դեռևս ապրում եմ ֆիզիկապես, բայց ես արդեն դիակ եմ: Ես զգում եմ իմ 

քայքայումը: Ես խելագարվում եմ>>1) :Այս հոգեվիճակի բանաստեղծական պատկերն է 1935թ. 

գրված <<Զառանցանք>> բանաստեղծությունը. 

Ատամնաթափ մի մարդ, գանգը նման կապկի,  

Նստել էր կոկորդիս և ինձ խեղդում էր… 

Թույն էր թորում նա իմ գիշերային շապկին- 

 Եվ անունը նրա…<<Քնքշություն>> էր… 

 Զառանցանքն այս դեպքում հոգեկան խաթարման երևույթ է, պատճառաբանված հոգեկան 

հետևանք: Հանճարեղության և խելագարության դրամատիկ ժամադրությունից չէր դա, այլ 

պատմական պահի ուժեղ վերապրումից: Եղեռնի մտասևեռումը Չարենցի մեջ ընդմիշտ մնաց 

որպես չհաղթահարված հոգեկան տագնապ: Կեսգիշերային տառապանքների 

բանաստեղծական ինքնարտահայտություններ են 1935-1937թթ. գրված <<Հերոսի հարսանիքը>>, 

<<Հուսահատության ժամերին իմ սև>>, <<Էկլեզիաստես>> և ուրիշ գործեր:  

Ես վախենում եմ, ինչպես Նեկրոման, կեսգիշերային ժամից, 

 Երբ ելնում է լուսինը դագաղից ու մեռնում է անգամ քամին…. 

1931թ. հոգեկան ջղագրգիռ վիճակում Չարենցն ինքնասպանության փորձ է արել նախ` 

ատրճանակով, ապա` զարկերակը կտրելով: Չարենցագետ Դ.Գասպարյանը նկատում է.<<Եվ 

հոգեկան վերելքների, և անկումների պահերը բևեռացված էին տառապագին սրվածության 

աստիճանի: Դրան նպաստում էին մի կողմից կնոջ` Արփենիկի կորուստին հաջորդող ողբագին 

ապրումները, որի հետ նա ոչ մի կերպ չէր հաշտվում, <…> մյուս կողմից` իր դեմ ուղղված 

միտումնավոր քննադատությունը: Այդ ամենը նրան երբեմն հասցնում էին հիվանդագին 

ապրումների, որոնք ավելի էին խորանում` կապված մորֆինի պարբերական ներարկումների 

հետ:<… > Նա լավ գիտեր, որ ինքնասպանության ճանապարհով իշխող վարչակարգից իրենց 

դժգոհությունն էին հայտնել իր ժամանակակից ռուս բանաստեղծները>>2: 

Ողբերգության դատապարտված մարդու մենության հոգեվիճակը տեղիք է տալիս  ներքին 

բախումների ու հակասական տրամադրությունների: 1935թ. Չարենցը գրում էր.<<Լեցուն է 

սիրտս լացով…// Ինձ խաբում, ինձ դավում  են թերևըս>>, մի օր հետո`<<Պետությունն` ամբողջ 

իր ապարատով// Ելել է ահա… մի պոետի դեմ.-// Էլ ինչպես ես ինձ  ահով չդիտեմ// Ու չհիանամ 

…>>: Հեղափոխության <<ըղձյալ այգաբացի>> բանաստեղծական վառ պատկերը դառնում է 

<<ցուրտ Հոկտեմբերի>> անշող պատկեր: Տերյանի <<Ցուրտ Հոկտեմբերն է ծեծում իմ դուռը>> 

դրամատիկ խոհ-ապրումը, հեղափոխության ներքին իսկության ընկալումն ու վերապրումը 

Չարենցի մոտ դառնում է <<Ցուրտ Հոկտեմբերն է գալիս….>>: 1936թ. գրված այս ռուբայինը 

մտավոր հալածանքի ու խեղված կյանքի զգայապատկերն է.  

Ցուրտ Հոկտեմբերն է գալիս, ցուրտ Հոկտեմբերն է գալիս,- 

                                                 
1 Եղիշե Չարենց: Նորահայտ էջեր, Ե., 1996, էջ 328-330: 
2 Դ. Գասպարյան, Եղիշե Չարենց, Հայոց բանաստեղծության մայրաքաղաքը, Ե., 1996, էջ 3: 
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 Ե'լ, բանաստեղծ, հավաքի'ր գիրք, և' հուշեր, և' խոհեր… 

Ո'չ բարեկամ կա կյանքում, ո'չ թշնամի անձկալի… 

Ցուրտ Հոկտեմբերն է գալիս... 

Ժամանակի ընկալման մտավիճակը հաջորդ ռուբայինում սրվում է ավելի մռայլ երանգներով. 

<<Այսքան դաժան, զարհուրելի և այսքան մութն ու անդուռ// Դեռ չի տեսել իր ապագան 

հանճարի լույսը մարդու// Մեր նոր լույսով, ո'չ մի հույսով, ո'չ մի շքեղ երազով, //Չի վառվում այն, 

ինչ պիտի գար երգ ու տաղով զվարթուն…>>:   

 Մահվան արշավանքի շարժապարկերի տիրույթը ծավալվում և ահեղանում է Չարենցի 1935-

1937թթ. պոեզիայում: ժամանակի վայրագ ընթացքը հիշողության համապատկերին 

անդրադարձվում է այս կերպ. <<Արշավում  է և' քո, և' գալիքի վրա`// Վարձկան ոհմակների 

գլուխն անցած,// Հագած զարմանալի զրահ` //Քո միջնադարյան անցյալը>>: Մահվան 

մղձավանջը` հարսանիքի, ցնծության ու ծիծաղի զառանցական աղմուկ-տեսիլներով, 

համատարած է Չարենցի այդ շրջանի գործերում. <<Թմբուկ են խփում, հարսանի~ք է,// 

Հարսանիք է երկրում աշնանային-// Արշավում է անողոք գալիքը`// Զգեցած զգեստներ 

մահի…>>: Հաջորդ բանաստեղծության մեջ տեսիլը սաստկանում է ուղեղի մեջ եվ վերածվում 

պար բռնած զգայական զարհուրելի պատկերի: Ստրկացված ամբողջ երկրի և բռնակալի 

պաշտամունքի ծես-առերեսման պատկերն է դա . <<Ցնծություն է, ծիծաղ// Եվ <…> հարյուր 

հիսուն միլիոն մարդ// Կարուսել են նստել<….>// Եվ վերևում ժպտացող մի իդիոտ…// 

Բարձրանում է փորի, որկորի, քթի հոտ…>>: 1935-1937թթ. Չարենցի մտապատկերներում արյան 

խորհրդանիշն այնքան տիրապետող է դառնում, որ կարմիրը խուժում է անգամ  մարմնի և կրքի 

զգայությունների աշխարհ: <<Կեսօր>> բանաստեղծության մեջ կ-երի բաղաձայնույթը, կարմիր, 

կրկես, կաթսա եզրույթներն ակնարկում են կացինն ու դրա հետ կապված զգայապատկերները.  

Կարմիր կեսօր է կրկեսում կիս <քայք.> 

 Կաս կաթսաներ են կարծես կոր <քայք> 

Կոնքեր կարմրաթեք <քայք> կիզում… 

Կարմիրի ներքին տարածությունը համալրվում է բովանդակային նոր շերտերով: Արյան 

գույնին ավելանում է արյան հոտը. <<Հոտ է գալիս կրկին արյան// Այս վարպետի եփած ճաշից>>: 

Արյան զգացողությունը աստիճանաբար խտանում, մարմնավորվում է կոնկրետ պատկերի մեջ, 

դառնում գործողություն –պատկեր. 

Վաղ աղջամուղջն այնքան ըղձյալ  Այգաբացի 

Մայրամուտի փոխվեց արյունալիճ,- 

Ուր մեր Արևն է նոր սուզվում արյունալի, 

Որպես կարմիր գլուխ գլխատվածի… 

<<Օ~, մանկիկներ մեր լույս…. >> սկզբնատողով բանաստեղծության մեջ ողբերգական 

երևույթը տարածվում է մի ամբողջ սերնդի կյանքի վրա. <<Իսկ ձեզ համար նոքա արդեն սրում 

են սուր,// Որ մի գիշեր անլույս ձեզ գլխատեն>>: Կարմիրի, կացնի, գլխատումի պատկերների 

տիրույթն ի վերջո ամբողջանում է կյանքի լույսը գլխատող դահիճի կերպարով: 

<<Միջնադարյան կացին>> բանաստեղծության մեջ`  գրված 1937-ին բանտում,  հառնում է 

կառափներով գահին տիրող և միջնադարյան կացնով դահճի զարհուրելի կերպարը: Պատկերը 

մանրամասնվում է ահասարսուռ չափերով. <<Նա մորթոտված գլուխների// Ուղեղներն է միայն 

ծամում>>: Այդ դահիճը մեկ Շահ Աբասի շառավիղ է, մեկ` թիֆլիսցի կինտո, մեկ` <<զարհուրելի 

երևույթ` չեղյալ աշխարհում>>, մեկ՝ <<իբրև մի Նեռ` քաղցած, աններ- ձեռքին կարմիր մի 

կացին>>: Այս ամենի մեջ, այնուհանդերձ, իր արմատի ու բունի աներկբա ու սթափ 

գիտակցությամբ, առկա է նաև խորհրդածությունն  իր և իրենով ընդհանրացվող ազգի գոյության   

ոգու առեղծվածի շուրջ.  

Ախ, քանի~ անգամ բարձրացավ 

 Սև կացինը, որ ինձ զգետնե, 

Եվ որքան ձգտեցին գտնել 

 Իմ երգի արմատները կարծր,- 
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Դիմացած քանի~ հարվածի, 

 Ե'վ կրծքից, և 'բնից խոցված- 

Հայրենի ավյունով լցված- 

Չըկտրեց և' ոչ մի կացին… 

Տեսիլների շարքի տրամաբանական վերջին հայտնությունը <<Անվերնագիր>> 

բանաստեղծությունն է` գրված 1936թ.: Մահվան դեմ հանդիման կանգնած, մահվան տեսիլներով 

շարունակաբար կեղեքված բանաստեղծը, հպարտ և անպարտ ինքնությամբ, պարզ գիտակցում 

է իր մահվան օրվա զգայապատկերը, նաև  պոետի ու մարդու իր առասպելը.  

Այն, որ ե'ս էի , որ ի'մն էր առաջ, 

 Այլևս չի հառնի և ո'չ մի գրքում, 

Եվ ո'չ մի գրքում աշխարհում գրած, 

Եվ ո'չ մի գրքում, և ո'չ մի գրքում… 
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ՀՏԴ 82.09(749.25)                                                                                                    Գրականագիտություն 
 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ  ԺԱՆՐԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1920-

1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՄ 
 

Նարինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
                                          

Առանցքային բառեր` ինքնակենսագրական ժանր, ազգային գաղափարաբանություն, ժողովրդի հիշողություն, 
հայրենիքի կորուստ, ազգային ինքնագիտակցություն, խորհրդային աշխարհաքաղաքացիություն, 
ծագումնաբանություն, ցեղասպանություն: 

Key words- biographical genre, national ideology, national memory, loss of homeland, national identity, the Soviet cosmopolitanism, 
genealogy, genocide. 

Ключевые слова- биографический жанр, национальная идеология, народная память, потеря родины, национальное 
самосознание, советский космополитизм, генеалогия, геноцид. 

 

N. Hovhannisyan 

The Tendencies in the Development of the Biographical Genre in Soviet-Armenian Prose of the 1920-1930s. 

 

The paper reviewed the tendencies in the development of the biographical genre in the Soviet Armenian prose of 

1920-1930s  due to the specific historical and political preconditions. In the period of the literary and political tyranny 

looking back was literally threatened by conversion to a ―Salt Statue». Under the veil of the personal story the 

biographical prose of Soviet Armenia of 1920-1930s  touched on national issues: contrasting the lost, material 

homeland to the spiritual and sacred home; dying of national ideology and history to national identity, memory;  the 

Soviet cosmopolitanism to confirming genealogy and homeland. 
                                                                                    

Н. Аванесян 
Тенденции развития биографического жанра в  советско-армянской прозе 1920-1930гг. 

 

В статье пересматриваются тенденции развития биографического жанра в  советской армянской прозе 

1920-1930 гг. обусловленные конкретными историко-политическими предпосылками. В этот период  

литературно-политической тирании заглядывать назад, буквально грозило превращением  в «Cолевую 

статую». Под пеленой личного  рассказа биографическая проза Советской Армении 1920-1930 гг. затрагивала 

общенациональные вопросы: противопоставляя утраченной, материальной родине духовную, неутраченную 

родину; погибающей национальной идеологии и истории - национальное самосознание и память; советскому 

космополитизму –подтверждение генеалогии  и родины. 
 

Հոդվածում վերաքննվում են 1920-1930-ական թթ. խորհրդահայ արձակում ինքնակենսագրական 
ժանրի զարգացման միտումները` պայմանավորված պատմաքաղաքական կոնկրետ նախադրյալներով: 
Հետ նայելը գրաքաղաքական տվյալ բռնաշրջանում բառացիորեն <<աղե արձան>> դառնալու սպառնալիք 
էր, լինել-չլինելու իրողություն: Անհատական ինքնապատումի շղարշի տակ 1920-1930-ական թթ. 
խորհրդահայ ինքնակենսագրական արձակն արծարծում էր համազգային նշանակության խնդիրներ, 
որոնք են` կորուսյալ առարկայական հայրենիքի դեմ` հոգևոր անկորուստ հայրենիք, կործանվող 
ազգային գաղափարաբանության  ու պատմության դեմ` ազգային ինքնագիտակցություն ու  հիշողություն, 
խորհրդային աշխարհաքաղաքացիության դեմ` ծննդավայրի և ծագումնաբանության վերահաստատում- 
վերարժևորում: 

 

1920-1930-ական թթ. խորհրդահայ  արձակում, գրաքաղաքական կոնկրետ նախադրյալներով 

պայմանավորված, զարգացման սրընթաց աստիճանի հասավ ինքնակենսագրական ժանրը: 

Ծրագրային միտվածությամբ առանձնացող ինքնակենսագրական ժանրը կարճ 

ժամանակաընթացքում` 1927-1935թթ., երևան բերեց գեղարվեստական ինքնատիպ արժեքներ, 

որոնց մի ծայրում Գ. Մահարու <<Մանկություն>>, <<Պատանեկություն>>, Վ. Թոթովենցի 

<<Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա>>, Զ. Եսայանի <<Սիլիհտարի պարտեզները>> 

վիպակներն են, մյուսում` Ս. Զորյանի <<Մի կյանքի պատմություն>>-ը: Հիմնաքար ունենալով 

Չարենցի ծննդավայրի ասքը` պատմաքաղաքական առաջնագույն հարցադրումներով, 

ինքնակենսագրական ժանրի հեղինակները սփյուռքահայ կարոտի գրականությանը համադիր  

վեր էին պարզում խորհրդահայ կարոտի և ողբերգության գրականությունը: 

Ինքնակենսագրության ժանրը, անշուշտ, արտաքին կեղևն էր միայն, որի ներսում 
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ցեղասպանության և բռնագաղթի ենթարկված ժողովրդի մնացորդների հիշողությունն էր 

հայրենի կորուսյալ եզերքների, հարազատ մարդկանց, հոգևոր արժեքների մասին: <<Տարիները 

աղոտել են շատ բան. օ՜, այո, շատ գծեր են ջնջվել, և շատ պայծառ դեմքեր մշուշվել: Ես ուզում եմ 

փրկել մնացածն ու հնարավորը իմ մանկության խորասուզվող ոսկե մակույկից… Ինձ մնում է 

փրկել մնացածն ու հնարավորը: Հիշել եմ ուզում, վերհիշել և գրել, գրել հեշտ և թեթև, գրել և 

զգալ, որ քունքերս խփում են ներքին հուզմունքից, գրել անմշուշ, պայծառ, պայծառ, այն քաղաքի 

երկնքի նման, ծովի կապույտի նման, այգեստանների կանաչի ու լուսնկա գիշերների խորության 

նման>>1:                   

  Մահարին նախանշում է իր ստեղծագործական ուղղվածությունը, ինչը ոգեղեն 

կենսագոյությամբ ծննդավայրի տեսիլքի պահպանումն է` թե որպես առարկայական 

հիշողություն, թե որպես գաղափարա-գործնական ընթացք: Իսկ դա ենթադրում էր նաև ազգային 

պատմություն և գաղափարաբանություն` ազգային հիշողությամբ ու ինքնագիտակցությամբ: 

Որտեղից են սերում իրենք, ինչ ճանապարհ է պարտադրվել արևմտահայությանը, ինչ են թողել 

հետևում: Հետ նայելը գրաքաղաքական տվյալ բռնաշրջանում բառացիորեն <<աղե արձան>> 

դառնալու սպառնալիք էր, լինել-չլինելու իրողություն: <<Իմ մանկությունն անցել է այդ 

ագարակում, մարմարյա այդ ավազանի եզրին, անցել է աղավնու սպիտակ թևերի վրա: Գիշերը 

կապույտ երկնքից այնքա~ն աստղեր էին թափվում նրա պայծառ, աստղասարսուռ խորության 

մեջ>>2 : 

Ինքնակենսագրական տեսակը փաստորեն գաղափարական դիմակայման առերես միջոց էր 

ազգային ինքնության համահարթման ճանապարհին: Ուշագրավ է, որ վերհուշի գրական 

ժամանակը գրեթե միշտ ոչ թե անցյալն է, այլ ներկան, անցյալի վերապրման հոգեբանական 

վիճակը ոչ այնքան  ետընթաց է, որքան առաջընթաց` ինքնահիշողությունից դեպի 

ինքնահաստատում: 

Պաշտոնական գրաքննությունը ժամանակին թե Մահարու, թե Թոթովենցի ինքնապատումը 

մերժում էր իշխող վարչակարգի քարոզչադիրքերից: Կորուսյալ երկրի, ցեղասպանության և 

բռնագաղթի հիշողությունը դատապարտվում էր որպես ազգայնամոլություն, ռասսիզմ, 

դաշնակցականություն, անցյալի իդեալականացում, հակախորհրդայնություն: <<Գրական 

թերթի>> նախկին պատասխանատու քարտուղար Վ. Ալազանը <<Կյանքը խորհրդային 

գրականությունից հեռանալու ճանապարհի վրա>> հոդվածում գրեց, որ Թոթովենցը սխալ և 

նացիոնալիստական ձևով պատկերեց հայ-թուրքական հարաբերությունները, կոտորածները, 

որ նա բռնել է սխալ և վտանգավոր ճանապարհ և որ պետք է հրաժարվի <<Հին հռովմեական այս 

ճանապարհից և շարունակի <<Բաքվի>> ճշմարիտ ուղին: Ժամանակի մամլիչ գրաքննության 

ճնշման տակ  Թոթովենցը ստիպված սկսեց <<Բաքու>> եռահատոր վեպը` ապացուցելու 

դասակարգային պայքարի իր ըմբռնումն ու հավատարմությունը:  

Հայաստանում խորհրդային տարիներին, առավել ևս 1920-1930-ական թթ., ինչպես նշվեց, 

նացիոնալիզմ, հակահեղափոխականություն, դաշնակցականություն էին որակվում 

բռնազավթված հայրենիքի և ցեղասպանության հիշողությունը, անցյալի և պատմության 

վերհուշը: Ժամանակի վայ-գրաքննիչներից մեկը` Գ. Վանանդեցին,<<Կյանքը այն ճանապարհի 

վրա, որ տանում է սովետական գրականությունից դուրս>> ջախջախիչ հոդվածում Թոթովենցին 

մեղադրում է իրականությունից փախչելու նացիոնալիստական մտայնության մեջ: 

<<Նացիոնալիստական>> մտայնությունների դեմ խորհրդային միտումնավոր, ծախու 

գրաքննությունը մոլեգնում էր մամուլում, գրական, հասարակական-քաղաքական 

ամբիոններից: Միայն 1936թ. տպագրվել են <<Գրական լեզվի նացիոնալիստական 

աղավաղումների դեմ>> (̔Խորհրդային գրականություն, 1936, թիվ 3-4), <<Ընդդեմ նացիոնալիզմի 

և տրոցկիզմի, հանուն սոցիալիստական մեծ գրականության>> <<Գրական սերունդ>>, 1936, թիվ 

4), <<Կապը կտրած խմբապետը>> (<<Գրական սերունդ>>, 1936, թիվ 5-6), <<Նացիոնալիստը 

                                                 
1 Գուրգեն Մահարի, Երիտասարդության սեմին, Ե., 1956, <<Հայպետհրատ>>, էջ 7: 
2 Վահան Թոթովենց, Երկեր, Ե., 1957, <<Հայպետհրատ>>, էջ 17:  
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խորհրդային գրողի դիմակով>> (<<Գրական թերթ>>, 1936, թիվ 19), <<Հակասովետական 

տրոցկիստ-նացիոնալիստ վիժվածքներ>> (<<Սովետական Հայաստան>>, 1936, 2 սեպտեմբերի), 

<<Նացիոնալիստական-տրոցկիստական տականքներ>> (<<Սովետական Հայաստան>>, 1936, 4 

սեպտեմբերի), <<Ատում և զզվում ենք նացիոնալիստական-տրոցկիստական տականքներից>> 

(<<Սովետական Հայաստան>>, 1936, 4 սեպտեմբերի) հոդվածները: 1936թ. հուլիսի 14-ին 

Գրողների միության կուսկազմակերպության ժողովում <<նացիոնալիստների>> դեմ հերթական 

ջարդարարական ելույթն է ունենում Հ. Քոչարը, իսկ օգոստոսի 7-ի զեկուցումում մատնանշում. 

<<Նորենցն, իմ անկեղծ համոզմամբ, նացիոնալիստ է, և նրա նացիոնալիզմը թափանցել է 

նույնիսկ նրա ընտանեկան կենցաղի մեջ: Պատահական չէ, որ սասունցի Վաղարշակ Նորենցի 

տղայի անունը Սասունիկ է: Վ. Նորենցն ու Ա. Բակունցի <<Ծիրանի փողի>> Սասուն 

վերադառնալ ցանկացող հերոսը հիշեցնում են իրար>> 1:  

1936թ. դեկտեմբերի 31-ին <<Գրական թերթ>> -ում <<Դաշնակցական տականքը>> վերնագրով 

հրատարակվում է Ա. Ոսկերչյանի հոդվածը, ուր Թոթովենցը մեղադրվում է որպես աջ 

տրոցկիստական, ահաբեկչական խմբակցության անդամ, նացիոնալիստ, շովինիստ, ֆաշիստ, 

ազգային ատելության և թշնամանքի քարոզիչ: Գրական վիժվածք համարելով <<Կյանքը հին 

հռովմեական ճանապարհի վրա>> վիպակը` վայ-գրաքննիչը շարունակում է.<<Այդ գրվածքում 

իր մանկության, անցյալի նկարագրության քողի տակ նա անց է կացնում խորհրդային կարգերի 

հանդեպ իր ունեցած լպիրշ թշնամանքն ու ռասսայական, ֆաշիստական տեսությունը>>2 : 

<<Հայերի և թուրքերի թշնամության ռասսայական տեսության մեջ>> Թոթովենցին մեղադրում է 

նաև Ն. Զարյանը. <<Բակունցի նացիոնալիստական-տրոցկիստական խմբակը դնում էր 

Հայաստանի սահմանների հարցը և ատելություն էր հրահրում դեպի թուրքերը>>3 : 

Հայ ազգային գիտակցությունը այսպես ահաբեկչության էր ենթարկվում բոլոր առումներով,  

գործադրվում էին բոլոր միջոցները` իսպառ ջնջելու ցեղասպանության և կորուսյալ հայրենիքի 

հիշողությունը: Թուրքիայի կողմից ցեղասպանված ժողովրդի սերուցքը վերստին սպանդի էր 

ենթարկվում նրա դաշնակից ԽՍՀՄ-ի կողմից, իսկ ցեղասպանության նվազագույն 

հիշողությունն անգամ դատապարտվում էր իբրև ռասսիզմ: Արևմտահայաստանի, ինչպես և 

Կարսի,  Նախիջևանի, Ղարաբաղի, Ախալքալակի` Հայաստանին վերամիավորման 

գաղափարը,  գաղթականության վերադարձի հույսը  կորուսյալ ծննդավայր դատապարտելի էին 

որպես հայկական նացիոնալիզմ: Այս մեղադրանքով թիարան քշվեց Խորհրդային Հայաստանի 

ստեղծագործ փաղանգը` Բակունց, Թոթովենց, Մահարի, Չարենց և ուրիշներ: Ըստ ականատես  

վկայի` Ռ. Աթոյանի, հարցաքննության տարվող Թոթովենցը բանտախցից բանտախուց գոռում 

էր.<<Ֆրանսիացոց լրտես` ուզենաք, կլինեմ, ճապոնացոց կլինեմ, հաբեշների լրտես ուզենաք` 

կլինեմ, թուրքական լրտես չե′մ լինի, չե′մ լինի, չե′մ լինի…>> 4:  

Վ. Թոթովենցի ամերիկյան տարիները, Անդրանիկի թիկնապահ և թարգմանիչ լինելը, 

կամավորական կռիվներին մասնակցությունը, Թիֆլիսում անգլիական օգնության կոմիտեում 

իբրև թարգմանիչ աշխատելը, անգամ <<Հայաստան>> թերթին աշխատակցելը բավարար 

հիմքեր էին` հերյուրելու զազրելի մեղադրականներ: 1936թ. սեպտեմբերին Հայաստանի 

գրողների միության ժողովի միաձայն որոշմամբ  գրողների միության շարքերից հեռացվում են 

Թոթովենցը, Մահարին, Բակունցը, Դր. Սիմոնյանը, Վ. Ալազանը, Վ. Նորենցը, Գ. Վանանդեցին: 

Ապաշնորհ, ծառայամիտ քննադատությունը, որ այդ տարիներին տեր ու տիրական էր հռչակել 

իրեն գրական ամայացող դաշտում, ջանադրաբար արագացնում էր ստեղծագործ փաղանգի 

վերացումը ասպարեզից: Միջպրոլետարական այդ զազրելի մրցակցության արդյունքը  1937-ի 

սպանդն է` գլխավոր հերոսների կյանքի ու ստեղծագործության ողբերգական ընդհատումով:  

                                                 
1 ՀՊԱ,ý. 1346,գ.  4,  թիվ13-16, էջ104-106: 
2 <<Գրական թերթ>>,1936, N 29: 
3 <<Ընդդեմ նացիոնալիզմի և տրոցկիզմի, հանուն սոցիալիստական մեծ գրականության>>, <<Գրական սերունդ>>, 

1936, թիվ 4, էջ 15-19: 
4 <<Նորք>>, 1989, N12: 
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Ինքնակենագրությունն ահա գրապատմական այդ շրջանում վերաճում է ժողովրդի 

պատմության, հիշողությունը` հայրենիքի ոգեղեն և իրեղեն լինելության: Անհատական 

կենսագրությունը համընդհանրացնում է ժողովրդի պատմությունն ու ազգային ճանապարհը, 

ինքնակենսագիր գրողը դառնում  ժողովրդի համահավաք կերպար, նաև ազգային հոգևոր 

ճանապարհի առաջնորդ: Ինքանակենսագրական ժանրը նաև խորհրդային 

աշխարհաքաղաքացիության դեմ պահպանում էր ազգային արմատների գիտակցությունը, 

ազգային ինքնության առանձնահատկությունները, տոհմիկ ծննդավայրի 

ժառանգորդականությունը` անդրադարձնելով ոչ միայն պատմաքաղաքական դեպքերը, այլև 

ազգային կեցության գաղափարահոգեբանական հիմնահարցերը: <<Քաղաքը, որի մասին գրեցի 

ես, և ուր անցավ իմ մանկությունը, հաճախ, շատ հաճախ դառնում է ուղեղիս մեջ մշուշային 

գծերով, ժպտում է, պարզվում, ուզում է խոսել ու խոսում է. <<Դու հիշում ես ինձ>>,- հարցնում է 

նա: <<Հիշում եմ>>,- պատասխանում եմ…>>1 :  

Մահարու ինքնակենսագրությունն ընթանում է ժողովրդի վերջին ճանապարհին համընթաց, 

ինչպես Կոմիտասի կերպարը <<Անլռելի զանգակատուն>> պոեմում, երևան հանելով 

պատմաքաղաքական դեպքերը, ժողովրդի գոյաբանության մաքառումները, ազգային 

համընդհանուր հոգեբանությունը: <<Առասպել, իրականություն, կապ, բանդագուշանք իրար կը 

հյուսվին այս գրքին մեջ, հատկապես անոր առաջին մասերուն, որոնք կյանքի կը կոչեն 

հերոսամարտերի, գաղթի, Կովկաս տեղավորումի ահավոր պատմությունը: Վավերագրային 

ճշգրիտ պատմության որևէ ձեռնարկ դժվար թե հաջողեր այսքան խոր տպավորությամբ տալ 

այս բոլորը: Մահարի, քանի մը տասնյակ էջերու մեջ արվեստի հզոր շնչով սևեռած է մեր 

պատմության այս շրջանը>>2 :  

Ինքնակենսագրական ձևի մեջ ցեղասպանության  և բռնազավթված հայրենիքի հիշողության 

պահպանումը 1920-1930-ական թթ. բռնաշրջանում քաղաքագիտական մտածողության 

գեղարվեստական կերպ էր` կարոտի և ցավի  բնաբուխ հոսքերով: <<Այդ անէացած աշխարհի 

կապույտ մոխրում այժմ էլ, զգում եմ, կաթում է այդ վարդենու արյունը, կաթում է արցունքի 

նման, ցողի նման, կաթում է եղևնու խեժի նման: Այդ բոլորի վրա փլվեց կապույտ 

երկնակամարը, փլվեց, ինչպես հին տաճարի փիրուզյա գմբեթը երկրաշարժից>>3 : Այնուհետև՝ 

<<Այդ հին երկրում արևը ճչում է մրգի հատիկներով, հողը շնչում է անսպառ խոտով, 

առվակները կարկաչում են, բացվում են մեծ առավոտներ, և իջնում են հրաթև վերջալույսեր, 

բարձրանում և կապույտում լողում է մի արծաթյա թաս` մեջը լիքը նոր կթած կաթով, 

տիեզերանում է գիշերն աստղահնչուն, ծառերը սլանում են դեպի երկինք, և բոլոր ծաղիկները 

սարսռում են ու շշնջում: Այժմ ես կուզեի հանգչեցնել իմ հոգնած գլուխն այդ երկնքի կապույտ 

մարմարին և լսել այն երգը, որ հեղեղում են ծառերը, առվակներն ու աստղերը>>4 :  

Եթե Թոթովենցի ինքնակենսագրական վիպակը փակվում է հայրենի երկրին գգվելու 

հեռահար կարոտով, Մահարու ասքն ավարտվում է ծննդավայրի հիշողության պահպանման 

խորհրդանիշ կտակով: <<Մայրս կապել է ծաղկազարդ մի գոգնոց. այդ գոգնոցը ծանոթ է ինձ: Ես 

նրան հարցնում եմ: - Վանից պիրածն ի… միտիդ ի…  Միտս է, մայրիկ, ահա ես նայում եմ այդ 

գոգնոցի ծաղիկներին, և բարակ մի հով շոյում է դեմքս: Ինչ է, Վարագումն եմ ես…- Լավ պահի 

այդ գոգնոցը, մա′… մի′ գործածի>> 5: Ի տարբերություն Թոթովենցի վիպակի, ուր կորուսյալ 

հայրենիքի գաղափարակիրը ինքը` հեղինակն է, Մահարու ինքնապատումում գաղափարակիր 

են նաև մյուս հերոսները: Կորուսյալ էրգրի ոգեղեն գոյությունը շարունակվում է բռնագաղթված  

ժառանգների մեջ,  չեն  ընկրկել վերադարձի հույսն ու կամքը.<<Ես իմ ձեռներով Սիփանա ու 

Մասիս սարի վերեն բայրաղ պիտի տնկեմ, ազատության բայրաղ, նոր մեռնեմ…>>6 : Հեռվում 

                                                 
1 Գուրգեն Մահարի, Երիտասարդության սեմին, Ե., 1956, <<Հայպետհրատ>>, էջ 49: 
2 Գ. Շահինեան, Գուրգէն Մահարի վաթսունի հանգրուանին, Պեյրութ, 1964, էջ 57, <<Մշակ>>: 
3 Վահան Թոթովենց, Երկեր, Ե., 1957, <<Հայպետհրատ>>, էջ 20: 
4 Նույն տեղում, էջ 174-175: 
5Գուրգեն Մահարի, Երիտասարդության սեմին, Ե., 1956, <<Հայպետհրատ>>, էջ 186-187:  
6 Նույն տեղում, էջ 182: 



  

~~  5599  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

թողլքված հայրենի երկրի հիշատակներից վերակենդանանում է նաև Վանի անհետացող 

բարբառը.<<Ոճի գյուտով, -նկատում է Ս. Աղաբաբյանը,- Մահարին երևույթ է մեր նորագույն 

գրականության մեջ: Նրա ոճը, իհարկե, միայն արտահայտման յուրհատկությունները չեն` 

քնարականությունն ու հումորը, գունային կոլորիտն ու բառագործածության ճկունությունը, այլև 

աշխարհատեսության եղանակն ու կերպը, կյանքի գնահատման իր չափանիշները>>1 :  

Թոթովենցի և Մահարու ինքնակենսագրական պատումներին հատկանշական քնարական 

տարրը չկա Զ. Եսայանի վիպակում: Պատմաշրջանի ռեալիստական պատկերման խնդրին 

Եսայանը զուտ էպիկական լուծում է տալիս: <<Մայրս կպատմեր նաև, որ կեսգիշերը անց հույն 

դայակը և հայրս կրակարանին շուրջը նստած, սպասելով երեխայի ծննդյան, բուռն 

վիճաբանության բռնվեր էին իրարու հետ: Դայակը այն հույսը կսնուցաներ, որ երբ ռուսները 

գրավեն մայրաքաղաքը,<<քրիստոնյաները պիտի ազատագրվեն>>, մինչ հայրս որևէ լավ բան 

չէր սպասեր ռուս բանակի հաջողութենեն>>2,- գրում է Զ. Եսայանը և ընդհանրացնում 

ժամանակաշրջանի քաղաքական պատկերը.<<Ժամանակները գեշ էին … որ կողմը որ 

դառնայիր, ազատում չկար… Մեծ մայրս կպատմեր, որ այն ժամանակ կիները առհասարակ 

դուրս չէին ելներ տունեն, իսկ տղամարդիկ ամեն առավոտ գործի երթալու համար, դռանը սեմին 

վրա կանգ կառնեին, կխաչակնքեին և տնեցիներու հետ հելլալամիշ կըլլային, որովհետև վստահ 

չէին, որ պիտի վերադառնային իրիկունը: Քանի-քանի անգամներ, Ստամբոլի փողոցներու մեջ, 

ենիչերի մը իր յաթաղանի սրությունը փորձելու համար թռցուցած էր քրիստոնյայի մը 

գլուխը…>>3  :  

Կոտորածների հոգեցունց պատկերների  փոխարեն  Թոթովենցը գրականություն է բերում  

ցեղասպանության  հիշողությունը և ի հեճուկս խորհրդային  սպառնալիքների`  

հավաստում.<<Հիշում եմ մորաքրոջս աղջկան` Ռեբեկային…, որի կապույտ և խոշոր աչքերը 

միայն բավական էին, որ կարելի լիներ վերականգնել ողջ խորտակված երկինքը: Այդ երկինքը 

խորտակվեց Ռեբեկայի լուսաբացի բարձր և սպիտակ շուշանների վրա: Տարան նրան 

արաբական անապատները… Լսեցի ահավոր մորմոքով, որ նրա արևային ճակատի և այտերի 

վրա խալեր են դրոշմել… Քույր, խոնարհվում եմ քո զարհուրելի ճակատագրի առաջ…>>4 : 

Վերջին պատկերում Թոթովենցը հիշատակում է ցեղասպանության ահազարհուր 

հետևանքներից մեկը` մարմնավաճառության ստրկության դատապարտված արևմտահայ 

աղջիկների ողբերգությունը:  

Այսպես, անհատական ինքնապատումի շղարշի տակ 1920-1930-ական թթ. խորհրդահայ 

ինքնակենսագրական արձակն արծարծում էր համազգային նշանակության խնդիրներ, որոնք 

են` կորուսյալ առարկայական հայրենիքի դեմ` հոգևոր անկորուստ հայրենիք, կործանվող 

ազգային գաղափարաբանության  ու պատմության դեմ` ազգային ինքնագիտակցություն ու  

հիշողություն, խորհրդային աշխարհաքաղաքացիության դեմ` ծննդավայրի և 

ծագումնաբանության վերահաստատում- վերարժևորում: 

 
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 
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ՀՏԴ     82.09                                                                                                                 Գրականագիտություն 

 

¶ð ² Î ² Ü ² ¶Æ î² Î ² Ü  Èà ô ð æ Ü º ð ¸ ð à ô Ø  
 

² Ý³ ÑÇï  ² ԹԱՅԱՆ 

 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ` ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û³ óùÝ»ñ, ÅáÕáíñ¹Ç ×³ Ï³ ï ³ ·ÇñÁ, ¦ Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ§, ¦Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á§, 

Ñ»éáõëï ³ å á»ÙÝ»ñ ÑÛáõñ³ ÝáóÇ ³ ßï ³ ñ³ ÏÇó, ¦ÞáõßÇÝ§ ¨ ¦´ ³ µ»ÉáÝÁ§, ·ñ³ ùÝÝ³ ¹³ ï ³ Ï³ Ý Ñ³ ñáõëï  ÷ áñÓ, Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

Ë ÇÕ×, ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃ Û³ Ý ×³ Ý³ ãáõÙ, ³ ÏÝ³ éáõ Ý»ñ¹ñáõÙ, ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý å á»½Ç³ ÛÇ Ë áñù»ñ, É³ í³ ·áõÛÝ ³ í³ Ý¹áõÛÃ Ý»ñ, 

Ã »Ù³ ï ÇÏ-·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Ï»óí³ ÍáõÃ ÛáõÝ:  

Ключевые слова: литературные взгляды, судьба народа, «Письмо Ною», «Каникулы Иуды», «Телепоэмы из башен гостиниц 

« Шуши» и « Вавилон»», богатый литературно-критический опыт, человеческая совесть, признание геноцида, очевидное 

внедрение, глубины философской поэзии, наилучшие традиции, тематическо-идеологическая насыщенность. 

Key words: literary views, the fate of the people, ―A letter to Noah‖, ―Juda‘s Holidays‖, ― Telepoems from the towers of ―Shoushi‖ 

and ―Babylon‖ hotels‖, a rich literary-critical experience, the human conscience, the recognition of Genocide, an obvious 
implementation, the depth of philosophical poetry, the best traditions, the thematic-ideological richness. 

 

А.Атаян 

Существенный  литературоведческий вклад 

 
В статье обсуждается книга С.Ханяна «Поэзия А. Арутюняна» как результат многолетнего труда 

автора. Аналитико-методические исследования, оценивая сборники А. Арутюняна, раскрывают тот факт, 

что автор хорошо освоил лучшие традиции мировой литературы. 

Работа С.Ханяна  - это и зрелое исследование, и очевидный вклад в современную армянскую литературу, 

первый фундаментальный обобщающий труд в области  арутюноведчества.  

 

A.Atayan 

A Significant Literary Contribution 

 

In the article ―"A significant literary contribution" the book ―The poetry of A. Harutyunian‖ by S. Khanian is 

discussed.  The collections of A. Harutyunian are evaluated through analytical and methodological investigations, 

revealing the fact that the author had mastered the best traditions of the world literature. 

The work of S. Khanian is both a mature research and an obvious contribution to the modern Armenian literature, 

the first fundamentally generalizing work made in the field of study of Harutyunian‘s works. 
 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍ, Ã³ ñ·Ù³ ÝÇã, µ³ Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý ·Çï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏï áñ, å ñáý »ëáñ, ÈÔ Ð ·Çï áõÃÛ³ Ý í³ ëï ³ Ï³ íáñ 

·áñÍÇã ê áÏñ³ ï  Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ÙÇ Ýáñ ³ Ý³ ÏÝÏ³ É Ý»ñÏ³ Û³ óñ»ó ·ñ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ñÑÇÝ£ ¸ ³  §² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ 

å á»½Ç³ Ý¦ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿, որը  í³ ëï ³ Ï³ ß³ ï  ·Çï Ý³ Ï³ ÝÇ »ñÏ³ ñ ï ³ ñÇÝ»ñÇ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ³ ñ¹ÛáõÝùÝ ¿, 

ù³ Ý½Ç áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ûµÛ»Ïï Á ÙÇ ³ ÛÝå ÇëÇ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ ¿, áñå ÇëÇÝ 

² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÝ ¿` Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý å »ï ³ Ï³ Ý áõ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÙÇ ù³ ÝÇ Ùñó³ Ý³ ÏÝ»ñÇ 

¹³ ÷ Ý»ÏÇñ, 20-ñ¹ ¹³ ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ¨ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û å á»½Ç³ ÛÇ ³ ëï Õ»ñÇó Ù»ÏÁ£ î »ÕÇÝ ¿ Ýß»É ¨ ³ ÛÝ, áñ 

² Ø Ü -áõÙ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ ³ Ý·É»ñ»Ý Ã³ ñ·Ù³ Ýí³ Í §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ ÅáÕáí³ ÍáõÝ ³ Ù»ñÇÏÛ³ Ý ÙÇ ß³ ñù 

Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÝ»ñ Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É »Ý Ýáµ»ÉÛ³ Ý Ùñó³ Ý³ ÏÇ£ À Ý¹·Í»Ýù Ý³ ¨, áñ ³ Ýí³ ÝÇ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ 

Çñ µ»ÕÙÝ³ íáñ ·ñãáí áã ÙÇ³ ÛÝ Ñ³ ñëï ³ óÝ»É ³ ñ¹Ç Ñ³ Û å á»½Ç³ Ý, ³ ÛÉ̈  Ñ³ Ûáó å á»ï ³ Ï³ Ý Ë áëùÁ Ññ³ ÙóÝ»É 

³ ßË ³ ñÑÇÝ£ ² Ûëï »ÕÇó ¿É ³ ÛÝ å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝÝ áõ å á»½Ç³ ÛÇ ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ý Ë áñù³ ÛÇÝ ÇÙ³ óáõÃÛáõÝÁ, áñ 

³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ »Õ»É ÝÙ³ Ý ·»Õ³ ·»ï Ç ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¹Çï ³ ñÏ»Éáõ, í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ Áëï  ¿áõÃÛ³ Ý ³ ñÅ»ù³ íáñ»Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ£ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý áõ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï ³ Ï³ Ý Ñ³ ñáõëï  ÷ áñÓÇ ßÝáñÑÇí Ñ³ ë»É ¿ Çñ Ýå ³ ï ³ ÏÇÝ`  

Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ Ù»ñûñÛ³  ·³ ÝÓ³ ñ³ ÝÇÝ Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Éáí ³ ÛÝå ÇëÇ Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝ, áñ ÙÇ ÏáÕÙÇó 

³ ñÅ³ ÝÇ ¿ áõëáõÙÝ³ ëÇñíáÕ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ·ñ³ Ï³ Ý ÑáõÝÓùÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` áõëáõÙÝ³ ëÇñáÕ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ·ñ³ Ï³ Ý 

Ñ³ Û³ óùÝ»ñÇ Ñ³ ñëï áõÃÛ³ ÝÝ áõ Ã³ ñÙáõÃÛ³ ÝÁ: 

¶ñùÇ Ùáõï ùáõÙ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ Ñå ³ ñï áõÃÛ³ Ùµ ¿ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ ÑáñÁ` ² ñó³ Ë  ³ ßË ³ ñÑÇ 

³ ñÅ³ ÝÇ ½³ í³ Ï, Ýß³ Ý³ íáñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ Ø Çù³ Û»É Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇÝ, ÁÝ¹·ÍáõÙ Ñáñ ¨ áñ¹áõ ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý 

Ë ³ éÝí³ ÍùÝ»ñÁ` Ù³ ï Ý³ Ýß»Éáí, áñ Ø . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ñ î »ñÛ³ Ý-ÞÇñ³ ½ áõÕ»ÍÇñÁ, ÇëÏ ² . 

Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ` â ³ ñ»Ýó-ê ¨³ Ï-à õÇÃÙ»Ý-¾ÉÇáÃ ×³ Ý³ å ³ ñÑÁ£ ² ÛëÇÝùÝ` ÇÝãå »ë ·ñáõÙ ¿ Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ, 1960-1970-³ Ï³ Ý 

Ãí³ Ï³ ÝÝ»ñÇ Ñ³ Û »ñÇï ³ ë³ ñ¹³ Ï³ Ý å á»½Ç³ Ý ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ñ ½³ ñ·³ Ý³ É »ñÏáõ áõÕÇáí` Ñ³ ÝÓÇÝë  ¹³ ë³ Ï³ Ý 

³ í³ Ý¹Ý»ñÇ ï ³ Õ³ Ý¹³ ß³ ï  ³ é³ ùÛ³ É Ð³ Ùá ê ³ ÑÛ³ ÝÇ ¨ ¹³ ë³ Ï³ ÝÇ ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÇó ³ Ý¹ÇÝ ÃéÇãù ³ å ñáÕ ä ³ ñáõÛñ 

ê ¨³ ÏÇ£ ² Ûë Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ë³ Ï³ ÛÝ, ã¿ñ Ë ³ Ý·³ ñáõÙ, áñ ß³ ñáõÝ³ ÏíÇ Ñ³ Ûáó ³ ½·³ ÛÇÝ å á»½Ç³ ÛÇ Ã»Ù³ ï ÇÏ -

·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý Ñ³ ·»óí³ ÍáõÃÛáõÝը£  

ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ×Çßï  ¿ ÝÏ³ ï áõÙ, áñ »ñÏáõ ¹»å ùáõÙ ¿É ³ ñÍ³ ñÍíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ×³ Ï³ ï ³ ·ñÇ Ñ»ï  ë»ñï áñ»Ý 

Ï³ å í³ Í ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ, Ýñ³  ÝáñûñÛ³  ³ ÏÝÏ³ ÉÇùÝ»ñÝ áõ Ñáõë³ Ë ³ µáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ ÙùÇ áõÅÝ áõ Ñá·áõ 
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·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ£ º ñÏáõ ¹»å ùáõÙ ¿É ·ñáÕÝ»ñÇÝ Ñáõ½áõÙ ¿ñ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý É³ í³ ·áõÛÝ  ³ í³ Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ ñóÁ` »ñµ»ù 

ãÙáé³ Ý³ Éáí, áñ å á»½Ç³ Ý å ³ ï Ï»ñ³ íáñ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛáõÝ ¿£  

Ð³ Û å á»½Ç³ ÛÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ ուղեգծի íñ³  գրականագետը ·ñùÇ ³ é³ çÇÝ` §º é³ ëï Ç×³ Ý ÃéÇãù ¹»å Ç 

å á»½Ç³ ÛÇ µ³ ñÓáõÝùÝ»ñ¦ ·ÉË áõÙ í»ñÉáõÍ³ Ï³ Ý-Ù»Ãá¹³ Ï³ Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ·Ý³ Ñ³ ï áõÙ ¿ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ 

³ é³ çÇÝ »ñ»ù ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñÁ, ùÝÝ³ ñÏáõÙ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ³ Û¹ ·ñù»ñÇ Ù³ ëÇÝ Ññ³ ï ³ ñ³ Ïí³ Í ·ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 

ÁÝ¹·ÍáõÙ. §² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ §Ü ß³ ÝÝ»ñÇ »ñÏÇñ¦, §î »ë³ ¹³ ßï ¦, §Þ»Ù¦ ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñáí Ï³ ï ³ ñ»ó »é³ ëï Ç×³ Ý 

Çñ ÃéÇãùÁ ¹»å Ç É³ ÛÝ ×³ Ý³ ãáõÙ µ»ñáÕ §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ Ññ³ ß³ å ³ ï áõÙÁ¦( Ս.Խանյան, Արտեմ Հարությունյանի 

պոեզիան, Ստեփանակերտ, 2014,էջ 47): 

à õëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý »ñÏñáñ¹ ·ÉáõË Á ÝíÇñí³ Í ¿ §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ ·ñùÇ í»ñÉáõÍ³ Ï³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï Ù³ ÝÁ£ ê . 

Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ³ Ûë ÅáÕáí³ ÍáõÝ É³ ÛÝ ³ ñÓ³ ·³ Ýù ¿ ·ï »É áã ÙÇ³ ÛÝ Ñ³ Û, ³ ÛÉ̈  ûï ³ ñ³ ½·Ç ·ñ³ ùÝÝ³ ¹³ ï Ý»ñÇ 

ßñç³ ÝáõÙ ¨ ³ ñÅ³ Ý³ ó»É ÐÐ å »ï ³ Ï³ Ý Ùñó³ Ý³ ÏÇ£ Ü ³  ³ Ûëï »Õ µ»ñáõÙ ¿ ³ Ï³ Ý³ íáñ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï , ³ Ï³ ¹»ÙÇÏáë 

ê . ê ³ ñÇÝÛ³ ÝÇ, ³ Ù»ñÇÏ³ óÇ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ Ð»Û¹Ý ¶»ñáõÃÇ, ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û ·ñáÕ ö ÇÃÁñ ä ³ É³ ùÛ³ ÝÇ, ³ Ýí³ ÝÇ 

·ñ³ ùÝÝ³ ¹³ ï  º ñí³ Ý¹ ² ½³ ï Û³ ÝÇ, ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï  ² É. Â á÷ չÛ³ ÝÇ ¨ áõñÇß ×³ Ý³ ãí³ Í ·áñÍÇãÝ»ñÇ µ³ ñÓñ 

Ï³ ñÍÇùÝ»ñÁ, ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³ Ï ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ Çñ ë»÷ ³ Ï³ Ý Ï³ ñÍÇùÁ` ³ éÝãí³ Í ÝÙ³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇ Ñ»ï £ §Ü Ù³ Ý 

·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÁ,- ·ñáõÙ ¿ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ,- å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿, áñáíÑ»ï ¨ ² ñï »ÙÁ Ë áñ³ å »ë Ûáõñ³ óñ»É ¿ 

Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý É³ í³ ·áõÛÝ ³ í³ Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, ¹ñ³ Ýù ûÍ»É Ñ³ Û ¹³ ë³ Ï³ Ý ¨ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 

å á»½Ç³ ÛÇ áëÏ»÷ áßáí, Çñ Ñá·áõ ß»ñï »ñáõÙ ¹³ ñÓñ»É ÍÇ³ Í³ Ý ¨ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É áñå »ë Ûáõñ³ ï Çå  ÙÇ 

·áµ»É»Ý£ î Çñ³ å »ï »Éáí ³ Ý·É»ñ»ÝÇÝ, ·»ñÙ³ Ý»ñ»ÝÇÝ, ý ñ³ Ýë»ñ»ÝÇÝ, éáõë»ñ»ÝÇÝ, Ý³  ÁÙµáßË Ý»É ¿ ³ ßË ³ ñÑÇ Ù»Í»ñÇ 

·ñ³ Ï³ Ý ³ ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ³ ëï í³ Í³ Ýí»ñ Çñ ï ³ Õ³ Ý¹Ç áõ ³ ñó³ Ë ³ ÍÇÝ ï ùÝ³ ÝùÇ ßÝáñÑÇí Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É ÙÇ³ Ý·³ Ù³ ÛÝ 

ÇÝùÝ³ ï Çå  Ë áëùáí¦£  

² Ûë ¹Çï ³ ñÏáõÙÇó Ñ»ï á ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ² Ø Ü  §è ³ ý Ã¦ ³ Ùë³ ·ñÇ Ë Ùµ³ ·Çñ, ø ÉÇíÉ»Ý¹Ç Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ 

É»½í³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ¨ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ÙµÇáÝÇ í³ ñÇã, å ñáý »ëáñ æ áÝ ¶ñ»÷ ÇÝÇ ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ý Ë áëùÁ.  §² ñï »Ù 

Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÝ ³ ÛÝ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÝ ¿, áñÇÝ ÙÇ³ ÛÝ ÇÝùÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÇßË »É ¨ Õ»Ï³ í³ ñ»É, ÙÇ³ ÛÝ ÇÝùÁ£ º í Ýñ³  

µ³ Ý³ ëï »ÕÍ³ Ï³ Ý ï »ëÇÉùÝ Çñ³ Ï³ Ý ¿, §Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý¦( Նույն տեղում , էջ 50): 

Ð»ï ³ ùñùÇñ Ýñµ³ ÝÏ³ ï áõÃÛ³ Ùµ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ù³ ï áõóáõÙ ¿ ÙÇ ³ é»ÕÍí³ Í` ë»ñï áñ»Ý ÙÇ³ ÑÛáõëí³ Í 

³ ÝóÛ³ ÉÇ ¨ ³ ñ¹Ç ·ñ³ Ï³ Ý Ë ÙáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï , áñÁ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï ³ ÉÇë ÉñÇí ÁÝÏ³ É»Éáõ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ 

§Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ ÅáÕáí³ ÍáõÇ ¨° Ùï ³ ÑÕ³ óáõÙÁ, ¨° ·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý Ç¹»³ ÉÇ Ë áñáõÃÛáõÝÝ áõ ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÁ£ 

§Ð³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç,- ·ñáõÙ ¿ Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ,- Ñ³ Ûï ÝÇ »Ý ÙÇ ß³ ñù Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó 

¹³ ñ³ ßñç³ ÝÝ»ñÇ Çñ³ Ï³ Ý å ³ ï Ï»ñÁ Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ¹ÇÙ»É »Ý ² ëï ÍáõÝ` Ýñ³ ÝÇó Ñ³ Ûó»Éáí û·ÝáõÃÛáõÝ` 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ù»Õù»ñÁ ù³ í»Éáõ, ã³ ñ áõ ³ ·³ Ñ ³ ÝÑ³ ï Ý»ñÇÝ ¹³ ñÓÇ µ»ñ»Éáõ, ³ ½·³ ÙÇçÛ³ Ý ÁÝ¹Ñ³ ñáõÙÝ»ñÇ ³ é³ çÝ 

³ éÝ»Éáõ, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý å ³ ï ß³ × ³ ñ¹³ ñáõÃÛáõÝ Ñ³ ëï ³ ï »Éáõ ÙÇï áõÙáí£ ² Ûë ³ éáõÙáí Ñ³ ï Ï³ Ýß³ Ï³ Ý ¿ Ý³ ¨ 

¶ñÇ·áñ Ü ³ ñ»Ï³ óáõ §Ø ³ ï Û³ Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³ Ý¦ ³ ÝÙ³ Ñ å á»ÙÁ, áñÝ ³ ñ¹»Ý ÑÝãáõÙ ¿ ³ ßË ³ ñÑÇ ß³ ï  É»½áõÝ»ñáí£ 

² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÝ Çñ ·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý Ç¹»³ ÉÇ Ññ³ Ù³ Û³ Ï³ Ýáí ¹ÇÙ»É ¿ áã Ã» î ÇñáçÁ, ³ ÛÉ Ü áÛÇÝ£ Æ Ýãá±õ Ü áÛÇÝ£ 

Գրականագետն ³ ÝÙÇç³ å »ë µ»ñáõÙ ¿ ÇÝãáõ-Ç Ñ³ Ùá½Çã å ³ ï ³ ëË ³ ÝÁ. §² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ, »ÉÝ»Éáí Çñ ³ å ñ³ Í 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÇ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý, ï Ýï »ë³ Ï³ Ý, Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ, µ³ ñáÛ³ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

Ë ÙáñáõÙÝ»ñÇó, »Ï»É ¿ »½ñ³ Ï³ óáõÃÛ³ Ý, áñ ² ëï Íá ëï »ÕÍ³ Í ³ ßË ³ ñÑÝ ³ Õï áï í³ Í ¿, íï ³ Ý·í³ Í, Ù³ ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ 

Íáõé ×³ Ý³ å ³ ñÑÇ íñ³  ¿, ³ ÛÝ ÷ ñÏ»É ¿ å »ï ù, ÇëÏ ² ëï Íá ³ ñ³ ñ³ ÍÝ»ñÇ ³ é³ çÇÝ ÷ ñÏÇãÁ »Õ»É ¿ ³ ëï í³ Í³ ßÝãÛ³ Ý 

³ é³ ëå »ÉÇ Ñ»ñáë Ü áÛÁ, áñÁ Ï³ ñáÕ³ ó»É ¿ ² ëï Íá Ññ³ ßùÁ ÷ ñÏ»É çñÑ»Õ»ÕÇó£ ´ ³ óÇ ¹ñ³ ÝÇó, Ü áÛ Ý³ Ñ³ å »ï Ç 

³ ßË ³ ñÑ³ ÷ ñÏÇã Ë Ç½³ Ë áõÃÛáõÝÁ Ï³ å í³ Í ¿ ² ñ³ ñ³ ï  ë³ ñÇ Ñ»ï , áñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ³ í³ Ý¹³ Ï³ Ý Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ 

Ë áñÑñ¹³ ÝÇßÝ ¿£ ² Ûëï »ÕÇó ¿É ³ ÛÝ ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ý ëñï ³ ó³ íáõÃÛáõÝÁ, áñ Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ÷ ³ ÛÉáõÝ 

ÑÝ³ ñ³ ÝùÝ»ñáí ÁÝ¹·Í»É ¿ å á»ÙáõÙ£ ¸ ³ , ÑÇñ³ íÇ, ëáíáñ³ Ï³ Ý å á»Ù ã¿, ³ ÛÉ ï ³ ·Ý³ å Çó, ó³ í Çó, ÑáõÛëÇó ÍÝí³ Í ÙÇ 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝ, áñ Ë áëáõÙ ¿ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ³ ÝáõÝÇó, ² ëï Íá ëÇñáí` Ñ³ ÝáõÝ Ýñ³  Ññ³ ß³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý 

Ñ³ í»ñÅ³ Ï³ Ý ï ñá÷ Ç¦( Նույն տեղում , էջ 50 -51): 

² Ûë Ñ»ï ³ ùñùÇñ ¹Çï ³ ñÏáõÙÇó Ñ»ï á ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ »½ñ³ Ï³ óÝáõÙ ¿, áñ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ ¹ÇÙ»É ¿ Ü áÛÇÝ áñå »ë  

ö ñÏãÇ` ÙÇ ÏáÕÙÇó ÝÏ³ ï Ç áõÝ»Ý³ Éáí ³ ßË ³ ñÑÇ ÍáõéÝ áõ Ã»ñÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` Çñ ÅáÕáíñ¹Ç, Ýñ³  å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ÙÇ 

Ù³ ëÁ Ï³ ½ÙáÕ Çñ ÍÝÝ¹³ í³ Ûñ ² ñó³ Ë Ç ×³ Ï³ ï ³ ·ÇñÁ£ º í Ý³  ×Çßï  ¿ ÁÝ¹·ÍáõÙ, áñ ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ å á»ÙÁ í»ñ³ Íí»É ¿ 

Ñ³ Ù³ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ ó³ íÇ áõ å á»ï Ç` ë»÷ ³ Ï³ Ý ÅáÕáíñ¹Ç ³ ½·³ ÛÇÝ ï ³ ·Ý³ å Ç ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ë Ý¹ñ³ ·ñÇ, áñÇ 

³ ñÅ»ùÝ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ Ï³ Ý áõ µ³ ñÓñ ¿ é»³ ÉÇëï ³ Ï³ Ý ë»ñáõóùÇ ¨ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý »ñ³ Ý·³ íáñÙ³ Ý ßÝáñÑÇí£ 

ä á»ÙÇ Ñ³ Ý·³ Ù³ Ý³ ÉÇó áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï í»É ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇÝª ÉñÇí Ë áñ³ Ý³ Éáõ ³ Û¹ 

µ³ ½Ù³ ÏÝ×Çé ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý »ÝÃ³ ï »ùëï Ç ß»ñï »ñÇ Ù»ç, ÝÏ³ ï »Éáõ Ý³ ¨ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ³ ÝÑáõÝ ë»ñÝ áõ 

ÑáõÛë»ñÁ` Ï³ å í³ Í ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ñ»ï £  Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ Ý»ñ³ é»É ¿ Ý³ ¨ å á»ÙÇ 

ëÛáõÅ»ï ³ ÛÇÝ ³ ÛÝ ·ÇÍÁ, áñ ³ éÝãí³ Í ¿ 1915Ã. Ð³ Ûáó Ù»Í »Õ»éÝÇÝ, áñï »Õ Ñ³ ÕÇÝ³ ÏÁ Ë ³ ñ³ ½³ ÝáõÙ ¿ ú ëÙ³ ÝÛ³ Ý 

Â áõñùÇ³ ÛÇ Ù³ ñ¹³ Ï»ñ ÇßË áÕÝ»ñÇÝ, áñáÝó Å³ é³ Ý·áñ¹Ý»ñÁ ×Ç· áõ ç³ Ýù ã»Ý Ë Ý³ ÛáõÙ ÅË ï »Éáõ Çñ»Ýó Ý³ Ë áñ¹Ý»ñÇ 

Ñ³ Ýó³ ·áñÍáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ ÛÝ Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹Ç, ³ ÛÉ̈  Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ý¹»å £ 

ä á»ÙÇ Ã»Ù³ ï ÇÏ-·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý Ñ³ ñáõëï  ÑÇÙùÇó áõ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ã³ ñÙ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

»ÉÝ»Éáí ' ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÝ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝáõÙ ¿. §²  Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ å á»ÙÝ Çñ ³ ½·³ ÛÇÝ-Ñ³ Ù³ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

³ Ýó³ Í-Ý»ñÏ³  ó³ í»ñÇ áõ ï ³ ·Ý³ å Ý»ñÇ, Ïáñáõëï Ý»ñÇ áõ ³ ÏÝÏ³ ÉÇùÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ ï Çå  áõ Ñ½áñ ÙÇ å ³ ï Ï»ñ ¿, áñÇ 

³ ñÅ»ùÁ ÙÇßï  ¹»å Ç Çñ»Ý ¿ Ó·»Éáõ ·³ ÉÇù ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ¦( Նույն տեղում , էջ 60): 

² ßË ³ ï áõÃÛ³ Ý Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ ¹Çï ³ ñÏ»É áõ ·Ý³ Ñ³ ï »É ¿ §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ ÅáÕáí³ ÍáõÇ µáÉáñ ³ ÛÝ 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÁÝ¹Ñ³ ÝñáõÃÛ³ Ý Ù»ç ÙÇ ß³ ñù »Ý Ï³ ½ÙáõÙ` Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Éáí Ñ³ Û ÅáÕáí¹ñÇ 

å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ³ ÝóÛ³ ÉÁ, Ù»ñûñÛ³  Ð³ Û³ ëï ³ ÝÝ áõ Ù³ ñï ÝãáÕ ² ñó³ Ë Ý ³ ßË ³ ñÑÇ µ³ ñ¹ Ë ³ ãÙ»ñáõÏÝ»ñÇ ¨ 

Çñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë ³ éÝ³ ñ³ ÝáõÙ£  

¶ñùÇ »ññáñ¹ ·ÉáõË Ý ³ ÙµáÕçáõÃÛ³ Ùµ ÝíÇñí³ Í ¿ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ §Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ ÅáÕáí³ ÍáõÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³ ÝÝ áõ ³ ñÅ»ù³ íáñÙ³ ÝÁ£ ² Ûëï »Õ Ñ»Ýó ëÏ½µáõÙ Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáÕ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï Ç 
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å ³ ï Ï»ñ³ íáñ Ë áëùáí ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿, áñ ÅáÕáí³ ÍáõÝ, áñÇ í»ñÝ³ ·ÇñÁ í»ñóí³ Í ¿ Ýñ³ ÝáõÙ ½»ï »Õí³ Í Ñ³ Ù³ ÝáõÝ 

å á»ÙÇó, Ñ³ Ûáó ï ³ Õ³ Ý¹³ íáñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ÏéÇíÝ ¿ ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï , Íáõé ÁÝÃ³ óáÕ ³ ßË ³ ñÑÇ, ³ Õï áï í³ Í ÏÛ³ ÝùÇ, 

³ ½·³ ÛÇÝ Í³ Ýñ ×³ Ï³ ï ³ ·ñÇ, Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ³ Õ»ï ³ µ»ñ ³ Ýï ³ ñµ»ñáõÃÛ³ Ý ¨ ³ ÛÝ ³ Ù»ÝÇ Ñ»ï , ÇÝãÝ ² ëï í³ Í³ Ï»ñï  

áõ ² ëï í³ Í³ å ³ ï Ï»ñ Ù³ ñ¹áõÝ ï ³ ÝáõÙ ¿ ¹»å Ç Ù»Õù»ñÇ Íáí, áñÇó Ù³ ùñí»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÛÉ̈ ë ³ ÝáõÅ ¿ 

³ å ³ ßË ³ ñ³ ÝùÁ, ÇëÏ í»ñÇÝÝ ³ Ýï ³ ñµ»ñ ¿, áñáíÑ»ï ¨ Ý³  ¿É ¹Å·áÑ ¿ Çñ ³ ñ³ ñ³ Í ³ ßË ³ ñÑÇ ·ÉÉáõË ·áñÍáó Ù³ ñ¹áõó, 

áñ ÷ áË ³ Ý³ Ï Ý»óáõÏ ¹³ éÝ³ Éáõ Çñ ÝÙ³ ÝÇÝ, ÁÝ¹Ñ³ Ï³ é³ ÏÁ` ·ñÏ³ Ë ³ éÝíáõÙ ¿ Ðáõ¹³ ÛÇÝ áõ Ñå ³ ñï ³ ÝáõÙ 

ë³ ï ³ Ý³ Û³ Ï³ Ý ÑÙï áõÃÛ³ Ùµ áõ Ë ³ µ»áõÃÛ³ Ùµ£ 

ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ §Ü ³ Ù³ Ï Ü áÛÇÝ¦ ¨ §Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñáí ² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ 

¹³ ñÓ³ í ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý å á»½Ç³ ÛÇ ÑëÏ³ Ý»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³ Û Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç` ÃÇÏáõÝùáõÙ áõÝ»Ý³ Éáí Ø . Ü ³ Éµ³ ÝÛ³ ÝÇ,  

º . â ³ ñ»ÝóÇ áõ ä . ê ¨³ ÏÇ ÷ áñÓÁ, ë³ Ï³ ÛÝ ·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý Ýáñ ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ»ñáí áõ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛ³ Ý Ã³ ñÙ 

å ³ ï Ï»ñ³ íáñáõÃÛ³ Ùµ£ à ñå »ë Çñ ³ Ûë ¹Çï ³ ñÏáõÙÇ Ñ³ ëï ³ ï áõÙ` ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ Û ¨ ûï ³ ñ 

·ñ³ ùÝÝ³ ¹³ ï Ý»ñÇ ¹ñí³ ï ³ ÝùÇ Ë áëù»ñÇó, ÇÑ³ ñÏ», ÁÝ¹·Í»Éáí Çñ ë»÷ ³ Ï³ Ý Ï³ ñÍÇùÁ, áñÁ Ñ³ Ù»Ùí³ Í ¿ 

·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ý ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï ³ Ï³ Ý Éáõñç ¹Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñáí£  

   §Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ å á»ÙÇ Ã»Ù³ Ý ³ éÝí³ Í ¿ 1991 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ ³ ÝÏ³ Ë ³ óáõÙÇó Ñ»ï á ï »ÕÇ 

áõÝ»ó³ Í Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý Çñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë ³ éÝ³ ñ³ ÝÇó£ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ï»Ýï ñáÝáõÙ å á»ÙÇ ³ ÛÝ 

Ù³ ë»ñÝ »Ý, áñáÝóáõÙ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ, ãÑ³ ßï í»Éáí Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ ³ ÝÏ³ Ë áõÃÛáõÝÇó Ñ»ï á ³ ÝÙÇç³ å »ë ï »ÕÇ áõÝ»ó³ Í 

³ Ý³ ñ¹³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï , áõÕÕ³ ÏÇ ÁÙµáëï ³ ÝáõÙ ¿ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ³ ÛÝ Õ»Ï³ í³ ñÝ»ñÇ ¹»Ù, áíù»ñ ·ñÏ³ Ë ³ éÝí»Éáí 

Ðáõ¹³ ÛÇ Ñ»ï , Çñ»Ýù ÇëÏ ¹³ éÝáõÙ »Ý Ñáõ¹³ Ý»ñ` Ùáé³ Ý³ Éáí »ñÏñÇ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç ß³ Ñ»ñÁ£ 

ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ, ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí §Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ ÅáÕáí³ ÍáõÇ å ³ ï Ï»ñÝ»ñÇÝ, ÝßáõÙ ¿, áñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ² . 

Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ ó³ íÁ »ñÏ³ ÏáõÝù ¿` Ð³ Û³ ëï ³ ÝÝ ¿ ¨ ² ñó³ Ë Á£ Ð³ Ùá½Çã í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ï á ê  Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ 

Ù³ ï Ý³ ÝßáõÙ ¿. §Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ å á»ÙÁ ÛáõñáíÇ ÙÇ Éáõë³ ñÓ³ Ï ¿ ÝÏ³ ñ³ ·ñíáÕ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÇ 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý-ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ç óáõÛó ¹Ý»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ¦£ 

§Ðáõ¹³ ÛÇ ³ ñÓ³ Ïáõñ¹Á¦ ÅáÕáí³ ÍáõáõÙ Ñ³ Ù³ ÝáõÝ å á»ÙÇ Ùáï  ½»ï »Õí³ Í »Ý µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýáñ 

ß³ ñù»ñ, áñáÝù í»ñÉáõÍíáõÙ áõ ·Ý³ Ñ³ ï íáõÙ »Ý ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ ³ ßË ³ ï áõÃÛ³ Ý Ù»ç£ Ü ßíáõÙ ¿ ³ ÛÝ »ñ¨áõÛÃÁ , áñ Ñ³ ï áõÏ 

¿ Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ å á»½Ç³ ÛÇÝ, ³ ë»É ¿ Ã»` Ý³  ãÇ Ñ³ ßï íáõÙ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ³ ÛÝ Ïáõë³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ·áñÍÇãÝ»ñÇ 

Ñ»ï , áõÙ Ñ³ Ù³ ñ ³ ½·³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ï ³ ·ÇñÁ í»ñ³ ÍíáõÙ ¿ Ë ³ Õ³ ù³ ñï Ç` Ç ß³ Ñ Çñ»Ýó ³ ÝÇÙ³ ëï  Ó·ï áõÙÝ»ñÇ£ ê . 

Ê ³ ÝÛ³ ÝÝ ³ Ûëï »Õ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝáõÙ ¿. §²  Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ å »ï ³ Ï³ Ý Ùï ³ ÍáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, å »ï ³ Ï³ Ý³ Ù»ï  

µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¿` ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý ³ ½ÝÇí ½·³ óáÕáõÃÛ³ Ùµ áõ »ñ³ ½áí£ ä »ï ù ¿ í»ñ³ óÝ»É §Ù³ ý Ç³ ÛÇ¦ Ë Ùµ»ñÁ, ãå »ï ù 

¿ ëÝ»É å »ï ³ Ï³ Ý ·áÕ»ñÇÝ, å »ï ù ¿ ½³ ñ·³ óÝ»É ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÁ, å »ï ù ¿ Éáõë³ íáñ»É ÑáñÇ½áÝÝ»ñÁ, í»ñ³ óÝ»É 

³ Õù³ ï áõÃÛáõÝÁ, å »ï ù ¿ Ù³ ñï Ýã»É Ð³ Ûáó ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃÛ³ Ý ×³ Ý³ ãÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ¦( Նույն տեղում , էջ 94-96)£ 

Ð³ Û ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ, ç»ñÙáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáí ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ í»ñáÝßÛ³ É ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñÁ, ëå ³ ëáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³  Ýáñ 

Ë áëùÇÝ£ º í »Ï³ í å ³ ÑÁ` ï ³ Õ³ Ý¹³ íáñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ Ýñ³ Ýó ÁÝÍ³ Û»ó Çñ Ýáñ ·ÇñùÁ` §Ð»éáõëï ³ å á»ÙÝ»ñ §ÞáõßÇ¦ 

¨ §´ ³ µ»ÉáÝ¦ ÑÛáõñ³ ÝáóÝ»ñÇ ³ ßï ³ ñ³ ÏÇó¦ Ë áëáõÝ Ë áñ³ ·ñáí£ ² ßË ³ ï áõÃÛ³ Ý ãáññáñ¹ ·ÉË áõÙ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ 

·ñ³ ùÝÝ³ ¹³ ï ³ Ï³ Ý Ñ³ ñáõëï  ÷ áñÓÇ áõ ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û³ óùÝ»ñÇ Ýáñ »ñ³ Ý·Ý»ñáí µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙ ¿ ëï í³ ñ³ Í³ í³ É 

³ Û¹ ÅáÕáí³ ÍáõÇ µ»ñ³ Í ÝáñáõÃÛáõÝÝ áõ ·ñáÕÇ ï ³ Õ³ Ý¹Ç Ýáñ ÷ ³ ÛÉ³ ï ³ ÏáõÙÝ»ñÁ£ Ä ³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ÅáÕáí³ ÍáõÇ Ù³ ëÇÝ 

§¶ñ³ Ï³ Ý Ã»ñÃÁ¦ Ññ³ ï ³ ñ³ Ï»É ¿ Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ Í³ í³ ÉáõÝ ·ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáí³ ÍáõÇ Ù³ ëÇÝ£ Î ñÏÇÝ 

³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ å á»ï ³ Ï³ Ý ³ Ûë Ýáñ³ Ñ³ Ûï  ÑáõÝÓùÇÝ, ³ ßË ³ ï áõÃÛ³ Ý Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ ÝßáõÙ ¿, áñ 

ÁÝÃ»ñóáÕÁ, Ï³ ñ¹³ Éáí Ýáñ ÅáÕáí³ ÍáõÝ, ¹³ éÝáõÙ ¿ Ù»ñ ³ ½·³ ÛÇÝ ³ Ý³ Ýó³ Ý»ÉÇ ó³ íÇ ³ ÝÙÝ³ óáñ¹ ÏñáÕÁ, Çñ»Ý 

Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ ³ ÛÝ Ù³ ñï ÇÏÁ, áí  ² ñó³ Ë áõÙ ÷ ñÏ»É ¿ 1915-Ç ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï á Ù»ñ »ñ»ñí³ Í ³ ½·³ ÛÇÝ 

³ ñÅ³ Ý³ å ³ ï íáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³ ÝáõÙ ¿ ³ ÛÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ, áíù»ñ å ³ ßï å ³ ÝáõÙ »Ý Ù»ñ »ñÏáõ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý 

Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ù»ñ ³ñÛ³Ý ¹³ñ³íáñ ÃßÝ³Ùáõó… ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ïáã ¿ ³ÝáõÙ Ý³íÃÇ áõ ·³½Ç 

ß³ ÑáõÃ³ µ»ñ ÑáëùÇó Ë É³ ó³ Í Ñ½áñ ï »ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñ ×³ Ý³ ã»Ý ú ëÙ³ ÝÛ³ Ý Â áõñùÇ³ ÛáõÙ »ñÇï Ãáõñù»ñÇ 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ³ Í Ð³ Ûáó ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ՝ Ñ³ ÝáõÝ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý· ³ å ³ ·³ ÛÇ£ 

ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ Ñ³ ëï ³ ï áõÙ ¿, áñ ² . Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÁ ¹³ ñÓ»É ¿ Ù»ñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ å ³ ï ·³ Ù³ Ë áëÁ` ï ³ ·Ý³ å ³ Í 

³ ßË ³ ñÑÇ áõÕÇÕ ÍÇñÇó ¹áõñë ÙÕí³ Í Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ×³ Ï³ ï ³ ·ñÇ Ñ³ Ù³ ñ£  

Ð³ Ý·³ Ù³ Ý³ ÉÇó Éáõë³ µ³ Ý»Éáí ÅáÕáí³ ÍáõáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³ Í ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §² . 

Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ ³ Ûë Ýáñ ÅáÕáí³ ÍáõÝ Ýáñ ·Ûáõï »ñÇ, Ñ³ ÝáõÝ ³ ñ¹³ ñ³ óÇ áõ µ³ ñíáù Ï»Ýë³ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ Ù³ ù³ éáÕ 

á·áõ, Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ ¨ ³ ßË ³ ñÑ³ ë÷ Ûáõé Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹Ç` 20-ñ¹ ¹³ ñáõÙ Ïñ³ Í ï ³ é³ å ³ ÝùÝ»ñÇ ¨ ÑáõÛëÇ 

Ññ³ í³ éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³ ÷ ³ Íá ½ñáõó³ ñ³ Ý-áõÉáõÝù³ ß³ ñ ¿£ Ü ñ³ ÝáõÙ ³ ñï ³ óáÉáõÙ »Ý ·ï »É å »ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

³ ½·»ñÇ, ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý É³ ÛÝ ½³ Ý·í³ ÍÝ»ñÇ áõ ³ ÝÑ³ ï Ý»ñÇ Ù³ ùñí»Éáõ Ï³ ñÇùÝ ½·³ óáÕ ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

áñáÝó Ë ³ ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ Ñ³ éÝáõÙ ¿ Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹Ç ï ³ é³ å ³ Í-í»ñ³ ÍÝí³ Í, Ù³ ù³ éáÕ-Ñáõë³ í³ é Ï»ñå ³ ñÁ, áñÇ 

Ó³ ÛÝÁ ÑÝãáõÙ ¿ §ÞáõßÇ¦ ¨ §´ ³ µ»ÉáÝ¦ ÑÛáõñ³ ÝáóÝ»ñÇ ³ ßï ³ ñ³ ÏÇó` Ñ³ ÝáõÝ Ï³ ï ³ ñÛ³ É Ù³ ñ¹áõ, ³ ñ¹³ ñ³ ÙÇï  

å »ï áõÃÛ³ Ý, Ë ³ Ûï ³ µÕ»ï  ³ ½·»ñÇ Ñ³ Ù»ñ³ ßË áõÃÛ³ Ý, ³ ëï í³ Í³ ÛÇÝ ëÇñá Í³ í³ ÉÙ³ Ý, Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Ë Õ×Ç 

³ ñÃÝ³ óÙ³ Ý, Ð³ Ûáó ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃÛ³ Ý ×³ Ý³ ãÙ³ Ý, ³ ñÅ³ ÝÇ ¹³ ï ³ ëï ³ ÝÇ Ï³ Û³ óÙ³ Ý¦( Նույն տեղում , էջ 111): 

ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ §² ñï »Ù Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÇ å á»½Ç³ Ý¦ ³ ßË ³ ï áõÃÛáõÝÁ Ñ³ ëáõÝ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝ ¿, ³ ÏÝ³ éáõ 

Ý»ñ¹ñáõÙ ³ ñ¹Ç Ñ³ Û ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï áõÃÛ³ Ý ³ ëå ³ ñ»½áõÙ ¨ ³ é³ çÇÝ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝáÕ ÅáÕáí³ Íáõ-ÑÇÙÝ³ ù³ ñÁ 

Ñ³ ñáõÃÛáõÝÛ³ Ý³ ·Çï áõÃÛ³ Ý ³ ëå ³ ñ»½áõÙ, áñÝ ³ ñÅ³ ÝÇ ¿ Éñç³ ·áõÛÝ áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý: 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

 

² Ý³ ÑÇï  ² թայան - բ.գ.թ., å ñáý»ëáñ, ԱրՊՀ գրականության և լրագրության ամբիոն 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 
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 ՀՏԴ 82.09:329.73(479.243)                                                                                      Գրականագիտություն 

 

ԲԱԳՐԱՏ ՈՒԼՈՒԲԱԲՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԸ 
 

Վալյա ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր` Արցախյան գոյամարտ, հերոսամարտ, արցախյան ֆենոմեն, տարեգրություն, գաղափարախոս, 
ժամանակագիր, օրհներգ, պատմագետ:  
Ключевые слова - Арцахская война, бой, арцахский феномен, летопись, идеолог, летописец, гимн, историк.  

Key words- Artsakh war, heroic battle, Artsakh phenomena, annals, ideologist, chronicler, hymn, historian. 

 

В.Аракелян 
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 героической освободительной борьбы арцахцев. 
Значительную часть литературных заслуг Б.Улубабяна составляют страстные публицистические статьи 

и очерки, переводы и отклики. 
Мы убеждены, что его художественно-литературное и научно-историческое наследие еще найдет 

своих исследователей. 
 

V.Araqelyan 
Bagrat Ulubabyan and the Liberating Fight of Artsakh  

 

B.Ulubabyan, the great esthete and historian, served to his people incessantly. Each of the great historical 
works and researches of the historian is the steady contribution to the chronicles of the Armenian struggle for 
freedom. 

The considerable part of the literary merits of B. Ulubabyan consists of his urgent articles and reviews, the 
works of literary criticism, translations from grabar (old Armenian language) and from Russian.  

We are convinced that his  literary and historical heritage still will be researched. 
 
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, գրախոսականներն ու թարգմանությունները: 

Մենք համոզված ենք, որ նրա գրական-գեղարվեստական ու պատամական գիտական 
ժառանգությունը դեռևս կգտնի իր նոր հետազոտողներին: 

 

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 պատմությունը եղավ, նրա հազարամյա 
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անկախ գոյությունը, որի սխրանքը պետական, ռազմական, մտավոր ու գիտական երևելի 

գործիչների բացառիկ առաքելությամբ է պայմանավորված»: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.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  

                                                 
1Բ.Ուլուբաբյան, «Ժամանակի քննոթյունը», «Վաչագան Բարեպաշտ» հր, 2006: 
 
2
 «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2001, թիվ 1: 
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Ահա, թե ինչպես է նկարագրել այդ պատմական իրադարձությունների մասնակիցն ու 

վկան` Բոգդան Ջանյանը. «Սկզբում, ինչպես միշտ, ամեն ինչ կարծես հաջող էր գնում: 

Ստեղծվել էր նույնիսկ այնպիսի վիճակ, որ թվում էր շարժումը վերջապես այս անգամ 

հասնում էր նպատակին և ուր որ է ահա Արցախը կփրկվի թուրք ազերիների 

բռնապետությունից և Արցախի պատմության բոլոր ելևէջերում հնչող «միացում» կոչն ու կանչը 

դառնում է երջանիկ իրողություն: Բայց ամեն ինչ շուռ եկավ. հույսերից պայծառացած 

արցախյան մթնոլորտը հանկարծ մթագնեց, դարձավ աղետավո¯ր, ինքը` շարժումը մեծ աղետ 

դարձավ առաջին հերթին շարժման ակտիվ մասնակիցների համար: Նրանց մեկուսացրին, 

կալամեջ արին այն ժամանակվա Արցախի դրածո տերերը, իսկ ժողովու՞րդը … ժողովուրդը 

ինչ, դեռ կարգին չէր արթնացել խաբեության քնից»:1 

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 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»:2  

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 

                                                 
1
 «Ð³ Û³ ëï ³ Ý», 1995Ã . 9 ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ:    

2 «Արարատ», Բեյրութ, 1995, 17 հունիսի: 
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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: 

Բ. Ուլուբաբյանի գործունեությունն ու գիտական ուսումնասիրությունները, նրա 

բանավեճերը, հրապարակախոսական կրակոտ ելույթները ուսուցողական հզոր լիցքեր են 

տվել արցախյան մեծ ազատամարտի նախապատրաստության ու պայքարի մարտիկներին: 

1975թ. Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Հ. Ալիևի պահանջով ԲԱՀ – ը 

(բարձրագույն ատեստացիոն հանձնաժողով) Բ. Ուլուբաբյանին պարտադրեց երկրորդ անգամ 

Մոսկվայում պաշտպանել դոկտորական թեզը: Այդ ժամանակ նույնիսկ չէր օգտագործվում 

«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 պրպտումների ու խորասուզումների արգասիք են` 

աղբյուրագիտական, փաստագրական հարուստ նյութերի հենքի վրա: Նա մեծ 

նվիրվածությամբ ու եռանդով վիպագրեց Արցախի պատմության նորօրյա հերոսամարտը: 

                                                 
1 «Ավանգարդ», 1995, 30 նոյեմբերի, թիվ 24: 
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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 առաջին սիրտը և ճակատագիրը պարտավոր էր պարգևել նրան 

երկրորդը, ինչպես տարիներ առաջ այդ նույն գոյապայքարի քառուղիներում մեծահոգաբար 

երկրորդը պարգևեց մյուս անձնուրաց ղարաբաղցուն` Զորի Բալայանին. Այդպիսի 

տարեգրությունները երկսիրտ տաղանդների կարիք են զգում: 

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»1:  

Իրոք, 1988-ի փետրվարի 20-ի ընդվզումը դարձավ այն համազգային հնոցը, որ արդար 

պայքարի լիցքերով պարուրեց հարյուր – հազարավոր հայորդիների` փոքրերից մինչև ծերերը: 

Հասարակության գրեթե բոլոր շերտերը և' Արցախում, և' մայր Հայաստանում, և' սփյուռքում 

ոտքի ելան` հանուն Արցախի փրկության և' ազատագրության, հանուն ժողովրդավարության:  

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: 

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 մտավոր որոնումների հորիզոնը, նաև` պահում արցախյան մի տոհմիկ ու 

յուրօրինակ երանգ հայ մշակութային տարեգրության մեջ: 

                                                 
1 «Երկիր», 2000, 9 դեկտեմբերի: 
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ԾԵՐԵՆՑԻ ԳՐԱԿԱՆ – ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

Հասմիկ ԲԱԲԱՅԱՆ 

 
Բանալի բառեր` Ծերենց, պատմավեպ, գրականություն, մամուլ, հրապարակախոսություն, արևմտահայություն, 

հեղափոխություն, ազատագրում, ազգային, ժողովուրդ: 

Ключевые слова: Церенц, исторический роман, литература, пресса, публицист, освобождение, национальный, 

народ. 
Key words: Tserents, historical novel, literature, press, publicist, revolution, liberation, national, people.   
 

А.Бабаян 

Литературно-общественная деятельность Церенца 

 

Известный армянский писатель, основоположник армянской историко-романтической повести, 

общественный деятель, публицист Церенц посвятил борьбе с отсталостью в Турции 40 лет, продвигая 

европейское просвещение. Романы Церенца вдохновляли армянский народ идеями национального освобождения 

в течение многих лет. 

Церенц был одним из тех представителей армянской литературы, которые  оставили  яркий след в 

духовной культуре нашего народа. За пятьдесят лет литературной и общественной деятельности, он стал 

одним из незаменимых фигур в армянской литературе. 

Результатом его  художественной и литературной деятельности конца 70-х годов 19-го века стали три 

его романа: "Левон Торос", "В муках рождения" и "Теодорос Рштуни", вошедшие в анналы классической 

армянской литературы. 

 
H.Babayan 

The Literary and Public Activities of Tserents 

 

The Armenian famous writer, the founder of Armenian historical and romantic novel, the public figure, the publicist 

Tserents 40 years of his life devoted to the fight against the backwardness in Turkey, promoting the  European 

enlightenment. Tserents‘ novels inspired ideas of national liberation of the Armenians for many years. 

Tserents was one of the representatives of the Armenian literature, who left his step on the spiritual culture of our 

people. He became one of the irreplaceable figures for his literary and public efforts which lasted for fifty years. 

Three of his novels:"Levon Toros", «In the Pains of Birth" and "Theodoros Rshtuni" became the result  of his 

artistic and literary activities at the end of the 70s of the 19th century: These novels set the writer among the classic 

Armenian authors. 

 
Հայ ականավոր գրող, պատմառոմանտիկական վեպի հիմնադիր, հասարակական գործիչ, 

հրապարակախոս Ծերենցը շուրջ 40 տարի անձնվիրաբար պայքարել է Թուրքիայում տիրող 
հետամնացության դեմ, պրոպագանդել եվրոպական լուսավորություն: Ծերենցի վեպերը ազգային 
ազատագրության ոգեշունչ գաղափարներով տասնամյակներ շարունակ խանդավառել են ժողովրդի 
միտքն ու զգացմունքները: 

Ծերենցը հայ գրականության այն ներկայացուցիչներից էր‚ որը մոտ հիսուն տարվա գրական-
հասարակական իր ջանադիր գործունեությամբ անմար հետք թողեց մեր ժողովրդի հոգևոր մշակույթի 
ասպարեզում` դառնալով հայ գրականության‚ որոշ իմաստով‚ անփոխարինելի դեմքերից մեկըֈ 

19-րդ դարի 70-ական թվականների վերջերից սկսված գրական-գեղարվեստական գործունեության 
արգասիքը հանդիսացան նրա երեք պատմավեպերը՝ «Թորոս Լևոնի»‚ «Երկունք Թ դարու» և «Թեոդորոս 
Ռշտունի» խորագրերով‚ որոնք գրողին դասեցին հայ նշանավոր հեղինակների շարքը: 

Ծերենցի վեպերը ազգային ազատագրության ոգեշունչ գաղափարներով տասնամյակներ շարունակ 
խանդավառել են ժողովրդի միտքն ու զգացմունքները: 

 

Ծերենցը հայ գրականության այն ներկայացուցիչներից էր‚ որը մոտ հիսուն տարվա գրական-

հասարակական իր ջանադիր գործունեությամբ խոր հետք թողեց մեր ժողովրդի մշակույթի 

ասպարեզում` դառնալով հայ գրականության‚ որոշ իմաստով‚ անփոխարինելի դեմքերից մեկըֈ 
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Հայ նշանավոր վիպասան, հրապարակախոս Հովսեփ Շիշմանյանը, իսկ 1872 թվականից 

սկսած՝ Ծերենցը‚ ծնվել է 1822 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Կ.Պոլսում: Նա շատ վաղ է կորցրել 

իր ծնողներին, մորը` երբ ընդամենը երեք տարեկան էր, իսկ հորը` տասնմեկ տարեկան 

հասակում: Մեկ տարի Կ. Պոլսի Միջագյուղի վարժարանում սովորելուց հետո 1831-ին նրան 

ուղարկել են Վենետիկ` Մխիթարյանների մոտ ուսանելուֈ 

1837-ին Ծերենցը վերադառնում է Կ.Պոլիս և ուսումը շարունակելու անհաջող փորձից հետո 

չնչին վարձատրությամբ ընդունվում է դեղագործի աշակերտ: 

Նրա երիտասարդությունը համընկնում է արևմտահայ իրականության մեջ ծավալվող 

ազգային զարթոնքի բուռն իրադարձություններին: Արմատական փոփոխություններ են տեղի 

ունենում հասարակական գիտակցության բնագավառում: Ծավալված լեզվապայքարում 

աշխարհաբարը վերջնականապես հաստատում է իր գոյության ու զարգացման իրավունքը: Մեծ 

թափ են ստանում մամուլը, հայրենասիրական դրամատուրգիան, թատրոնը, գրականությունը: 

Հասարակական կյանքում ձևավորվում են հակոտնյա` առաջադիմական և հետադիմական 

դիրքորոշումներ ու խմբակցություններ: Կազմակերպվում են ընկերություններ: 

  1848 թվականի սկզբներին բժշկություն ուսանելու նպատակով Ծերենցը մեկնում է Փարիզ, 

ընդունվում Սորբոնի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, միաժամանակ դասավանդում 

Մուրադ-Ռափայելյան վարժարանումֈ Նույն թվի Ֆրանսիական բուրժուական 

հեղափոխությունը, իտալական ազգային–ազատագրական շարժումները մեծ ազդեցություն են 

ունենում Ծերենցի լուսավորական աշխարհայացքի վրաֈ 1849-ին Ն. Ռուսինյանի, Ծերենցի և 

այլոց ջանքերով Փարիզում կազմակերպվում է «Արարատյան ընկերություն»–ը, իսկ 

ատենադպիրի պաշտոնը ստանձնում է Ծերենցը: 

 1852 թվականին ավարտում է Պիզայի համալսարանը, 1853 թվականին վերադառնում 

Կոստանդնուպոլիս, հանդես գալիս կրթադաստիարակչական բնույթի հրապարակախոսական 

հոդվածներով, մասնակցում ազգային սահմանադրության մշակմանը, պայքարում 

դավանաբանական վեճերի դեմ, դառնում հակահասունյան շարժման պարագլուխֈ 1860–ական 

թթ. սկզբերին, լինելով Պոլսում կազմակերպված «Բարեգործության ընկերության» 

հիմնադիրներից մեկը, զբաղվում է հայ ժողովրդի ազատագրական շարժման հարցերով, հարում 

Սվաճյան–Նալբանդյան խմբինֈ Զեյթունի ապստամբության նախօրեին մեկնում է Կիլիկիա, 

հալածվում քաղաքական գործնուեության համարֈ 

1860 թ. մայիսի 24-ին Կ. Պոլսի ազգային ժողովն ընդունում է արևմտահայության ներքին 

կյանքը կարգավորելուն կոչված Ազգային սահմանադրությունը (սուլթանական 

կառավարությունը այն վավերացրեց 1863թ. մարտի 17-ին): Չնայած դրանով նախատեսված 

խիստ սահմանափակ իրավունքներին այն որոշակի աշխուժություն մտցրեց ազգային կյանքում: 

1866թ. սեպտեմբերի 1-ին Մ. Պեշիկթաշլյանի, Ծերենցի, Ս. Թագվորյանի և այլոց գործուն 

մասնակցությամբ Կ. Պոլսում հիմնադրվում է «Բարեգործական ընկերություն հայոց» 

կազմակերպությունը, որը մինչ այդ ստեղծվածներից անմենաարմատականն էր:  

1872 թվականից ազգային կյանքին նվիրված հոդվածներով աշխատակցել է Մ. Մամուրյանի 

«Արևելյան մամուլ» հանդեսինֈ Ենթարկվելով նոր հալածանքների՝ 1876-ին բժշկի պաշտոնով 

մեկնել է Կիպրոսֈ 

Այդ շրջանում նա եղել է Վանում, Ալաշկերտում, Բասենում և այլուր, բժշկական օգնություն 

ցուցաբերել բնակչությանըֈ Կյանքի վերջին տարիներին Ծերենցն ապրել է Թիֆլիսում1ֈ 

1870-ական թվականների առաջին կեսին թուրքական դիվանագիտությունը եվրոպական մեծ 

երկրների, հատկապես Անգլիայի աջակցությամբ հայերի նկատմամբ վարում է երկակի 

քաղաքականություն2:  

                                                 
1 Ծերենց, Երկեր, Եր., Սովետ, գրող, 1985, 640 էջ, էջ 7: 
2
 Նույն տեղում, էջ 11: 
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Ծերենցն անդրադառնում է եվրոպական մեծ պետությունների կողմից սեփական շահերի 

համար հորինված «Արևելյան հարցին»: Ծերենցի դիտողություններն ու եզրակացությունները 

հավաստում են նրա քաղաքական սրատեսությունը: 

Սակայն կային նաև քաղաքական բնույթի հեռանկարային նպատակադրումներ` 

մասնավորապես կապված Կիլիկիայի հետ: Բոլորովին պատահական չէր, որ, ելնելով իր 

փորձից, Կիլիկիայի պատմության ու արդիականության նկատմամբ ունեցած տևական 

հետաքրքրությունից, իտալական ու բալկանյան ժողովուրդների ազատագրական պայքարի 

վերելքից, Ծերենցը ստեղծում է իր «Թորոս Լևոնի» վեպը: Միանգամայն իրավացի էր Ստ. 

Պալասանյանը, որը Գրիծ ստորագրությամբ Ծերենցի վեպին նվիրված գրախոսությունում գրում 

էր. «Քիչ գիրք կպատահի, որ «Թորոս Լևոնիի» նման յուր ժամանակին գրված ու հրատարակված 

լինի»1: 

Անձամբ ականատես ու մասնակից լինելով 1848 թ. ֆրանսիական փետրվարյան 

հեղափոխությանը‚ իսկ ընդհանուր առմամբ՝ ապրելով ու գործելով հասարակական-

քաղաքական տեսակետից բուռն դեպքերով առլեցուն մի ժամանակաշրջանում (1839 թ. 

սուլթանի Խաթթի շերիֆը‚ 1853 թ. ռուս-թուրքական պատերազմը‚ 1853 թ. Ղրիմի պատերազմը‚ 

1856 թ. սուլթանի Խաթթի հումայունը‚  1860 թ. ազգային սահմանադրությանը և այլն)‚ Ծերենցը 

իր ժողովրդի ու նրա մոտալուտ ու հեռավոր գալիքի համար մշակեց կայուն ու հետևողական 

աշխարհայացքային մի պլան: Ճիշտ է‚ հակասական և որոշ դեպքերում ուղղակի սխալներով լի 

էր այն‚ որ հիմնականում կապվում էր «վերևից հեղափոխություն» անելու երազանքի հետ‚ բայց 

նա այդ պլանը դարձրեց իր հրապարակախոսական գործունեության առանցքըֈ Հայ ժողովրդի 

փրկությունը նա նախ և առաջ տեսնում էր թուրքական ռազմաֆեոդալական բռնապետությունից 

ազատվելու մեջ‚ անագորույն մի բռնապետություն‚ որը ծանր մամլիչի նման ճնշում էր ոչ իսլամ 

ժողովուրդներին‚ մեռցնում նրանց հոգևոր կարողություններըֈ Ազատագրվելու այս 

գաղափարախոսության հետ Ծերենցը սերտորեն համակցում էր նաև մի ուրիշ կարևոր 

պահանջ՝ ազգային լուսավորության‚ կրթության‚ եվրոպական ոգով դաստիարակության և 

առաջադիմության պահանջըֈ Իրավացի էր Մատթեոս Մամուրյանը‚ որը‚ խոսելով Ծերենցի՝ այս 

շրջանի գործունեության մասին‚ նշում էր‚ որ վերջինս «Շատ նիզակներ կոտրած է գրական 

մենամարտերուն մեջ»2ֈ 

Հրապարակախոսական գործունեության շարունակությունն ու մի տեսակ ամբողջացումը 

հանդիսացավ Ծերենցի գրական-գեղարվեստական գործունեությունը‚ որով նա սկսեց զբաղվել 

19-րդ դարի 70-ական թվականների վերջերիցֈ Իրար հետևից ասպարեզ են գալիս նրա երեք 

պատմավեպերը՝ «Թորոս Լևոնի»‚ «Երկունք Թ դարու» և «Թեոդորոս Ռշտունի» խորագրերով‚ 

որոնք գրողին մշտական տեղ ապահովեցին հայ դասական հեղինակների շարքերում: 

Պատմավեպի ժանրին անցնելն ուներ իր հետևյալ՝ ներքին հիմնավոր պատճառաբանությունըֈ 

70-80-ական թվականներին տեղի ունեցած հասարակական-քաղաքական դեպքերը‚ 

առանձնապես 1877 թ. ռուս-թուրքական պատերազմը և անմիջապես դրան հաջորդած Սան-

Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիրը իր համբավավոր 16-րդ հոդվածով նորից վառ հույսեր 

ներշնչեցին հայ ժողովրդին‚ որ մոտենում է թուրքական բռնապետությունից ազատվելու 

բաղձալի պահըֈ Ուստի հարկավոր էր ոգևորել հայ ժողովրդին այդ հեռանկարով‚ նրա մեջ վառ 

պահել ազատատենչության ոգին: Իսկ մինչև վերջ ընթերցողների սեփականությունը դառնալու‚ 

լիուլի հասկացվելու համար անհրաժեշտ էր հրաժարվել «հնօրյա հանդերձից»՝ խրթին 

գրաբարից‚ որն ավելի ու ավելի էր կտրվում ժողովրդական լայն մասսաներից‚ և գրել ամենքին 

մատչելի աշխարհաբարովֈ 

                                                 
1 «Փորձ», 1879, №2, էջ 135-136: 

 
2
 Սովետական Հայաստան‚ 1963‚ № 52: 
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 Նրա առաջին վեպում՝ «Թորոս Լևոնի»-ում (1877թ.), պատկերում է Կիլիկիայի պատմական 

իրադարձությունները` քննադատելով հայ ֆեոդալների կենտրոնախույս ձգտումները: 

1879 թվականին Ծերենցը հրատարակում է «Երկունք Թ դարու» պատմական վեպըֈ 

Հայրենիքի ազատագրման համար արաբական խալիֆայության դեմ հանդես է գալիս «ժողովրդի 

մարդը»՝ Խութեցի Հովնանըֈ Նա ոտքի է հանում ժողովրդին՝ վերականգնելու Բագրատունյաց 

պետականությունըֈ  

1881 թվականին լույս է տեսնում «Թեոդորոս Ռշտունի» վեպըֈ Վեպի թեման վերցված է 7-րդ 

դարում Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձություններիցֈ Ներկայացնելով 

Բյուզանդիայի և Պարսից /այնուհետև արաբական/ պատերազմների թատերաբեմ դարձած 

Հայաստանի ծանր վիճակը՝ Ծերենցը ժողովրդին կոչ է անում դուրս գալ ընդդեմ բռնակալների1ֈ 

Ստեղծագործության նյութ դարձնելով Կիլիկիայի հայոց պատմական անցյալը՝ հայ-

բյուզանդական պատերազմները‚ Ծերենցը այդ հենքի վրա պատկերել է դյուցազուն Թորոսի 

սխրանքներն իր հայրենիքը փրկելու համարֈ Այդ անելու համար Թորոսը ստիպված է լինում ոչ 

միայն գործ ունենալ «խարդախ ու նենգավոր» Բյուզանդիոնի‚ այլև Իկոնիայի‚ Զինգի‚ 

Եգիպտական սուլթանի և մի քանի այլ պետությունների ներկայացուցիչների հետֈ Հեղինակը‚ 

շեշտելով հանդերձ իր հերոսի մարտավարական‚ ռազմագիտական մեծ ունակությունները՝ մեծ 

հաջողությամբ պատկերում է Թորոսին՝ որպես բանիմաց և մտացի դիվանագետիֈ Նա 

կարողանում է վարպետորեն լուծել Հայաստանի հարևան պետությունների‚ ներքին 

կենտրոնախույս իշխանների հետ առնչվող դիվանագիտական բազմաթիվ կնճռոտ ու խճճված 

հարցերը‚ մի անգամ ևս դրսևորելով իր հարուստ տվյալները այդ ասպարեզումֈ Ի 

հակադրություն իր եղբոր՝ կնաբարո և ծանծաղամիտ Մլեհի‚ Թորոսի մոտ շեշտված են 

կազմակերպչական մեծ կարողությունները‚ ղեկավարի խորաթափանցությունը‚ ջերմ 

հայրենասերի կրքոտ ոգինֈ Այս ամենի հետևանքով վեպի վերջում հառնում է Թորոսի այնպիսի 

ամբողջացված ու լիարյուն կերպար‚ որի կերտումը կարելի է համարել հեղինակի 

ստեղծագործական նվաճումներից մեկըֈ «Երկունք Թ դարու» պատմավեպը‚ որը հանդես եկավ 

նախորդից մոտ երկու տարի անց՝ 1879թ., հանդիսացավ Ծերենցի գեղարվեստական 

ստեղծագործության բարձրակետըֈ Նյութը դարձյալ պատմական է և նվիրված 840-ական 

թվականներին դեպի Հայաստան արաբների նախաձեռնած արյունալի արշավանքներին և հայ 

ժողովրդի ընդվզումին 200-ամյա լծի դեմֈ «Երկունք Թ դարուն» այս տեսակետից կարող է 

դիմանալ ամենախիստ ու պահանջկոտ քննությանֈ Հակադրվելով մեր պատմության մեջ 

տարածված և պատմավիպասանների կողմից օրինականացված այն սովորույթին‚ որ 

պատմության հերոսները կարող են լինել միայն «արք մեծամեծք և իշխանականք»‚ Ծերենցն 

առաջին անգամ կերտեց հասարակ շինականի հմայիչ կերպարըֈ Վեպի կենտրոնական հերոսը 

խութեցի Հովնանն է‚ պարզամիտ ու նահապետական այդ գյուղացին‚ որը կարողանում է ոտքի 

հանել հայ ժողովրդին արաբական ճնշողների դեմ ու համոզիչ հաղթանակի հասնելֈ 

Վճռականորեն շրջվելով ազնվականությունից‚ համարելով նրանց «բազմագլխյան վիշապ»‚ 

Ծերենցը դեմքով դառնում է դեպի հասարակ ժողովուրդը՝ նրա հետ կապելով փրկության և լավ 

ապագայի բոլոր գեղեցիկ հույսերըֈ Այս տեսակետից հատկանշական են քրմուհու խոսքերը‚ ուր 

հստակ երևում է հեղինակի պատմահայեցողությունըֈ Հասկանալի է‚ որ այս տեսանկյունով 

գրված վեպում ժողովրդական առաջնորդի՝ Հովնանի կերպարը պետք է լիներ և իրոք եղել է 

լավագույններից մեկըֈ Խենթ ու խիզախ‚ բայց՝ կշռադատող և հաշվենկատ‚ անշահախնդիր‚ բայց 

շահագետ և զգույշ‚ մարդասեր‚ բայց հայրենադավներին անխնա պատժող‚ խիստ ու խոժոռ‚ 

բայց՝ նուրբ և փխրուն սրտի տեր. այսպիսին է ընդհանուր գծերով Ծերենցի կերտած 

«ժողովրդյան մարդը»ֈ Վեպն ավարտվում է բազմանշանակ «Երկունք» վերնագիրն ունեցող 

լավատեսական մի վերջաբանովֈ Անհավասար կռվում հաղթում է հայ ժողովուրդը, և այդ 

հաղթանակի արտահայտությունը լինում է ինքնուրույն պետականության հաստատումըֈ 

Ծերենցի երրորդ՝ «Թեոդորոս Ռշտունի» պատմավեպը‚ որի նյութը վերցված է յոթերորդ դարի 

                                                 
1Ծերենց, Երկեր, (Տեքստը կազմ.` Ռ. Գ. Սարգսյան), Եր., Սովետ, գրող, 1985, 640 էջ, էջ 13: 
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Հայաստանի պատմական իրականությունից: Ծերենցն այստեղ ամփոփում է իր մտորումները 

հայկական ավատատիրական իրականության մասին և հայ ժողովրդի փրկության միակ 

ճշմարտացի ուղին տեսնում է լուսավորության մեջ‚ մի գաղափար‚ որն‚ ի դեպ‚ նա բազմիցս 

արծարծել է իր հրապարակախոսության մեջֈ Այս է Ծերենցի գեղարվեստական 

ժառանգությունը: 

1913 թ․ մայիսի 26-ին Հայ գրողների ընկերությունը Թիֆլիսի Խոջիվանքի գերեզմանատանը 

Ծերենցի մահվան 25-ամյակի առթիվ կատարում է հոգեհանգստյան արարողությունֈ 

Թումանյանը խոսք է ասում, որ տպագրվում է Ծերենցի գերեզմանի վրա. 

«Հայոց նորագույն գրականության պատմությունն ասում է՝ Ծերենցը եղավ մեր նոր 

պատմական վիպագրության հիմնադիրըֈ Եվ երբ ետ եք դառնում դեպի 60-ական թվականները՝ 

ճանաչելու՝ թե ո՞վ էր էդ հիմնադիր վարպետը— ձեր սիրտը լցվում է անկեղծ հրճվանքովֈ 

Չգիտեք` նրա ազատասեր ոգու վրա հիանաք, նրա վառ հայրենասիրության ու 

ժողովրդասիրության վրա զարմանաք, նրա հոգու ազնվության մաքրության վրա ուրախանաք, 

թե նրա սրտի քնքշության ու ճաշակի նրբության վրաֈ 

Եվ ի՜նչ իմաստուն ու գեղեցիկ է դնում նա իր գործի հիմքը՝ իրեն հերոս առնելով Թորոս 

Լևոնին, բյուգանդական բանտում փակված հայ իշխանազնը, որ բանտից դուրս փախչելով, 

հասնում է իր հայրենիքը ազատասիրության շունչ է փչում, սիրտ տալիս, ոտքի է հանում իր 

ժողովրդին ու կանգնեցնում է ամուր՝ իր ազատ կյանքով ապրելուֈ 

Էսպիսով նա հանդիսանում է մի խորհրդանշան _ հայ ժողովրդի ազատասիրության ոգին, մի 

ոգի, որ թագավորում է հայոց թե պատմական, թե ժամանակակից կյանքի վրա հիմնած 

գրականության մեջ և զորանում ու ամրանում է ժողովրդական ուժով՝ հերոսական 

խորհուրդներից հերոսներ ծնելովֈ 

Հայոց Գրողների Ընկերությունը էսօր եկել է ծաղիկներով ու զարդարել Ծերենցի գերեզմանը 

նրա մահվան 25-ամյակի առիթովֈ 

Սակայն էս ծաղիկները չնչին զարդեր են նրա մեծ շիրմի համարֈ Սրանց բոլոր արժանիքն էն 

է, որ մեր զգացմունքների արտահայտությունն են էսօրֈ Սրանցով չպիտի զարդարվի նրա 

շիրիմը, մի շիրիմ, որ զարդարված է տաղանդի, ժողովրդասիրության ու մաքրության անթառամ 

զարդերով, թե լավ գրողի, թե ազնիվ մարդու վսեմ առաքինություններովֈ Եվ մենք չենք եկել մեր 

հանդեսով ու ճառերով նրան բարձրացնելու, այլ եկել ենք՝ նրան հիշելով՝ նրանով բարձրանալուֈ 

Եվ թո՛ղ օրհնված լինի նրանց հիշատակը, որոնք իրենց կենդանության օրով ժողովուրդներին 

կյանք և շունչ տալուց հետո էլ՝ չեն դադարում իրենց գործերով ու գերեզմաններով էլ 

ազնվացնելու և բարձրացնելու մարդկանց ու ժողովուրդներինֈ  

Թող օրհնված լինի Ծերենցի հիշատակը»1ֈ 

1913 

 
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.  
 
Հասմիկ Բաբայան -ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի հայցորդ 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 

                                                 
1
 «Հորիզոն» թերթում, (1913, մայիսի 2, №115): 
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ՀՏԴ   329.79(479.243):82.09                                                                                    Գրականագիտություն                                                                                                                                                              

ԱՐՑԱԽՅԱՆ  ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ  ՊԱՅՔԱՐԸ ԵՒ ՎԼ.ՊՈՆՈՄԱՐՅՈՎԻ 

«ԱՐՑԱԽ-ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՈՂ» ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ 
 

Զինաիդա ԲԱԼԱՅԱՆ 
                                 

Բանալի բառեր - Արցախյան շարժում, Արցախ-սրբազան հող, ԼՂՀ անկախության 20-րդ տարեդարձ, 366-րդ 

գվարդիական մոտոհրաձգային զորագունդ, սեգ Արցախ, Կովկաս, ազատություն, հայ-ռուս գրական կապեր, 
քաղաքացիական հզոր պաթոս  
Ключевые слова: арцахское движение, Арцах – священная земля, 20-летие независимости НКР, 366-я гвардейская 
мотострелковая дивизия, великий Арцах, Кавказ, свобода, армяно-русские литературные связи, мощный гражданский 
пафос. 
Keywords: Atrsakh movement, Artsakh – the sacred earth, 20  anniversary of the independence of NKR, the 366th Guards 
motorized rifle division, the great Artsakh, freedom, Armenian-Russian literary communications, powerful civil pathos. 

    
З. Балаян 

Арцахская освободительная борьба и поэтический сборник В.Пономорева 

 «Арцах - священная земля» 
 

Оказавшись на политической арене межнациональных переговоров и их требований, в эпицентре 

экстренных новостей, Арцах, встав на защиту своей свободы и независимости, волею судьбы обретает новых 

друзей и соратников, которые разделяют его судьбу. В этом ряду достойное место занимает Владимир 

Пономарев, русский сын арцахского народа, для которого ―Арцах - священная земля‖.  

 

Z. Balayan 

The Artsakh Liberation Struggle and «Artsakh – a Sacred Land» Poetic Collection by V.Ponomorev  

 

Appeared in the political arena of international negotiations and their requirements, in the midst of breaking news, 

Artsakh stood up to defend its freedom and independence and found new friends and supporters by fate, among which 

we can distinguish Vladimir Ponomarev,a Russian son of Artsakhian people, for whom «Artsakh is a sacred land». 

 
 

Աշխարհի զուգահեռներում, քաղաքական հարթակներում, միջազգային երկխոսություններում ու 
դրանց հարցադրումներում, թեժ լրատվական հանգույցներում հայտնված, իր ազատության համար 

սրբազան պայքարի ելած Արցախը ճակատագրի բերումով նո՛ր բարեկամներ, նո՛ր համակիրներ, նորի և 

հնի ավանդները շարունակող նվիրյալներ, ցավակիցներ, բազկով ու հոգով բախտակից ուխտյալ 
բարեկամներ ձեռք բերեց, որոնց շարքում առանձնանում է Վլադիմիր Պոնոմարյովը՝ ռուս որդին 

Արցախի, որի համար «Արցախը սրբազան հող» է, «Արցախը ուրիշ է երկրների մեջ»: 
 

Հայ և ռուս ժողովուրդների  բարեկամության, համագործակցության պատմության 

քաղաքական, տնտեսական և մշակութային համակրությունների, փոխադարձ շփումների, 

ըմբռնումների ոսկե շղթան դարերի պատմություն ունի, որը արտահայտվել է տարաբնույթ 

դրսևորումներով, այդ թվում նաև հոգևոր առնչություններով ու գրական ամուր կապերով: 

Հայ և ռուս ժողովուրդների` դարերում ամրապնդված բարեկամության օազիսում են 

կանգնած Գրիբոյեդովը, Պուշկինը, Վլ.Դալը, Լերմոնտովը, Գորկին, Բրյուսովը, Օսիպ և 

Նադեժդա Մանդելշտամները, Գորոդեցկին, Տոլստոյը, Սախարովը, Կրիվոպուսկովը և շատ ու 

շատ ներկայացուցիչներ, գիտության, արվեստի,  այլևայլ  բնագավառների գործիչներ: 

Արցախյան շարժումը, արցախահայության արդարացի և օրինական պահանջը՝ Մայր 

Հայաստանին միանալու իղձը, ժողովրդավարության, ինքնորոշման ճանապարհով այն կյանքի 

կոչելու ջանքերը, համառությունը հանդիպելով գորբոչովյան հոգեվարք ապրող քաղաքական 

ավանտյուրային և խառնաշփոթին, վերածվեցին Ադրբեջանից պարտադրված պատերազմի, 

որն իր հերթին քաղաքական հզոր բախումներում հայտնված Արցախին, արցախահայության 

քաղաքական ճակատագրին նոր, հզոր երանգներ ու շարժ բերեց: 

Արցախյան պատերազմն ավարտվեց արցախահայության հաղթանակով: 

Խրոխտ ու արիական, հզոր ու առնական, հերոսական Արցախը՝ բարձրաբերդ ու 

անհաղթահարելի արծվաբույնը, ինչպես շատերի, այնպես էլ պոետ-զինվոր-քաղաքացի 
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Վլադիմիր Պոնոմարյովի համար, իր մեծ նախորդի՝ Վլադիմիր Մեծի նման սիրեց հայոց 

Արցախը՝ «սրբազան հողը», որի բանաստեղծական հավատամքը եղավ «Արցախ-սրբազան հող» 

ժողովածուն:  

Վարդան Հակոբյանն արժեվորելով Պոնոմարյովի քաղաքացիական խիզախությունը, իր 

խմբագրական մուտքի խոսքում նշում է. «Յուրաքանչյուր ճշմարիտ պոետ մշտապես ունենում է 

իր խրամատը՝ ճշմարտության համար մղվող հավերժական կռվի մեջ: Ես հավատացած եմ, Վլ. 

Պոնոմարյովի բանաստեղծությունները բոցեր են, որ սերվել են արցախյան գոյամարտի 

կրակներից:…. Հեղինակը, որ Ստեփանակերտում տեղակայված 366-րդ սովետական 

գվարդիական մոտոհրաձգային զորագնդի սպաներից էր, անթաքույց սիրով է պատկերում 

Արցախի հայության ազգային-ազատագրական արդարացի պայքարը»1:  

Հատկանշական է այն, որ Պոնոմարյովը ժողողովածուում զետեղել է 20 (10+10) 

բանաստեղծություն՝ ի պատիվ ԼՂՀ անկախության 20-րդ տարեդարձին: 

Բանաստեղծը լավագույնս է ուսումնասիրել Արցախի հետաքրքիր և հնաբույր 

պատմությունը՝ հայոց ընդհանուր պատմությանը զուգահեռ, նրա բնավորության 

առանձնահատկությունները, մտախառնվածքը (մենթալիտետը, ազգերի մեջ՝ բարձր տեսակը, 

որակը): 

«Ռուս որդին Արցախի»  վերնագրով քերթվածում, որը հեղինակը նվիրել է ԼՂՀ հռչակման 20-

ամյակին և հերոսական արցախահայությանը, նկատվում են բանաստեղծի անկեղծ ու 

ճշմարտացի մտորումները, գնահատումները, պոետական կուլտուրան, որոնք հատկանշում են 

իրենց կամային ու անպարտելի ու որոշումներում աննահանջ արցախցիներին, ազատաբաղձ ու 

հերոսական Արցախը, որոնք մի անգամ չէ, որ ապշեցրել, զարմացրել են աշխարհին ու 

հատկապես իրեն ճանաչողներին: 

Դրանք մե՛րթ հատկանշում են արցախահայության զարմանահրաշ ու բարձրատաղանդ 

որակները, մե՛րթ նրա մաքառող ու քաջարի ոգին, նրա պատմությունը, բնության հիասքանչ ու 

հրաշակերտ պատկերները, աշխարհագրական վեհություններն ու բարձրաբարձր լեռները` 

որպես անհաղթ այրուձի: Ժողովուրդն ու բնությունը միաձույլ համամասնություն են կազմում 

Պոնոմարյովի բանաստեղծական անցումներում. 

Երկիրը իրենց սրտերի մեջ է,  

Բերկրանք ու վիշտ են տեսել դարերում, 

Ազատությունը՝ դարձրած լուսե տենչ, 

Նրանք ձեռք բերին դաժան մարտերում 2: 

Բանաստեղծը հպարտ է իր բաժին Արցախով և այդ սիրո ու գնահատելի նվիրվածության 

համար` իրեն տրված բնութագրումներով.  

Ուր լինում եմ ես, մարդիկ ասում են. 

«Ռուս որդին ես դու սեգ Արցախի»:           

 -Ճշմարիտ եք դուք, մի տոհմից ենք մենք, -  

Պատասխանում եմ ջերմ ու սրտալի3: 

Հեղինակը բացահայտում է արցախցու բնավորության հզոր, բայց և ներող ջիղը, շինարար, 

արարչագործ էությունը` սրբագործված հաղթանակներով:  

Հիրավի, ազատատենչ Արցախը միայն մեծագույն  հարգանք և անմար սեր է բորբոքում 

յուրաքանչյուր ազնիվ մարդու հոգում, առավելապես այդ զգացողություններն է ունենում 

Պոնոմարյովը: Նա հեռվից-հեռու հավատով և սպասելիքներով,  ոգու թևերով ու  

անպայմանորեն նաև մոտիկից է դիտում սիրելի Արցախի վերակերտումը, թռիչքները. 

Երիտասարդ է՝ 20 տարեկան, 

Նրա մի տարին մի լիքը դար է, 

                                                 
1 Հակոբյան Վ., Երկու խոսք, տե՛ս Պոնոմարյով Վլ., Արցախ-սրբազան հող, Ստեփանակերտ, §Սոնա¦ հր., 2011, էջ 3: 
2 Պոնոմայրով Վլ., Արցախ-սրբազան հող, Ստեփանակերտ, §Սոնա¦  հր., 2011, էջ 36: 
3 Նույն տեղում, էջ 38: 
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Նա նվաճել է իրավունքը իրեն 

Ու կապրի ազատ, քանզի արդար է       2011թ.1: 

Ո±վ  է նա՝ ռուս որդին Արցախի. ի±նչ ծննդավայր, ի±նչ արմատներ, ուսումնառության, 

ճանաչողության, աշխարհաընկալման, աշխահաըմբռնման ի±նչ ժամանակներ է արձանագրում 

նրա կյանքի խրոնիկան. հարցերին պատասխանում է պոետ-քաղաքացու-զինվորական սպայի 

հարուստ կենսագրությունը:  

«Ձոն Արցախին» քերթվածով է բացվում գրքույկը: Այն նվիրված է Արցախի ժողովրդին և 

պաշտպանության բանակին: 

Յուրաքանչյուր տողում, մտահանգման մեջ ազնվաբարո Արցախն է՝ «երկիր- սրբազան հող»-

ը, հարազատներին դեպի տուն կանչող, հարազատների կորուստը սգացող մայրերով, 

նահատակների պայծառ հիշատակներով, լուսավոր ապագայի սպասումներով: 

Վլադիմիր Պոնոմարյովը  խիզախման, կարոտի, պատվախնդրության, հրաժեշտի ու 

բաժանման խորհուրդներով զինված, հաղթանակի, ընկերության ցնծությունը կիսած, դրանք 

որպես անմար հիշատակի խոսքեր հնչեցրած տողեր ունի գրքույկում՝ նվիրված 366-րդ 

մոտոհրաձգային գնդի վետերաններին՝ իր մարտական ընկերներին: 

Պոեմի շարերով սահում է մարտնչող Արցախի նկարագիրը. 

Ղազախն է այստեղ, ռուսը, վրացին, 

Հայերն են նաև՝ ցասումով եռուն, 

Մենք միասին ենք՝ ուժով հրածին, 

Թեկուզ գործում ենք Մոսկվայից հեռու2: 

….Ես ձեզ հետն եմ միշտ, իմ լավ ընկերներ, 

Մեր գնդի շունչն եմ զգում կրծքիս տակ, 

Մեր անցած ուղին պատմությունն է մեր,  

Ռուսաստանի ոգին է շիտակ3: 

….Աշխարհում միայն  հիշվում են նրանք, 

Ովքեր նեցուկ են դառնում ճնշվողին, 

Մենք` և շարքային, մենք` նաև սպա, 

Օգնել ենք մարդկանց Արցախյան հողի4: 

Եվ տարիները անցնում են հերթով, 

Թնդանոթները լռել են ասես, 

Արցախն է քայլում իր ընտրած երթով,- 

Ազատ և անկախ` լեռան արծվի պես5: 

Պոեմը հիմն է ազատության, հաղթության, բարեկամության և սուր է`ընդդեմ պատերազմ. 

Բայց վառվում է դեռ հողը Կովկասի, 

Վառոդի ծուխն է մղում լեռներում, 

Ես, որ տեսել եմ պատերազմ ու մահ, 

Կռիվը, մարդիկ, երբեք չեն ներում 

2009թ.6: 

Եթե հինավուրց ու հերոսական, գեղեցկագույն Արցախը հմայել է պոետին, հազար կապերով 

կապել նրան, ապա պարզ է` ինչ հրեղեն կանչերով է հինավուրց երկիրը նորից կանչում պոետին 

յուր գիրկը. այն բարձր նվիրումով է պոետականացված «Ղարաբաղն է միշտ իմ երազներում»  

բանաստեղծության մեջ. 

Այնտեղ  անցել է ջահելությունս փոթորկոտ ու խենթ, 

                                                 
1 Նույն տեղում, էջ 38: 
2 Նույն տեղում, էջ22: 
3 Նույն տեղում, էջ 23: 
4 Նույն տեղում, էջ 24: 
5 Նույն տեղում, էջ 24: 
6 Նույն տեղում, էջ 24: 
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Ու չեմ ափսոսում, որ այնտեղ կյանքիս էջերն եմ գրել, 

Իմ հուշերի մեջ այդ տարիներն են զրուցում ինձ հետ, 

Թեկուզ մազերիս ժամանակը իր եղյամն է դրել1: 

Յուրաքանչյուր բանաստեղծությունից ու բանաստեղծական քառատողերից կամաց-կամաց 

բացվում է, ամբողջանում Արցախի նկարագիր-պատկերը: 

….Հրաշագործ երկիր-դյուցազուն Արցախ, աշխարհին ճանաչ, 

Հզոր գիրկդ բաց, թող սերունդներիդ ժպտա քո արփին,  

Ծնկի չես իջնի քո հին, վայրենի թշնամու առաջ, 

Դու ճորտ չես դառնա ու չես խոնարհվի երբեք քո ճամփին2: 

 Պատկերը ավելի ընդգծված ու ամբողջացված ենք տեսնում բանաստեղծության  վերջին 

երկու տներում, որտեղ մարտնչող Արցախն է երևում իր նվաճած ազատությամբ. 

Ազատությունդ նվաճել ես դու արյունով քո թանկ, 

Ստիպել ես դու, որ ոսոխներդ գնահատեն քեզ, 

Պարզած դրոշդ, զինազնշանդ և օրհներգդ հաղթ, 

Քայլում ես դեպի գալիք դարերը քո արևակեզ3: 

«Տասնյոթ տարի անց» բանաստեղծության մեջ հեղինակը կենդանացնում է ոչ հեռավոր 

անցյալը, ահավոր 1992թ.: Հիշողությունները հորձանք են տալիս ու ակամայից տխուր 

պատկերներին հաջորդում է հաղթանակած Արցախի դիմագիծը՝ ցնծուն ու ծաղկուն. 

Այս հաղթանակը դու նվաճել ես 

Կյանքի թանկ գնով, միասնությամբ կուռ, 

Այս Հաղթանակով դու ճանաչվել ես 

Քո ըմբոստ հոգով ու սրտով քո հուր             2009թ. 4:                                                                

Ժողովածուն «Ցեղասպանություն» բանաստեղծությամբ է ավարտվում: Բանաստեղծը անհուն 

ատելությամբ ու հզոր ձայնով է թվարկում  ցեղասպանության բոլոր դահիճներին, նրանց համար 

Աստծո կողմից գուշակում պատիժ. 

Դուք ազատության դահիճներ դաժան, 

Ումի՞ց եք կորզել իրավունքը ձեր, 

Որ արարքներով մութ ու անբաժան 

Կառչած եք մնում օրենքներին ձեր5: 

Քաղաքացիական հզոր պաթոսով, բանաստեղծական հրաշալի տաղանդով, լեզվական 

համապատասխան կուլտուրայով, առանձնացող ոճով և մեծ սիրո դրսևորմամբ են ավարտվում, 

կուռ ամբողջություն կազմում ռուս բանաստեղծի, Արցախի որդու, քաջարի սպայի` Վլ. 

Պոնոմարյովի «Արցախ, սրբազան հող» ժողովածուն, որը համոզված ենք`անպայմանորեն 

կունենա  հայ-ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամության շարունակող օղակ ու այն 

կդառնա հայ-ռուս գրական կապերի, սիրո, քաղաքական դաշնության հազարամյա 

շարունակվող զարմանահրաշ  լեգենդ: 

Վլ. Պոնոմարյով, երևույթ, որի ոչ միայն գրական, զինվորական, այլև գիտական 

գործունեության հասուն վկայությունը նրա պաշտպանած թեկնածուական ատենախոսությունն 

է՝ «Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը», որով հեղինակը ստացել է պատմական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:  

     

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.                       
Զինաիդա Բալայան - բ. գ. թ., դոցենտ, ԱրՊՀ 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 

                                                 
1 Նույն տեղում, էջ 27: 
2 Նույն տեղում, էջ 28: 
3 Նույն տեղում, էջ 28: 
4 Նույն տեղում, էջ 35: 
5 Նույն տեղում, էջ 45: 
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Ðî¸  82.09(479.243)                                                                                                     Գրականագիտություն 
 

Ðà ô Ø ² Ü Æ ¼Ø Æ  º ì  Ø ² ø² è Ø ² Ü  öÆ ÈÆ ê à ö² Úà ô Â Úà ô Ü Ü  

² ð ò ² Ê Ú² Ü  ² ¼² î² Ø ² ð îÆ  º ð ¶º ð à ô Ø  
 

² Ù³ ÉÛ³  ¶ՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր`ազատագրական պայքար, ազատամարտի պոեզիա, արցախյան շարժում, ղարաբաղյան 
հիմնախնդիր, բանաստեղծություն, պոետ պատկեր, մետաֆոր, այլաբանություն, ենթատեքստ, հումանիզմ: 
Ключевые слова: освободительная борьба, военная поэзия, арцахское движение,  карабахская проблема, стихотворение, 
поэтический образ, метафора, аллегория, мотив, гуманизм. 
Keywords: liberating fight, military poetry, Artsakh movement, Karabakh problem, poem, poetic image, metaphor, allegory, 
motive, humanity. 

А. Григорян 

Философия гуманизма и борьбы в арцахских освободительных песнях 

 

В данной статье литературовед Амалия Григорян обратилась к национально-освободительным 

произведениям арцахских писателей, в частности, Мовсеса Яхшунца и Юрия Саакяна. Автор научно 

проанализировала основные произведения писателей на военную тематику и  пришла к интересным 

заключениям. Свои литературоведческие исследования и наблюдения Амалия Григорян провела на фоне как 

армянской, так и русской и зарубежной литературы. 
 

A.Grigoryan 

The Philosophy of Humanism and Struggle in the Artsakh Liberation Songs 

 

In the article literary scholar Amalya Grigoryan refers to Artsakh writers‘ national liberation works, particularly, 

Movses Yakhshunts‘ and Yuri Sahakyan‘s works. The author conducts scientific analysis of writers‘ main works on 

military themes and comes to interesting conclusions. The literary researches and observations are conducted on the 

background of the Armenian, Russian and foreign literature. 
 

² Ûë Ñá¹í³ ÍáõÙ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï  ² Ù³ ÉÛ³  ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÁ ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓ»É ¿ ² ñó³ Ë Ç ·ñáÕÝ»ñÇ ¨, 

Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë, Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÇ ¨ ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ ³ ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÝ ³ ñï ³ óáÉáÕ 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇÝ:  Ð»ÕÇÝ³ ÏÁ ·Çï ³ Ï³ Ý í»ñÉáõÍáõÃ Û³ Ý ¿ »ÝÃ ³ ñÏ»É Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÇ å ³ ï »ñ³ ½Ù³ Ï³ Ý 

Ã »Ù³ Ûáí ·ñí³ Í ·ÉË ³ íáñ »ñÏ»ñÁ ¨ Ï³ ï ³ ñ»É Ñ»ï ³ ùñùÇñ »½ñ³ Ñ³ Ý·áõÙÝ»ñ: Æ ñ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï ³ Ï³ Ý 

Ñ»ï ³ ½áï áõÃ ÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñÁ ² Ù³ ÉÛ³  ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÁ Ï³ ï ³ ñ»É ¿ ÇÝãå »ë Ñ³ Û, ³ ÛÝå »ë ¿É éáõë ¨ 

Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ñ³ Ù³ å ³ ï Ï»ñáõÙ: 

 

² ½·Ç Ùï ³ íáñ³ Ï³ ÝÁª ÉÇÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹Ç ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÇÕÓ»ñÇ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï ÇãÁ, 

³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ µáÉáñ ÷ áõÉ»ñáõÙ ¿É Ñ³ Ûï Ýí»É ¿ Çñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýï ñáÝáõÙ: Ü ³  

Ñ³ Ý¹»ë »Ï³ í áã ÙÇ³ ÛÝ áñå »ë ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý ³ ñ¹³ ñ ó³ ëÙ³ Ý áõ ÁÝ¹í½áõÙÝ»ñÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áë, ³ ÛÉ̈ ª 

ÁÝÃ³ óù ï í»ó å ³ Ûù³ ñÇÝ: ² Ûë ³ éáõÙáí ³ Ý·Ý³ Ñ³ ï »ÉÇ ¹»ñ³ Ï³ ï ³ ñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ Ý Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ 

ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ³ ÛÉ³ Ë áÑ ×³ Ý³ ãí³ Í ³ ÛÝå ÇëÇ ·ñáÕÝ»ñ, ÇÝãå ÇëÇù »Ý, ³ ë»Ýù, ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½Á, ä ³ ñáõÛñ 

ê ¨³ ÏÁ... ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½Ç ¦Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ áÕµÁ§ Ñ³ Ý×³ ñ»Õ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ ÏáÙáõÝÇëï ³ Ï³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñáí Ï³ Õ³ å ³ ñí³ Í Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç å ³ ÛÃ»ó éáõÙµÇ ÝÙ³ Ýª ÙÇ³ Ý·³ ÙÇó ÷ áË »Éáí 

ÙÃÝáÉáñï Ý áõ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ñ³ Û³ óùÝ»ñÁ, å ³ ñ½»ó ¹³ éÁ ×ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝÁ: Ö Çßï  ¿, ³ ÛÝ å ³ ñµ»ñ³ Ï³ Ý 

Ù³ ÙáõÉáõÙ Ï³ Ù ·ñù»ñáõÙã¿ñ ï å ³ ·ñíáõÙ, µ³ Ûó Ó»é³ ·Çñ íÇ×³ ÏáõÙ Ó»éùÇó-Ó»éù ¿ñ ³ ÝóÝáõÙ, 

áõë³ ÝáÕáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí Ñ³ ëÝáõÙ ² ñó³ Ë , ê ÷ ÛáõéùáõÙ ï ³ ñ³ ÍíáõÙª ³ í»ÉÇ Ñ³ ×³ Ë ³ ÏÇ ¹³ ñÓÝáõÙ Ýñ³  

Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ï Ý³ ÛÇÝ Ï³ É³ ÝùÝ»ñÁ Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ¸ ³  Ù»ñ ¹Åí³ ñÇÝ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý 

Ù»ç ³ ÛÝå ÇëÇ ÙÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ Ý ¿ñ, »ñµ ÇëÏ³ Ï³ Ý Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹Çï íáõÙ ¿ñ áñå »ë 

Ñ³ Ûñ»Ý³ ¹³ íáõÃÛáõÝ, »ñµ ×ßÙ³ ñÇï  Ë áëùÇ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÇÝ »ÝÃ³ ñÏáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ É³ Í³ ÝùÝ»ñÇ áõ ³ Ý³ ë»ÉÇ  

Ïï ï ³ ÝùÝ»ñÇ: ê ³ Ï³ ÛÝ ÞÇñ³ ½Ç µ³ ñÓñ ÅáÕáíñ¹³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ý ÷ ñÏáõÙ ¿ñ ÇßË ³ Ý³ Ï³ Ý Í³ Ûñ³ Ñ»Õ 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ¦Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ áÕµÁ§ Ù»ñ ùÝ³ ñ»ր·áõÃÛ³ Ý å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ø Ïñï Çã 

ä »ßÇÏÃ³ ßÉÛ³ ÝÇ ¦¼»ÛÃáõÝÛ³ Ý »ñ·»ñ§-Çó, Ø Çù³ Û»É Ü ³ Éµ³ Ý¹Û³ ÝÇ ¦² ½³ ï áõÃÛáõÝ§ ÙáÝáõÙ»Ýï ³ É 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï á Ï³ ½ÙáõÙ ¿ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ »ññáñ¹áõÃÛáõÝ, ³ ÛÝ ÙÇ³ Ý·³ ÙÇó µ³ ó»ó ÙÇÉÇáÝ³ íáñ 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ëï áí áõ Ï»ÕÍÇùáí ßÕ³ ñßí³ Í ³ ãù»ñÁ, ÙÃÝáÉáñï Á ÷ áË »ó. 

  Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ Ùáñë Ï³ ÝãÝ ¿, 

  Æ ÝÓ ¿ Ï³ ÝãáõÙ ÑáõÛëáí ï ñï áõÙ, 

  Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ ÇÙ Ï³ Ï³ ãÝ ¿, 
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  Î ³ ñÙÇñ, µ³ Ûó ë¨ áõÝÇ ëñï áõÙ
1
: 

Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ ² ¹ñµ»ç³ ÝÇÝ µéÝÇ Ï»ñå áí Ïóí»Éáõó Ñ»ï á, ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½Ý ³ é³ çÇÝ ³ Ý·³ Ù 

·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ³ Ûëå ÇëÇ µ³ ñÓñ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ Ë áëùáí ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓ³ í Õ³ ñ³ µ³ ÕÛ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ñÇÝ, 

ÁÙµáëï ³ ó³ í ³ Ý³ ñ¹³ ñáõÃÛ³ Ý ¹»Ù, ³ ½³ ï ³ ëÇñ³ Ï³ Ý Çñ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÇ ßáõñç Ñ³ Ù³ Ë Ùµ»ó ³ ÙµáÕç 

Ñ³ ÛáõÃÛ³ ÝÁ: Ü ³  ³ ÛÝå ÇëÇ å ³ ï Ï»ñÝ»ñáí ³ Ùñ³ ·ñ»ó ×ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝÁ, áñ ÙÇ ³ ÙµáÕç Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ »ñÏñÇ 

å »ï ³ Ï³ Ý Ù»ù»Ý³  ãÏ³ ñáÕ³ ó³ í ³ Ý·³ Ù ³ é³ ñÏáõÃÛáõÝ ·ï Ý»É: ¦Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ Ùáñë Ï³ ÝãÝ ¿ §... º í »Ã» 

ÝÏ³ ï Ç ³ éÝ»Ýù Ý³ ¨ ³ ÛÝ Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÁ, Ã» Ù³ Ûñ³ Ï³ Ý ë»ñÝ ÇÝãå ÇëÇ Ù»Í áõ ¿³ Ï³ Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ 

Ù»Í å á»ï Ç Ñ³ Ù³ ñ (Ù³ Ý³ í³ Ý¹ª Ýñ³  Ñ³ Ù³ ñ Ù³ ÛñÁ å ³ ï Ï»ñÝ ¿ Ù³ Ûñ Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ), ³ å ³  å ³ ñ½ 

Ï¹³ éÝ³ , Ã» ÇÝãå ÇëÇ Ë áñùáíáõ í»ÑáõÃÛ³ Ùµ ¿ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ÏáÕÙÇó µ³ ñÓñ³ óí³ Í Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ Ù³ Ûñ 

Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇÝ í»ñ³ ¹³ ñÓÝ»Éáõ Ñ³ ñóÁ: º í áñù³ Ý ¿É ÑáõÛëÁ ÉÇÝÇ ¦ï ñï áõÙ§, ³ ÛÝáõ³ Ù»Ý³ ÛÝÇí, ³ ÛÝ 

Ñáñ¹áñáõÙ áõÏáãáõÙ ¿ Ë Ç½³ Ë Ù³ Ý: ÐÇñ³ íÇ, Ù»Í Ñ»ñÏ»ñÇ ë»ñÙÝ³ ó³ Ý ¿ ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½Á, áñÇ 

·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÁ áã ÙÇ³ ÛÝ ÍÉ»óÇÝ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ëñï »ñáõÙ áõ Ùï ù»ñÇ Ù»ç, ³ ÛÉ  ³ ñ·³ ë³ íáñí»óÇÝ, ï íÇÝ 

Çñ»Ýó  ó³ ÝÏ³ ÉÇ å ï áõÕÝ»ñÁ:  Ð³ ÛÏ³ Ï³ Ý ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý ÇÙ³ ëï áõÃÛáõÝÝ ³ ëáõÙ ¿ª  ³ ÛÝ,  ÇÝãË áëùÝ ¿ 

³ ÝáõÙ, ³ ßË ³ ñÑáõÙ ³ ÛÉ ÙÇ áõÅãÇ Ï³ ñáÕ Ï³ ï ³ ñ»É: 

² ½·³ ÛÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÁ, µÝ³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, ÝáñáíÇ ¿ÇÝ ³ ñÓ³ ·³ Ýù ·ï ÝáõÙ 

² ñó³ Ë áõÙ, ÍÇÉ»ñ ï ³ ÉÇë Ñá·¨áñ ¹³ ßï áõÙ: ² Ýßáõßï ª Ý³ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ßñç³ ÝáõÙ: º íª áã ÙÇ³ ÛÝ Ø áíë»ë 

Ú³ Ë ßáõÝóÝ Ç ëÏ½µ³ Ý» Ñ³ Ûï ÝÇ ¿ñ ² ñó³ Ë áõÙª áñå »ë éáõë³ ó É»½íÇ ¨ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý É³ í³ ·áõÛÝ 

Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÇó Ù»ÏÁ: ê ³ Ï³ ÛÝ ßáõï áí Ý³  Ñ³ Ûï Ýí»ó ³ ½»ñ³ Ï³ Ý ³ Ýíï ³ Ý·áõÃÛ³ Ý ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ  

áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ï»Ýï ñáÝáõÙ: ä ³ ï ×³ éÁªØ áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÁ ·ñáõÙ ¿ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ ÛÝ ¿Éª 

³ ½·³ ÛÇÝ (³ ½»ñÇÝ»ñÇ µÝáñáßÙ³ Ùµª  Ý³ óÇáÝ³ ÉÇëï ³ Ï³ Ý) µÝáõÛÃÇ: º í å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿ ³ Ù»Ý¨ÇÝ, áñ »ñµ 

ëÏëí»ó ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ß³ ñÅáõÙÁ, ³ é³ çÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÞáõßÇÇ µ»ñ¹áõÙ Ñ³ Ûï Ýí»ó ³ ñ¹»Ý 

å ³ ï Ï³ é»ÉÇ ï ³ ñÇùÇ Ñ³ ë³ Í (áõÃëáõÝ³ ÙÛ³ ÏÇÝ Ùáï ), ï »ëáÕáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» Ïáñóñ³ Í Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ, áñÁ áã ÙÇ³ ÛÝ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ë áëùáí, ³ ÛÉ ·áñÍáí ¨ë Ù³ ëÝ³ ÏóáõÙ ¿ñ ß³ ñÅÙ³ ÝÁª Çñ 

ï Õ³ Ý»ñÇ Ñ»ï , ³ ÙµáÕç ÁÝï ³ ÝÇùáí: Æ  ¹»å , Ýñ³  áñ¹áõÝª ³ ñÓ³ Ï³ ·Çñ áõ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¾¹í³ ñ¹ 

ê ³ ý³ ñÛ³ ÝÇÝ ¨ë »ñÏ³ ñ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ïï ï ³ ÝùÝ»ñÇ »ÝÃ³ ñÏ»óÇÝ ´ ³ ùíÇ µ³ Ýï »ñáõÙ: Ø Ç³ ÛÝ ·ñáÕÝ»ñ 

ê ÇÉí³  Î ³ å áõï ÇÏÛ³ ÝÇ ¨ ¼áñÇ ´ ³ É³ Û³ ÝÇ ÙÇç³ Ùï áõÃÛáõÝÝ û·Ý»ó, áñ, Ø áëÏí³ ÛÇ ÙÇçáóáí, µ³ Ýï Çó 

³ ½³ ï íÇ Ø . Ú³ Ë ßáõÝóÁ:  

² ½»ñ³ Ï³ Ý Ï³ ñ·»ñÝ áõ µ³ ñù»ñÝ ³ ñó³ Ë óáõÝ ã¿ÇÝ Ï³ ñáÕ µ³ í³ ñ³ ñ»É, ¹ñ³ Ýù Ë »ÕáõÙ ¿ÇÝ 

Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ×³ Ï³ ï ³ ·ñ»ñÁ, ÙÕáõÙ ëï ñÏáõÃÛ³ Ý: ² Ñ³  Ã» ÇÝã ¿ ·ñ»É ³ Û¹ Ù³ ëÇÝ Ø . 

Ú³ Ë ßáõÝóÝ Çñ ¦Ø Ç ÏÛ³ ÝùÇ å ³ ï ÙáõÃÛáõÝ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç: 

  ´ ³ Ûó ÇÙ ÏÛ³ ÝùÇ íñ³ Ûáí 

  Ø Ç Ãáõñù ³ Ýó³ í ³ ÝáÕáù, 

  º í ÇÝÓ ï ñí³ Í ßÝáñÑÇÝ 

  º ë ÙÝ³ óÇ ³ ÝÑ³ Õáñ¹
2
: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ¦ÇÙ ÏÛ³ ÝùÇ íñ³ Ûáí§ å ³ ï Ï»ñÇ Ù»ç Ë ï ³ óí³ Í ¿ áã ÙÇ³ ÛÝ Ù»Ï ³ ÝÑ³ ï Ç, ï íÛ³ É 

å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙª Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ, ³ ÛÉ ³ ÙµáÕç Ô ³ ñ³ µ³ Õ ³ ßË ³ ñÑÇ Ï»ñå ³ ñÁ: ´ ³ ùáõÝ ³ Ù»Ý ÇÝã ³ ÝáõÙ ¿ñ 

Õ³ ñ³ µ³ Õóáõ Ó³ ÛÝÁ Ë É³ óÝ»Éáõ, Ýñ³  ³ ëï í³ Í³ ï áõñ ßÝáñÑÝ»ñÝ Ç ãÇù ¹³ ñÓÝ»Éáõ, áãÝã³ óÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ: 

º í Çñ ÑáÕ áõ çñÇÝ, Çñ ³ ëï í³ Í³ ÛÇÝ ³ ßË ³ ñÑÇÝ  ÝíÇñí³ Í Ù³ ñ¹Á ãÇ Ï³ ñáÕ ãÁÙµáëï ³ Ý³ É: Ü ñ³  

Ë áëï áí³ ÝáõÃÛáõÝÝ ³ Ý·³ Ù ÁÝ¹í½áõÙ ¿ ¹Çï íáõÙ ³ ½»ñÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó. ¦Ü ³ Ë  ù»½, Ñ³ Ûñ»ÝÇ ÑáÕ ÇÙ, ² å ³ ª  

² ëï ÍáõÝ »Ù å ³ ßï áõÙ§
3
: ê ³  áã ÙÇ³ ÛÝ å ³ ñï ùÇ ½·³ óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ÇÝãå »ë ³ ëáõÙ »Ý, ³ ÛÉ µÝ³ Ï³ Ý 

ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛáõÝ: Ð³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù, Ç í»ñçá,  Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ïí³ Í »Ý Ù»Ï ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñÇ Ù»çª ³ ÝÏ³ Ë  Ýñ³ ÝÇó, Ã» ÇÝãå »ë ¹ñ³ Ýù ÏÙ»ÏÝ³ µ³ Ýí»Ý ³ Ûë Ï³ Ù ³ ÛÝ  Ùï ³ ÍáÕÇ ÏáÕÙÇó: 

² Ûëå ÇëÇ Ñ»ï ³ ùñùÇñ ¹Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñ áõÝÇ ·»ñÙ³ Ý³ óÇ ÇÙ³ ëï ³ ë»ñ Þï ³ ÛÝ»ñ è áõ¹áÉýÁ. ¦Ø ³ ñ¹Ý ³ ½³ ï  

¿ ÙÇ³ ÛÝ, »Ã» Çñ ÏÛ³ ÝùÇ ³ Ù»Ý ÙÇ ³ ÏÝÃ³ ñÃÇÝ Ç íÇ×³ ÏÇ ¿ Ñ»ï ¨»Éáõ ÇÝùÝ Çñ»Ý: ... ² ½³ ï áõÃÛáõÝÇó  

Ï³ ï ³ ñí³ Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁáã Ã» µ³ ó³ éáõÙ ¿ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ³ ÛÉ Ý»ñ³ éáõÙ ¹ñ³ Ýù: Ø Ç³ ÛÝ Ã» 

³ Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ ³ í»ÉÇ µ³ ñÓñ ¿ Ï³ Ý·Ý³ Í ëáëÏ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ã»É³ ¹ñí³ Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÇó: 

Æ Ýãáõ å »ï ù ¿ ëÇñáõó Ï³ ï ³ ñí³ Í Çñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ ³ í»ÉÇ ùÇã Í³ é³ ÛÇ Ñ³ ÙÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ µ³ ñûñáõÃÛ³ ÝÁ, 

ù³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ï³ ï ³ ñ»É »Ù ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ å ³ ï ×³ éáí, áñáíÑ»ï ¨ Ñ³ ÙÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ µ³ ñûñáõÃÛ³ ÝÁ  

Í³ é³ Û»ÉÁ »ë ÁÝÏ³ ÉáõÙ »Ù áñå »ë å ³ ñï ù: ê áëÏ å ³ ñï ùÇ Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÁ µ³ ó³ éáõÙ ¿ 

² ¼² îà ô Â Úà ô Ü À , áñáíÑ»ï ¨ ãÇ Ï³ Ù»ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ ÝÁ, ³ ÛÉ å ³ Ñ³ ÝçáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë 

                                                 
1
 Ø áõñ³ ¹Û³ Ý ê ., ÐáíÑ³ ÝÝ»ë ÞÇñ³ ½, ·Çñù ² , º ä Ð Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 2012, ¿ç 253: 

2
 Ú³ Ë ßáõÝó Ø ., º ñÏÝ³ Ù»ñÓ »ñÏÇñ, ¾ ¹ÇÃ  ä ñÇÝï ,  º ñ¨³ Ý, 2007, ¿ç 14: 

3
Ü áõÛÝï »ÕáõÙ, ¿ç 131: 
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»ÝÃ³ ñÏáõÙÁ Ñ³ ÙÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ áñ¨¿ ÝáñÙÇ: ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ ½³ ï áõÃÛáõÝÁ Ùï ³ Í»ÉÇ ¿ ÙÇ³ ÛÝ 

¿ÃÇÏ³ Ï³ Ý ÇÝ¹ÇíÇ¹áõ³ ÉÇ½ÙÇ ¹ÇñùÇó§
1
: 

² ½³ ï áõÃÛ³ Ý, å ³ ñï ùÇ áõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ Ú³ ßË áõÝó ·»Õ³ ·»ï Ý áõÝÇ Çñ ë»÷ ³ Ï³ Ý 

Ùáï »óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù É³ í³ ·áõÛÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ »Ý ·ï »É Ýñ³  å á»½Ç³ ÛáõÙ, ³ é³ í»É 

¨ëªå ³ ï »ñ³ ½Ù³ Ï³ Ý Ã»Ù³ Ý»ñáí ·ñí³ Í ·áñÍ»ñáõÙ: ² Ûë ³ éáõÙáí Ñ³ ï Ï³ Ýß³ Ï³ Ý ¿ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ 

¦úñÑÝ»ñ·§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áõñ Ý³  ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ïáã ¿ ³ ÝáõÙ Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, Ñáñ¹áñáõÙª 

³ Ýí»Ñ»ñ ÙÝ³ É ³ ½³ ï áõÃÛ³ Ý áõ ³ ÝÏ³ Ë áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ å ³ Ûù³ ñáõÙ, áñáíÑ»ï ¨ ÷ ñÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ ÛÝ áõ 

ÙÇ³ ÛÝ ¦ÇÝùÝÇßË ³ Ý Ù»ñ Ýáñ å »ï áõÃÛ³ Ý§ Ù»ç ¿ ï »ëÝáõÙ. 

 ² ½³ ï í³ Í ÁÝ¹ÙÇßï  Ï³ å ³ ÝùÝ»ñÇó ÑÇÝª 

 Úáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ñ³ Û Ïù³ ÛÉÇ ³ é³ ç, 

 Î ³ ÝóÝÇ ³ ÛÝ áõÕÇÝ, »ñÏ³ ñ, ¹Åí³ ñÇÝª 

 Æ ñ µ³ ÅÇÝ µ»éÁ áõë»ñÇÝ ³ é³ Í: 

 

 º í ³ ëï Õ³ å ³ ï Ï³ Ý Ù»ñ Ø ³ ëÇëÝ»ñÁ 

 Ø »ñ ëñï »ñÇ Ù»çáõÙ »ñ ¹ñáßÇÝ 

 Î ï ³ Ý»Ýù ³ é³ çª ÑÇß»Éáí ÙÇ µ³ Ý, 

 à ñ ¹»é ³ ßË ³ ñÑáõÙ áõÅÝ ¿ áñáßÇã
2
: 

âÝ³ Û³ Í »ñÏÇñÁ ¦Ãáõñù»ñáí ßñç³ å ³ ï í³ Í, ½áñù»ñáí ßñç³ å ³ ï í³ Í§
3
 ¿, µ³ Ûó ·ñáÕÁ ÙÇßï  

É³ í³ ï »ëáñ»Ý ¿ Ùáï »ÝáõÙ ² ñó³ Ë Ç ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ñÇÝ áõ Çñ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Õáñ¹áõÙ ½ÇÝ³ ÏÇóÝ»ñÇÝ, 

áñáíÑ»ï ¨ Çñ ³ ½·Ç áõ ² ñó³ Ë Ç Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÁ ï »ëÝáõÙ ¿ Ñ³ Ûáó ù³ ç»ñÇ Ù»ç: Ü ³  ·ï ÝáõÙ ¿, áñ ÇÝãù³ Ý ¿É 

¦·áÕ»ñáí ßñç³ å ³ ï í³ Í, ·»É»ñáí ßñç³ å ³ ï í³ Í§ ÉÇÝÇ ² ñó³ Ë Á, Ù»Ï ¿ª ãÇ å ³ ñï íÇ, áñáíÑ»ï ¨ 

³ å ³ íÇÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ áõÅÇÝ, ÇñÝ»ñùÇÝ  Ñ½áñáõÃÛ³ ÝÁ, áñÁ ³ ÝÏáï ñ»ÉÇ ¿, áñáíÑ»ï ¨ ³ ñ¹³ ñáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ 

¿ ÏéíáõÙ. 

 ø³ ç³ Ýó  »ñÏÇñ, ÷ áùñ ³ Íáõ, 

 ´ ³ ñÓñ³ ·Ý³  ¹áõ ÇÙ ² ñó³ Ë , 

 øá ³ ÝáõÝÝ ¿  Ù³ ÏÁÝÃ³ óíáõÙ 

 ¸ »å Ç ³ ÷ Á ³ ñ¹³ ñáõÃÛ³ Ý
4
: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÝ ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí Ø áíë»ë Ê áñ»Ý³ óáõó Ù»½ Ñ³ ë³ Í µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ  ¹Çå áõÏ ¨ ÇÙ³ ëï áõÝ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ ÝÁª ¦÷ áùñ ³ Íáõ§, ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ù»ñ Ý³ Ë ÝÇÝ»ñÇ Ï³ ï ³ ñ³ Í ëË ñ³ ÝùÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ ¿ 

ÑÇß»óÝáõÙ. ¦à ñáíÑ»ï ¨ Ù»Ýù Ã»å »ï  ÷ áùñ ³ Íáõ »Ýù ¨ Ãíáí ß³ ï  ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ Ï áõ ½áñáõÃÛ³ Ùµ ÃáõÛÉ ¨ 

ß³ ï  ³ Ý·³ Ù ûï ³ ñ Ã³ ·³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýí³ ×í³ Í, µ³ Ûó ¨ ³ ÛÝå »ë Ù»ñ »ñÏñáõÙÝ ¿É ·ñ»Éáõ ¨ 

ÑÇß³ ï ³ Ï»Éáõ ³ ñÅ³ ÝÇ ß³ ï  ëË ñ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ï³ ï ³ ñí»É...§
5
:ä á»ï Á Ñ³ ëï ³ ï áõÙ ¿, áñ ÇÝãù³ Ý ¿É 

¹Åí³ ñÇÝ ¿ »Õ»É Ù»ñ ×³ Ý³ å ³ ñÑÁ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ù³ éáõÕÇÝ»ñáõÙ, ³ ÛÝáõ³ Ù»Ý³ ÛÝÇí,Ù»Ýù Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñ»É 

»Ýù ³ ÛÝ, ù³ Ý½Ç ¨ Ù»ñ ·áñÍÝ ¿ ³ ñ¹³ ñ, ¨ Ýå ³ ï ³ ÏÁª í»Ñ. ¦Â áÕ ãÉÇÝ»Ýù Ù»Ýù Ñáõë³ Ñ³ ï §: ¶ñáÕÇ 

Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ñ³ ñó³ Ï³ ÝÇ Ù»ç ³ Ý·³ Ùª  Ïá¹³ íáñí³ Í  µ³ ñÓñ Ñ³ í³ ï áí, Ï³  Ý³ ¨ å ³ ï ³ ëË ³ Ý.  

¶»ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ Ûë µéÝ³ ¹³ ï , 

 Ð³ Û³ Ñ³ É³ Í áõ Ñ³ Û³ çÇÝç,  

à Ýó ÙÝ³ óÇñ ¹áõ ³ ÛÝù³ Ý ¹³ ñ  

Ð³ Û³ å ³ ï Ï»ñ áõ Ñ³ Û³ çÇÕ: 

Ê áë»Éáí, ÑÇñ³ íÇ, Ù»ñ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï áõÃÛ³ Ý Ù»ç ¹»é̈ ë Ç°ñ ³ ñÅ³ ÝÇ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÁ ãëï ³ ó³ Í 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍ Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÇ Ù³ ëÇÝ, Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÝ áõ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï Ý»ñÁ ÷ áñÓ»É »Ý ³ ÝëË ³ É  Ó¨áí  

ï ³ É Ýñ³  å á»ï ³ Ï³ Ý ÝÏ³ ñ³ ·ÇñÁ: º í Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñÁ ï »ë»É ¿ Çñ Ú³ Ë ßáõÝóÇÝ: ² ñÓ³ Ï³ ·Çñ Ø Ïñï Çã 

ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÁ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ Ï»ñå ³ ñáõÙ  ³ é³ ÝÓÝ³ óñ»É ¿ µÝ³ å ³ ßï áõÃÛáõÝÁ (¦Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÝ 

³ ñó³ Ë óÇ ¿ ¨ Ýñ³  å á»ï ³ Ï³ Ý ë»ñÁ µÝ³ å ³ ßï áõÃÛáõÝÝ ¿§
6
): ¶ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï  ¼³ í»Ý ² í»ï ÇëÛ³ ÝÁ  

Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ ¿ ³ ñÓ³ Ï³ ·ñÇ ï í³ Í ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÇÝ, ÙÇ³ ÛÝ Ã» áõÝÇ Çñ Ñ³ í»ÉáõÙÁ. ¦Ú³ Ë ßáõÝóÁ  

µÝ³ å ³ ßï  ¿  µ³ éÇë áã ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý ÇÙ³ ëï áí, ³ ÛÉ ¹ñ³ ÝÇó ¹áõñë, Çµñ¨ µÝáõÃÛ³ Ý Ù³ ñ¹, µÝáõÃÛ³ Ý 

³ Ýí³ Ë ×³ Ý Ó³ ÛÝÝ áõÝÏÝ¹ñáÕ, Ýñ³   ³ ÝùÝÇÝ ¹³ ßÝáõÃÛ³ Ý Ë áñÑáõñ¹Á áñáÝáÕ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ§
7
: ¶ñáÕ 

ì ³ ñ¹³ Ý Ð³ ÏáµÛ³ ÝÁª Ë áë»Éáí Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÇ å á»½Ç³ ÛÇ Ù³ ëÇÝ, ß»ßï Á ¹ÝáõÙ ¿ Ýñ³  ³ ½·³ ÛÇÝ-

³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ß³ ñÅÙ³ ÝÁ ÝíÇñí³ Í ·áñÍ»ñÇ íñ³ , Ýñ³ Ý Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ áñå »ë Ù³ ñ¹-µ³ Ý³ ëï »ÕÍ. 

                                                 
1
 Þï ³ ÛÝ»ñ è ., ² ½³ ï áõÃ Û³ Ý ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃ ÛáõÝ, ê ³ ñ·Çë Ê ³ ã»Ýó, Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 1998, ¿ç 113: 

2
 Ú³ Ë ßáõÝó Ø ., º ñÏÝ³ Ù»ñÓ »ñÏÇñ, ¾ ¹ÇÃ  ä ñÇÝï , Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 2007, ¿ç 229: 

3
Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ¿ç 241: 

4
Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ¿ç 234: 

5
Ê áñ»Ý³ óÇ Ø ., ä ³ ï ÙáõÃ ÛáõÝ Ð³ Ûáó, Ð³ Û³ ëï ³ Ý, Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 1968, ¿ç 70: 

6
 Ú³ Ë ßáõÝó Ø ., º ñÏÝ³ Ù»ñÓ »ñÏÇñ, ¾ ¹Çï  ä ñÇÝï , º ñ¨³ Ý, 2007, ¿ç 306: 

7
Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ¿ç 320: 
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¦Ú³ Ë ßáõÝóÝ ³ ñó³ Ë Û³ Ý Ñ³ Ù³ ½·³ ÛÇÝ ß³ ñÅÙ³ Ý ³ ÏáõÝùÝ»ñáõÙ  ¿ñ Çñ ï Õ³ Ý»ñáí, ·»ñ¹³ ëï ³ Ýáí, ï Ýáí, 

ß»Ýáí áõ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ùµ§
1
: Æ Ñ³ ñÏ», ï ³ ñµ»ñ ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓÝ»ñáõÙ Ùáï »óáõÙÝ»ñÁ ï ³ ñµ»ñ »Ý, 

µÝ³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, µ³ Ûó Ï³ ñ¨áñ ÙÇ Ë Ý¹ñáõÙ µáÉáñÁ ÝáõÛÝ ¦Ï»ï ÇÝ »Ý Ë ÷ áõÙ§ª ÁÝ¹·Í»Éáí ² ñó³ Ë ÇÝ, Çñ 

ÅáÕáíñ¹ÇÝ, Ñ³ Ý¹ áõ ù³ ñÇÝ ÝíÇñí³ Í Ù³ ñ¹áõ ¨ å á»ï Ç Ï»ñå ³ ñÁ: Æ ëÏ ³ Ñ³  ·ñáÕê ³ Õ³ Ã»É 

Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ ÝÝ Çñ Ë áëùáõÙ ÷ áñÓáõÙ ¿ ³ Ù÷ á÷ »É µáÉáñ Ï³ ñÍÇùÝ»ñÁ. ¦Ú³ Ë ßáõÝóÇ Ë áñ³ Ã³ ÷ ³ Ýó 

Ùï ù»ñÝ áõ Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ½³ ñÙ³ Ý³ ÉÇ Ù»ï ³ ýáñÝ»ñÁ Ñ³ ×³ Ë  ¹áõñë »Ý å ñÍÝáõÙ Ýñ³  

Ñ³ Ù»ëï áõÃÛ³ Ý Ï³ ßÏ³ Ý¹áÕ ½ëå ³ ß³ å ÏÇó, óáõÛó ï ³ Éáí, áñ Ù»Ýù ·áñÍ áõÝ»Ýù Çñ ë»÷ ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ñÑÝ 

áõÝ»óáÕ ÇëÏ³ Ï³ Ý ï ³ Õ³ Ý¹Ç Ñ»ï : 

Ú³ Ë ßáõÝóÁ Ýáñ³ ñ³ ñ ¿ µ³ éÇ ÇëÏ³ Ï³ Ý ÇÙ³ ëï áí: Ü ñ³  Ýáñ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ óáõó³ ¹ñ³ Ï³ Ý ã¿ª ï »ë»ù, 

Ã» ÇÝã»ñ Ï³ ñáÕ »Ù ³ Ý»É: Ú³ Ë ßáõÝóÇ Ýáñ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ ûñ·³ Ý³ Ï³ Ý ¿, µË áõÙ ¿ Ýñ³  ¿áõÃÛáõÝÇó ¨ Ñ³ ×³ Ë  

³ ÛÝù³ Ý ³ ÝÝÏ³ ï  ¿, áñ ¹³  ùã»ñÝ »Ý ÝÏ³ ï áõÙ, ÇëÏ³ Ï³ Ý Ñ³ ëÏ³ óáÕÝ»ñÁ ÙÇ³ ÛÝ: Ü áñ ¿ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, 

Ýáñ »Ý å ³ ï Ï»ñÝ»ñÁ ¨ Ñ³ Ý·»ñÁ: Ð³ Ùá ê ³ ÑÛ³ ÝÁ ×Çßï  ¿ñ ³ ëáõÙª Ýñ³ Ý ß³ ï  ¿ Ë ³ Ý·³ ñ»É Ñ»é³ íáñ, 

² ëï Íáõ ÏáÕÙÇó Ùáé³ óí³ Í ÙÇ ·ÛáõÕáõÙ ³ å ñ»ÉÁª Ñ»éáõ ·ñ³ Ï³ Ý ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñÇó, ³ ëáõÉÇëÝ»ñÇó ¨ 

í»ñç³ å »ëª Ññ³ ï ³ ñ³ Ïí»Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ü ³  ³ ÛÝ Ù³ ñ¹Ï³ ÝóÇó ã¿ñ, áñ Ý³ Ù³ ÏÝ»ñáí 

éÙµ³ ÏáÍ»ñ Ë Ùµ³ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ Ûó É³ í ¿ ÇÙ³ ó»É Çñ ¨ Çñ ëï »ÕÍ³ Í 

·áñÍ»ñÇ ³ ñÅ»ùÁ§
2
: 

² Ï³ Ý³ íáñ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï  ê »ñ·»Û ê ³ ñÇÝÛ³ ÝÁ µ³ ñÓñ ·Ý³ Ñ³ ï »Éáí Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝó Ù³ ñ¹áõ ¨ 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ·ñ»É ¿.¦¶Çï »Ù ã³ ÷ ³ ½³ ÝóáõÃÛ³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÁ, µ³ Ûó ã»Ù í³ ñ³ ÝáõÙ 

úß³ Ï³ ÝÇ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ùµ Ñ³ í³ ëï »Éáõ, áñ Ú³ Ë ßáõÝóÁ ¦Çñ³ í µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¿§, ¨ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¿ áã Ã» 

ÇÝùÝáõëÇ µ³ Ý³ ÑÛáõë³ Ï³ Ý Ñ³ Ý·áí, ³ ÛÉ Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛ³ Ý ¹³ ë³ Ï³ Ý ÁÙµéÝÙ³ Ùµ§
3
: 

² Ûá, Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ×ßÙ³ ñÇï  µ³ Ý³ ëï »ÕÍ Çñ ÏÛ³ Ýùáí áõ ×³ Ï³ ï ³ ·ñáí áã ÙÇ³ ÛÝ Ù³ ëÝ³ ÏÇóÝ ¿ 

¹³ éÝáõÙ Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ íÇ×³ Ïí³ Í áõñ³ Ë áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ó³ í»ñÇ, ³ ÛÉ ÉÇáíÇÝ ÏÇëáõÙ ¿ ¹ñ³ Ýù, ³ í»ÉÇÝ, 

å ³ Ûù³ ñÇ Ù»ç ¿ Ùï ÝáõÙ Ñ³ ÝáõÝ ³ ½·Ç í³ Õí³ , Ýñ³  å ³ ÛÍ³ é ³ å ³ ·³ ÛÇ: ºí ³ Ûë ï »ë³ ÝÏÛáõÝÇó »Ã»  

Ùáï »Ý³ Éáõ ÉÇÝ»Ýù, ³ å ³  å Çï Ç Ë áëï áí³ Ý»Ýù, áñ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ·áÛ³ Ù³ ñï Á ÙÇ Ýáñ ÷ áñÓ³ ù³ ñ ¿ñ, 

áñóáõÛóï í»ó, Ã» ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ³ ½·³ ÛÇÝ ³ í³ Ý¹áõÛÃÝ»ñÝ ÇÝãå »ë Ï³ ñáÕ »Ý Ù³ ñ¹Ï³ Ýó 

ÙÕ»É Ýáñ ëË ñ³ ÝùÝ»ñÇ áõ Ñ»ñáë³ Ï³ Ý ·áñÍ»ñÇª Ã» ·ñãáí, Ã» ½»Ýùáí: 

² ñó³ Ë Û³ Ý Ñ³ Ù³ ½·³ ÛÇÝ ß³ ñÅáõÙÝ  ³ é³ ÝÓÝ³ ó³ í Ù»ñ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý Ù»ç ÙÇ Ï³ ñ¨áñ áõ ¿³ Ï³ Ý 

ÏáÕÙáí ¨ë, ³ ÛÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏ»ó Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ñ³ ÛÇª ³ ßË ³ ñÑÇ áñ Í³ ·áõÙ ¿É Ý³  ÉÇÝ»ñ, ³ ÙµáÕç 

Ñ³ ÛáõÃÛ³ ÝÁ, ÅáÕáíñ¹ÇÝ: º í, ³ Ýßáõßï , å ³ Ûù³ ñÇ Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ý  ·ñ³ í³ Ï³ ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É Ñ»Ýó ¹³  ¿: 

² Ýí³ ÝÇ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ, áñµ áõï Ë áõñ Ù³ ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ,  Ñ³ ëï ³ ï í»É ¿ñ Ù³ Ûñ 

Ð³ Û³ ëï ³ ÝáõÙ: ê ³ Ï³ ÛÝ Ýñ³  ³ ñÛ³ Ý  µçÇçÝ»ñáõÙ, ÇÝãå »ë ³ ëáõÙ »Ý, ÙÇßï  Ë áëáõÙ »Ý ÍÝÝ¹³ í³ Ûñ 

² ñó³ Ë Ý áõ ³ ñó³ Ë óÇÝ: º í ûñÇÝ³ ã³ ÷  ¿, áñ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É, 

¦¿Ý ·ÉË Çó§, ¹³ ñÓ³ í Ñ³ Û Ù³ ÝÏ³ ·ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ ñ¹»Ý  ³ ÝáõÝ Ñ³ Ý³ Í å á»ï  ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ: ² Ûëå »ë, 

³ ÝóÛ³ É ¹³ ñÇ í³ ÃëáõÝ³ Ï³ ÝÝ»ñÇÝ, »ñµ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ¦ÓÝÑ³ É§ ¿ñ ëÏëí»É Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ »ñÏñáõÙ, ÍÝáõÝ¹ 

³ é³ í  ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ ¦Ø Ç ùÝ»ù, ï Õ³ Ý»ñ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ëÃ³ ÷ áõÃÛ³ Ý áõ å ³ Ûù³ ñÇ Ïáã 

¿ñ  ÷ ³ ëï áñ»Ý ¨ Çñ ï áÕ³ ï ³ Ï»ñáõÙ ³ í»ÉÇ ß³ ï  Ùï ù»ñ ¿ñ å ³ ñáõÝ³ ÏáõÙ, ù³ Ý µ³ é»ñÇ Ù»ç: ¼³ ñÃáõóÇãÇ 

³ é³ ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï ³ ÝÓÝ»É ³ Û¹ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ: º í ³ Ñ³  ÙÇ ûñ, ÇÝãå »ë íÏ³ ÛáõÙ »Ý 

³ Ï³ Ý³ ï »ëÝ»ñÁ, µ³ Ý³ ëï »ÕÍ, »ñ·³ Ñ³ Ý ¶áõñ·»Ý  ¶³ µñÇ»ÉÛ³ ÝÁ, »ñµ ëÏëí»É ¿ÇÝ ³ é³ çÇÝ 

Ñ³ Ýñ³ Ñ³ í³ ùÝ»ñÁ, ß³ ñù»ñÇ ³ éç¨Çó ÁÝÃ³ ÝáõÙ ¿ñ »ñ·Ç í»ñ³ Íí³ Í ³ Û¹ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ ßáõñÃ»ñÇÝ, 

ÇëÏ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁª ÙÇ³ Ý³ Éáí Ù»ÏÁ-Ù»ÏÇÝ, Ó³ ÛÝ³ ÏóáõÙ ¿ÇÝ. 

  Ð»ùÇ³ ÃáõÙ áñáß »Ý â³ ñÁ ¨ ´ ³ ñÇÝ: 

  Ð»ùÇ³ ÃÇ í»ñçáõÙÙÇßï  Ñ³ ÕÃáõÙ ¿ ´ ³ ñÇÝ: 

  Ð»ùÇ³ ÃÁ Ñ³ í³ ï  ¿ å ³ ï ÙáÕÇ Ñ³ Ù³ ñ. 

  âùÝ»ù, ï Õ³ Ý»ñ, ãùÝ»ù, 

  Î Û³ ÝùÁ Ó»ñ Ýáñ ÁÝÃ³ óù ÏáõÝ»Ý³ : 

  âùÝ»ù, ï Õ³ Ý»ñ, ãùÝ»ù, 

  à í ùÝ»óª Ñ³ ½Çí Ã» ³ ñÃÝ³ Ý³
4
: 

² Ûëï »Õ µ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ³ ÛÉ³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ýª µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý ùë³ ÝÙ»Ï ï áÕÇ Ù»ç Ë ï ³ óÝ»Éáí 

³ ÙµáÕç ¹³ ñ³ ßñç³ ÝÇ ï ³ ·Ý³ å Ý»ñÁ, Ý³  Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ¿   ¹³ Å³ Ý Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÝÏ³ ñ³ ·ÇñÁª ¦à í ùÝ»óª 

Ñ³ ½Çí Ã» ³ ñÃÝ³ Ý³ §: ¸ ³  Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ï ÇñáÕ Ï³ ñ·»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ å ³ ï Ï»ñÝ ¿, áõñ ¦ùÝ»ÉÁ§ 

Ñ³ í³ ë³ ñ³ ½áñ ¿ Ù³ Ñí³ Ý, áñáíÑ»ï ¨ â³ ñÝ ³ Ù»Ýáõñ»ù ¿, áñáíÑ»ï ¨  

                                                 
1
Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ¿ç 326: 

2
 Ú³ Ë ßáõÝó Ø ., ² é»ÕÍí³ ÍÝ»ñ, Ü ³ ÇñÇ, Ññ³ ï .,º ñ¨³ Ý,  1998, ¿ç 8:  

3
 Ú³ Ë ßáõÝó Ø ., º ñÏÝ³ Ù»ñÓ »ñÏÇñ, ¾ ¹Çï  ä ñÇÝï , Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 2007, ¿ç 315: 

4
 ê ³ Ñ³ ÏÛ³ Ý Ú., ì »ó ·ñùÇó, ê áÝ³ , Ññ³ ï ., ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2011, ¿ç 59: 
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¦â³ ñÝ áõÝÇ Ñ³ ½³ ñ Ó¨ áõ ¹»Ùù, 

¶»Õ»óÇÏ ³ ãù»ñ, Åå Çï Ý»ñ, Ë áëù»ñ§:  

ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ Ï³ ñáÕ³ ó»É ¿ µ³ ñÓñ í³ ñå »ï áõÃÛ³ Ùµ Ï³ éáõó»É Çñ Ë áëùÁ, Ýáñ, µáÉáñáíÇÝ ³ ÛÉ 

ÇÙ³ ëï áí áõ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛ³ Ùµ µ³ é³ íáñ»É Ùï ù»ñÁ: º í ¹³  µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ·ñ³ Ï³ Ý  µ³ ½Ù³ ÃÇí 

ÑÝ³ ñ³ ÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý Ï³ ñ·³ Ë áëÝ»ñÇó ¹³ ñÓ³ Ý Úáõ. ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ  

¦âùÝ»ù ï Õ³ Ý»ñ, ãùÝ»ù,  

Àí ùÝ»óª Ñ³ ½Çí Ã» ³ ñÃÝ³ Ý³ §  

ï áÕ»ñÁª ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý »ÝÃ³ ï »ùëï Ç Ë ï ³ óáõÙÝ»ñáí, ³ ë»ÉÇùÇ µ³ ½Ù³ å ÇëÇ ß»ñï »ñáí áõ 

ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý å ³ ñ½áõÃÛ³ Ùµ, ùÝ³ ñ³ Ï³ Ý Ýáõñµ Ù»Õ»¹³ ÛÝáõÃÛ³ Ùµ: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍ ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ, ÇÝãå »ë Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ñ³ Û Ù³ ñ¹, Çñ Ï³ ßíÇ ¨ Ñá·áõ íñ³  ½·³ ó 

å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ ³ ÙµáÕç ¹³ Å³ ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³  µáÉáñ  ³ ñÑ³ íÇñùÝ»ñÁ: º í ·ñáÕÇ ·ñÇãÝ ³ ñ³ ñ»ó Ýáñ ·áñÍ»ñª 

»É³ Í å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ Ã»Å µáíÇó: 

¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý µ³ ñÓñ Ù³ Ï³ ñ¹³ Ïáí »Ý ·ñí³ Í ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ ¦² í³ ñ³ ÛñÇ ¹³ ßï áõÙ§, 

¦ä ³ ï »ñ³ ½Ù§, ¦² ÛñÇÝ§, ¦ê áõÙ·³ ÛÇÃ§, ¦¼ÇÝíáñÁ§, ¦Î áñëí³ Í ßÇñÇÙÝ»ñ§, ¦¸ ³ í³ ×³ Ý ¿ Ý³ , áíÑáÕ ¿ 

½ÇçáõÙ§, ¦Ø ³ ëÇëÇÝ Ý³ ÛáÕ Ñ³ ÛÁ§, ¦Ü ³  Ù»Í ¿ñ, ³ Ýßáõßï ª ÍÝí³ Í  óå ³ Ñ³ Ýç§ ¨ ³ ÛÉ 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ï áÕ»ñÇ Ý»ñùÝ³ ï ³ ñ ß³ ñÅáõÙÝ»ñáõÙ ÏñáõÙ »Ý å ³ ï »ñ³ ½Ù³ Ï³ Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ÝÏ³ ñ³ ·ÇñÁ: ¶ñáÕÇ ¦¸ ³ í³ ×³ Ý ¿ Ý³ , áí ÑáÕ ¿ ½ÇçáõÙ§ 

µ³ Ý³ ëëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÝíÇñí³ Í ¿ Ù³ ñï ÝãáÕ ß³ ÑáõÙÛ³ ÝóÇÝ»ñÇÝ, é³ ½Ù³ ÏáãÇ ÙÇ ÷ ³ ÛÉáõÝ ûñÇÝ³ Ï ¿. 

 ì »ñ Ï³ ó»ù, ï Õ»ñù, 

 ¼»Ýù Ï³ å »ù, ï Õ»ñù, 

 ¾ëûñ áõñÇß Ñá·ë ãÏ³  Ù»½ Ñ³ Ù³ ñ: 

 Â ßÝ³ Ùáõ ·ÉË ÇÝ Ñáõñ Ã³ ÷ »ù, ï Õ»ñù, 

 à ñ ½áñù ¿ Ñ³ Ý»É Ù»ñ ¹»Ù ³ ÝÑ³ Ù³ ñ: 

 

 º ñ»Ï ê ³ ëáõÝÝ ¿ñ, ¼»ÛÃáõÝÝ ¿ñ, ì ³ ÝÝ ¿ñ, 

 ¾ëûñ ² ñó³ Ë Ý ¿ Ïñ³ ÏÝ»ñÇ Ù»ç: 

 Â ßÝ³ ÙÇÝ  ÝáõÛÝÝ ¿, ÝáõÛÝ Ð³ Û³ ëï ³ ÝÝ ¿, 

 Ü ñ³  Ñ³ Ù³ ñ Ù»ñ ï ³ é³ å ³ ÝùÁª Ñ»ã
1
: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÁ Ñáñ¹áñáõÙ ¿ Ñ³ Ûáó ù³ ç»ñÇÝª »ñ¹í»É Ø é³ íÇÝ, Â ³ ñÃ³ éÇÝ, ¦ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ù³ ç áõ 

Ý³ Ñ³ ï ³ Ï§ ¨ ÷ ñÏ»É ÑáÕÁ, ¦¹³ ñÓÝ»É ³ Ý³ éÇÏ§: è ³ ½Ù³ ßáõÝã µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ³ ñ¹»Ý Ýáõñµ 

Ù³ ÝÏ³ ·ñÇ, ùÝ³ ñ»ñ·áõÇ  Ë áëùÁ Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ÑÝã»ÕáõÃÛ³ Ý  Ýáñ áñ³ ÏÝ»ñ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ, á·¨áñáõÙ, 

á·»ßÝãáõÙ: º í å Çï Ç ³ ë»É, áñ ³ ÛÝ Ñá·¨áñ ³ Õ»ñëÝ»ñ áõÝÇ Ñ³ Û Ù»Í µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ² í»ï Çù Æ ë³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ 

¦è ³ ½Ù³ Ïáã§-Ç Ñ»ï , áõñ ì ³ ñå »ï Ý ÇñË áëùÝ áõÕÕáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝª ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý  

ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óáõÙÝ»ñÁ ³ Ù÷ á÷ »Éáí  ÏÛ³ ÝùÇ áõÉáõÛëÇÑ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÇ áõ Ñ³ í»ñÅáõÃÛ³ Ý Ù»ç. ¹»å Ç é³ ½ÙÇ ¹³ ßï , 

¹»å Ç Ñ»ñáë³ óáõÙ, ¹»å Ç µ³ ñÓáõÝùÁ Ù»Í Ð³ ÕÃ³ Ý³ ÏÇ: 

 ¾ÛÑ» Û̄, Éë»ó»ù, Ó³ ÛÝ ï í»ù Çñ³ ñ, 

 ² Ù»±Ýù¹ »ù áï ùÇ, Ù³ ñ¹ ùÝ³ Í ãÏ³ ±. 

Þáõ°ï  Ñ³ ·»ù-Ï³ å »ù  ½»Ýù»ñ áõ ½ñ³ Ñ, 

¶áï »å Ý¹í»ó»°ù ³ ï »ÉáõÃÛ³ Ùµ í³ é, 

¶áï »å Ý¹í»ó»°ù ³ ÝÓÝ³ ½áÑ Ï³ Ùùáí, 

¶áï »å Ý¹í»ó»°ù ³ Ñ»Õ íñ»Åáí, 

Þ³ é³ ã»°ù áõÅ·ÇÝ, Ï³ ÕÝÇÝ»ñ Ñ½áñ, 

Ê áÉ íñÝç³ ó»°ù, ÝÅáõÛ·Ý»ñ Ë Ç½³ Ë , 

Ø ññÇÏÇ ÝÙ³ Ý ½³ ñÏ»ó»°ù ß»÷ áñ, 

¸ »å Ç é³ ½ÙÇ ¹³ ßï , ¹»å  Ñ»ñáë³ óáõÙ, 

¸ »å Ç é³ ½ÙÇ ¹³ ßï ª ëáõñµ ¹ñáßÇ ï ³ Ï 

¸ »å Ç µ³ ñÓáõÝùÁ Ù³ ÑÇ áõ ÷ ³ éùÇ, 

ì ³ Ý»ó»°ù Ñ»éáõ ÃßÝ³ ÙáõÝ í³ Ûñ³ ·, 

Ø »ñ Ë ñ×ÇÃÝ»ñÇó, Ù»ñ ÑÝÓ³ ÝÝ»ñÇó, 

Ø »ñ ³ ñï  áõ Ï³ ÉÇó í³ Ý»ó»°ù Ñ»éáõ
2
: 

 Æ ñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷ áË áõÙ »Ý Ý³ ¨ Ùáï »óáõÙÝ»ñÁ, ³ ñÅ»Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·»ñÁ,ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ»ñÁ Ýáñ³ ÝáõÙ 

»Ý,Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ éáõóíáõÙ ÙÇ³ Ý·³ Ù³ ÛÝ ³ ÛÉ  »É³ Ï»ï »ñÇ íñ³ : à Õµ»ñ·³ Ï³ Ý Å³ Ù³ Ý³ ÏÁ ÍÝáõÙ ¿ Çñ 

Ùáï »óáõÙÁª ó³ ÝÏ³ ó³ Í »ñ¨áõÛÃÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: ¦... Ð³ Û ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ ³ ñÅ»ù³ íáñ ·áñÍ»ñÁ,-

                                                 
1
Ü áõÛÝï »ÕáõÙ, ¿ç 146: 

2
Æ ë³ Ñ³ ÏÛ³ Ý ² . º ñÏ»ñ, ê áí»ï ³ Ï³ Ý ·ñáÕ, Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 1987Ã ., ¿ç 194: 



  

~~  8833  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

·ñáõÙ ¿ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï  ² ñùÙ»ÝÇÏ Ü ÇÏáÕáëÛ³ ÝÁ,-áÕµ»ñ·³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñÇ áõ Ï»óáõÃÛ³ Ý ÍÝáõÝ¹ »Ý... 

Ð³ Û ·ñáÕÁ áñ¹»·ñ»ó áã Ã» å ³ ï »ñ³ ½ÙÁ, Ã»Ïáõ½ Ñ³ ÕÃ³ Ï³ Ý, ÷ ³ é³ µ³ Ý»Éáõ,³ ÛÉ å ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñÇÝ áã 

³ ë»Éáõ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ, áã Ã» ½ÇÝíáñ-³ ½³ ï ³ Ù³ ñï ÇÏÇ Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÝ»ñÁ Ý»ñµáÕ»Éáõ, ³ ÛÉª Ýñ³ ª 

Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÇó Ñ»ï á Çñ »ñÏñáõÙ áñå »ë Éáõë³ ÝóùÇ Ù³ ñ¹ ³ å ñ»ÉÁ å ³ ï Ï»ñ»Éáõ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ: à õ 

Ñ³ Û ·ñáÕÁ å ³ ï Ï»ñ»ó áã Ã» µ»ñÏñ³ ÝùÁ, ³ ÛÉ ó³ íÁ, áã Ã» Ýí³ ×áõÙÁ  ï ³ ñ³ ÍùÝ»ñÇ, ³ ÛÉ Ïáñáõëï Á 

Ñ³ ½³ ñ³ íáñ Ññ³ ß³ ÉÇ Ñ³ Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ§
1
: º í ³ å ³  ÝßáõÙ ¿ ·ñ³ Ï³ Ý³ ·»ï Á, Ã» ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ Ù³ ñï Ý  

¦³ Û¹ï »ë³ Ï  ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ»ñÇ§ ÇÝãå ÇëÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³ í: ² ë»Ýù, áñ ³ Ûë ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

³ Ýßáõßï , Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ñ»ÝùÇ íñ³  »Ý Ùßï ³ å »ë Ç Ñ³ Ûï  ·³ ÉÇë: Ø ³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý ÝÙ³ Ý 

ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ»ñÇ ÍÝáõÝ¹ ¿ ¨ ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ Ñ»ï ¨Û³ É µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÁ. 

  ä ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñáõÙ 

  à í ¿É áñ Ñ³ ÕÃÇ, 

  ä ³ ï ñíáÕÁÙÇßï  ¿É 

  Ü áõÛÝ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ¿
2
: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ »ñ¨áõÛÃÇ Ë áñù»ñÁ µ³ ó»Éáõ ÙÇï áõÙ, áñÁ ¨ Ë Ý¹ÇñÁ 

ï »Õ³ ÷ áË áõÙ ¿ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ áÉáñï , ³ ÛëÇÝùÝª ³ ÛÉ Ñ³ ñÃáõÃÛáõÝ: Ü ³ Ë ª ³ é³ çÇÝ Ñ³ Û³ óùÇó 

ÃíáõÙ ¿, Ã» ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ Ñ³ Ï³ ëáõÙ ¿ ÇÝùÝÇñ»Ýª Ù»Ï µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç é³ ½ÙÇ Ïáã ¿ 

ÑÝã»óÝáõÙ, ÙÛáõëáõÙ ·ï ÝáõÙ ¿, áñ áí ¿É Ñ³ ÕÃÇ å ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñáõÙ, å ³ ñï íáÕÁ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: ´ ³ Ûó »ñµ 

»ñ¨áõÛÃÁ Ý»ñëÇó »Ýù ¹Çï ³ ñÏáõÙ, Ù³ Ý³ í³ Ý¹ª µ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ »ÝÃ³ ï »ùëï Á µ³ ó»Éáí, ï »ëÝáõÙ »Ýù, 

áñ,ÇÝãå »ë ³ ëáõÙ »Ý, å ³ ñï áõÃÛáõÝ ã¿ ³ Ù»Ý å ³ ñï áõÃÛáõÝ, áã ¿É  Ñ³ ÕÃ³ Ý³ Ï ¿ ³ Ù»Ý Ñ³ ÕÃ³ Ý³ Ï, 

Ñ³ Ûï ÝíáõÙ »Ýù Ñ³ ñ³ µ»ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ¹³ ßï áõÙ: Úáõ. ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÁ ¦Ø Ç ùÝ»ù, ï Õ³ Ý»ñ§ 

µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ ñ¹»Ý ³ Ùñ³ ·ñ»É ¿, áñ â³ ñÇ ¨ ´ ³ ñáõ ÏéÇíÁ Ñ³ í»ñÅ³ Ï³ Ý ¿, áõñ»ÙÝ, ´ ³ ñáõ 

Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÁ Ñ»Ýó Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÝ ¿: º í Ù»½ ÙÝáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ¦å ³ ñï áõÃÛáõÝ§ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ¨ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý »½ñáõÛÃÝ»ñáõÙ ¹Çï »É: ² Ûëå »ë, éáõë µ³ Ý³ ëï »ÕÍ 

º í·»ÝÇ º íï áõß»ÝÏáÝ ¦Ø Ç ã³ ñ³ ß³ ÑÇñ§ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç ·ñáõÙ ¿. 

ò ³ Í ÙÇ ·ÉáñíÇñ ¹»å Ç Ñ³ ÕÃ³ Ý³ Ï, 

² ÛÉ í»ñ µ³ ñÓñ³ óÇñ ¹»å Ç... å ³ ñï áõÃÛáõÝ:
3
 

² Ûëï »Õ ¦å ³ ñï áõÃÛáõÝ§ ¨ ¦Ñ³ ÕÃ³ Ý³ Ï§ µ³ é»ñÁ, ³ Ýßáõßï , û·ï ³ ·áñÍí³ Í »Ý ³ ÛÉ³ µ»ñ³ Ï³ Ý 

ÇÙ³ ëï áí, ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ »Ý ³ ÛÉ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ ï Ï³ ÝÇß: 

à ñù³ Ý ¿É Ùáï »óáõÙÝ»ñÁ ï ³ ñµ»ñ ÉÇÝ»Ý, Ã»°  º í·.º íï áõß»ÝÏáÝ, Ã»° Úáõ. ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÝ  ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý 

Ù»Ï ·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý »É³ Ï»ï ª  »Ã» å ³ ï »ñ³ ½ÙÁ  ÙÕíáõÙ ¿ Ñ³ ÝáõÝ ³ ½³ ï áõÃÛ³ Ý, Ë ³ Õ³ ÕáõÃÛ³ Ý, ã³ ñÇ 

áãÝã³ óÙ³ Ý, áõñ»ÙÝ, ¹³  Ù³ ñ¹³ ëÇñáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ »Ã» ÏéÇí »Ý ÙÕáõÙ ï ³ ñ³ ÍùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ, áõñÇßÇÝ 

ëï ñÏ³ óÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ³ Ûë ¹»å ùáõÙ ³ ñ¹»Ý, Çñáù, å ³ ï »ñ³ ½ÙÁ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý å ³ ñï áõÃÛáõÝÝ ¿: 

ä á»½Ç³ ÛáõÙ µ³ é»ñÁ ß³ ï  Ñ³ ×³ Ë  ¦Çñ»Ýó íñ³  »Ý í»ñóÝáõÙ§ µ³ é³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  

ãË áëáÕ ³ ÛÉ ÇÙ³ ëï Ý»ñ, ¹³ éÝáõÙ »Ý Ýß³ Ý áõ Ë áñÑñ¹³ ÝÇß, »ñµ»ÙÝ µ³ é»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³ Ý·³ Ù 

¦³ é³ ñÏ³ § Ï³ Ù ¦Çñ§, Çñ»Ýóáí, ÇÝãå »ë »ñ³ Åßï áõÃÛ³ Ý Ù»ç, ·áñÍÇù³ íáñ»É ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ ÇÙ»Ýù è . à õ»ÉÉ»ùÇÝ ¨ ú. à õáññ»ÝÇÝ: ² Ñ³  Ã» ÇÝã »Ý ·ñáõÙ Ýñ³ Ýù. ¦¶ñáÕÇ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý ÙÇçáóÁ µ³ é»ñÝ »Ý: ...´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÇ Ñ³ Ù³ ñ µ³ éÁ áã Ã» Ý³ Ë ³ å »ë ¦Ýß³ Ý§ ¿, áã Ã» 

Ã³ ÷ ³ ÝóÇÏ Ë ³ Õ³ ù³ ñ, ³ ÛÉª ¦ëÇÙíáÉ§ (Ë áñÑñ¹³ ÝÇß), áñÁ ³ ñÅ»ù³ íáñ ¿ Ã»° ÇÝùÝÇÝ ¨ Ã»° í»ñ³ ñï ³ ¹ñ»Éáõ 

Çñ Ï³ ñáÕáõÃÛ³ Ùµ: ´ ³ éÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ÉÇÝ»É ¦³ é³ ñÏ³ § Ï³ Ù ¦Çñ§, áñÁ Ñ³ ×»ÉÇ ¿ Çñ ÑÝãáÕáõÃÛ³ Ùµ 

Ï³ Ù ï »ëùáí: à ñáß íÇå ³ ë³ ÝÝ»ñ (ê Ïáï , Î áõå »ñ, ¸ ñ³ Û½»ñ) Ï³ ñáÕ »Ý µ³ é»ñÁ ·áñÍ³ Í»É áñå »ë Ýß³ ÝÝ»ñ, 

áñÇ ¹»å ùáõÙ Ýñ³ Ýù ß³ ÑáõÙ »Ý ³ ÛÉ É»½íÇ Ã³ ñ·Ù³ Ýí³ Í ÉÇÝ»Éáí Ï³ Ù ÑÇßíáõÙ »Ý áñå »ë ÙÇý³ Ï³ Ý 

Ï³ éáõóí³ Íù: ´ ³ Ý³ ëï »ÕÍÝ»ñÁ ëáíáñ³ µ³ ñ ·áñÍ³ ÍáõÙ »Ý µ³ é»ñÁ ¦Ë áñÑñ¹³ Ýßáñ»Ý§: 

ÚáõñÇ ê ³ Ñ³ ÏÛ³ ÝÇ, Ø áíë»ë Ú³ Ë ßáõÝóÇ ¨, ³ éÑ³ ë³ ñ³ Ï, ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ Ù³ ñï Ç Ù³ ëÇÝ Ù»ñ 

·ñáÕÝ»ñÇ ·ñ³ Í »ñ·»ñÁ ßÝãáõÙ »Ý Ë áñÁ Ù³ ñ¹³ ëÇñáõÃÛ³ Ùµ: ² Ûë å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ ³ ñ¹»Ý Ë Ç½³ Ë áõÃÛáõÝÝ áõ 

ëË ñ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, Ù³ ù³ éáõÙÁ, ³ Ýí»Ñ»ñáõÃÛáõÝÁª áñå »ë ·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý ÛáõñûñÇÝ³ Ï Ï³ ï »·áñÇ³ Ý»ñ, Ç 

í»ñçá, Ñ³ Ù³ ÓáõÉíáõÙ »Ý ³ ½³ ï ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý áõ ÑáõÙ³ ÝÇ½ÙÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÇ Ù»ç:  
 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.  

² Ù³ ÉÛ³  ¶ñÇ·áñÛ³ Ý - ¦¶ñÇ·áñ Ü ³ ñ»Ï³ óÇ§ å »ï Ñ³ í³ ï ³ ñÙ³ ·ñí³ Í Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ Ý  Ñ³ Ûáó É»½íÇ  ¨  

·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ÙµÇáÝ  

¾É. Ñ³ ëó»`  amaliya.grig86@mail.ru 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 

                                                 
1
Granish.org, www.imyerevan. com: 

2
ê ³ Ñ³ ÏÛ³ Ý Ú., ì »ó ·ñùÇó, ê áÝ³ , Ññ³ ï ., ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2011, ¿ç 105: 

3
 º íï áõß»ÝÏá º í·., ¦º ññáñ¹ ÑÇßáÕáõÃ ÛáõÝ§, Ð³ Û³ ëï ³ Ý Ññ³ ï ., º ñ¨³ Ý, 1974, ¿ç 22: 

mailto:amaliya.grig86@mail.ru
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ՀՏԴ 82.09:329.73(479.243)                                                                     Գրականագիտություն 
 

ԳՈՒՐԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 
Գայանե ԼԱԼԱՅԱՆ 

 

Բանալի բառեր` շարժում, անկախություն, լավատեսություն, երաժշտություն, Հայրենիք, հավատ, հերոսություն,  
հայրենասիրություն: 
Ключевые слова: движение, независимость, оптимизм, музыка, Родина, вера, геройство, патриотизм. 
Keywords: movement, independence, optimism, music, Motherland, faith, heroism, patriotism. 

 

Г. Лалаян 

Гурген  Габриелян  и Арцахское  движение 

 

В статье анализируется патриотизм талантливого поэта Гургена Габриеляна. Его поэзия, отличающаяся  

художественным  своеобразием, выразительностью и эмоциональным воздействием,   восхищает не только 

детей, но и взрослых.  Его произведения характеризуются стилистическим разнообразием и отточенной 

системой образов. Воспитание патриотизма - вот основное направление художественного мира, которым 

поэт руководствовался в течение всей своей творческой жизни. 

 

G. Lalayan 

Gurgen Gabrielyan and the Artsakh Movement 

 

The article analyses the patriotic lyricism of a talented    poet  Gurgen Gabrielyan . His poems, due to their artistic 

originality, expressiveness and emotional influence express not only children, but adults as well. His works  are 

characterized by  a  stylistic variety and the perfected image system.  

Patriotism education – here is  the main direction of the art world by which the poet was guided during all the 

creative life. 

 
Յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր ազգ ունի իր 

նվիրական հենարանը: Երբ ժողովրդի պատմությունը 
երջանիկ է դասավորվում, այն դառնում է մշակութային 

ու քաղաքական կյանքի կենտրոն: Երբ ճակատագիրը  
հալածում է ազգին, այն լինում է ազգային կյանքի  

պատվարը, հույսերի կղզին, վերածննդի գրավականը: 
Հայաստանի համար հենց այդ վերջին դերն էլ խաղացել 

ու խաղում է Ղարաբաղ լեռնային մարզը: 
Ս. Գորոդեցկի 

 
Տաղանդավոր արձակագիր, Շարժման ջատագով Կոմիտաս Դանիելյանը Արցախի 

շարժումը համեմատելով Ավարայրի ու Սարդարապատի հետ, նշում է, որ այն համայն 

հայության հավաքական ուժի հավաստումն է, որով և հիմք դրվեց մեր ժողովրդի ազգային 

զարթոնքին: Այս երեք հերոսամարտերը համարելով մեր ազատաբաղձ ժողովրդի 

աստեղային ժամերը, նշում է, որ սերտորեն շաղկապված լինելով միմյանց հետ, 

հանդիսանում են մեկը մյուսի շարունակությունը. չլիներ Ավարայրը, չէր լինի և 

Սարդարապատը, չլիներ Սարդարապատը, հազիվ թե լիներ Արցախյան շարժումը: 

70 տարիների թուրքական մռայլ համապատկերում սուտ գաղափարախոսությամբ 

կասեցվեց Արցախի գրական-մշակութային զարգացումը: Դեռևս 1948-ին Ավ. Իսահակյանը  

շրջագայում էր Արցախում.  հրաշքի փոխարեն  Ղարաբաղն էր` անփառունակ տեսքով ու 

բեկված հույսերով, կտրված  Հայաստանից` ոչ  թերթ,  ոչ գիրք. և Վարպետը ցավով օրագրում 

է. «Խեղճ ղարաբաղցիք, կարծում են, թե իրենք են ապրում թուրք պատմական հողերի վրա, ոչ 

թե հակառակը»1: 

                                                 
1 «Վարպետը և Արցախը», Դիզակ պլյուս, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 24: 
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Բզկտված մեր մայր  

Հող ու հայրենին,  

Այլոց բարբառին  

Խառնած մայրենին:1 

60-ականների կեսերին, երբ «դեմքով դեպի Հայաստան քնելը  բավարար հիմք էր 

ազգայնամոլության մեջ մեղադրվելու համար», մի խումբ մտավորականներ իրենց  

ստորագրությունն են դնում  Բ. Ուլուբաբյանի  կազմած հայտնի  նամակի տակ. թվում էր, թե  

ուր որ է  Արցախը կփրկվի թուրք-ազերիների բռնապետությունից: Եվ պատմության բոլոր 

ելևէջներում հնչող «միացում» կոչն ու կանչը կդառնա երջանիկ իրողություն, սակայն, ինչպես 

գրող Բ. Ջանյանն է նշում` «հույսերից  պայծառացած արցախյան մթնոլորտը մթագնեց, 

դարձավ աղետավոր, ինքը շարժումը մեծ աղետ դարձավ առաջին հերթին շարժման ակտիվ 

մասնակիցների համար: Դիմում-նամակը վերագրվեց որպես Խորհրդային կարգերը 

խարխլելու դավադիր նպատակ, 13 նվիրյալները մեղադրվեցին դաշնակցական 

ահաբեկչական գործունեության մեջ, որոնց թվում և Գուրգեն Գաբրիելյանը, ով նույնպես զերծ 

չմնաց ազերիների հալածական քաղաքականութունից և իր ազատատենչ հայացքների 

պատճառով հեռացվեց աշխատանքից և մյուս մտավորականների հետ ստիպված լքեց 

Արցախը… Սակայն Հայրենիքի պատկերով կարոտ կոչված հոգու մելամաղձը չէր լքում 

Գ.Գաբրիելյանին. գրողն  աստվածային սիրով էր օժտված դեպի  Արցախը և նույնքան խոր 

ցավ էր տածում նրա ճակատագրի նկատմամբ. Հայոց Արևելից 10-րդ նահանգն 

ամբողջությամբ ձուլված էր բանաստեղծի էությանը. Շատ եմ սիրում Երևանը, շատ եմ սիրում 

Հայաստանի մնացած բոլոր վայրերը, բայց Ղարաբաղից դուրս կյանք չունեմ, իմ օդը, իմ  

ջուրը, իմ  հողը, իմ գոյության բոլոր կենսապայմանները` և հոգեկան, մարմնական, կապված 

են Ղարաբաղի հետ. 

Դու ինչ ուժ ու 

Հունար ունես, 

Ինչ երգ ու ինչ 

Քնար ունես, 

Որ երբ քեզնից 

Մի քիչ զատվում 

Քո կարոտից 

Չեմ ազատվում2: 

Իրեն  վիճակված  բարդ  ու հակասական կեղծիքի  ժամանակաշրջանում  նա պահպանեց 

իր ազգային նկարագիրն ու ճիշտ կողմնորոշվելու հմտությունը և ինչպես գրող,  

գրականագետ Վ. Հակոբյանն է նշում` պատիվ  ունեցավ երկու անգամ իր ստորագրությունը 

դնելու  Արցախը մայր Հայաստանին միացնելու նամակի տակ. «Գուրգեն Գաբրիելյանն իր 

ժողովրդի, ազգի նվիրյալն էր: Եվ գիշեր- ցերեկ մաքառում էր հանուն Արցախը հայ պահելու, 

հանուն մեր լեզվի անաղարտության, հանուն մեր հավատի: Երկու անգամ նա արձակագիր 

Մաքսիմ Հովհաննիսյանի հետ միասին, ստորագրել է Արցախը մայր Հայաստանին միացնելու 

նամակի տակ, ենթարկվել հալածանքների: Բայց հանուն իր ժողովրդի, պատրաստ էր ամեն 

տեսակ չարչարանքների, միայն թե մեր ազգային նպատակն իրականանա»3: 

Վառ արտահայտված անհատականություն էր ոչ միայն գրական ասպարեզում, այլև 

մարդկային դրսևորումներով. միշտ խմորվող կրքերի կենտրոնում`զորավիգ ժողովրդի 

թիկունքին , սակայն պատմության մեջ մնաց ոչ թե կոչերով, այլ մնայուն գեղարվեստական 

արժեքներով, քանզի  նրա  ստեղծագործություններում  ժամանակի  կենսագրությունն  է  

ամփոփված. «Բանաստեղծը  հոգու բոլոր թելերով կապված է ժամանակի հետ ապրում է 

                                                 
1 Գ. Գաբրիելյան, Ընտրանի, Ստեփանակերտ, 2007թ., էջ 200: 
2
 Գ. Գաբրիելյան, «Աշնան հանդես» ,Երևան, 1999թ., էջ 68: 

3
 «Գ. Գաբրիելյանը ժամանակակիցների հուշերում», 2007թ., էջ 40: 
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ձեռքը միշտ  դարի զարկերակին, մարդկանց հոգսերով ու խնդություններով, նրանց 

ստեղծագործական նվաճումներով»1:  

Երգ հորինելու, երգիչ դառնալու շարժառիթներից մեկն էլ գրողը համարում է  60-

ականների արցախյան շարժումը». 1965-68 թվականներին էր, երբ իմ մի խումբ 

գրչեղբայրների ու հայրենակից հերոս այրերի հետ /Բ. Ուլուբաբյան, Բ. Ջանյան, Ար. 

Մանուչարով, Գ. Ստեփանյան, Ս. Շաքարյան և ուրիշներ / բորբոքեցինք Ղարաբաղը մայր 

հայրենիքին միացնելու գաղափարը: Պետք էր տեսնել, թե ինչ ոգևորությամբ ու հույսերով 

էինք խանդավառվառված: Օդը, շրջապատը ներծծված էր մայր հայրենիքին միանալու 

բաղձանք-երազանքով:  Այն մի տեսակ այլևս անհեռանկար պատրանք չէր,  թեև  մերթ 

առարկայական,  և մերթ էլ երազային տեսիլներով էր պատկերանում: Եվ հենց այսպես 

անորոշ էլ այն մուտք գործեց  պոեզիայի, երգ-երաժշտության մեջ: Եվ հենց այսպես էլ ծնվեցին 

և լույս աշխարհ եկան Ղարաբաղյան շարքի իմ երգերը.    

                                 Մատաղ ինի ծեզ աքան, դե հա, պըրծեք, թոռ կկյա, 

                                 Մարդ ա եկալ քղաքան, ասըմ ա ՝ լյավ օր կկյա2:    

Անհնար է պատկերացնել գրողի հայրեներգությունը առանց նրա կենսագրական 

փաստերի , քանզի նրա կենսագրության մեջ բեկված է ազգի ճակատագիրը. մեծ քույրն 

ամուսնացել էր 17 տարեկանում և բնակվում էր Բաքվում:  15 թվականի եղեռնը հասնում է և 

այնտեղ.  քույրն ու փեսան դառնում են թուրքական խուժանի զոհը: Լուրեր էին պտտվում, որ 

ամուսնուն սպանել են, իսկ քրոջն առևանգել.  «Մայրս երբ սուգ էր ասում, լացացնում էր 

բոլորիս,-ասում էր գրողը. «շատ ժամանակ  Գուրգենի երգն էլ սուգ էր»: Անձնական ցավին 

գումարվեց ազգային- համամարդկային ցավն ու  միաձուլվեցին պոետն ու երգահանը, որից 

էլ Գաբրիելյանի պոեզիան որոշակի հմայք ստացավ:     Յուրաքանչյուր ստեղծագործության 

մեջ գրողն ապահովում է միջավայրին հարազատ կոլորիտը.  գրող Հ. Բեգլարյանի 

հավաստմամբ`  Գուրգեն Գաբրիելյանով   Ղարաբաղում սկսվեց  մի  նոր  շրջան: Դա  երգի, 

երաժշտության, արվեստի, գրականության ծաղկման շրջանն է, երբ   ազգային երգն ու  

մեղեդին եկան փոխարինելու  հայկական մարած օջախներից  լսվող մուղամներին:  

Տաղանդավոր  գրողի գրական-գեղարվեստական  ժառանգությունը ծնրակշիռ արժեք է 

ներկայացնում ոչ միայն արցախյան  գրականության մեջ:  Ինչպես  բանաստեղծ, 

գրականագետ Ս. Խանյանն է մատնանշում «Նրա երգը ծնված Արցախի հույսերից ու 

ցավերից, ակնկալություններից  ու տագնապներից, հնչում է ամեն պահի`առնչված ժողովրդի 

ճակատագրի հետ»3: 

Գրողն ասես նույնանում էր հայրենիքին և իր ցավը գիտակցում Հայրենիքի գաղափարով: 

Տագնապում  էր Արցախի անորոշության համար և ինչպես  բանաստեղծուհի  Ժ. Բեգլարյանն 

է հավաստագրում.  1978թ.  Հադրութի շրջանի Խծաբերդ  գյուղում հանդիպման ժամանակ  իր 

ազատատենչ մտքերն առաջարկեց  ու երբ նրան զգուշացրին, որ կրակի հետ է խաղում, 

հպարտությամբ ասաց. «Ես կրակը  կարող եմ գրկել»… և իր հետագա կյանքը հենց  կրակի 

միջով անցավ:  Իսկ 87-ին, երբ ՀԳՄ  նշվում էր  բանաստեղծի  60-ամյա հոբելյանը,  այն  

վերածվեց Արցախի ազատագրական  պայքարի միտինգի: Գրողի  հայրեներգությանը խորթ 

են հոռետեսական տրամադրութունները: Լավատեսական շունչը զգացվում է անգամ 

տրտմությամբ  շաղախված մեղեդիներում: Դառնալով մեր տանջված ազգի սուրբ 

մայրաքաղաք  Դվինին, որի ավերակները գրողի համար ավելին արժեն, քան թե «բերդերը  

օտար ազգերի», թանգարանի մատյանում գրառում է. //Քեզ այցի եկա, որ ուժ հավաքեմ//Քո 

փշուրներից//Եւ գնամ նորից Արցախն իմ հզոր//:4 

Բանաստեղծ Ա. Հովհաննիսյանի հայտնի «Գանձասար» բանաստեղծական //Ավերակվող 

փուշը կողդ խրվել,//Խարխլում է պատդ լուռ, անծպտուն,//Օ, Երկնային , ասա, ինչպես 

                                                 
1 Վ. Հակոբյան, Սովետական Ղարաբաղ, 22 հունիս , 1977թ .: 
2 Գ. Գաբրիելյան, Ղարաբաղի հորովել, էջ 5: 
3 Ս. Խանյան , «Գ. Գաբրիելյանի աշխարհը», էջ 61: 
4 «Գ. Գաբրիելյանը ժամանակակիցների հուշերում» 2007թ., էջ201: 
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վարվեմ,//, ճաք է տվել սրբատունս// տողերին ավելացնում է իրենը` Գաբրիելյանականը.// 

Արի կյանքով ծածկեմ ճեղքդ վերքոտ//Եվ արմատը հանեմ փուշ- կանաչիդ,// Թող որ նորից 

թնդա գմբեթը քո,//Զանգակատան զանգդ թող ղողանջի:1 

Եվ երգը հնչեց ոչ թե որպես ցավի ու տառապանքի մրմունջ, այլ հույսի ու լավատեսության 

խորհուրդ: Դա  87-ի փետրվարն էր…Ուղիղ մեկ տարի անց պիտի բռնկվեր Հայոց 

Համազգային Շարժումը: Հայոց  ազգային զարթոնքը եկավ փոխարինելու  հոգեվարքի  մեջ 

կործանվող ու  հոշոտվող արցախցու ինքնագիտակցությանը: 88-ին իր  գրչեղբայներ Վ. 

Հակոբյանի և Հ. Բեգլարյանի հետ մեկնեց Մոսկվա` որպես պահանջատեր պատվիրակ. «Ես, 

Հրաչիկը և Գաբոն դրինք մեր ստորագրությունները,  հետո նամակին  ծանր կնիքի  պես  

դրվեցին  մեր բռունցքները`մեկը  մյուսի վրա, որպես միաբանության և շարժման անմնացորդ 

նվիրվածության երդում»2,- հայտնի դեպքերի մասին  գրառում է Վ. Հակոբյանը. հետագայում 

ավելացան այդ բռունցքները, բազմացան, դառնալով համազգային զարթոնքի ու վերածննդի 

խորհրդանիշներ: 

Փոթորկահույզ դժվար ու վտանգավոր բազմամարդ հանրահավաքներում, երբ փորձում 

էին ժողովրդին զսպաշապիկ հագցնել, արհամարհելով  ռազմական ու քաղաքական բոլոր 

տեսակի ճնշումները` իր  բողոքի ձայնն էր բարձրացնում ու ոգեկոչում  ժողովրդին:  Նրա 

երևալը ժողովրդի մեջ խանդավառություն էր առաջացնում, իսկ երգը հուզում հազարավոր 

կրակված սրտեր, գրողը  դարձավ փոթորկահույզ օրերի շունչն ու ոգին,  ժողովրդի 

խոսափողը` հուժկու  ձայնը  խառնելով  ազգային վերածննդի  համար մարտնչող  

նվիրյալների կոչերին: 

Մարգարեական էր  Րաֆֆու այն պնդումը, որ թուրքը անկիրթ ու բարբարոս է, բայց  

քաղաքակրթվելուց  հետո կդառնա կրթյալ ավազակ  և այնժամ ավելի  վտանգավոր 

կդառնա… Մեր անկախության երթը վերածվեց դժոխային ճանապարհի. բնաջնջման 

քաղաքականությամբ` արտոնյալ բարբարոսություն, կողոպուտ, բռնագաղթ, արյունոտ 

նախճիր, մշակութային հուշարձանների  ոչնչացում… քանզի մեր ազգի բարոյական  

նկարագրի հակադիր բևեռում «քաղաքակիրթ «թուրքն էր, որը կրկին յաթաղանով ու նոր  

ցեղասպանությամբ մոլեգնեց: Բայց ինչպես Վ. Մնացականյանն  է նշում «Ցեղասպանության  

գերանդին քարին առավ Արցախում և հատկապես  նրա փառքի ու  հերոսության բարձունք 

Շուշիում», որի վանքը  սոսկ «քարավոր ու դարավոր» կառույց չէ երկինք կարկառված, այլ 

ոգեղեն սրբոց  օջախ՝ ծնված  ազգի տառապանքից ու «փոշոտված- հոշոտված» երազ-

մուրազներից, որ դարեր ի վեր հայացքը Մասիսներին Հույսի լույս էր հայցում, իսկ Հիսուսի 

պատկերով խաչն առաջնորդում հաղթարշավի: 

Եվ խաղաղ, մեղմաշունչ տողերին եկան  փոխարինելու ոգեշունչ ապրումներն ու 

մարտական պոեզիան. «Գ. Գաբրիելյանի ընտրած բանաստեղծական գույները ձայնեղ են: Եվ 

ամենացայտունն այդ գույների մեջ Հայրենասիրությունն է»3: Հայոց  ազգային զարթոնքը եկավ 

փոխարինելու  հոգեվարքի  մեջ կործանվող ու  հոշոտվող արցախցու ինքնագիտակցությանը. 

Անվանի գրողը ոչ միայն արցախյան շարժման ակտիվ գործիչներից էր, այլև մեր 

ապագային ազատագրական պայքարի օրհներգիչը: Մեծ հայրենասերի ոգին չի թուլանում 

անգամ ադրբեջանական կալանավայրում, ուր արհամարհելով թշնամուն` երգում էր իր իսկ 

գրած «Ղարաբաղի հորովելը»: Այս ամենի դեմ նա ուներ հզոր մի միջոց. «անսահման 

կենսախնդություն և անմնացորդ նվիրվածություն գրչին»,- հավաստում է գրողի այրի Նունիկ 

Գաբրիելյանը4: 

Վավերափաստերի գեղագրումներ են  Գաբրիելյանի  «Մուսա լեռան…երկու  որդին», 

«Ողջակիզված կյանք», «Անդրանիկ», «Աստղաշենի աստղերը» և այլ պոեմներ, որոնցում 

անցյալն է ներծծված ներկայի մեջ, հայ մարտիկների հաղթարշավն  է ու բարոյական  

                                                 
1 Գ. Գաբրիելյան, Ղարաբաղի հորովել,Երևան 2003թ.,  էջ 39: 
2 «Գ. Գաբրիելյանը ժամանակակիցների հուշերում»,  2007թ., էջ 72: 
3 Վ. Հակոբյան, Սովետական Ղարաբաղ, 22 հունիս , 1977թ : 
4 «Գ. Գաբրիելյանը ժամանակակիցների հուշերում», 2007թ.,  էջ116: 
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հաղթանակի  վեհությունը, հավատի սրբագործումն  ու  կորուստների մատյանը, որոնցից 

յուրաքանչյուրը ազգային ոգին, ազգային դիմագիծը պահպանող անփոխարինելի խորհուրդ 

է: Եվ հյուսում է բանաստեղծը նրանց կյանքի առասպելը, ովքեր իրենց Քրիստոսված 

մարմինները դրեցին հայրենյաց սուրբ զոհասեղանին,  ասուպացան  ու ձուլվեցին  բազում 

ասուպների գիրկ դարձած օրրան-հողին…  

Եվ նրանց անհատական ճակատագրի գեղարվեստական պատկերը գրողը   միահյուսում է 

ազգային համապատկերի տարերքին, քանզի բոլորն ունեին մի անուն՝ Զինվոր… 

Համատեղելով գրիչն ու զենքը մեր բանաստեղծները հերքեցին այն թյուր կարծիքը, որ երբ 

զենքն է շաչում, լռում են մուսաները: Եվ հերոս նահատակ Կ. Հակոբյանի վկայակոչումով 

«Կը-րա-կում» էին չափածո. // Տեր իմ Աստված, այս ինչ եղավ// Շփոթվել են իմ գրիչն ու 

ավտոմատը://  

Արցախյան շարքի հանրագումարը, նրա գեղարվեստական որոնումների ընդհանրացումը  

կարելի է համարել «Ղարաբաղ» բանաստեղծությունը. 

                                Ես ապրում եմ Ղարաբաղում 

                                Եվ չեմ ապրի մեկ այլ հողում 

                                Եվ կմեռնեմ պապերիս պես 

                                Արցախացած նրա կողում:1 

Դեռևս կենդանության օրոք  Գ. Գաբրիելյանը  կերտեց իր անմահության լեգենդը՝ 

արժանանալով առավելագույն պատվին  ու կոչմանը՝ ժողովրդական սիրուն ու 

համակրանքին  ու  ներկա է գրական իր անվիճելի վեհությամբ:  

Ահա գրողի նոթատետրի գրառումներից. «Եթե մի օր լսեք, որ ես մահացել եմ, չհավատաք: 

Կգնաք շրջեք Արցախ աշխարհով մեկ և դուք ինձ կտեսնեք յուրաքանչյուր հայ մանկան սրտի 

զարկի մեջ, արցախցի գեղջուկի ցավի ու հույսի մեջ, հայ զինվորի համբերության ու 

հուսավառ հավատի մեջ, Արցախի երկնակմարի անմար գույների մեջ»: 

 
 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.  

 
Գայանե Լալայան - Ավագ դասախոս, ԱրՊՀ  Հայ գրականության և լրագրության ամբիոն 

 
Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 

 

                                                 
1 Գ. Գաբրիելյան, Ստեփանակերտ, Ընտրանի,  2007թ., էջ 257: 
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ՀՏԴ  82.09                                                                                                      Գրականագիտություն 
 

ՍԱՀՅԱՆԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
Սիրուն ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

 

Բանալի բառեր` արվեստագետ, բնութագրություններ, կենդանի դիմանկարներ, գլուխգործոց, գրականագետ, 

հայրենասիրություն, հանճարեղ, դրոշակակիրներ, հոգևոր արժեք, գրաքննադատներ: 
Ключевые слова: художник, описание, живые портреты, шедевр литературы, патриотизм, гений, знаменосцы, 
духовное значение, литературоведы. 
Keywords: artist, description, vital portraits, a masterpiece of literature, patriotism, genius, flag bearers, spiritual value, 
literary critics. 

С. Багдасарян 

А. Саиян о деятелях культуры 
 

В статье отражены те заключения и выводы известного поэта литературы современного периода 

А. Саияна, где он отзывается о Туманяне, Исаакяне, Чаренце, Бакунце, Ширазе, Севаке и о 

произведениях других деятелей искусства, характеризует их гуманистические образы, посвятив  им 

оды. Тем самым, Саиян, с одной стороны, показал свою неподкупную и общительную сущность, с другой 

стороны, произвел обзор творчества своих коллег - товарищей по перу, что стало одной из 

занимательных страниц его поэзии. 
 

S. Baghdasaryan 

A. Saiyan about Cultural Figures 
 

The article reflects those conclusions of the famous poet of the Modern literature period A.Saiyan, where he 

has written about Tumanyan, Isaakyan, Charents, Bakunts, Shiraz, Sevak and others,  characterizing their 

humanistic images by devoting them odes.  

Thus, on the one hand, Saiyan showed his integrity and sociable nature, on the other hand, made the review 

of creativity of the colleagues - companions on a feather that became one of entertaining pages of his poetry. 
 

Հոդվածում բացահայտվել է նորագույն շրջանի անվանի բանաստեղծ Համո Սահյանի այն 
անդրադարձումները, ուր բանաստեղծն արտահայտվել է Թումանյանի, Իսահակյանի, Չարենցի, 
Բակունցի, Շիրազի, Սևակի և մշակույթի այլ գործիչների երկերի մասին, բնութագրել է նրանց 
մարդկային կերպարները, նրանց նվիրել ձոներգեր: Դրանով Սահյանը մեկ այլ կողմից ցույց է տվել 
իր անկաշառ և մարդամոտ բնավորությունը, ինչպես նաև տվելիր գործընկերների 
ստեղծագործության բնութագրման ուրվագծեր, որը և դարձել է նրա քնարերգության հետաքրքիր 
էջերից մեկը: 

 
Սահյան արվեստագետը հայ գրողների և մշակույթի գործիչների մասին արտահայտել է 

կարծիքներ, գրել բանաստեղծություններ, որոնք, նրա ողջ ստեղծագործության հետ 

միասին, նույնպես հետաքրքրում են ընթերցողներին, քանի որ դրանց միջոցով ավելի լավ 

ենք ճանաչում ոչ միայն հեղինակին, այլև՝ նրա միջոցով՝ նաև արվեստակից-

բարեկամներին: 

«Սահյանը,-գրում է Դ. Գասպարյանը,- տարբեր առիթներով կարծիքներ է հայտնել 

անցյալ և ներկա ժամանակների գրողների մասին, նրանց նվիրել բանաստեղծություններ: 

Այսպես ևս ձևավորվում է գրողի գեղագիրության մեկ էջը` որպես ինքն իրեն ճշտող 

արձագանք կամ անդրադարձ»1: 

Ում և ինչի մասին գրել է Սահյանը՝ Քուչակի, Սայաթ-Նովայի, Թումանյանի, 

Իսահակյանի, Դեմիրճյանի, Կապուտիկյանի թե Սարյանի, Սևակի, Մահարու կամ 

Բակունցի, տվել է նրանց մասին խորիմաստ բնութագրություներ, բացահայտել  նրանց 

արվեստի կենդանի շունչն ու ինքնատիպ ոճը: Ըստ Սահյանի՝ բանաստեղծի խնդիրն է 

«քաոսայինից առանձնացնել նեդաշնակությունը, մարդու միջից հանել ագահությունը, 

ծուլությունը, չարությունն ու նախանձը»: Նա այն կարծիքին է, թե մարդկությունը քանի 

կա, իր ցավն իր հետ տանելու է, ուրեմն՝ լինելու է բանաստեղծությունը:  

                                                 
1 Գասպարյան Դ., «Համո Սահյան», Երևան, 2013թ., էջ 56: 
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Համո Սահյանը գեղագետ է բառիս ամենալայն իմաստով. արվեստի լեզվով է խոսել նա 

իր ժողովրդի,իր բազում ընթերցողների հետ: Նույն այդ լեզվով է խոսել իր ժողովրդի հետ 

նաև արվեստի մեծատաղանդ երախտավոր՝ ժողովրդական նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը: 

Բնանկար կերտող և մարդկային ոգու  երկու մեծանուն արվեստագետների 

հոգեհարազատությունը հասկանալի է: Մասրենու պատկերը, որպես կերպար, մեր 

քնարերգություն բերեց Սահյանը: Զուտ սահյանական այս անզուգական կտավը նա սիրով 

նվիրեց սիրելի նկարչին: Պատահականություն չկա. սիրելիին նվիրում են ունեցածի 

ամենանվիրականն ու թանկը: Ու եթե հիշենք, որ Սահյանի« բնության պատկերասրահում» 

շատ-շատ են հրաշք բնանկարները, կտեսնենք, որ նա իր գլուխգործոցներից մեկը նվիրել է 

անվանի նկարչին. 

Մասրենի 

Մարտիրոս Սարյանին 

Կախվել է ժայռը անդունդի վրա 

Եվ դարեր այդպես կախված է մնում, 

Ջրերի մեջ են ոտքերը նրա, 

Իսկ գլխին հոգնած ամպերն են քնում… 

Համո Սահյան և Ակսել Բակունց: Երկուսն էլ բնության գեղագետներ: Երկուսն էլ 

բնության քանդակագործներ՝ մեկն արձակի վարպետ, մյուսը՝ չափածոյի: Հայտնի է նաև, 

որ Բակունցն ուսուցչություն է արել այն նույն Լոր գյուղում, ուր ծնվել է Սահյանը: Ուրեմն՝ 

պատահականություն չէ, որ Սահյանը նրան է նվիրել երկու բանաստեղծություն՝ «Ակսել 

Բակունցին» (1947), «Միրհավի կանչն ես տանում դարերին» (1959): Առաջին 

բանաստեղծության մեջ պատկերված է լեռներից հոսող Բասուտա գետը, ծոր տալով 

խոսող Աթա ապերը: Ահա ոտքերը մինչև ծնկները բաց Մինան գետի մեջ գորգ է լվանում, 

իսկ Լորի հինավուրց բլրակի վրա Խոնարհ աղջկա շիկնած հայացքն է: Հնձան է մտնում 

ծեր Դիլան Դային՝ հուշերում թևին տվող միրհավը: Իր ծիրանի փողն է հնչեցնում Հազրոն. 

Հազրոն նստել է օջախի քարին, 

Հիշում է կորած երկիրն ու հողը, 

Տխուր նայում է Հայկական Պարին 

Եվ նվագում է ծիրանի փողը: 

  Անվանի գրականագետ Դ. Գասպարյանը նշում է. «Սահյանն Ակսել Բակունցին կարող 

էր գրական հայր կոչել: Այն, ինչ Բակունցն արեց արձակով, Սահյանն արեց պոեզիայով: 

Ընդհանրության հիմքը բնաշխարհի այբուբենը նույն բնաշխարհի մարդու հոգով ու աչքով 

կարդալու մեջ է: Բակունցյան հերոսների լռությունը փոխանցվեց ոչ միայն Սահյանի 

մարդկային նկարագրին, այլև նրա բանաստեղծություններին»1:  

Սահյանն ունի անզուգական հայրենասիրական շատ քերթվածքներ: Սակայն նրա 

հայրենասիրությունը նորօրյա չէ. բանաստեղծը եզրեր է գտնում Ավարայրի 

ճակատամարտի և «Վարդանանքի» հետ: «Խոսք հիշատակի» բանաստեղծությունը նա 

նվիրել է Դերենիկ Դեմիրճյանին. 

Դու եկել էիր Ավարայրից, 

Քո ձեռքերի մեջ թուրն էր Վարդանանց, 

Դու եկել էիր հինգերորդ դարից, 

Ավանդում էիր մեր փառքերն անանց: 

Անվանի բանաստեղծը պատկերավոր, ընդամենը մի քանի տողով ներկայացնում է 

Վարդան Մամիկոնյանի հերոսության և Մեսրոպ Մաշտոցի սխրանքի էությունը.  

 Ավետիք Իսահակյանին Սահյանը նվիրել է նաև «Էքսպրոմտ» բանաստեղծությունը, 

որտեղ գրողը նրան «նստեցնում է» Սևանի կղզիներից մեկում, ուր Վարպետը Գեղամա 

                                                 
1 Գասպարյան Դ., «Համո Սահյան», Երևան, 2013թ., էջ 58: 
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լեռների գեղեցկուհու շառաչն է լսում և դիմում է ճայերին` ընդգծելով իր կերպարի 

ամրությունն ու անսասանությունը. 

- Հոգնաբեկ ճայե'ր, իջեք ուսերիս, 

Ես ժայռի նման կանգնած եմ ամուր: 

Սահյանը ժամանկակից բանաստեղծներից  Շիրազին հանճար էր անվանում: Եվ 

պատմեց մի դեպք այդ առիթով. «Շիրազի բերնից բառը թռչում էր` ինչպես թռչունը բնից: 

Ինքն էլ սա գիտեր: Պատասխանը նույն վայրկյանին էր տալիս: Մի օր ինձ մի բան ասաց, 

ես պատասխանն երկրորդ օրը տվի: Ժպտաց՝ էդ բանը, որ երեկ ասեիր, դու էլ հանճարեղ 

կեղնեիր ինձ պես»1:          

Գ. Սարյանի «Քրիզանթեմ» ծողովածուն Սահյանը բնորոշելու է իր իսկ պոեզիային 

հետևյալ տողերով. «Շնչառության պես բնական են բանաստեղծի տողերը և արցունքի պես 

ջինջ»2: 1957թ. Սահյանը գրում է «Բանստեղծը» վերնագրով մի ոտանավոր՝ նվիրված 

Գեղամ Սարյաին. 

Ասում են, թե`  բանաստեղծ, ի՞նչ է մնացել,  

Քո գարունները եկել են, անցել, 

Աշնան եղյամն է իջել մազերիդ վրա, 

Շուտով ճամփադ կփակի բուքը ձմեռվա… 

Չեմ սփոփում ինձ բնավ, երբ տեղն է գալիս: 

Հայ գրականության պատմության մեջ կան հսկա անհատականություններ, որոնք ոչ 

միայն ոսկե էջ բացեցին մեր բազմադարյա մշակույթի պատմության մեջ, այլև դարձան 

նորի և հզորի  համարձակ դրոշակակիրներ: Նման օրինակ է Պարույր Սևակ, ով 

գրականություն մտավ այնպես, ինչպես փորձված այգեպանն է այգի մտնում: Հոգևոր 

կորուստներ հայտնաբերող, նոր խարույկներ վառած բանաստեղծն ինքը դարձավ 

կորուստ՝ մեծ վիշտ պատճառելով իրեն ծնած ժողովրդին: Նրա գրչակիցներից շատերը 

սգացին մեզանից անժամանակ հեռացած բանաստեղծ-հայրենասերի մահը: Նրանց հետ` 

նաև Սահյանը, ով առանձնահատուկ սիրով ու ջերմ զգացումներով էր կապված Սևակի 

հետ: «Ոչ մի հարված,- գրում է Սահյանը ,- այսքան հանկարծակի ու ծանր չէր իջել իմ 

գլխին: Ոչ մի վիշտ այսքան արցունք չէր խլել իմ աչքերից : Ոչ մի կորուստ չէր բերել 

այսքան ախ ու ափսոսանք: 

Հայ դպրության բոլոր անշիրիմ նահատակների համար խեղդած արցունքն էր, որ 

ժողովուրդը հեղեց Պարույր Սևակի  սուրբ դագաղի վրա…»3:  Սահյանը գրել է նաև մի 

բանաստեղծություն «Պարույր Սևակին» վերնագրով, որտեղ իր ցավն ու վիշտն է 

արտահայտել կոմիտասյան իր մորմոքի չլինելու հետ` համարելով նրան օդ ու ջուր, բահի 

զնգոց, խոփի վար, մարգի համեմ, լանջի ծաղիկ, բանակ, զորք, տոհմի շյուղ, հրթիռի 

հրացոլք, երդիկի ծուխ…  

Հիմա ես ո՞ւմ հետ կիսեմ 

Հավատամք ու հաց, 

Եվ ո՞ւմ զրույցը լսեմ 

Մինչև լուսաբաց… 

Սահյանը շատ մոտ բարեկամ էր համարում բալկար մեծ բանաստեղծ Կայսին Կուլիևին, 

որին նվիրել է շատ բանաստեղծություններ, նամակագրական կապ ուներ նրա հետ: 

1972թ.մարտի 16-ին իր ռուսերեն թարգմանված գիրքն ուղարկելով ընկերոջը` մակագրում 

է. 

«Սիրելի Կայսինին 

Գալիս ես որպես իրարանցում 

                                                 
1 Հովնաթան Հ., «Խոսում է Համո Սահյանը», Երևան, 1992, էջ 9: 
2 Սահյան Հ., «Քրիզանթեմ», Գրական թերթ, 1968թ., թիվ 20: 
3 «Գրական թերթ», 26,06,1971: 
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Եվ անց ես կենում որպես երազ, 

Կյա'նք իմ, դու ձրի ներկայացում, 

Բայց ինչքան թանկ ես նստում վրաս»1: 

Աշոտ Գրաշին այն արվեստագետներից է, ով հանդես է եկել 19-րդ դարի 30-ական 

թվականների սկզբից և մոտ քառասուն տարվա ստեղծագործական կյանքի ընթացքում 

հնչեցրել հայրենիքին, բնությանը, սիրուն, աշխատանքին նվիրված բազմաթիվ երգեր, 

որոնք սիրվել են ընթերցողի կողմից: Նրա շատ ու շատ բանաստեղծությունների 

տեքստերով հայ երգահանները ստեղծել են սրտառուչ երգեր, որոնք երգվում են ոչ միայն 

արհեստավարժ երգիչների, այլև սիրող-կատարողների կողմից: 

Գրաշին իր ստեղծագործությամբ դարձավ նորագույն շրջանի հայ բանաստեղծության 

դեմքերից մեկը, ով իր նպաստը բերեց գրական շարժմանը` ստեղծելով ճշմարիտ և 

ներշնչված պոեզիա: Գրողի վաստակը և հատկապես նրա ղարաբաղյան երգերը հաշվի 

առնելով` Սահյանը նրան է նվիրել «Բլբուլները զարգանան» բանաստեղծությունը. 

Գիտեն և' դուռ, և' դրկից, 

Որ քեզ չեմ տա իմ գրկից, 

Որ դու կաս իմ տաղերում,- 

Իմաստուն ես էն գլխից… 

Բոլորին ծանոթ է բանաստեղծ Թաթուլ Հուրյանի անունը: Նա իր կյանքը նվիրեց 

հայրենիքի փրկության ճանապարհին` հերոսի իր անունը գրելով Նիկոլայ Օստրովսկու, 

Արկադի Գայդարի, Ալեքսանդր Մատրոսովի և Հունան Ավետիսյանի կողքին: Սահյանի` 

մարտիկ-բանաստեղծին նվիրված բանաստեղծության խորագիրն է` «Վերջերգը որպես 

նախերգ». 

Մտավ կռվի դաշտ ու մեռավ կռվում… 

Ու երբ պառկած էր, ջերմ հողի վրա, 

Կարծես պոեմի վերջերգն է գրվում 

Կրակված սրտի արյունով նրա: 

Սահյանը դրական վերաբերմունք ուներ ճշմարիտ և բեղմնավոր գործեր ստեղծած 

գրաքննադատների նկատմամբ. Վ. Մնացականյան, Ս. Արզումանյան, Ս. Սարինյան, Ս. 

Աղաբաբյան, Դ. Գասպարյան, Ս. Սողոմոնյան… Ահա  նրա կարծիքը Դավիթ 

Գասպարյանի մասին. «Գրականագետների՞ց: Ասեմ: Էն օրը Դավիթի մասին խոսեցինք, 

Դավիթ  Գասպարյանը հրաշալիների մեջ է: Էդ ի՜նչ նվիրում ունի, խելքի մեջ խիղճն էլ է: 

Իմաստուն, ազնիվ տղա է: Գնում է դեպի ճշմարտությունը՝ դեպի իր և իր ազգի բաց վերքը: 

Էնտեղից է գալիս ու էնտեղ գնում: Մի խոսքով, նվիրյալ է: Իսկ նվիրյալը իրեն զոհել գիտե»2: 

Բարձր գնահատելով երիտասարդ սերնդին` Սահյանը նաև խիստ էր ու պահանջկոտ` 

գտնելով, որ ճշմարիտ արվեստի ճանապարհը դժվարին է և բարձրարժեք գործեր 

ստեղծելու համար պետք է լուրջ վերաբերվել գրելու դժվարին արվեստին, դառնալ հմուտ 

անհատականություն և մոտ կանգնել ժողովրդական ակունքներին: 

Սահյանը երգեր է գրել նաև Վ. Դավթյանի, Ս. Հարությունյանի, Վ. Կարենցի, Մ. 

Մարգարյանի, Գ.Էմինի, Ս. Տարոնցու, Գ. Բորյանի և այլ գրողների մասին: 

Որքան էլ զարմանալի, բայց Սահյանը երգ է նաև նվիրել ինքն իրեն, թեպետ իր բոլոր 

բանաստեղծությունները իր ապրումներն են ու խոհերը, իր անսպառ սերն առ հայրենիք, 

իր ներշնչանքներն ու հավատո հանգանակը: Բանաստեղծության վերնագիրն է «Անց 

կացավ օրս» (1960), որում քնարական հերոսը զրուցում է լուսնի հետ և նրա հետ կիսում իր 

մտորումները:  

Օժտված լինելով սուր դիտողականությամբ, պատկերավոր մտածողությամբ, 

քնարական շնչով և լայնահուն հայացքով՝ Սահյանի պոեզիան դարձավ հայ 

                                                 
1 Մկրտչյան Լ., «Զրույցներ բանաստեղծի մասին», Երևան, 1984թ., էջ 47: 
2 Հովնաթան Հ., «Խոսում է Համո Սահյանը», Երևան, 1992թ., էջ 22: 
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գրականության  ոսկե էջերից մեկը, որով նա դարձավ մեր ժողովրդի հավերժական  երթի 

ուղենիշներից մեկը՝ Չարենցի, Շիրազի, Սևակի և մյուս երևելիների հետ միասին: 

 

Գրականություն 

  

1. Հ. Սահյան, «Քարե պատարագ», Երևան, 2004: 

2. Հ. Սահյան, «Քրիզանթեմ», Թրական թերթ, 1968: 

3. Դ. Գասպարյան, «Հայրենիք և ճակատագրիր», Երևան, 1991: 

4. Դ. Գասպարյան, «Համո Սահյան», Երևան, 2013: 

5. Հ. Հովնաթան, «Խոսում է  Համո Սահյանը», Երևան, 1992: 

6. Լ. Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», Երևան, 1984:  

7. «Գրական թերթ», 26.06.1971:  

 
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ.  

 

Սիրում  Բաղդասարյան - բ.գ.թ., դոցենտ, ԱրՊՀ գրականության և լրագրության ամբիոն 
 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù, բ.գ.դ., Ս.Խանյանը: 
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ՀՏԴ  801.561(479.243)                                                                                                        Լեզվաբանություն                     

  

ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱՐՁԱԿԻ 

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԸ 

 

Ð³ ÙÉ»ï  Ø ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

Բանալի բառեր – Արցախ, գ»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ³ ñÓ³ Ï,  µ³ ñµ³ é, É»½í³ Ùï ³ ÍáÕáõÃ ÛուÝ, µ³ é³ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝ, µ³ é:  

Ключевые слова - Арцах, художественная проза, диалект, языковое сознание, фраза, слово. 

Keywords - Artsakh, fiction, dialect, language consciousness, phrase, word. 

   

Г.  Мартиросян 

Художественная проза и диалект: несколько  вопросов относительно  

 языкового  мышления в арцахской прозе периода  независимости 
 

В статье  рассматривается  ряд  особенностей  языкового  мышления арцахской прозы периода  

независмости  на основе  конкретных примеров  из  прозы М. Ованесяна, А. Кагрияна. 

           

H.  Martirosyan 

Fiction and Dialect: some  Issuses  on  Lingustic  Thought  in  Artsakh  Prose   

of  the  Period  of  Independence 

  

The  article  deals with some features  of  linguistic thought  in  Artsakh prose  of  the period of independence based 

on exemples from  M. Hovhannisyan‘s, A. Ghahriyan‘s  prose. 

 
Ðá¹í³ ÍáõÙ ³ ñÍ³ ÍíáõÙ  ¿  ³ ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ Ý ßñç³ ÝÇ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏÇ É»½í³ Ùï ³ ÍáÕáõÃ Û³ Ý  

Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃ ÛáõÝÁ, ³ ñÓ³ Ï³ ·ÇñÝ»ñ Ø .ÐáíÑ³ ÝÝÇëÛ³ ÝÇ, ² .Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇó  Ù»çµ»ñí³ Í 

ûñÇÝ³ ÏÝ»ñáí  Ù³ ï Ý³ óáõÛó  ³ ñíáõÙ  ³ ñó³ Ë Û³ Ý µ³ ñµ³ éÇ ÏÇñ³ éáõÃ Û³ Ý ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ  

³ ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ Ý ßñç³ ÝÇ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏáõÙ£  

 
² ÝÏ³ Ë áõÃÛ³ Ý ßñç³ ÝÇ  ³ ñó³ Ë Û³ Ý  ³ ñÓ³ ÏÝ ³ é³ ÝÓÝ³ ÝáõÙ ¿ Çñ  É»½í³ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛ³ Ùµ£ ² ñó³ Ë Û³ Ý 

³ ñÓ³ ÏáõÙ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ Ý¹Çå »É ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý ³ ëáõÛÃÝ»ñÇ, ¹³ ñÓí³ ÍùÝ»ñÇ,  Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý  É»½íáõÙ 

ÏÇñ³ éíáÕ  Ñ³ ½í³ ·Ûáõï   ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ  µ³ é»ñÇ ¨ ³ ÛÉÝ£ Î ³ ñÍáõÙ »Ýùª ³ Ûë 

»ñ¨áõÛÃÝ ³ ñó³ Ë Û³ Ý  ³ ñÓ³ ÏáõÙ (Ý³ ¨  Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ  ßñç³ ÝÇ)    ³ é³ Ýóù³ ÛÇÝ  ï »Õ  áõÝÇ  ³ ÛÝ 

å ³ ï ×³ éáí, áñ »ñÏñ³ Ù³ ëÁ  ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ ÏÝ»ñ ß³ ñáõÝ³ Ï Ïï ñí³ Í ¿ »Õ»É Ù³ Ûñ Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇó,  ¨ Çñ  

·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ  ½áõ·³ Ñ»é, Ï³ Ù ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí ç³ Ý³ ó»É ¿  å ³ Ñå ³ Ý»É Çñ 

¹ÇÙ³ ·ÇÍÁ, ÝÇëï áõÏ³ óÁ, É»½í³ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛáõÝÁ (³ ñ¹ÛáõÝùáõÙª Ñ³ ÛÇ Çñ ï »ë³ ÏÁ)  ³ ÛÉ Ï»ñå  ³ ë³ Íª  

³ ñó³ Ë ³ Ñ³ ÛáõÃÛ³ Ý  å ³ Ñå ³ ÝáõÙÁ »Õ»É ¿ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ·»ñË Ý¹ÇñÁ £ Æ  í»ñçá, ³ ñó³ Ë óÇ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÇ  

(Ñ³ ï Ï³ å »ë Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ï ³ ñÇÝ»ñÇ, áñáÝó ·ñù»ñÁ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏíáõÙ ¿ÇÝ ´ ³ ùíáõÙ áõ ëå ³ éíáõÙ 

² ¹ñµ»ç³ ÝÇ Ñ³ Û³ ß³ ï  í³ Ûñ»ñáõÙ)  ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ½³ Ý·í³ ÍÁ Ñ»Ýó ³ ñó³ Ë ³ µÝ³ Ï  Ñ³ Û»ñÝ 

¿ÇÝ£  

² ÝÏ³ Ë áõÃÛ³ Ý ßñç³ ÝÇ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏáõÙ Ø .  ÐáíÑ³ ÝÝÇëÛ³ ÝÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÁ 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ï »Õ áõÝÇ Ý³ ¨ Çñ  É»½í³ Ùï ³ ÍáÕáõÃÛ³ Ý  ßÝáñÑÇí£ Ü ³  Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ ¿ ³ ÛÝå »ë 

å ³ ï Ù»É, áñ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ³ Ýí»ñ³ å ³ Ñáñ»Ý Ñ³ í³ ï áõÙ ¿ ÝÏ³ ñ³ ·ñíáÕ Çñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³ í³ ëï ÇáõÃÛ³ ÝÁ,  ¨  ¹ñ³ Ý ·ñáÕÁ  Ñ³ ëÝáõÙ ¿  ×ß·ñÇï  µ³ éÇ ÏÇñ³ éÙ³ Ý ßÝáñÑÇí, ÇÝãÁ Ýñ³  Ë áëùÁ 

¹³ ñÓÝáõÙ ¿ å ³ ï Ï»ñ³ íáñ, Ï»Ý¹³ ÝÇ,  Ñá·»µ³ Ýáñ»Ý Ñ³ Ùá½Çã£ ² Ñ³  ÙÇ ûñÇÝ³ Ï. §¶áï Ï³ ï »ÕÇó ó³ Íñ¦  

í»ñÝ³ ·ñí³ Í å ³ ï Ùí³ ÍùÇó£ ê áõÙ·³ ÛÇÃÛ³ Ý ç³ ñ¹Ç ûñ»ñÝ »Ý. §ê ³ Ù»¹Ý áõ½áõÙ ¿ ì ³ ñ¹³ ÝáõßÇÝ 

(Ñ³ ñ¨³ ÝáõÑÇÝ ¿- Ð.Ø .) áõ Ýñ³  »ñÏáõ ³ Ýï Çñ³ Ï³ Ý  ³ ÕçÇÏÝ»ñÇÝ  ÷ áÕáó Ñ³ Ý»É, ¹ñëáõÙ »é³ óáÕ Ë áõÅ³ ÝÇ 

µ»ñ³ ÝÁ ï ³ É£  

-¶Ý³ ó»ù Ù»ñ  ÑáÕÇó, ·Ý³ ó»ù Ó»ñ Ë ³ ñ³ µ³  »ñÏÇñÁ¦/ ÐáíÑ³ ÝÝÇëÛ³ Ý  Ø ., §º ñÏ»ñ¦ ·Çñù 

»ñÏñáñ¹,§ì ³ ã³ ·³ Ý ´ ³ ñ»å ³ ßï ¦ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝ,  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2006 Ã., /  

À ÝÃ»ñóáÕÇ Ùï ³ å ³ ï Ï»ñáõÙ ÙÝ³ óáÕÁ, ÇÝã Ë áëù,  Ù»çµ»ñí³ Í Ñ³ ï í³ ÍÇ  í»ñçÇÝ  

Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛáõÝÝ ¿, Ñ³ ï Ï³ å »ëª  §Ë ³ ñ³ µ³  (³ í»ñ³ Ï- Ð.Ø .) »ñÏÇñÁ¦  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ£ ê ³ Ï³ ÛÝ,  

Ï³ ñÍáõÙ »Ýù, áã å ³ Ï³ ë å ³ ï Ï»ñ³ íáñ,  ¹Çå áõÏ, µ³ ½Ù³ ß»ñï  ¿ Ý³ ¨  Ý³ Ë áñ¹ ÙÇï ùÁ£ Ø .  

ÐáíÑ³ ÝÝÇëÛ³ ÝÁ  ãÇ ³ ëáõÙ §Ë áõÅ³ ÝÇ Ó»éùÁ ï ³ É¦, ³ ÛÉª §³ ÕçÇÏÝ»ñÇÝ  Ë áõÅ³ ÝÇ  µ»ñ³ ÝÁ  ï ³ É¦, ÇÝãÁ  

ï »ë³ ñ³ ÝÁ ¹³ ñÓÝáõÙ ¿  ë³ ñë³ ÷ ³ ½¹áõ, ù³ Ý½Ç ³ ÙµáË Çó  µ½Ïï í»Éáõ, ÉÉÏí»Éáõ, Ë Åéí»Éáõ ³ ÏÝ³ ñÏÝ 

áõÝÇ£ º í  ³ å ³ ` ÃáõñùÁ ãÇ ³ ëáõÙª  ·Ý³ ó»ù Ù»ñ »ñÏñÇó, ÇÝãÁ, Ù»Í  Ñ³ ßíáí, ÑáÙ³ ÝÇß ¿ §Ù»ñ ÑáÕÇó¦ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ ÝÁ, µ³ Ûó Ñ»Ýó ³ Ûëª §Ù»ñ ÑáÕÇó¦ µ³ é³ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿,  áñ  ½áñ³ óÝáõÙ ¿  
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Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÛÇÝ Ë áëùÁ, Ýáñ ¹áõé µ³ óáõÙ ³ ë»ÉÇùÇ  ³ éç¨£ Â áõñùÇ ëÏë³ Í ç³ ñ¹Á ÑáÕÇ Ñ³ Ù³ ñ ¿, ï ³ ñ³ ÍùÇ 

Ñ³ Ù³ ñ, µ³ Ûó  áãª »ñÏñÇ£ º í  ³ Ûë  ÙÇï ùÁ ó³ Ûï áõÝ »ñ¨áõÙ ¿ ÝáõÛÝ  Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛ³ Ý ß³ ñáõÝ³ ÏáõÃÛ³ Ý   

Ù»ç. §·Ý³ ó»ù Ó»ñ  Ë ³ ñ³ µ³  »ñÏÇñÁ¦£ ² Ûëï »Õ ¿É   Ãáõñù»ñ»Ý ³ ëí³ Í Ë ³ ñ³ µ³  Ë áëùÝ ¿  

ï ñ³ Ýëý áñÙ³ óÝáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ ³ ë»ÉÇùÁ£ Ê ³ ñ³ µ³  µ³éÇ  ï»ÕÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ` Ø.ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ ¨’ 

ÙÇç³í³ÛñÝ ¿ ÁÝ¹·ÍáõÙ, ¨’ Ç óáõÛó ¹ÝáõÙ  Ñ³ Û»ñÇ  Ñ³ Ý¹»å   ÃáõñùÇª Ùßï ³ å »ë  ÷ ³ Û÷ ³ ÛíáÕ  »ñ³ ½³ ÝùÁª 

Ñ³ Ûáó ³ ßË ³ ñÑÁ ï »ëÝ»É ³ í»ñ³ Ï £    

Æ ëÏ  ³ ñÓ³ Ï³ ·Çñ ² ñï ³ ß»ë Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý µ³ é áõ µ³ ÝÁ, Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íÇ  

µ³ é³ ÙÃ»ñùÝ û·ï ³ ·áñÍáõÙ ¿ ÛáõñáíÇ£  §¶ÛáõÕ³ Ù»ç¦ å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ, ûñÇÝ³ Ï,  Ý³  ·ñáõÙ ¿. 

§Ø ³ ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ,- µ³ ñÓñ, ï Çñ³ Ï³ Ý ëÏë»ó  ì ³ ÕÇÝ, áñ ÷ áùñ-Ùáùñ Ù³ ñ¹ ¿ ¨ å å ½³ Í  ï »ÕÁ ÙÇ  Ñ³ ÷ áõé 

¿ »ñ¨áõÙ,¬³ ßË ³ ñÑÇ áÕç Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ,¬ ÇÝùÝ Çñ»Ý  »é³ Ý¹³ íáñ»ó,¬ áñ í»ñóÝ»ë, ¿ ,̄ Ù»Ï¬Ù»Ï  

Ë »ÉùÝ»ñÁ å ï é»ë, Ñ³ ñÛáõñÇó, ã¿,  Ñ³ ½³ ñÇó, ÑÉ³  ÙÇÉÇáÝÇó Ù»ÏÁ ÏÉÇÝÇ, áñ...¦ (² . Ô ³ ÑñÇÛ³ Ý, §È»é³ Ý 

Ñáõß¦, §² ½³ ï  ² ñó³ Ë ¦ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2002 Ã. ¿ç 4)£ ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ì ³ ÕÇÇ  

Ë áëùÇó ³ é³ ÝÓÝ³ óñ»É ¿ ³ é³ çÇÝ,  Ï³ ñ¨áñ  µ³ éÁ (Ù³ ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ)`  ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÁÝÓ»é»Éáí ½áõ·³ Ñ»é 

ï ³ Ý»Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ, ¨ ¹³  áã  Ã»  §÷ áùñ¬Ùáùñ Ù³ ñ¹ ¿¦, ³ ÛÉ §å å ½³ Í  ï »ÕÁ ÙÇ Ñ³ ÷ áõé ¿ »ñ¨áõÙ¦ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ùµ£ À ëï  áñáõÙ` å ³ ï Ï»ñ¬Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛáõÝÁ ó³ Ûï áõÝ ¿ ¹³ ñÓÝáõÙ Ñ»Ýó §Ñ³ ÷ áõé¦ 

µ³ éÁ£ §Ð³ ÷ áõéÁ¦ ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»Ýáí §µáõé¦¬Ý ¿£ ê ³ Ï³ ÛÝ,  Ù»ñ Ï³ ñÍÇùáí,  Ý»ñÏ³  ¹»å ùáõÙ »Ã» 

Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ  ·áñÍ³ Í»ñ  §µáõéÁ¦, Ý³ Ë  ã¿ñ áõÝ»Ý³  ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ÏáÉáñÇï Á  ¨ ³ å ³ ` Ñ»ñáëÁ §¾É  ï »É»íÇ½áñ 

áõÝ»óáÕ ãÏ³ ±¦¬Ç  ÷ áË ³ ñ»Ý  (ÝáõÛÝ ï »ÕÁ,  ¿ç 6)  ëï Çå í³ Í å Çï Ç ³ ë»ñª  ¾É  Ñ»éáõëï ³ óáõÛó áõÝ»óáÕ ãÏ³ :  

² ñ¹ÛáõÝùáõÙ`  å ³ ï Ï»ñíáÕ  ·ÛáõÕ³ Ï³ Ý  ï »ë³ ñ³ ÝÁ  ÏÉÇÝ»ñ ³ ñÑ»ëï ³ ÍÇÝ £  

Ü áõÛÝ §¶ÛáõÕ³ Ù»ç¦  å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ  ·áñÍ³ ÍáõÙ ¿ Ý³ ¨ ³ ÛÝå ÇëÇ µ³ é»ñ áõ  

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ ñáÕ »Ý  ·é»ÑÇÏ áõ  ³ ÝÑ³ ñÇñ Ãí³ É, µ³ Ûó ¨ ³ ÛÝå »ë, »ñµ, Ù³ Ý³ í³ Ý¹,  

Ë áëùÁ í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ Õ³ ñ³ µ³ ÕÛ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ñÇÝ, Ýñ³  Ñ»ñáëÁ` ·ÛáõÕ³ óÇ Ø Çë³ ÏÁ, Ï³ ñáÕ ¿ ³ ë»É.  

§- ú ú Ü ¬Á, ³ ñ³ , §ì ñ»ÙÛ³ Ûáí¦ áñáß»ó, áñ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ ² ¹ñµ»ç³ ÝÇÝÝ  ³ ¦ ¨ ³ å ³ ` 

§-î »ëÝ»Ù ú ú Ü ¬Ç  áñáßÙ³ Ý íñ³  áí  ³  ï éáõÙ ¦ ( ÝáõÛÝ ï »ÕÁ,  ¿ç 3)£  

Ü »ñÏ³  ¹»å ùáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ, ¹ÇÙ»Éáí  ·é»ÑÏ³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý,  Ï³ ï ³ ñ»É ¿ Çñ  Ë Ý¹ÇñÁ.  ß»ßï »É ¿  

Ñ³ ë³ ñ³ Ï  ·ÛáõÕ³ óáõ Ñ³ ëï ³ ï ³ Ï³ ÙáõÃÛáõÝÁ, å ³ ßï ³ ÙáõÝùÇ Ñ³ ëÝáÕ ë»ñÁ Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ, 

ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï`  Ç óáõÛó ¹ñ»É ·ÛáõÕ³ óáõ Ïáñëï Ç  ó³ íÁ, Ñá·áõ  ÁÝ¹í½áõÙÁ£ à õëï Ç. í»ñáÑÇßÛ³ É 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝù³ Ý Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ï ¿ áõ Ý»ñÑÛáõëí³ Í  ÝÏ³ ñ³ ·ñíáÕ ï »ë³ ñ³ ÝÇÝ,  áñ   ÁÝÃ»ñóáÕÝ  

³ ÛÝ ãÇ  ÁÝÏ³ ÉáõÙ áñå »ë  ·é»ÑÏ³ µ³ ÝáõÃÛáõÝ£  

² ñó³ Ë Ç Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íáõÙ ß³ ï  ·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý ¿ Ù³ ï ³ Õ /Ù³ ï ³ Õ¹/ ÉÇÝ»Ù ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ 

/Ý³ ¨ ÏÇñ³ éíáõÙ ¿ ù»½ Ù³ ï ³ Õ, ù» Ù³ ï ³ Õ, ùÙ³ ï ³ Õ Ó¨»ñáí/, áñÇ ÙÇçáóáí ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ Ë áëáÕÇ  

áõÝ»ó³ Í ë»ñÝ áõ Ñ³ ñ·³ ÝùÁ`  Ñ³ Ý¹»å  Çñ ½ñáõó³ ÏóÇ: §Ø ³ ï ³ Õ ÉÇÝ»Ù¦  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÇó ¿ ëÏÇ½µ 

³ é»É ÙÛáõë, ÝáõÛÝå »ë  ß³ ï  ·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý §·ÉË áí¹ ßáõé ·³ Ù¦ /ßáõé ï ³ Ù/  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ, áñÁ  

½áõ·³ Ñ»é³ µ³ ñ ÏÇñ³ éíáõÙ ¿ ³ ñó³ Ë Û³ Ý  µ³ Ý³ íáñ Ë áëùáõÙ: º Ã» Ù³ ï ³ Õ ÉÇÝ»Ù ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý 

µ³ éÇÙ³ ëï Ý Çñ Ù»ç Ý»ñ³ éáõÙ ¿ ³ Û¹ ÍÇë³ Ï³ ï ³ ñáõÃÛ³ Ý (Ù³ ï ³ ÕÇ) áÕç ·áñÍ³ éáõÛÃÁ, ³ å ³  ·ÉË áí¹ ßáõé 
·³ Ù-Á ÝáõÛÝ ³ ñ³ ñáÕáõÃÛ³ Ý ï ñ³ Ù³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ëÏÇ½µÝ ¿` ³ é³ ÝÓÇÝ  í»ñóñ³ Í: Ø ³ ï ³ Õ³ óáõ ·³ éÁ, Áëï  

³ í³ Ý¹áõÛÃÇ, Ý³ Ë  å ï ï »óÝáõÙ »Ý »Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ, Ñ»ï á Ýáñ` Ù³ ï ³ Õ ³ ÝáõÙ: à õëï Ç, ·ÉË áí¹ ßáõé ·³ Ù 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý Ù»ç Ù»Í³ å »ë ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ ½ñáõó³ ÏóÇ Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ áñå »ë ëáõµÛ»Ïï , ÙÇ¨ÝáõÛÝ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï ÁÝ¹·ÍíáõÙ ³ Û¹ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ ³ ÝáÕÇ ë»ñÁ, ÝíÇñí³ ÍáõÃÛáõÝÁ, Ý³ ¨` Ã³ Ë ³ ÝÓ³ ÝùÁ, 

ù³ ÝÇ áñ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ ÝÁ, áñå »ë Ï³ ÝáÝ, Ñ»ï ¨áõÙ ¿ Ë áëáÕÇ µáõÝ ó³ ÝÏáõÃÛáõÝ-Ýå ³ ï ³ ÏÁ: 

² ñó³ Ë Û³ Ý µ³ ñµ³ éáõÙ ßáõé ·³ É, ßáõé ï ³ É̀  ãÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ  ßñçí»É, ßñç»É, ³ ÛÝ áõÝÇ å ï áõÛï -Ç ÇÙ³ ëï , 

ÇÝãå »ë, ûñÇÝ³ Ï,  ë³ ñ áõ Óáñ ßáõé »Ï³  /å ï áõÛï  ï í»óÇ, ßñç»óÇ, Ù³ Ý »Ï³ /: à õëï Ç` ·ÉË áí¹ ßáõé ·³ Ù` 
ÏÝß³ Ý³ ÏÇ` ùá ßáõñçÁ å ï áõÛï  ï ³ Ù, å ï ï í»Ù /ÇÝãå »ë  Ù³ ï ³ Õ³ óáõ ·³ éÁ/: ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏáõÙ ³ Ûë ¨ 

Ý³ Ë áñ¹ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ ß³ ï  »Ý ÏÇñ³ éíáõÙ Ã» Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ÏáÉáñÇï  ëï »ÕÍ»Éáõ  Ñ³ Ù³ ñ, Ã»  

Ï»ñå ³ íáñÙ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí: ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÇ Ùáï , ûñÇÝ³ Ï,  Ñ³ Ý¹Çå áõÙ »Ýù. 

- Ð³ , Ù³ ï ³ Õ, Ñ³ çáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÇÙ³ óíÇ áñï »ÕÇó Ï·³ : ¾ë µáÉáñÁ ï »É»íÇ½áñáí ÉÇÝ»Éáõ ³ ՞, Ñ³ ՞: 

-´ ³  ÇÝãÇ՞  Ñ³ Ù³ ñ »Ýù  ·ÉË áí¹ ßáõé ·³ ÉÇë, - ³ ñ¹»Ý Ûáõñ³ ÛÇÝ ¹³ ñÓ³ Í`  Ï³ ï ³ Ï»ó Éñ³ ·ñáÕÁ: /² . 

Ô ³ ÑñÇÛ³ Ý, <î áÑÙ³ Ï³ Ýã>, ·Çñù »ñÏñáñ¹, <ì ³ ã³ ·³ Ý ´ ³ ñ»å ³ ßï > Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝ, 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2008Ã. ¿ç 194/: 

ì »ñáÑÇßÛ³ É ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï  Ï³ å í³ Í, /áñáÝù ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ÁÝÏ³ ÉíáõÙ »Ý áñå »ë  

÷ ³ Õ³ ùß³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝù/, Ñ³ ñÏ ¿ Ýß»É ÙÇ Ï³ ñ¨áñ  ÝñµáõÃÛáõÝ. »Ã» ÑÇßÛ³ É ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÏÇñ³ éíáõÙ »Ý ³ é³ çÇÝ ¹»Ùùáí` Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³ éáõÙ »Ý ³ ÛÝ Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝó  Ù³ ëÇÝ ³ ñ¹»Ý 

³ ëí»ó, ÙÇÝã¹»é »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ ¹»Ùùáí ÏÇñ³ é»Éáõ  ¹»å ùáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ µáÉáñáíÇÝ ³ ÛÉ áñ³ ÏÝ»ñ, 

áõ ÙÇ³ Ý·³ Ù³ ÛÝ ÷ áË íáõÙ ¿  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý ÇÙ³ ëï Á: ´ »ñ»Ýù ÙÇ ûñÇÝ³ Ï ÝáõÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ 

§² ë³ ï áõñÁ¦ å ³ ï Ùí³ ÍùÇó, áñï »Õ Ñ»ÕÇÝ³ Ï-å ³ ï ÙáÕÝ ³ Ýï ³ é³ å ³ ÑÇ Ù³ ëÇÝ ³ ëáõÙ ¿. §² ëÇ` ·ÉË áíë 

å ï áõÛï  ·³ ë, ì ³ Õá~... áõ »ññáñ¹ ×ÛáõÕÝ »Ù ëÏëáõÙ  Ï³ óÝ³ Ñ³ ñ»É¦ /ÝáõÛÝ ï »ÕÁ, ¿ç 41/: ² Ûëï »Õ ³ ÏÝÑ³ Ûï  

¿ Ë áëáÕÇ ³ ñÑ³ Ù³ ñÑ³ ÝùÝ ³ Ýï ³ é³ å ³ ÑÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: ² ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ ÷ ³ Õ³ ùß³ Ï³ ÝÇó 

í»ñ³ ÷ áË í»ó Ýí³ ëï ³ óÝáÕÇ, ¨ ³ ñó³ Ë Û³ Ý µ³ Ý³ íáñ Ë áëùáõÙ /Ý³ ¨ ³ ñÓ³ ÏáõÙ/ Ñ³ ×³ Ë  ¿É  Ñ»Ýó ³ Ûë 
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³ éáõÙáí ¿  ·áñÍ³ ÍíáõÙ: ´ ³ Ûó »Ã» ³ Ûëï »Õ Ë áëáÕÇ ÏáÕÙÇó ½ñáõó³ ÏóÇÝ Çñ ßáõñçÁ å ï áõÛï  ï ³ Éáõ, Çñ»Ý 

»ñÏñå ³ ·»Éáõ, Ù»Í³ ñ»Éáõ Ñ³ ñÏ³ ¹ñ³ Ýù Ï³  ÙÇ³ ÛÝ, ³ å ³ ` ÇÝÓ Ù³ ï ³ Õ ÉÇÝ»ë ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý 

¹»å ùáõÙ, áõñ  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ³ í³ ñï áõÝ ¿, ÝáõÛÝ  ³ ñÑ³ Ù³ ñÑ³ ÝùÁ  ¹³ éÝáõÙ ¿ áãÝã³ óÝáÕ: º í  »Ã» ³ Ûë 

»ñÏáõ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ áã ÷ ³ Õ³ ùß³ Ï³ Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ùµ ·áñÍ³ Í»ÉÇë Ý»ñÏ³ Û³ ÝáõÙ »Ý 

áñáß³ ÏÇ       §÷ ³ Ï ï »ëùáí¦,   áõëï Ç ¨ ³ ñï ³ ùáõëï  §Ïáé»Ïï ¦ »Ý, ³ å ³  ·ÉË áíë ßáõé  ·³ ë-Ç  Ù»ç, 

½ñáõó³ ÏóÇÝ Ýí³ ëï ³ óÝáÕ Ñ³ ñÏ³ ¹ñ³ ÝùÇó µ³ óÇ, Ï³  Ý³ ¨ ³ Ý³ ëáõÝÇ Ñ»ï  /áãË ³ ñ, »½/ ÝáõÛÝ³ óáõÙ, ÇëÏ 

Ù³ ï ³ Õ ÉÇÝ»ë ÇÝÓ-Á áã ³ ÛÉ ÇÝã ¿, ù³ Ý Ù»éÝ»É¹ ï »ëÝ»Ù, ë³ ï Ï»É¹ ï »ëÝ»Ù  ¨ ³ ÛÉÝ:  

² ñó³ Ë Ç Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íáõÙ í»ñáÑÇßÛ³ É ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ Ï³ í  ·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý »Ý 

ù³ Õ³ ù³ ÛÇÝ  ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ, ÷ áË ³ ñ»ÝÁ` ·ÛáõÕ³ µÝ³ ÏÝ»ñÇ í»×Ç, É»½í³ ÏéíÇ §Í³ Ýñ Ññ»ï ³ ÝÇÝ¦ ¿: º ñµ 

É»½í³ ÏéíÇ Ù»ç ·ÛáõÕ³ µÝ³ ÏÇÝ ³ ëíáõÙ  ¿. §¸ áõ ùá ³ Ë áéáõÙ ½éé³ ¦, áã ÙÇ³ ÛÝ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿` Ù»ç ÙÇ 

ÁÝÏÇñ, ùá ·áñÍÇÝ Ï³ ó, ³ ÛÉ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ  Å³ Ù³ Ý³ Ï, Ë áë³ ÏÇóÁ Ñ³ í³ ë³ ñ»óíáõÙ ¿ ³ í³ Ý³ ÏÇÝ, Ýß³ Ý³ ÏáõÙ 

¿, áñ í»ñçÇÝë, ³ Ûëå »ë ³ ë³ Í, ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ñ³ Ù³ ÛÝùÇ Ù³ ñ¹³ óáõó³ ÏáõÙ, ÇëÏ ³ Ý³ ëáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï  

³ Ù»Ý ûñ ß÷ íáÕÇ Ñ³ Ù³ ñ ¹³  ÏñÏÝ³ ÏÇ íÇñ³ íáñ³ Ï³ Ý ¿: Ø ÇÝã¹»é ³ Û¹  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÁ Ý»ñ·áñÍáÕ 

ÝáõÛÝ áõÅÁ ãáõÝÇ ù³ Õ³ ù³ ÛÇÝ ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ, áñï »Õ ³ Ë áé µ³ éÇÝ Í³ ÝáÃ »Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ µ³ é³ ñ³ ÝÇó: 

² Ñ³  ÙÇ ûñÇÝ³ Ï ¨ë. §Î áÙëáÙáÉ ï Õ³ , »Ï»É »ë ÇÝÓ µéÝ»Éá±õ: ´ ³ ñáí »ë »Ï»É, µ³ Ûó ¹³  ùá ³ Ë áéÇ µ³ ÝÝ 

³ ±, áñ Ë ³ µí»É »ë /² . Ô ³ ÑñÇÛ³ Ý, §î áÑÙ³ Ï³ Ýã¦, §ì ³ ã³ ·³ Ý ´ ³ ñ»å ³ ßï ¦ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝ, 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  2008 Ã., ¿ç 195/:  Ø »çµ»ñí³ Í Ñ³ ï í³ ÍáõÙ Ñ³ Û¹áõÏ Â ¨³ Ý ê ï »÷ ³ ÝÛ³ ÝÁ, áõÙ 

Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ ¿ÇÝ Ó»ñµ³ Ï³ É»É ¨ ¹³  Ùï ³ ¹Çñ ¿ÇÝ ³ Ý»É Ù³ ï ÝÇãÝ»ñÇ 

û·ÝáõÃÛ³ Ùµ, Ñ»ñÃ³ Ï³ Ý  Ñ»ï ³ å Ý¹áÕÇÝ  µéÝ³ óÝ»Éáí` Ýñ³ Ý áãÝã³ óÝáÕ Í³ ÕñÇ ¿ »ÝÃ³ ñÏáõÙ §´ ³  ¹³  ùá 

³ Ë áéÇ µ³ ÝÝ ³ ±¦, ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ùµ, áñï »Õ Éñï »ëÁ ÝáõÛÝ³ óíáõÙ ¿  ³ Ý³ ëáõÝÇ, ³ í³ Ý³ ÏÇ Ñ»ï : 

Â ¨³ ÝÁ Ýñ³ Ý ÝÙ³ Ý áñ³ ÏáõÙ ¿ ï ³ ÉÇë, ù³ ÝÇ áñ Éñï »ëáÕÁ ë»÷ ³ Ï³ Ý Ë »Éùáí  ãÇ ·áñÍ»É, ³ Ï³ Ýç ¿ Ï³ Ë »É 

Çñ Õ»Ï³ í³ ñÝ»ñÇ ³ é³ ç, ³ ÛëÇÝùÝ ³ ÝË »Éù ¿, áõëï Ç Ýñ³  ï »ÕÁ ·áÙáõÙ ¿, ³ Ë áéÇ Ùáï , ù³ ÝÇ áñ ³ é³ Ýó 

¹³ ï áÕáõÃÛ³ Ý ÙÇ³ ÛÝ Ë áï ³ Ï»ñÝ ¿ ·áñÍáõÙ: ² Ûëï »Õ Ï³  Ý³ ¨ Çñ ³ ÝÓÇ  /Ñ³ Û¹áõÏÇ/  ³ Ýáñë³ ÉÇáõÃÛ³ Ý 

ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï áõÙ: Ü »ñÏ³  ¹»å ùáõÙ Â ¨³ ÝÇ Ë áëùáõÙ Çñ»Ý Éñï »ëáÕÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ áã ³ ÛÝù³ Ý Í³ Õñ áõ 

íÇñ³ íáñ³ Ýù Ï³ , áñù³ Ý` Ý³ Ë ³ ï ÇÝù áõ  å ³ ñë³ í³ Ýù: ² Û¹ ÇëÏ å ³ ï ×³ éáí ¿ Ý³  Çñ Ë áëùÇÝ Ñ³ í»ÉáõÙ. 

§áñ Ë ³ µí»É »ë¦: º í , Ç Ýß³ Ý  ³ Û¹ §Ù»Ý³ Ù³ ñï áõÙ¦ Çñ áõÝ»ó³ Í  ·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý, Ý³ ¨ Ù»Í³ Ñá·áõÃÛ³ Ý 

/ÇëÏ ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ³ Û¹Ï»ñå  Ï»ñå ³ ñÁ ¹³ ñÓÝáõÙ ¿ í»Ñ áõ ·áõÝ»Õ/ §Éñï »ëÇÝ¦ Ù»ñÏ³ óÝáõÙ ¿ ¨ ÃáõÛÉ 

ï ³ ÉÇë, áñ  í»ñ³ ¹³ éÝ³  ·ÛáõÕ: 

² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏáõÙ áã µáÉáñ ·ñáÕÝ»ñÝ »Ý û·ï íáõÙ  Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íÇ µ³ é³ ÙÃ»ñùÇó: Ü ñ³ Ýù, 

áíù»ñ û·ï íáõÙ »Ý ³ Û¹  ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÇó,  ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ Ñ»ï ³ å Ý¹áõÙ »Ý ÙÇ Ýå ³ ï ³ Ï` 

·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ï »ùëï Á ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ù³ ï áõó»É̀   ëï »ÕÍ»Éáí µ³ Ý³ íáñ Ë áëùÇ ï å ³ íáñáõÃÛáõÝ, Áëï  

áñáõÙ Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íÇ µ³ é³ ÙÃ»ñùÁ ÏÇñ³ é»Éáí áñå »ë ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ÏáÉáñÇï  ³ å ³ ÑáíáÕ  

§ßÇÝ³ ÝÛáõÃ¦: 

² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ É³ í³ ·áõÛÝë  ¿ û·ï ³ ·áñÍáõÙ Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íÇ ÁÝÓ»é³ Í ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ú ñÇÝ³ Ï,  §Î »Ý³ ó¹, ´ ³ Õ¹³ ë³ ñ¦ å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ Ý³  ·ñáõÙ ¿. §Ü ñ³  /à ëÏ³ ÝÇ – Ð.Ø ./ Õ³ ñ³ ãÇ ¿ßÁ Óáñáí 

Ù»Ï ½áéáóÁ ·ó»ó¦ /ÝáõÛÝÁ, ¿ç 52/: 

À ëï  ¾¹. ² Õ³ Û³ ÝÇ §² ñ¹Ç  Ñ³ Û»ñ»ÝÇ µ³ ó³ ï ñ³ Ï³ Ý  µ³ ñ³ é³ Ý¦-Ç` Õ³ ñ³ ãÇÝ ¹³  ·ÝãáõÝ ¿, ÙÇÝã¹»é, 

Ù»ñ Ë áñÇÝ Ñ³ Ùá½Ù³ Ùµ, ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÝ ³ Û¹ µ³ éÝ û·ï ³ ·áñÍ»ÉÇë  ÝÏ³ ï Ç ¿ áõÝ»ó»É  ÷ »ñ»½³ Ï,  

(Ù³ Ýñ³ í³ ×³ é) Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÁ, Áëï  áñáõÙ` µ³ éÁ ãÇ ·áñÍ³ Í»É Çñ µáõÝ  ÇÙ³ ëï áí, ³ ÛÉ̀  ÷ »ñ»½³ ÏÇÝ 

µÝáñáß Ñ³ ï Ï³ ÝÇßáí: ² é³ çÝ»ñáõÙ  Ù³ Ýñ³ í³ ×³ éÝ, áí  ³ ë»Õ, Ù³ ï Ýáó, Ù³ Õ, Ù³ Ë ³ Ã, ë³ ñÇ (Ë áï »ñÇ 

ÑÛáõÃÇó å ³ ï ñ³ ëï í³ Í) Í³ ÙáÝ ¿ñ í³ ×³ éáõÙ, ÅáÕáíáõñ¹Á ³ Ýí³ ÝáõÙ ¿ñ Õ³ ñ³ ãÇ, ù³ ÝÇ áñ Ý³  ßñçáõÙ ¿ñ 

÷ áÕáóÇó-÷ áÕáó` µ³ ñÓñ³ Ó³ ÛÝ  Ãí³ ñÏ»Éáí í³ ×³ éíáÕ ³ å ñ³ Ýù³ ï »ë³ ÏÝ»ñÇ ³ ÝáõÝÝ»ñÁ: à õëï Ç, Ýñ³ ` 

Ó³ ÛÝÁ ·ÉáõË Á ·ó»Éáõ Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ ¿ ÝÏ³ ï Ç áõÝ»ó»É Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ` ³ ÛÝ í»ñ³ ·ñ»Éáí  Çñ  å ³ ï Ùí³ ÍùÇ 

Ñ»ñáëÇ ¿ßÇÝ: 

Ô ³ ñ³ µ³ ÕÛ³ Ý  µ³ ñµ³ éáõÙ ÏáÉáñÇï ³ ÛÇÝ µ³ é»ñÇó »Ý éáõ½Ç-Ý, Ë áõÝ¹éáõ½Ç-Ý: ² é³ çÇÝ å ³ Ñ ÃíáõÙ ¿, 

Ã»  ÙÇ¨ÝáõÛÝ ÑÇÙùÇó  ÍÝáõÝ¹ ³ é³ Í µ³ é»ñ »Ý ¨, µÝ³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ¿É  å »ï ù ¿, áñ 

·ï Ýí»Ý  ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³ Ù Ñ³ Ù³ ÝÙ³ Ý ï ³ ñ³ ÍùáõÙ : Æ ñ³ Ï³ ÝáõÙ ³ Û¹å »ë  ã¿: Ð³ ñÏ ¿ ÝÏ³ ï »É, áñ  ³ Ûë »ñÏáõ 

µ³ é»ñÁ  ÝáõÛÝ ÏÇñ³ éáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý Ý³ ¨ ¼ ³ Ý·»½áõñÇ Ë áëí³ ÍùáõÙ (ÇÙ³  å ³ ï ×³ éÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ 

¼ ³ Ý·»½áõñÇ ¨ ² ñó³ Ë Ç Ù»Ï í³ ñã³ Ï³ Ý ÙÇ³ íáñ ÉÇÝ»ÉÝ ¿): Ê áõÝ¹éáõ½Ç µ³ éÇ  ·ñ³ Ï³ Ý ÑáÙ³ ÝÇßÝ ¿ 

ï ñï ÇÝ·-Á:  Î ñÏÇÝ ¹ÇÙ»Éáí ¾¹. ² Õ³ Û³ ÝÇ  ,,² ñ¹Ç  Ñ³ Û»ñ»ÝÇ  µ³ ó³ ï ñ³ Ï³ Ý  µ³ é³ ñ³ Ý,,-ÇÝ, Ï³ ñ¹áõÙ 

»Ýù.  ,,î ñï ÇÝ·-1.  Ï»Ý¹³ ÝÇÝ»ñÇ áõñ³ Ë -áõñ³ Ë  ó³ ï Ïáï »ÉÁ, 2. (÷ áË .)-Ù³ ñ¹Ï³ Ýó  óÝÍ³ ·ÇÝ 

ÃéãÏáï »ÉÁ,, (¾¹. ² Õ³ Û³ Ý, ,,² ñ¹Ç  Ñ³ Û»ñ»ÝÇ µ³ ó³ ï ñ³ Ï³ Ý µ³ é³ ñ³ Ý,, ·Çñù  »ñÏñáñ¹,  ,,Ð³ Û³ ëï ³ Ý,, 

Ññ³ ï ³ ñ³ ÏãáõÃÛáõÝ, º ñ¨³ Ý, 1976 Ã., ¿ç 1461):  

 ö ³ ëï áñ»Ý  »ñÏáõ ¹»å ùáõÙ ¿É ï ñï ÇÝ· µ³ éÁ å ³ Ñå ³ ÝáõÙ ¿ ÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 

Ø ÇÝã¹»é Ë áõÝ¹éáõ½Ç-Ý Ñ³ Ý¹»ë ¿ ·³ ÉÇë ï ³ ñµ»ñ ÇÙ³ ëï áí` Ï³ Ë í³ Í µ³ éÝ ³ ñï ³ µ»ñáÕÇ 

Ùï ³ ¹ñáõÃÛáõÝ-Ýå ³ ï ³ ÏÇó: º Ã» ÝÏ³ ï Ç ¿ ³ éÝíáõÙ å ³ ñ½³ å »ë ³ ßË áõÛÅ ó³ ï Ïáï »ÉÁ, Ë áõÝ¹éáõ½Ç-Ý  

ÝáõÛÝ³ ÝáõÙ ¿  ï ñï ÇÝ·Ç Ñ»ï , ÙÇÝã¹»é ß³ ï   Ñ³ ×³ Ë  ÏÇñ³ éíáõÙ ¿ áñå »ë ÁÙµáëï áõÃÛ³ Ý, ¹Å·áÑáõÃÛ³ Ý 
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³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ: ú ñÇÝ³ Ï, ² .Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÇ í»ñáÑÇßÛ³ É å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ  (,,Î »Ý³ ó¹, ´ ³ Õ¹³ ë³ ñ,,) 

Ï³ ñ¹áõÙ »Ýù. 

-¸ ³  (ÓÇÝ - Ð.Ø .),  áñ Ë »Éù ãáõÝÇ ù»½ ÝÙ³ Ý Ù³ ñ¹ Ïáãí³ Í Ñ³ Ûí³ ÝÇÝ  Ù»çùÇÝ ãå ³ Ñ»Éáõ, ãÇ ï ³ ÝáõÙ ÙÇ  

Ë áõÝ¹éáõ½Ç ï ³ Éáí ÓáñÁ ßå ñï áõÙ, ¹ñ³ Ý ¿É  »Ù Ï³ Ë »Éáõ... , (ÝáõÛÝÁ, ¿ç 43):  

º Ã»  Ë áõÝ¹éáõ½Ç-Ý  ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ, ³ ÛÝáõ³ Ù»Ý³ ÛÝÇí, áõÝÇ Çñ  ÑáÙ³ ÝÇßÁ, ³ å ³  éáõ½Ç-Ý, ½áõñÏ 

ÉÇÝ»Éáí ·ñ³ Ï³ Ý É»½íÇ Ñ³ Ù³ ñÅ»ùÇó, Ý»ñÏ³ Û³ ÝáõÙ ¿ áñå »ë ÙÇ ù³ ÝÇ µ³ éÇÙ³ ëï Ç Ë ï ³ óáõÙ ¨  Ï³ ñáÕ ¿ 

µ³ ó³ ï ñí»É Çµñ¨ Ñ³ ñëï áõÃÛáõÝ, Ï³ ñáÕáõÃÛáõÝ, Ï³ ÑÏ³ ñ³ ëÇ, áõÕ»µ»é, Ñá·»å ³ Ñáõëï , µ³ ñÇù ¨ ³ ÛÉÝ: ² Ûë 

µ³ éÇ  ×Çßï   ·áñÍ³ ÍáõÙÇó Ë áëùÁ ¹³ éÝáõÙ ¿ å ³ ï Ï»ñ³ íáñ, Ï»Ý¹³ ÝÇ áõ Ë áñ³ ÙÇï : ú ñÇÝ³ Ï, § ,,...áÝó ¿  

Í³ Ýñ µ»éáí Ñ³ ëÝ»Éáõ º ñ¨³ Ý: Ø Ç û·Ý³ Ï³ Ý ãáõÝÇ:  Ð³ ëÝ»Éáõó Ñ»ï á ¿É Çñ Ù»Í ÁÝï ³ ÝÇùÇ µ»ñ³ ÝÇó 

Ïï ñ³ Í ¿¹ù³ Ý éáõ½ÇÝ  Ñ³ ÝÓÝ»Éáõ ¿  ² ñï ³ ßÇ ¿Ý  ³ Ý·áñÍ-³ Ý÷ áÕ ¹½áÕ-÷ ãáÕÝ»ñÇÝ...¦  (ÝáõÛÝÁ, ¿ç 49):  

² Ûëï »Õ  ÑÇßÛ³ É µ³ éÁ ·áñÍ³ Íí»É ¿ µ³ ñÇù  ÇÙ³ ëï áí£ Ð»ÕÇÝ³ ÏÝ Çñ  ³ ë»ÉÇùÁ ó³ Ûï áõÝ ¹³ ñÓÝ»Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ Ë áëùÇ ëÏ½µáõÙ ³ ÛÝ ³ Ýí³ Ý»É ¿  Í³ Ýñ µ»é, áñå »ë½Ç  Ñ»ï á ¿É  §¾¹ù³ Ý  éáõ½Ç¦ ³ ë»Éáí  ÁÝ¹·ÍÇ 

º ñ¨³ Ý  ï ³ ñíáÕ ÙÃ»ñùÇ ß³ ï áõÃÛáõÝÁ£   

À Ý¹Ñ³ Ýñ³ å »ë ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ µ³ é»ñÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ë Çëï   ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛ³ Ý ¹»å ùáõÙ, 

³ ÛÝå »ë, áñ ¹ñ³ Ýù å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ  Ýå ³ ëï »Ý  ÇÝãå »ë ·áñÍáÕáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ, ÝÙ³ Ý³ å »ë ¨`  

Ï»ñå ³ ñÝ»ñÇ  Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý áõ Ýñ³ Ýó Ñáõ½³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ñÑÇ µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ ÝÁ£  

Ü áõÛÝ  å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ §¾¹ù³ Ý  éáõ½Ç¦ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ ³ Ý»Éáõó  Ñ»ï á, å ³ ï Ùí³ ÍùÇ ³ í³ ñï ÇÝ 

Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ  µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ ¨ë ÙÇ µ³ é ¿  û·ï ³ ·áñÍáõÙ, µ³ Ûó ³ ÛÝå ÇëÇ µ³ é, áñÁ  ¹³ éÝáõÙ ¿ å ³ ï Ùí³ ÍùÇ 

í»ñçÇÝ ³ Ïáñ¹Ý áõ Çñ  Ñ»ñáëÇÝ ³ Ù»Ý³ µÝáõÃ³ ·ñáÕÁ£ ¸ ³  »ëÇñ¬Ý  ¿, ÇÝãÁ  ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝáõÙ  

ÑáÙ³ ÝÇßíáõÙ ¿ ·»ñÇ  Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛ³ ÝÁ£ ´ ³ Ûó ·»ñÇ¬Ý Çñ Ù»ç  ãáõÝÇ  µ³ éÇÙ³ ëï Ç  ³ ÛÝ  Ý»ñµ»ñ³ Ý·Ý»ñÁ, áñ 

Ï³ Ý  ÑÇßÛ³ É  µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ µ³ éÇ  Ù»ç£ ¶»ñÇ¬Ý  Çñ áõÕÇÕ ¨ ÷ áË ³ µ»ñ³ Ï³ Ý ÇÙ³ ëï áí ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ Ï  

³ ë»ÉÇù áõÝÇ£ Æ ëÏ »ëÇñ¬Á Ý³ Ë  ¨ ³ é³ ç  ÉÇ ¿  Ñáõ½³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ùµ£ ² Û¹  µ³ éÝ ³ ñï ³ µ»ñáÕÁ ëÇñáõó ÍÝí³ Í  

Çñ Ï³ ñ»Ïó³ ÝùÁ,  Çñ ó³ íÁ,  ³ ÷ ëáë³ ÝùÝ ¿ Ñ³ Ûï ÝáõÙ ³ ÛÝ Ù³ ñ¹áõÝ, áí  Çñ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ  ÝÏ³ ñ³ ·ñÇ ·»ñÇÝ 

¿, áí  ÇÝã ³ ÝáõÙ ¿ª ³ ÝáõÙ ¿ ³ Ýß³ Ñ, ÇÝùÝ³ ÛñáõÙáí, ÝíÇñáõÙáí, ù³ ÝÇ áñ  ¹³  Ýñ³  Ï»Ýë³ Ï»ñå Ý ¿£  à õëï Ç 

² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ³ Û¹  µ³ éÁ  ÙÇ³ Ý·³ Ù³ ÛÝ ×Çßï  ï »ÕáõÙ ¿ ·áñÍ³ Í»Éª  ·ñ»Éáí §Æ ëÏ  ¹áõ á±õñ »ë ·ÝáõÙ,  ³ Û  

Ü »ñë»ë, áȭ ñ, ³  »ëÇñ... ù³ é³ ëáõÝí»óÇó ëÏë³ Í... µáÉáñÇ Ñ³ Ù³ ñ...È³ í̄ , ¿ÉÇ,  Ù³ ñ¹  ³ ëï Íá...(ÝáõÛÝÁ  ¿ç 

49)£ 

Ð»ÕÇÝ³ ÏÁ ÙÇï áõÙÝ³ íáñ ¿ »ëÇñ µ³ éÇ  Ñ³ ñ¨³ ÝáõÃÛ³ Ùµ Ýß»Éª  ù³ é³ ëáõÝí»óÇó ëÏë³ Í, ³ ÛëÇÝùÝ` Ù»Í 

Ð³ Ûñ»Ý³ Ï³ ÝÇ Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÇó Ñ»ï á Ü »ñë»ëÁ   ï áõÝ ¿ í»ñ³ ¹³ ñÓ»É ¨ ³ å ñ»É Çñ µáÉáñ Ñ³ ñ³ ½³ ï Ý»ñÇ 

Ñ³ Ù³ ñ,  §Çñ  áõëÁ Ýñ³ Ýó ó³ íÇÝ ¹»Ù ³ ñ³ Í¦, ÙÇ¨ÝáõÛÝ  Å³ Ù³ Ý³ Ï, §ù³ é³ ëáõÝí»óÇó ëÏë³ Í¦  

Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ÝÙ³ Ý ³ å ñ»É³ Ï»ñå Á ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ ÏÝ»ñÇ  Ï»Ýë³ ·ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¨,  ù³ ÝÇ áñ  Ü »ñë»ëÁ Çñ  

Ñ³ Ù³ ñ ãÇ  ³ å ñ»É, ³ Û¹ ÇëÏ  å ³ ï ×³ éáí ¿ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ ³ ëáõÙª ³  »ëÇñ,  Ñ»ï á Ý³ ¨ª  É³ í̄  ¿ÉÇ, Ù³ ñ¹ 

³ ëï Íá...(² ë»É  ¿ Ã»ª Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ³ ÝÑ³ í³ Ý³ Ï³ Ý, ãÉëí³ Í  µ³ Ý ¿ ¹³ )£ à õëï Ç ³ Ûë  ³ Ù»ÝÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É ·»ñÇ µ³ éÇ  ÙÇçáóáí£ ² í»ÉÇÝ, ÝáõÛÝ  »ëÇñ  µ³ ñµ³ é³ ÛÇÝ  µ³ éÁ Ù»Ï ³ ÛÉ  å ³ ï Ùí³ ÍùáõÙ 

(§² ñï ³ ßÁ¦) ²  Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ·áñÍ³ Í»É ¿ Ñ»ï ¨Û³ É  Ï»ñå . §² ë³ ï áõñÁ Ã³ ùáõÝ É³ ÉÇë ¿ñ£ Ì ÝÏÝ»ñÇ ÙÇçÇó 

Ù³ Ñ³ ÏÇ  Í³ Ûñáí µ½µ½áõÙ ¿ñ ÑáÕÝ áõ ³ Ý³ ñóáõÝù É³ ÉÇë...³ Ù»Ý å ³ ï ³ Ñ³ ÍÇ  »ëÇñ  ² ë³ ï áõñÁ Ùï ÝÇ Ó»ñ  

Ñá·ëÇ Ù»ç, ¹áõù  Ýñ³ Ý ¿ëå »ë ÙÕÏï ³ óÝ»±ù...¦ (ÝáõÛÝÁ, , ¿ç 28)£ ² Ûëï »Õ  »ëÇñ -Á  áõÝÇ Ñá·Ç ï ³ É 

µ³ é³ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛ³ Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ£ º í   ¹³   ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ §³ Ù»Ý å ³ ï ³ Ñ³ Í¦¬Ç ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ùµ, 

ÇÝãÝ  ¿É Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ ó³ ÝÏ³ ó³ Í Ù»ÏÇ,  ³ é³ çÇÝ ÇëÏ  Ñ³ Ý¹Çå ³ ÍÇ  Ñ³ Ù³ ñ  Ñá·Ç ï ³ É£ Ð»ÕÇÝ³ ÏÁ Ý³ ¨ 

Çñ  Ñ»ñáëÇ ³ ÝáõÝÝ û·ï ³ ·áñÍ»É ¿ ³ é³ Ýó ¹ÇÙáñáß Ñá¹Ç, áñå »ë½Ç ¨ Ã³ ÝÓñ³ óÝÇ »ëÇñ -Ç 

Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ, ¨  ² ë³ ï áõñ ³ ÝÓÝ³ ÝáõÝÁ ÝáõÛÝ³ óÝÇ Ñá·Ç ï ³ É  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý Ñ»ï £  

À Ý¹Ñ³ Ýñ³ å »ë ² .Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÝ Çñ ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëÇñáõÙ ¿ ÏÇñ³ é»É µ³ ½Ù³ å ÇëÇ  

ÑÝ³ ñùÝ»ñ£ Ø Ç ¹»å ùáõÙ ½µ³ ÕíáõÙ ¿  µ³ é³ ßÇÝáõÃÛ³ Ùµ,  ûñÇÝ³ Ï. §Î ³ ñáÕ ¿±  ¹ñ³  Ùï ùáí ³ ÝóÝáõÙ ¿, áñ  

ÏÙ»Õù³ Ù, Ó»éù ã»Ù ï ³ ...¦(ÝáõÛÝÁ, ¿ç 43)£  

Ð³ ñÏ ¿ ÝÏ³ ï »É, áñ  ÏÙ»Õù³ Ù µ³ é³ Ó¨  ãÇ Ï³ ñáÕ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ É  áã ·ñ³ Ï³ Ý,  áã ¿É  

Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íáõÙ, ù³ ÝÇ áñ áõÝÇ ëË ³ É   µ³ é³ Ï³ ½ÙáõÃÛáõÝ£ Ð»ÕÇÝ³ ÏÁ Ù»Õù ·³ É 
µ³ é³ Ï³ å ³ ÏóáõÃÛ³ Ý ÑÇÙ³ Ý íñ³  ¿  ëï »ÕÍ»É Çñ µ³ éÁª  Ù»Õù ·³ É-Ù»Õù Ï·³ Ù-ÏÙ»Õù³ Ù,  áñÁ »Ã»  

ÝáõÛÝÇëÏ  ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ³ å ³ ,  Ù»ñ Ï³ ñÍÇùáí, ÙÇ³ ÛÝ ï íÛ³ É  å ³ ï Ùí³ ÍùÇ Ë áëùÇ  ï ³ ñ³ ÍùáõÙ, ³ ÛÝ ¿É̀  

áñå »ë ï íÛ³ É Ï»ñå ³ ñÇÝ Ñ³ ï Ï³ Ýß³ Ï³ Ý, µÝáõÃ³ ·ñ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ, ÇÝãå »ë,  ûñÇÝ³ Ï, 

Ü ³ å áÉ»áÝ-Ü ³ å ³ ÛÉáÝ,  ² ßË »Ý-² Ë ß»Ý ¨ ³ ÛÉÝ£ Ø »Ï áõñÇß  ¹»å ùáõÙ ¿É ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿  

å ³ ñ³ ¹áùëÇ û·ÝáõÃÛ³ Ý£ ú ñÇÝ³ Ï. §È³ í ¿, Ó»Ýë  Ïï ñ»óÇ,  Ýáñ ÏéíÇ µáõÝ óñÇí ãï íÇ£  ¶ÉáõË  Ï³ ±...¦ 

(ÝáõÛÝÁ, ¿ç 28)£ ² Ûëï »Õ Ë áëùÇ å ³ ï Ï»ñ³ íáñÙ³ ÝÁ Ýå ³ ëï »É ¿  å ³ ñ³ ¹áùëÁ£ º í  ³ é³ çÇÝ ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ 

³ ÛÝå ÇëÇÝ ¿, áñ, »Ã» ÏéíÇ µáõÛÝ ¿ óñÇí ï ñíáÕÁ, /ÇÝãÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ³ í»ñí»É, áãÝã³ óí»É, ¹³ éÝ³ É ³ Ù³ /, 

áõñ»ÙÝ å Çï Ç Ñ³ ëï ³ ï íÇ Ë ³ Õ³ ÕáõÃÛáõÝ, ÙÇÝã¹»é Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ï³ é³ Ï ÇÙ³ ëï Ý  áõÝÇ. µÝÇ 

³ í»ñí»Éáõó ¿ ëÏë»Éáõ ÏéÇíÁ, ³ Ûë ¹»å ùáõÙ »Ý µáñµáùí»Éáõ Ïñù»ñÁ: 

Ü Ï³ ï »Ýù, áñ ² . Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÇ û·ï ³ ·áñÍ³ Í ³ Ûë å ³ ï Ï»ñ- Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛ³ Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³ Í ¿ 

ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý Ñ³ Ûï ÝÇ ³ é³ Í. §Ö ³ Ý×Ç /Ù»ÕíÇ/ µÝÇÝ µÇ½ ï ³ É /ùã÷ áñ»É/, ×³ Ý×Ç µáõÝ /÷ »Ã³ Ï/ ù³ Ý¹»É¦:  
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¶ñ³ Ï³ Ý É»½íáõÙ ÝÙ³ Ý³ å »ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ÝÇ·³ ñ³ Ý  µ³ é³ Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝ: Æ Ù³ ëï ³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí  

³ ÛÝ Ùáï  ¿ ·ñ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ñ»ÝÇ  Ùï ³ Ñá·í»É, ³ ÙÑ³ Ý·ëï ³ Ý³ É µ³ é»ñÇÝ: ê ³ Ï³ ÛÝ ÑÇßÛ³ É  µ³ éÇÙ³ ëï Ç 

ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÝ ³ Û¹ù³ Ýáí ã»Ý í»ñçÝ³ ·ÍíáõÙ, ù³ ÝÇ áñ  ³ ÝÑ³ Ý·ëï ³ Ý³ É-Ý áõ Ùï ³ Ñá·í»É-Á ß³ ï  Ã»ñÇ »Ý 

ÝÇ·³ ñ³ Ý-Ç Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛ³ Ùµ: ² é³ çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ Ûë µ³ éÝ áõÝÇ ï ³ ñ³ ÍáõÃÛ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ. ÇÝùÁ` µ³ éÁ 

ÑáõßáõÙ ¿, áñ ³ ñï ³ µ»ñáÕÁ ·ï ÝíáõÙ ¿ áñáß³ ÏÇ  Ñ»é³ íáñáõÃÛ³ Ý íñ³ : à õëï Ç ÝÇ·³ ñ³ Ý µ³ éÝ Çñ 

Ý»ñëáõÙ ÏñáõÙ ¿ Ý³ ¨ Ï³ ñáï  Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝ: î ³ ñ³ ÍáõÃÛ³ Ý ·áÛáõÃÛáõÝÇó ¿ ÍÝíáõÙ Ï³ ñáï Á, Ï³ ñáï Çó` 

Ùï ³ ÍÙáõÝùÁ, ÇÝãÝ ¿É ¹³ éÝáõÙ ¿ ÝÇ·³ ñ³ Ý-Ç  µ³ éÇÙ³ ëï ³ ÛÇÝ  ÑÇÙùÁ: Ü Ç·³ ñ³ Ý µ³ éÁ ÝáõÛÝ ÇÙ³ ëï áí 

·áñÍ³ Í³ Ï³ Ý ¿ Ý³ ¨ ¼ ³ Ý·»½áõñÇ Ë áëí³ ÍùáõÙ: 

Æ Ýãå »ë ³ ÝÏ³ Ë áõÃÛ³ Ý,  ÝÙ³ Ý³ å »ë ¨ Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ßñç³ ÝÇ    ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏáõÙ ³ é³ ÝÓÇÝ 

Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñ ÑÇßÛ³ É µ³ éÇ ·áñÍ³ ÍÙ³ Ùµ ÉáõÍ»É »Ý ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý ½³ Ý³ ½³ Ý Ñ³ ñó»ñ: Ü »ñÏ³  

¹»å ùáõÙ, ûñÇÝ³ Ï. ² .  Ô ³ ÑñÇÛ³ ÝÁ ·ñ»Éáí. §...ÙÇ³ ÛÝ Ã» Ù»½ÝÇó, Ù»ñ ³ å ñáõëï Çó ¿ /Ñ³ ÛñÁ – Ð. Ø ./  ß³ ï  

ÝÇ·³ ñ³ Ý¦, ó³ ÝÏ³ ó»É ¿ ï áÕ³ ï ³ ÏÇó óáõÛó ï ³ É áã ³ ÛÝù³ Ý Çñ ÑáñÝ Çñáù Ñ»ï ³ ùñùñáÕ, Ùï ³ ï ³ ÝçáÕ 

Çñ»Ýó ³ å ñáõëï Ý áõ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý íÇ×³ ÏÁ,  áñù³ Ý` ëÇµÇñÛ³ Ý Ï³ É³ Ý³ í³ ÛñáõÙ ·ï ÝíáÕ ï Õ³ Ù³ ñ¹áõ / 

Ñáñ/ Ï³ ñáï Çó, ëÇñáõó ï áãáñí»ÉÁ Ñ»éíáõÙ ÙÝ³ ó³ Í Çñ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý¹³ ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: 

 ¶»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÛÇÝ Ë áëùÁ ·ñ³ Ï³ Ý »ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ 

³ é³ ç ÙÕáÕ áõÅÝ ¿, áñÇÝ ³ å ³ íÇÝ»Éáí ¿ ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ù³ ëÝ³ ÏóáõÙ ÝÏ³ ñ³ ·ñíáÕ Çñ³ ¹³ ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ: à õëï Ç Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ÛÇÝ Ë áëùáõÙ ó³ ÝÏ³ ó³ Í íñÇå áõÙ, ÉÇÝÇ áã ×Çßï  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ, 

Ñá·»µ³ Ýáñ»Ý  ³ ÝÑ³ Ùá½Çã å ³ ï Ï»ñ ¨ ³ ÛÉÝ, Ç ½áñáõ ¿ ³ í»ñ»Éáõ ³ ÙµáÕç ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý 

ï å ³ íáñáõÃáõÝÁ` ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³ Ý»Éáí §ÑÇå Ýáï ÇÏ¦ íÇ×³ ÏÇó, í»ñ³ ¹³ ñÓÝ»Éáí é»³ É Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ: 

Ø ÇÝã¹»é, ÇÝãå »ë ú . Æ  -¶³ ë»ï Ý ¿ ÑÇß»óÝáõÙ. §Ð»ÕÇÝ³ ÏÁ å »ï ù ¿ ëï »ÕÍÇ ³ Ýå ³ ï áõÑ³ Ý áõ ³ Ý×»Õù 

ÇÝùÝ³ å ³ ñ÷ ³ Ï ï ³ ñ³ ÍáõÃÛáõÝ` ³ ÛÝå »ë áñ Ý»ñëÇó ãÝßÙ³ ñíÇ Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÑáñÇ½áÝÁ¦ /§Ø ï ù»ñ í»å Ç 

Ù³ ëÇÝ¦ ¿ç 115/: 

Ä ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñ³ Û ³ ñÓ³ ÏÇ  Ñ³ Ù³ å ³ ï Ï»ñáõÙ ³ ÝÏ³ Ë áõÃÛ³ Ý ßñç³ ÝÇ  ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏÝ 

³ ÏÝÑ³ Ûï áñ»Ý ³ é³ ÝÓÝ³ ÝáõÙ ¿ Çñ µ³ é³ ÙÃ»ñùáí£  ² ÛÉ Ï»ñå   ³ ë³ Íª ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ñÓ³ ÏÇ  É»½áõÝ, áñÁ,  

µÝ³ Ï³ Ý³ µ³ ñ,  ·ñ³ Ï³ Ý  Ñ³ Û»ñ»ÝÝ ¿,  ³ Ýå ³ ÛÙ³ Ýáñ»Ý Ñ³ Ù»Ùí³ Í ¿ ³ ÛÝå ÇëÇ µ³ é»ñáí,  áñáÝó  ßÝáñÑÇí 

Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ  å ³ ï ÙáÕ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ùáï »ÝáõÙ ¿   Ë áë³ Ïó³ Ï³ Ý É»½íÇÝ£ Â »ñ¨ë  ÙÇ³ ÛÝ  ³ ñó³ Ë Û³ Ý 

³ ñÓ³ ÏáõÙ Ï³ ñ»ÉÇ ¿  Ñ³ Ý¹Çå »É ÙÃÝÅáé»É, Ã³ ÕÏáõ×í»É, ÇÍ³ ß³ ñáõÏ, ·ÇñÃ, ù³ ñÏ»Í,  É³ ÷ áõ ï ³ É,  Ñ³ ÷ áõé 
áõ ¿ÉÇ ÙÇ   ß³ ñù  ÝÙ³ Ý³ ï Çå   µ³ é»ñÇ, áñáÝù,  ÇÝãù³ Ý áñ ³ Ïï Çí »Ý µ³ Ý³ íáñ Ë áëùáõÙ, ÝáõÛÝù³ Ý ¿É  

·áñÍÝ³ Ï³ Ý »Ý  ³ ñó³ Ë Û³ Ý  ³ ñÓ³ ÏáõÙ£ 
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УДК 378.147:802.0                                                                  Методика преподавания английского языка  

 

СТРАТЕГИЯ КУРСА ESP ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Рита ПЕТРОСЯН  
 

Ключевые слова: уровень ―выживания‖, ―на пути к языку‖, пороговый уровень, стилевой анализ, анализ предполагаемой 

ситуации, специализированные, профессиональные тексты, ориентированной на умение, направленной на овладение, 
подстановочные таблицы, анализ потребностей.  

Բանալի- բառեր`''գոյատևման'' նպատակ, շեմային մակարդակ, ժանրային ուսումնասիրություն, նպատակի 
իրավիճակային վերլուծություն, մասնագիտական տեքստեր, հմտությունների զարգացմանն ուղղված, ուսուցմանն 
ուղղված,  «դեպի լեզու ճանապարհին» /լեզվի ուսուցման սկզբնական և միջին մակարդակները/, փոխարինման 
աղյուսակ, կարիքների վերլուծություն: 

Key words: survival level, way stage level, threshold level, register analyses, ''target situation analysis'', specialist texts, learning-
centered, skill-centered,''substitution tables'', needs analysis. 

  

R.Petrosyan 

 The Strategy in the ESP Course for Optimization of English Teaching Process 

at Non-Language Higher Education Institution 

 

The given article is devoted to teaching ESP at the Faculty of History. ESP is a register of English used in those spheres 

of professional knowledge which have their own deep and well-developed system of notions. This variety of language is 

characterized by a definite conceptual orientation and corresponding limitations imposed upon the functioning of 

linguistic units on all levels. 

The article instructs the learners to read fluently and understand any text concerning historical problems, to make a 

report on given subject, as well as to summarize a recorded text and it gives the general principles and methods of 

teaching a foreign language for professional communication at the faculty of Philosophy. 

 

Ռ.Պետրոսյան 
ESP-ի (Հատուկ նպատակի համար անգլերենի)  դերը, ոչ լեզվական բուհերում անգլերենի գործընթացն 

օպտիմալացնելու համար 
 

Տրված հոդվածում դիտարկվում է պատմության ֆակուլտեում հատուկ նպատակի համար անգլերենի` 
որպես երկրորդ լեզվի ուսուցմանը: Անգլերենը հատուկ նպատակների համար մի լեզվաոճ է, որն 
օգտագործվում է մասնագիտական գիտելիքների այն ոլորտներում, որոնք ունեն իրենց խոր և զարգացած 
իմաստային համակարգը: Լեզվի այս բազմազանությունը բնութագրվում է որոշակի գաղափարային 
կողմնորոշմամբ և համապատասխան սահմանափակումներով` ուղղված բոլոր մակարդակներում 
լեզվական միավորների գործունեությանը: 

Հոդվածն ուղղորդում է սովորողներին սահուն ընթերցել և հասկանալ պատմական խնդիրներին 
վերաբերող ցանկացած տեքստ, տրված թեմայի շուրջ զեկույց ներկայացնել, ինչպես նաև ամփոփել 
գրանցված  տեքստը և այն ներառում է փիլիսոփայության ֆակուլտետի մասնագիտական 
հաղորդակցման համար օտար լեզվի դասավանդման հիմնական սկզբունքներ և մեթոդներ:  
 

Данная статья посвящена обучению ESP на факультете истории. ESP является регистром 

английскогоязыка, которая используется в тех сферах профессиональных знаний, которые имеют свою 

собственную  глубоко и хорошо развитую систему представлений. Это разнообразие языка характеризуется 

определенной концептуальной ориентацией и соответствующими ограничениями, налагаемыми на 

функционирование языковых единиц на всех уровнях. 

Статья инструктирует учащихся бегло читать и понимать любой текст на историческую тематику, 

чтобы сделать доклад на данную тему, а также обобщить записанный текст. Приводятся общие принципы и 

методы преподавания иностранного языка для профессионального общения на факультете философии. 

 

Существует множество подходов к проблемам оптимизации процесса обучения английскому 

языку в неязыковом вузе, усовершенствованию методов и принципов отбора языкового лексического, 

грамматического, фонетического материала отбора профессиональных текстов, разработки 

соответствующих упражнений. 
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Однако, поиски новых, более оптимальных подходов, интенсивных методик не кончаются, 

наоборот, усиливаются. Вместе с тем, тенденция развития методической мысли передовых, 

высокоразвитых стран показывает, что в последние годы постепенно общепринятыми становятся 

принципы коммуникативного подхода. 

Как известно, в 60-х годах Совет Европы предпринял ряд мер, направленных на разработку 

программы интенсификации обучения иностранным языкам на континенте. В 1971 году группе 

экспертов было поручено изучить возможности создания системы обучения иностранным языкам 

взрослых обучаемых. То, что изначально предназначалось для взрослых обучаемых, было с успехом 

адаптировано к целям и содержанию обучения в школе и других учебных заведениях. Факультеты 

неязыковых специальностей тоже не обошли вниманием. 

Проблема заключается в том, что часы, отведенные для преподавания иностранных языков в 

неязыковых факультетах, всегда были недостаточны, чтобы в должной мере осуществить те 

программные задачи, которые исходят из коммуникативного подхода. не секрет, что в неязыковых 

вузах почти всегда не ставилась задача развивать у студентов коммуникативные умения, даже в 

пределах лексического и грамматического минимума, содержащегося в профессионально-

ориентированных текстах. 

В 1980-90 годы был осуществлен ряд научно-исследовательских проектов, которые имели своей 

целью формирование системы коммуникативного обучения. Важное место в их ряду занял Проект 

N12 ―Овладение современными языками и обучение им для общения‖ (Learning and teaching modern 

languages for communication). [166] 

Особое внимание в интегрированном обучении на основе теоретических разработок и 

практического опыта иностранным языкам во многих высоко развитых странах в Великобритании, 

Франции, Италии, Испании и других западноевропейских странах - уделяется коммуникативной 

направленности учебных занятий и используемым учебным материалам для обучения иностранному 

языку как средству общения. «Были определены три уровня начального (базового) овладения 

языком». 1) элементарный уровень ―survival level‖, 2) ''на пути к языку'' (waystage level), 1) пороговый 

уровень (threshold level).[104, 332] 

 Нынешний уровень развития общества позволяет не только в языковом, но и в неязыковом вузе 

преодолеть все эти уровни. Проблема заключается в создании требуемых условий для осуществления 

данной программы в неязыковом вузе. На разных этапах обучения необходимо сформировать 

языковую компетенцию (владение языковом материалом для его использования в виде речевых 

высказываний), социолингвистическую компетенцию (способность использовать языковые единицы 

в соответствии с ситуациями  общения), дискурсивную компетенцию (способность понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований), так называемую ''стратегическую'' компетенцию 

(способность компенсировать вербальными и невербальными средствами недостатки во владении 

языком), социально-культурную компетенцию (степень знакомства с социально-культурным 

контекстом функционирования языка), социальную компетенцию (способность и готовность к 

общению с другими). [104,332] 

 Наш долгосрочный эксперимент показал, что студенты исторического факультета в состоянии 

преодолеть все вышеуказанные трудности при разработке соответствующей методики для работы с 

текстами по истории Армении. Перед нами стоят следующие задачи: во-первых, следует обосновать 

методические принципы отбора предлагаемых учебно-экспериментальных текстов, во-вторых, 

следует показать и, в конечном итоге, доказать целесообразность введения текстов по истории 

Армении, в-третьих, определить принципы отбора лексико-грамматического материала. 

 Только применение последних достижений в области методики преподавания иностранных языков 

позволит нам разработать соответствующую методику. Как известно, английский язык стал особенно 

популярным после Второй мировой войны. Он стал интернациональным языком технологии и 

торговли. Одни хотели продавать свою продукцию, другие покупали. В области гуманитарных и 

естественных наук возникла потребность знать английский язык, так как последние достижения 

науки и искусства стали доступными особенно благодаря различными публикациями, выходящим в 

англоязычных изданиях. 

 С помощью английского языка ученые не только получали вовремя необходимую свежую 

информацию, но и могли войти в соответствующий научный диалог с коллегами различных стран, 

обмениваться знаниями и опытом. 
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 Особое значение для развития методики преподавания иностранных языков имело то, что ученые 

уже в рамках общей лингвистики обнаружили значимые различия между обучением или изучением 

коммерческого или инженерного английского языка. Разница была настолько велика, что методисты 

рассматривали коммерческий английский или английский, преподаваемый на гуманитарных 

факультетах, как отдельные дисциплины. 

 Английский язык для специальных целей, или профессиональное (профильно-ориентированное) 

обучение английскому языку, - это научное направление, возникшее в конце 1960-х годов, и, 

одновременно, тип образовательной услуги, отвечающей потребностям обучаемых. 

 Аббревиатура ESP (English for Specific Purposes) к настоящему времени уверенно вошла в лексикон 

теоретиков и практиков в области профильно – ориентированного обучения английскому языку. Как 

известно, под профильно-ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей 

учащихся в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или 

учебной специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. 

 Английский язык как иностранный изучается с одной стороны, в качестве общеобразовательной 

дисциплины (GE: General English) во вес типах учебных заведений, а с другой – для специальных 

целей (ESP: English for Specific Purposes) в заведениях профессионального образования, на курсах для 

рабочих и служащих, которым он необходим для осуществления профессиональной деятельности, а 

также в старших школах. Таких сфер четыре: 

1. наука и техника; 

2. бизнес и экономика; 

3. общественные науки; 

4. искусство. 

 Изучение методической литературы по данной проблеме свидетельствует о том, что профильно-

ориентированное обучение английскому языку строится с учетом двух типов целей: 

1. академических (EAP: English for Academic Purposes); 2. профессиональных (EOP/EVP: English 

for Occupational/Vosational Purposes). [160] 

Специализация и дифференциация преподавания английского языка особенно усилились в 1960-

1970 годы. Многие работы в эти годы посвящались научному языку. (Ewer, J. and  Latorre, G.(1969) 

Swales (1971) Selinker, L and Trimble, L. (1976) и другие. 

English for Science and Technology (EST), английский для науки и технологии и ESP какое-то время 

рассматривались как синонимы. По мнению Тома Хатчинсона, на начальном этапе развития ESP 

ученые большое внимание обращали на функционирование языка на уровне предложения. На втором 

этапе на первый план исследования выступают discourse  или rhetorical analyses. 

Если register analyses фокусировался на грамматику предложения, то сейчас внимание ученых 

сдвинулось с понимания предложения на понимание того, каким образом предложения 

комбинируются в тексте, чтобы выразить значение. 

В1970-е годы учеными предлагаeтся еще один метод анализа – так называемый ―target situation 

analysis‖ – анализ предполагаемой ситуации, который заключается в установлении тех процедур, 

посредством которых языковой анализ более тесно соотносится с мотивацией студентов. 

Цель курса состоит в том, чтобы учащиеся в target situations поступали адекватно, т.е. учащиеся 

учатся в той ситуации, где они используют язык. Таким образом, ESP курс функционирует за счет 

идентификации обучающей ситуации, а потом проводят определенный анализ лингвистических 

характеристик данной ситуации [160,12] ESP. Этот процесс известен как анализ потребностей. 

Данный термин относят к У.Чамберс /W.Chambers'/ (1980) ''target situation analyses''. 

 Джон Мунби (John Munby) в своем ―Проекте коммуникативной программы‖ (―Communicative 

Syllabus Design‖ (1978)) детально описывает потребности учащихся в процессе коммуникации. 

Дальнейший анализ соответствующей методической литературы показывает, что мы имеем дело с 

двумя методическими традициями. Если в так называемой советской традиции было принято 

''преподавание английского языка в неязыковом вузе'', то в западной или англо-американской 

традиции в научном обороте был  ESP. Понятно, что мы проводим такую параллель весьма условно, 

так как эти термины отличаются друг от друга по содержательным характеристикам. 

В этом плане примечательно то, что другие страны (южно-американские, европейские и т.д.) 

очень быстро заимствовали термин ESP. Например, в Бразилии существовал так называемый 

''Национальный проект по ESP ''. ''The National ESP Project in Brazil'' [160,13] 
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 Цель этих исследовательских программ заключалась в том, чтобы изучать потребности студентов в 

процессе чтения специализированных, профессиональных текстов (specialist texts), которые были 

доступны только на английском языке. 

 Из сказанного следует, что на первый план исследования выдвигались не цели обучения 

иностранным языкам вообще, а определенные потребности студентов, то есть общеобразовательные, 

познавательные цели уступили свое место прагматическим установкам. 

 По мнению Тома Хатчинсона, развитие ESP обусловливается не только языковыми, но и 

методическими факторами, то есть не ''только новые идеи о языке препопределяли развитие, но и 

новые идеи об обучении'' [160,14] 

 Дифференциация методологических исследований в области преподавания иностранных языков 

при подготовке профессий приводила к появлению множества профессионально или профильно – 

ориентированных методик. Известные авторы Т.Хатчинсон и А. Ватерс предлагают своеобразное 

дерево методического знания. Само дерево представлено в лингвистическом аспекте. Примечательно 

то, что корни дерева представляют ''преподавание'' и ''коммуникацию''. Здесь в разных аспектах 

преподавание и коммуникация выступают как синонимы в плане того, что они являются условиями и 

средствами всех профессионально – ориентированных курсов. Преподавание английского языка 

''English Language Teaching'' (ELT) является общим для всех курсов. 

 Три основные ветви дерева представляют английский не как родной язык (English as a Mother 

Tongue (EMT)), а как иностранный (English as a Foreign Laguage) (EFL) и английский как второй язык 

(ESL). Далее идут специальные курсы английского –английский язык для науки и техники (English 

for Science and Technology (EST)). 

 Для нашего исследования имеет большое значение английский для социальных наук (English for 

Social Sciences (ESS) . В этом списке не значится английский для исторических наук. Само собой 

разумеется, что он относится к ESS. 

 Для разработки нашей методики принципиально важно не только определить положительные 

стороны представляемой методологии, но и в сравнительном плане выявить то общее, что характерно 

для советской и западной традиции. 

 Для этого целесообразно и логично выяснить и представить основные методологические принципы 

вышеприведенных методик. Одно дело – обучение по методике, ''ориентированной на умение'' (skill-

centered), другое – обучать по методике, ―направленной на овладение‖ (learning-centered), то есть 

решающим фактором является то обстоятельство, кто находится в центре учебного процесса – 

учитель или ученик. Немаловажным являются стиль их взаимоотношений, психологические 

особенности учеников, их познавательные возможности или потребности, их профессиональные 

ориентации, цели, установки, перспективы и т.д. 

 С методологической точки зрения важно то, что ESP всего лишь подход, но не результат. По словам 

Хатчинсона ―это подход к изучению языка, который опирается на потребности обучающихся 

студентов‖. [160,14] 

 В этом плане представляется целесообразным предлагать студентам – историкам такие тексты, в 

которых они могут найти не только нужную, но и уже известную информацию. Понятно, что всякая 

информация, имеющая отношение к истории или историографии, имеет научную и познавательную 

ценность для историков. Важен еще один аспект – прагматический. Студенты прекрасно понимают, 

что они должны реализовать свои знания в дальнейшей педагогической или в других видах 

деятельности (организация туризма, работа в МИДе, в государственных структурах и  т.д.) Знание 

своей или мировой истории не может быть полноценным, если оно не основывается на современные 

исследования, достаточно серьезные с методологической точки зрения. Само собой разумеется, что 

новую, свежую, научную информацию по истории можно найти очень быстро и своевременно в 

Интернете, во многих иноязычных, в большинстве случаев в англоязычных журналах, в 

периодической печати. 

 Прагматизм изучения английского языка посредством текстов по истории Армении проявляется в 

том, что студенты – историки должны не только адекватно реагировать на последние достижения 

исторической науки вообще, но и представлять результаты  исследований по истории Армении, 

армяноведению, научному сообществу и всему прогрессивному миру, начиная с независимости 

Армении, кончая сумгаитскими или карабахскими событиями. 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что есть большие возможности 

повышения эффективности учебного процесса на историческом факультете, если: 
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1. использовать новые методологические подходы к анализу учебного текста (анализ регистров, 

дискурсивный и жанровый анализ и т.д.); 

2. выявить основные коммуникативные единицы в текстах по истории Армении, т.е. 

коммуникативно-значимые лексико-грамматические образования; 

3. разработать методическую систему лексико – грамматических упражнений; 

4. определить особенности познавательных, жизненно – важных, научно – профессиональных 

потребностей студентов; 

5. развить коммуникативные навыки и умения, усовершенствовать коммуникативную 

компетенцию, используя современные педагогические и дидактические методы обучения 

иностранным языкам; 

6. разработать коммуникативные упражнения на продвинутом этапе обучения в специально 

отобранных классах, где в основным принципом отбора текстов является учет профессиональных и 

познавательных потребностей и прагматических установок студентов, а основополагающими при 

отборе лексико – грамматического материала являются семантические принципы. 
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UDC 801.5                                                                                                                       English Grammar 

 

MOOD, EMOTION AND ATTITUDE AS MEANS OF 

COMMUNICATION 
 

Flora AIVAZOVA 
 

Kew words: language, communicate, communication, feelings, emotions, mood, attitude, express, state, behavior, sentence, 

feel. 

Բանալի բառեր՝ լեզու, շփում, շփվել, զգացմունք, տրամադրություն, հարաբերություն,էմոցիա, արտահայտվել, 
հոգեվիճակ, վարք, նախադասություն, զգալ: 
Ключевые слова: язык, общаться, общение, чувства, эмоции, настроение, отношение, выражать, состояние, 

поведение, предложение, чувствовать. 

 

Ф. Айвазова 

Выражения настроения, эмоций и отношений как средства общения  
 

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые особенности выражения настроения, эмоций и 
отношения. Настроение – это длительное эмоциональное состояние. Эмоция – это умственное и 
психологическое состояние, ассоциированное с различными чувствами, мыслями, поведением, настроением, 
темпераментом человека. Отношение к той или иной вещи рассматривается как мнение, рассуждение. 

При общении настроение в английском языке передается через различные грамматические наклонения. Для 
выражения эмоций используются восклицательный знак, ударение, вводные слова, междометия. Отношения 
выражаются при помощи дополнительных слов, словосочетаний и даже предложений, используемых для 
убеждения кого-либо согласиться с ним. 

Приведенные наблюдения позволяют заключить, что настроение, эмоции и отношение показывают 
отношение говорящего к услышанному и делают общение более оживленным и эмоциональным. 

 

Ֆ.Այվազովա 

Տրամադրության արտահայտությունը, էմոցիան ու հարաբերությունը որպես շփման միջոցներ 

 

Տվյալ հոդվածի շրջանակներում դիտվում են տրամադրության էմոցիայի և վերաբերմունքի արտա-

հայտման որոշակի առանձնահատկություններ: Տրամադրությունը երկարատև էմոցոնիալ վիճակ է: 

Էմոցիան մտավոր և հոգեբանական վիճակ է, կապված մարդու զգացումների, մտքերի , վարքագծի   

տրամադրության խառնվածքի  հետ: 

Այս կամ այն առարկայի հանդեպ հարաբերությունը դիտվում է որպես կարծիք և տեսակետ: Շփման 

ընթացքում տրամադրությունը անգլերեն լեզվում արտահայտվում է տարբեր քերականական եղանակների 

միջոցով: 

Էմոցիաներն արտահայտելու համար օգտագործվում են բացականչական նշան, շեշտ, միջանկյալ բառեր և 

ձայնարկություններ:  

Վերաբերմունքը արտահայտվում է լրացուցիչ բառերի, բառակապակցությունների և անգամ նախա-

դասությունների օգնությամբ՝ նպատակ ունենալով որևէ մեկին համոզելու համակարծիք լինել իր հետ: 

Բերված դիտարկումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ տրամադրությունը , էմոցիան և հարաբե-

րությունները ցույց են տալիս խոսողի վերաբերմունքը խոսակցի հանդեպ և հարաբերություները դարձնում են 

ավելի աշխույժ և էմոցիոնալ: 
 
Language is used to communicate feelings and emotions. Mood is considered as a long lasting emotional state. 

Emotions are often associated with mood, temperament, personality, and disposition. An attitude is a hypothetical 
construct that represents an individual‘s degree of like or dislike for an item.  

Mood is used to distinguish between the main types of sentences. The functional approach to emotions holds that 
emotions have evolved for a particular function, such as to keep the subject safe. An attitude is a hypothetical construct 
that represents an individual‘s degree of like or dislike for an item. Attitudes are judgments. So mood, emotion and 
attitude play an important part in communication, as they show speaker‘s attitude towards what was heard and make 
the communication more emotive and lively. 

 
The aim of the given article is to analyze mood, emotion and attitude as means of interpersonal 

communication and to determine their role and function in it. 
Ever since humans have inhabited the Earth, they have made use of various forms of communication. 

Communication is a system of operations that includes language, gestures to convey intended meaning. Its 
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meaning is twofold: giving and receiving information. If we want to argue well and do a good job at 
evaluating the arguments of the others, we need to learn how to use language well. Good communication is 
important in all aspects of life. While communicating one can express mood, emotion and attitude. During 
the day or the week we may experience many different feelings, or emotions. Sometimes these emotions are 
caused by our relationships, our jobs, or the events in our lives; sometimes we have emotions but we don‘t 
know what caused them. We can also influence other people‘s emotions: we encourage people or cheer 
people up; we irritate people, make them angry, or hurt their feelings. In general people show their emotions 
openly and may show their emotions with body language – by crying, or by hugging or kissing in public. 
They may also show emotions with words and may say, ―I‘m bored.‖ I‘m in a bad mood,‖ or ―I feel 
grumpy.‖ A person can also tell a ―little white lie‖ – a small untruth – in order not to hurt someone‘s 
feelings. Generally language is used to communicate feelings and emotions. Mood is considered as a long 
lasting emotional state and determines our outlook—how we look at the world, others, and ourselves. Although 
we often cannot change the world to our liking, we can influence our current affective perspective comparatively 
easily. In doing so, we take secondary control and manage our mood. Moods generally have either a positive or 
negative valence. In other words, people typically speak of being in a good or a bad mood. Unlike acute, 
emotional feelings like fear and surprise, moods often last for hours or days and also differ from 
temperament or personality traits which are even longer lasting.  

Personality traits such as optimism and neuroticism predispose certain types of moods. According to 
psychologist R. Taylor, mood is a product of two dimensions: energy and tension. People feel best when 
they are in a calm energy mood. They feel worse when in a tense tired state.  

An emotion is a mental and physiological state associated with a wide variety of feelings, thoughts, and 
behavior. Emotions are often associated with mood, temperament, personality, and disposition. An 
important function of emotions is to prompt behaviors. For example if we feel angry, we may be prompted 
to struggle, or if we feel fear, we may be prompted to run. Emotions can be either reaction to events in the 
environment or to things inside a person. These events and things prompt or call forth the emotion. 
Emotions may involve body changes such as tensing and relaxing muscles, changes in heart rate, breathing 
rate, skin temperature, rises and falls in blood pressure, etc. So, an important thing that emotions do is to 
prompt behaviors. One of the most important functions of emotions is to communicate, while 
communicating emotions should be expressed. 

An attitude is a hypothetical construct that represents an individual‘s degree of like or dislike for an item. 
They are considered to be judgments. They develop on the ABC model i.e. affect, behavior, cognition and 
are the result of either direct experience or observational learning from the environment and can be changed 
through persuasion.  

Communication is very important in any relationship. Lack of communication can crumble a relationship 
instantly. While a communication gap can lead to several problems, one can come to an effective solution to any 
problem only through proper communication. If one is facing a problem at their workplace or going through a 
hard time with their spouse, proper communication helps them to  find a solution for it. Communication skill is an 
art and if one can master this art, they can sort out many issues in life easily. So, communication is also important 
to convince others. It plays a major role in corporate meetings and business dealings. It is the way to exchange 
thoughts, information, and messages from one person to the other.  

 According to L. Samovar and R. Porter the basic way of communication is verbal communication that 
includes oral and written communication.

1
 Oral communication refers to spoken words; it may include face to 

face conversations or communication over the phone. Non-verbal communication is another type of 
communication that includes body posture, facial expression, body language, and sign language. Different 
gestures like a smile, a nod, a hug also play important roles in non verbal communication. Body language can 
send a lot stronger signals than words or written text. However, one can control his body language and practice it 
to make sure that his words are in accordance with the body language at all times. When one is communicating 
with someone his facial expressions and eye movements can play a very important role in conveying his personal 
feelings.  

 The verbal communication is more personal because it‘s easier to express feelings or mood with words, with 
using gestures and mime. In verbal communication one can use the modulation of the voice, can emphasize what 
is important and the speaker is in personal touch with people, he can speak face to face. Non- verbal 
communication like written communication or using mobile phones or computers is impersonal but people can´t 
express everything what they want, they can´t express feelings or mood, they can´t use gestures.  

                                                 
1
 L. Samovar and R Porter, Intercultural Communication: A Reader: Belmont: Wadsworth. 
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According to Robert Gibson voice as paralanguage is one of the forms of non-verbal communication.
1
 

Differences in voice quality alone can evoke quite different colorings Voice quality plays an important role 
in the communication of emotions, moods, attitudes as well in an otherwise neutral utterance. One should 
choose the right tone when speaking to people in different situations. For example how the staff negotiate in 
business and politics, whether they use the right language and the appropriate tone of voice, is vitally 
important. 

 So mood can have significant implications in terms of experiences, actions and most importantly on 
interactions with other people. For example, it has been shown that when we are happy we are more likely to 
communicate with others, while when we are sad we tend to distance ourselves from friends and family. 
Furthermore, it‘s been proved that moods are often a common theme in conversations with friends, highlighting 
the extent to which mood plays an important role in our daily life.  

As it has already been mentioned mood is one of the sets of distinctive forms and it is used to signal 
modality. It is distinct from grammatical tense or grammatical aspect. Mood is used to distinguish between 
the main types of sentences. Sentences are used to do many different things the most common of which is to 
give information, e.g. Aram went to Artsakh University; Margaret was one of my best friends. Sometimes 
sentences are used to obtain information rather than to give it, e.g. What are you doing? Where did you 
spend your summer holidays? At other times we express an opinion, give an order, make a suggestion, or 
make a promise, e.g. It‘s an interesting story; Shall I turn on the radio? Stop talking, all of you! The main 
clause of every sentence is in a particular mood. 

The declarative mood is the mood used in most main clauses, it is also called the indicative mood, e.g. 
I‘m busy now; Ann had breakfast at 8 o‘clock; I think she is a good actress; I‘ll give you the book tomorrow 
if I finish it. A statement can be emphasized by putting do, does, did in front of the base form of the verb, 
e.g. Arsen does feel sorry for the little girl; Armen didn‘t come to the party but he did pass the exam very 
well. 

The interrogative mood is the mood usually used in questions. There are two main types of questions. 
Questions which can be answered by yes\no, e.g. Is Armine at home? – Yes; are the children still playing 
football? – No. The actual answer to a yes\no question is not always yes or no. For example, if you ask 
somebody Do you work in your garden? the answer may be Sometimes or Never. If you ask someone Do 
you like H. Shiraz?, the answer may be He is a wonderful writer. So, ‗sometimes‘ will be interpreted as a 
weak yes answer; ‗never‘ as a strong no answer; ‗he is a wonderful writer‘ as a strong yes answer. 

The imperative mood is the mood used to tell someone to do something. It is usually used when someone 
gives a very clear order or instruction, e.g. Show me your composition; in written instructions, e.g. Fry the 
chopped onion and pepper in the oil; when advice or a warning is given, e.g. Be careful. Take these pills 
twice a day. Don‘t offend. Another way of giving advice or a warning is to use of the modals should or 
ought to in a declarative sentence, e.g. You should stop smoking. They ought to consult the doctor.  

Let is used in imperative sentences to give an order or instruction, e.g. Let the girls enter. We use let 
followed by us when we are making a suggestion about what we and someone else should do, e.g. Let‘s help 
this old man. We use let followed by me when we are offered to do something, e.g. Let me ask you a 
question. In very formal English let is used to express a wish, e.g. Let the best player win. 

There are several ways in which suggestions can be made. The modal verb could can be used in a 
declarative sentence, e.g. We could have coffee. We can use a negative wh-question beginning with why, e.g. 
Why don‘t you take this cake? We can use What about or How about in front of a non-finite clause, e.g. 
What about going to the beach?  

The functional approach to emotions holds that emotions have evolved for a particular function, such as 
to keep the subject safe. As we know a sentence is a group of words that tells a complete thought. 
Punctuation marks are used to show what kind of sentence you are reading. Here we will look at two 
different kinds of sentences: exclamations and commands. An exclamation is a sentence that expresses 
strong emotion. L.Goeffrey considers exclamations to show excitement, anger, joy, humor, sadness. 
Exclamations always end with an exclamation mark, e.g. Arthur couldn‘t believe that he entered the 
University! Help! Exclamations are words and structures that express something emphatically. We usually 
show it in speech by our intonation. There are various ways of showing your reaction to something that we 
are experiencing or looking at, or that we have just been told, such words as bother, good heavens, oh dear 
are used here, e.g. Oh dear, she may be responsible for the accident. Some exclamations are only used to 
show reactions, e.g. He is such a good pupil! Sometimes emotions are shown by means of stress, i.s. 
repetition e.g. It‘s very, very awful; stress on the operator e.g. That will be interesting! 

                                                 
1
 Robert Gibson, Intercultural Business Communication, 2010, Oxford University Press, p 31. 
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For expressing anger one can use imperative sentences, and we use interjections to express disgust, e.g. 
Don‘t touch it! Ugh, what an ugly thing! Interjections are words whose only function is to express emotion. 
English interjections are oh (surprise), ah (satisfaction), aha (jubilant), wow (great surprise), yippee 
(excitement), ow (pain), ugh (disgust), ooh (pleasure), etc. So we see that by using interjections one can 
express different emotions, and in such cases the sentences are usually exclamatory. 

As it has been mentioned attitudes are generally positive or negative views of a person. Attitude is 
usually known as a perspective approach to grammar. Language is not only used just to exchange 
information by making statements and asking questions. Sometimes we want to make requests, offers, or 
suggestions, or to express our wishes or intentions. We can do all these by using modals. Modals are used to 
indicate our attitude towards the things we intend to do or we intend not to do.  

 There are many adjuncts that are used to indicate our attitude to what we are saying or to make our 
hearer have a particular attitude to what we are saying. Others are used to show a particular link between 
sentences. There are also some that are used to make a statement narrower or to focus attention on a 
particular thing that it applies to. All these adjuncts are called sentence adjuncts. One group of sentence 
adjuncts is used to indicate our reaction to, or our opinion of the fact or event we are talking about e.g. 
Luckily, I had read the article before so I understood what they were talking about. 

There are a small number of adverbs which are often followed by enough when used to indicate our 
opinion of what we are talking about, e.g. Strangely enough that question hasn‘t been discussed. There are a 
number of sentence adjuncts which have the effect of showing that we are not completely committed to the 
truth of our statement, e.g. it was almost a relief when the operation was over. It should be noted that almost, 
practically and virtually are not used at the beginning of a clause. Expressions such as I think, I believe, I 
suppose are also used to indicate our lack of commitment to the truth of what we are saying. With adverbs 
such as luckily, fortunately, happily, unfortunately we can indicate whose viewpoint we are giving by adding 
for and a noun group referring to the person, e.g. luckily for me and them, our team has won the game. 
Another group of sentence adjuncts is used to indicate the quality we think someone showed by doing an 
action. They are formed from adjectives which can be used to describe people, e.g. His wife very kindly 
prepared a very delicious dinner.  

People often use sentence adjuncts to persuade someone to agree with them. By using adjuncts they 
indicate that they are assuming that what they are saying is obvious, e.g. Obviously he can‘t do the whole 
work himself. If we want to make it clear what our attitude is to what we are saying, we can use a sentence 
adjuncts, e.g. In my opinion it was probably a mistake. 

Summing up we can observe that mood, emotion and attitude play an important part in communication, 
as they show speaker‘s attitude towards what was heard and make the communication more emotive and 
lively. Though language is a means of giving and receiving information, language is more than this: it is 
communication between people. It often expresses the emotions and attitudes of the speaker and he often 
uses it to influence the attitudes, mood and behavior of the hearer. 
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АРМЯНСКИЙ ВОПРОС И ВИДНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

(на материале речей и мемуаров Д.Л. Джорджа, У. Черчилля,   

Дж. Брайса, баронессы Кокс) 
Наринэ АМИРЯН 

 
Ключевые слова: армянский вопрос, видные английские государственные деятели, мемуары, армянская трагедия, геноцид 
армян, беспрецедентная резня, политические мотивы. 

Բանալի  բառեր`  հայոց հարց,  նշանավոր բրիտանական պետական գործիչներ՝ հուշագրություններ,  հայոց  
ողբերգություն,  Հայոց  Եղեռն,  աննախընթաց  չտեսնված  կոտորած,  քաղաքական  շարժառիթներ:  

Keywords: the  Armenian  question,  the  outstanding  British  statesmen,  the  memoirs,  the  Armenian  tragedy,  the    Armenian  
genocide,  unprecedented  massacre,  the  political  motives. 

Ն.Ամիրյան 
Հայոց հարցը և նշանավոր բրիտանական պետական գործիչներ 

(Դ.Լ. Ջորջի, ՈՒ.Չերչիլի, Ջ. Բրայսի ու բարոնուհի Ք. Քոքսի  
հուշագրություններում  և  ելույթներում) 

 

Սույն հոդվածում ի ցույց է հանվում հայ ժողովրդի հանդեպ կատարած հանցագործությունների 
վերաբերյալ թուրքական իշխանությունների վարած ժխտողական քաղաքականության ձախողումն ու 
անհեռանկարայնությունը՝ նշանավոր բրիտանական պետական գործիչների՝ Դ.Լ. Ջորջի, ՈՒ.Չերչիլի, Ջ. 
Բրայսի ու բարոնուհի Ք. Քոքսի աշխատություններում: Ամփոփելով  վերոհիշյալը,  պետք է  փաստել, որ   
Մեծ  Եղեռնը  Օսմանյան  Կայսրությունում,  ինչպես  նաև  Մարաղայում,  Բաքվում  և  Սումգայիթում  
հանցագործություն  է ուղղված  մարդկության  դեմ,  որը  չունի  վաղեմության  ժամկետ, իսկ  նրա  
կազմակերպիչներն  ու  իրականացնողները  պետք  է  պատժվեն  օրենքի  ողջ  խստությամբ:   

 

N.Amiyan 

The Armenian Question and the Outstanding British Statesmen  
(based on the speeches and memoirs of D. L. George, W. Churchill, J. Bryce, Baroness Cox) 

 

The aim of the article is an attempt to show the insolvency and the futility of the Turkish policy of denying the crimes 
against the Armenian people from the mouths of the outstanding British statesmen D. L. George, W. Churchill, J. Bryce, 
Baroness Cox. Summing up  the  above - mentioned,  one  should  state  that  the  Armenian  genocide in  the  Ottoman  
Empire,  as  well  as in  Maragha,  Baku  and  Sumgait  is  the  crime  against  the  humanity  without  time  limitation  and  
its  organizers  and  performers  must  be  severely  punished. 

 
В данной статье делается попытка показать несостоятельность и бесперспективность турецкой политики 

отрицания преступлений против армянского народа устами представителей выдающихся британских 
государственных деятелей Д.Л. Джорджа, У. Черчилля, Дж. Брайса, баронессы Кокс. Резюмируя 
вышеизложенное, следует констатировать, что геноцид армян в Османской империи, а также в Мараге, Баку, 
Сумгаите, является преступлением против человечности и цивилизации, не имеющим срока давности, а ее 
организаторы и исполнители должны понести наказание по всей строгости закона.  

 
На заре просвещенного XX века 24 апреля 1915 на глазах всего цивилизованного мира было 

истреблено полтора миллиона армян, разграблено и присвоено все имущество мирного населения. В 
Западной Армении не осталось ее коренных жителей, а остатки обездоленного и осиротевшего 
армянства рассеялись по всей земле.  

Об армянских погромах собрана многотомная библиография. Создана внушительная литература 
благодаря стараниям наших историков, писателей, журналистов, деятелей культуры. На армянский 
язык переведены и выпущены многие труды и исследования иностранных авторов. В Ереване возник 
Музей-институт, опубликовавший большой перечень работ. В Диаспоре из года в год появляются 
многочисленные публикации. 

Правдивой, документально обоснованной, фактографической проармянской библиотеке напрямую 
противостоит протурецкая библиотека с ее фальсификациями, инсинуациями и искажениями фактов.  
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Целью данной статьи является попытка показать несостоятельность и бесперспективность турецкой 
политики, отрицание преступлений против армянского народа устами представителей выдающихся 
британских государственных деятелей. 

Материалом исследования послужили речи и мемуары влиятельных государственных деятелей Д.Л. 
Джорджа, У. Черчилля, Дж. Брайса,  баронессы  Кокс. 

Дэвид Ллойд Джордж (1863-1945) , выдающийся английский государственный деятель, в 1916-1922 
гг. премьер-министр Великобритании, один из известнейших лидеров Либеральной партии.

1
   

Д.Л. Джордж не раз в своих публичных выступлениях осуждал протурецкую политику Англии, 
склонял Антанту выполнять свои обязанности в отношении Армении, но в конце концов принес 
Армению в жертву имперским интересам своей страны.  

Ллойд Джордж издал многотомные ―Военные мемуары‖ и двухтомник ―Правда о мирных 
переговорах‖. Вот что он пишет в своей книге: ―… В Армении Абдул Гамид и младотурки сознательно 
упрощали все затруднения, истребляя и изгоняя народ, который они считали народом предателей и 
неверных. В этой дикой расправе они действительно преуспели. Точно смерч пронесся по равнинам 
Армении. Спасшихся можно было отыскать только в недосягаемых горах, здесь затравленные беглецы 
находили суровое и ненадежное убежище от турецкого варварства…‖(т. I, с. 417-419, 1957).

2
 

Уинстон Черчилль (1874-1965), британский государственный деятель, премьер-министр (1940-1945, 
1951-1955), один из крупнейших политиков XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1953). Видный армянский политик и писатель Аветис Агаронян вспоминал в своей книге ―От 
Сардарапата до Севра и Лозанны‖, что встретился с Черчиллем в январе 1920г., и тот сказал ему: 
―Поверьте в мою глубокую симпатию к армянскому народу‖

3
.  

Книга У. Черчилля ―Мировой кризис‖ вышла на русском языке в 1932. Вот что он пишет об 
армянской трагедии в своей книге: ―Мы должны коснуться армянской трагедии, которой 
сопровождалось воскресение турецкой мощи. Происшедшие в России и Турции события, за которым 
вскоре последовали новые трагедии, оказались роковыми для армянского народа. Мировая война, 
приведшая вначале к страшной резне армянского населения, в конце концов развернула перед нами 
самые широкие и блестящие надежды, какие только могла питать армянская нация. А потом вдруг 
нация эта была повержена во прах, по всей вероятности, навсегда

4
‖.  

Вековые несчастья армян Черчилль объяснял физическими особенностями Армении: ―На высоком 
армянском плато, простирающимся через центр Малоазиатского полуострова, расположены горные 
хребты в восточном и западном направлении. Долины между этими хребтами с незапамятных времен 
были дорогами для всех завоевателей, двигавшихся на западе из Малой Азии, а на востоке из Персии и 
Центральной Азии. В древности по этим путям  шли мидяне, персы и римляне, а в первые столетия 
христианской эры — персидские сасаниды и императоры Восточной римской империи. В средние века 
по ним следовали орды монголов и турок, завоевывавшие, делившие, уступавшие и снова 
завоевывавшие те малодоступные области, в которых несчастный народ вел неустанную борьбу за 
жизнь и независимость. После укрепления России борьба за армянские области, представлявшие как бы 
естественные границы соперничавших империй, велась между Россией, Персией и Оттоманской 
империей. 

В 1915 г. турецкое правительство начало проводить по отношению к армянам, жившим в Малой 
Азии, политику беспощадной массовой резни и высылок. 300 или 400 тысяч мужчин, женщин и детей 
бежали на русскую территорию, а отчасти в Персию и Месопотамию. Но Малая Азия была настолько 
основательно очищена от армянских элементов, насколько только могли достичь этого подобные меры, 
проводимые в самом широком масштабе. По приблизительным подсчетам, этим репрессиям 
подверглось один миллион с четвертью армян, из которых погибло больше половины. Нет никакого 
сомнения, что это преступление было задумано и выполнено по политическим мотивам. Туркам 
представлялся удобный случай очистить турецкую землю от христианской расы, 
противодействовавшей всем турецким планам‖

5
. 

Джеймс Брайс (1838-1922),  видный государственный деятель, дипломат, историк, юрист. 
Неоднократно избирался в палату общин, в 1907-1914 гг. был послом в США. В 1876г. основал и 
возглавил англо-армянское общество, побывал в Армении, поднялся на гору Арарат. Впечатления от 
поездки легли в основу книги ―Закавказье и Арарат‖ (1877). Виконтесса Брайс, его супруга, была 

                                                 
1 https:// ru.wikipedia.org/wiki/Ллойд Джордж,_Дэвид 

 2 Джордж Ллойд. Правда о мирных переговорах. В двух томах, том 1, М., 1957, стр.417-419. 
3 https:// ru.wikipedia.org/wiki/Черчилль, Уинстон 
4  Черчилль Уинстон. Мировой кризис. С предисловием И. Минца. М. ‒ Л., ―Воениздат‖, 1932, стр. 105-106,  247  
5  Черчилль Уинстон. Мировой кризис. С предисловием И. Минца. М. ‒ Л., ―Воениздат‖, 1932, стр. 276-279. 
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председателем армянского Красного Креста и благотворительницей Общества помощи армянам. Дж. 
Брайс многократно выступал с публичными лекциями и статьями в периодике в защиту турецких 
армян.  

В 1915 г. выступил в палате лордов с речью о планомерном истреблении армян и об ответственности 
за это младотурецкого правительства. Урна с землей с могилы Брайса захоронена в Цицернакаберде у 
памятника жертвам Геноцида армян

1
.  

В 1983 году под редакцией М. Нерсисяна  в сборнике ―Геноцид армян в Османской империи‖ была 
напечатана речь, произнесенная Джеймсом Брайсом в палате лордов 1920 году. 

 В 1905 году в речи, произнесенной в Лондонском клубе, Брайс выразил следующее мнение: ―Если 
бы называемые христианскими государства хоть в малой степени сознавали свой долг, Армянский 
вопрос разрешился бы без каких-либо затруднений‖. Достаточно было назначить ответственного от 
Европы,  губернатора, имеющего специальный бюджет и силы поддерживать порядок и положить 
конец чиновничьим хищениям и разбою курдов, и вопрос можно было бы считать решенным. При этом 
ни Германия, ни Австрия никогда не занимались Арменией. Получить согласие России с этим планом 
представляется делом отнюдь не сложным, довольно того, чтоб Англия, Франция и Италия оказали на 
Санкт-Петербург единодушный нажим‖

2
.  

Далее он продолжает: ―Я не хочу подталкивать свою страну к рыцарским подвигам, сколь ни 
благородны они, это безумие создавать себе и Европе угрозу войны, которой легко было бы избегнуть. 
Но искусно и с осторожностью поставить мощь Англии на службу справедливости и свободе это, мне 
кажется, наш национальный долг‖… Вот какова его позиция: ―В странах, освобожденных от власти 
султана, образовать самоуправляемые территории, не позволяя соседним государствам подмять их под 
себя. В Турецкой империи живут энергичные, деятельные, разумные народы. Болгарин силен, 
терпелив, смел, вынослив. Армянин от века беззаветно предан славным традициям своих предков, 
своей вере и языку. Жесточайшие гонения не смогли окончательно сломить и уничтожить его; народ 
всегда выживал, поднимался на ноги и благодаря превосходным своим способностям приобретал 
власть и влияние, как некогда в Византийской империи, которой он дал столько царедворцев и 
военачальников. 

Не забывайте также маленький, но мужественный албанский народ… 
Какое несчастье будет, если эти народы не получат возможности свободно развиваться и жить 

независимо, не опасаясь деспотов или присоединения к какой-либо стране. И, напротив, какое это было 
и для них, и для Европы, и для человечества, быть может, и для будущей цивилизации, коль скоро 
каждый из них сохранит свою индивидуальность и свободно распорядится своей судьбой‖ (10 марта 
1905 год)

3
. 

В речи, произнесенной в палате лордов уже в октябре 1915 года, Брайс говорит: ―… Мы имеем дело 
с беспрецедентной резней по всей Турции, от края до края, от Персии до Мраморного моря. Чудом 
уцелели несколько городов и сел на берегу Эгейского моря. Это реальность, ибо чудовищная 
программа резни настолько продумана, с такой изобретательностью организована и с такой 
неумолимой яростью претворена, что не имеет аналогов и в самой турецкой истории. Погромы 
планировались и совершались исключительно по воле правительства, возбуждались не религиозным 
фанатизмом, а только потому, что так пожелало правительство. По политическим соображениям оно 
решило ―раз и навсегда‖ истребить христианский элемент, нарушавший однородность национального 
состава империи и таким образом утвердить единообразие и монолитность, которое не вызывало б уже 
репрессий и головной боли. 

Нынешние гонения и погромы несут, в высшей степени, системный характер. Все армянское 
население городов и сел, дом за домом, выводилось на улицы, мужчин отделяли и бросали в тюрьмы, 
где всех их после неслыханных издевательств убивали. Остальных уносили из родных мест и вели в 
ближайшее ущелье или за холм, а там их приканчивали саблями и штыками солдаты или варвары 
курды. Старики, беспомощные скорбящие матери, жены и насмерть испуганные дети продолжали под 
надзором подлых и самодовольных конвоиров свой кошмарный путь. Словно восставшие из могил, эти 
люди,  точь-в-точь стадо бредущих на забой овец,  молча и безучастно шагали к своему лобному месту.  

Армянское население было изгнано с насиженных мест. Однако, большей части красивых женщин и 
девушек турки уготовили еще более тяжкую долю. Многих силой захватили и заперли у себя в гаремах 
военные и гражданские чины. Многих выставили на публичные торги. Эти христианки, женщины и 
девушки, были обречены на позорный плен и вероотступничество. Многих юношей и девушек 

                                                 
1 https:// ru.wikipedia.org/wiki/Брайс, Джеймс 
2 Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и материалов. Под ред. проф. М.Г. Нерсисяна 
3 Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и материалов. Под ред. проф. М.Г. Нерсисяна 
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продавали как невольников всего за 10-12 шиллингов. Мальчиков отдавали дервишам, чтобы те в своих 
школах насильно сделали их мусульманами…  

Несомненно, что под корень истреблено три четверти либо даже четыре пятых армянской нации, 
таких масштабов катастрофы никогда не случалось и во времена Тамерлана‖ (6 октября, 1915)

1
. 

И в наши дни немало британских деятелей, небезразличных к судьбе армян. Среди ярких 
представителей британской Палаты лордов  - баронесса Кэролайн Кокс, известный правозащитник и 
социолог. Баронесса Кокс является членом и руководителем ряда правозащитных организаций, в том 
числе, членом консультативных Советов Фонда Андрея Сахарова, почетным вице-председателем 
Международной исламско-христианской организации по примирению и перестройке. 

Кокс член палаты лордов с 1982 года, вице-спикер Палаты лордов с 1986 года, председатель 
Армяно-британской парламентской группы с 1992 года. Имеет социалистические и христианские 
взгляды. Баронесса Кокс также внесла свой вклад в защиту армянского населения Карабаха, сделав 
более чем 80 гуманитарных поездок в Нагорный Карабах. Она награждена медалью Мхитара Гоша 
Республики Армения ―за выдающуюся государственную и общественно-политическую деятельность, а 
также за значительные заслуги в областях дипломатии, юриспруденции и политики‖. Конгрессмен 
Френк Паллоне назвал ее ―подлинным армянским националистом, готовым отдать жизнь за Армению и 
Карабах‖. За посещение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана Кокс внесена МИД страны 
в список персон ―нон грата‖ за нарушение ―Закона о государственной границе‖

2
. 

10 апреля 1992 года, после трехчасовой артиллерийской подготовки, подразделения регулярной 
армии Азербайджана вторглись в мирное карабахское село Марага. Жертвами агрессии стали около 100 
человек, в основном женщины, старики и дети. Десятки людей были взяты в заложники, некоторые в 
дальнейшем были обменены, но судьба многих до сих пор не известна. Чудовищные преступления в 
Мараге стали следующим шагом после армянских погромов и депортаций в Баку, Сумгаите, 
Кировабаде и других населенных пунктах Азербайджана и преследовали цель запугать людей и лишить 
их возможности жить на родной земле.  

Спустя несколько дней на место трагедии прибыла вице-спикер Палаты лордов британского 
парламента баронесса Кокс, потрясенная представившейся картиной. ―Они не из человеческого 
рода‖,― так отозвалась леди Кокс об азербайджанских военных, осуществивших резню. Эти зверства 
баронесса не только зафиксировала на фото-и видеопленку, но и описала в своих многочисленных 
интервью и в книге ―Этнические чистки продолжаются‖

3
. 

В апреле 2014 года баронесса Кокс ответила на письмо посла  Азербайджана  Фахраддина 
Гурбанова, направленное дипломатом в газету The Guardian. В ответе, баронесса Кокс резко отозвалась 
о письме Гурбанова, подчеркнув, что лично была в НКР 80 раз, больше всего с 1991 про 1994 гг. и 
видела жертвы этнической чистки Азербайджана, включая обстрел Степанакерта ракетами ГРАД. Вот 
что она пишет: ―Я видела изувеченные и трупы стариков в селе Марага в 1992 году, я видела людей, 
потерявших дома и родных и близких. Одна женщина потеряла 14 человек своей семьи, включая сына. 
Агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха превратилась в политику истощения республики 
путем экономической блокады и военной угрозы. Азербайджан продолжает делать милитаристские 
заявления. Эта политика продлевает страдания гражданского населения, в результате чего многие 
находятся в подвешенном состоянии и в бедности‖,― написала Кокс. Она также подчеркнула, что 
―если правительство Азербайджана устранит угрозу возобновления военных действий, поддержит 
шаткое перемирие и предпримет меры по укреплению доверия, то возможность установления мира 
станет ближе‖

4
. 

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что геноцид армян в Османской империи, а 
также в Мараге, Баку, Сумгаите является преступлением против человечности и цивилизации, не 
имеющим срока давности, а ее организаторы и исполнители должны понести наказание по всей 
строгости закона.  
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ДОПОЛНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОЦЕНОЧНЫМ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ  
(на материале произведений С.Моэма) 

 

Наринэ АМИРЯН 
 

Ключевые слова: дополнение, оценочное прилагательное, объектная комбинаторика,   сочетаемость, контекст, оттенок 
значения.  

Key words: the object, the evaluative adjective, the objective combinability, the valency, the context, the nuances of meaning. 

Բանալի բառեր` լրացումը, գնահատողական ածական, օբյեկտային համակցելիություն,  արժութականություն, 

համատեքստ, իմաստային երանգներ 

N.Amiryan 

The Object in the Structure of Sentence with the Evaluative Adjective 

 

The analysis of the material has shown that the object which is the valency partner of the adjective can be expressed 

by pronouns with the preposition, by nouns with the preposition, by gerund and infinitive. The most typical objective 

combinability of the evaluative adjectives is the combinability with the object plus the preposition. The prepositions in 

such structures are numerous and various. The evaluative adjectives combined with the object plus the preposition 

change the nuances of meaning.  

Ն.Ամիրյան 
Լրացումը գնահատական ածականի հետ նախադասության կառուցվածքում 

 

Լեզվական նյութի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ածականի հետ արժութականորեն կապված 

լրացումը կարող է արտահայտվել դերանուն+կապ, գոյական+կապ համակցությամբ կամ դերբայով: 

Գնահատողական ածականների օբյեկտային համակցելիության առավել տարածված տեսակը կապով 

ներմուծվող լրացման հետ հանդես գալն է: Նման կառույցներում հանդես եկող կապերը բազմաթիվ ու 

բազմատեսակ են: Կապերի միջոցով ներմուծվող լրացումների հետ համակցվող գնահատողական 

ածականները իմաստային երանգներ են ստեղծում: 
 

Анализ языкового материала показал, что дополнение, валентностно связанное с прилагательным, может 

выражаться местоимением с предлогом, существительным с предлогом, герундием, инфинитивом. Наиболее 

типичной объектной комбинаторикой, свойственной оценочным прилагательным, является сочетаемость с 

дополнением, вводимым предлогом. Предлоги, участвующие в подобных структурах, многочисленны и 

разнообразны. Оценочные прилагательные в сочетании с дополнением, вводимым предлогами, меняют 

оттенки значения. 

 
Целью данной статьи является исследование дополнения, валентностно связанного с оценочным 

прилагательным в предложении. 

Дополнение является валентностным партнером оценочного прилагательного, занимающим 

позицию справа от него. 

Ограничение чисто формальной идентификацией дополнения без учета его смысловых связей 

вызвано тем, что традиционная семантическая характеристика дополнения как синтаксического 

элемента, всегда выражающего объект действия, не имеет того всеобщего охвата, который ему 

стараются приписать большинство лингвистов. 

А. И. Смирницкий утверждает, что дополнение служит в языке для выражения объекта действия в 

объективной лингвистике (Смирницкий, 2007). 

Э. Сепир полагает, что основные синтаксические отношения должны быть выражены с ясностью, 

не допускающей перетолкований. С его точки зрения, ―можно умолчать о времени, месте и числе и о 

множестве других понятий всякого рода, но нельзя увернуться от вопроса, кто кого убивает‖ (Сепир, 

1993). 

Существует несколько различных классификаций дополнений, среди которых наиболее 

распространены следующие: 

а) классификация, основанная на типе связи с глаголом, предложные и беспредложные; 

б) традиционная классификация английских и американских грамматик – прямое, косвенное и 

предложное дополнения.  
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Первой точки зрения придерживаются В. Н. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик (Жигадло, 

Иванова, Иофик, 1956) и Б. А. Ильиш (Ilyish, 1965). 

Поскольку в нашу задачу не входят вопросы идентификации и классификации дополнения, 

рассмотрим, чем выражено дополнение, являющееся валентностным партнером оценочного 

прилагательного.  

В ходе проведенного исследования мы выявили, что дополнение, валентностно связанное с 

прилагательным - предикативом выражается: 

1. местоимением с предлогом: 

à) ―She felt very tender towards him‖ (The F. of E. B., 181). 

á) ―He went out of his way to be nice to her and she found him easy to get on with‖ (The L. S., 147). 

â) ―Oh, don‘t be so damned gentlemanly with me, Bob‖ (L. E., 154).  

2. существительным с предлогом: 

a) ―They are impatient for the fame‖ (The V. of the T., 90). 

á) ―Peter Melrose was extremely modest about his book‖ (The V. of the T., 90). 

â) ―He was rather funny over money matter‖ (C. & A., 192).  

ã) ―His flat was always neat and cheerful, gay with flowers‖ (The M., 12). 

3. герундием: 

à) ―You‘d look rather silly divorcing your wife because she‘d committed adultery ten years ago‖ (The C. 

L., 158). 

á) ―It‘s been awfully nice seeing you‖ (C. & A., 49). 

4. инфинитивом или инфинитивным оборотом: 

à) ―It was touching to see his delight‖ (The V. of the T., 91). 

á) ―It is always pleasant to be assured that you are a genius‖ (C. & A., 35).   

â) ―It was astounding to think that dressmakers still made things that had not been worn for a quarter of a 

century‖ (J., 83). 

ã) ―She is damned awkward to deal with‖ (C. & A., 116). 

Отметим, что дополнение, выраженное существительным, может обозначать:  

1. лицо: 

à) ―It would be nice for Robert to have as a near neighbour someone of his own class‖ (L.S., 144). 

á) ―He seemed to have settled down now, and to be devoted to his wife and children, but can the leopard 

change his spots‖? (L. M., 148). 

â) ―He was a friendly man, affable to his inferiors, considerate with his tenants, and popular with the 

neighbouring gentry‖ (The C. L., 146). 

2. абстрактное понятие: 

a) ―She was alive there and tremulous with the passion that filled her‖ (C. & A., 182). 

á) They are impatient for the fame…‖ (The V. of the T., 90). 

â) ―They exasperated with the world that will not recognize their merit‖ (The V. of the T., 90).  

ã) He was generous in his praise…‖ (C. & A., 33).  

Анализ исследуемого нами материала показал, что оценочные прилагательные широко 

употребляются с дополнением, выраженным инфинитивом. С оценочными прилагательными в 

основном употребляется неперфектная форма инфинитива: 

a) ―I think it‘s too sweet to hear you talk of your young man‖ (J., 80). 

á) ―It was absurd to be jealous over her‖ (C. & A., 183). 

Сомерсет Моэм крайне редко использует в качестве дополнения перфектную форму инфинитива. 

Нами выявлены некоторые случаи использования неперфектной формы инфинитива в пассиве:  

―Do you think it‘s very pleasant to be made absolutely ridiculous‖? (The C. L., 158). 

Инфинитив в неперфектной форме может обозначать:  

1) процесс, состояние или действие, происходящее одновременно с состоянием, обозначенным 

сказуемым предложения: 

à) ―They must be very pleasant to live with‖ (The M., 116). 

á) ―The women were too nice to be well-dressed‖ (The M., 14). 

â) ―Mrs. Tower‘s face was wonderful to behold‖ (J., 86). 

ã) ―She was too beautiful to be real‖ (R., 257). 

2. действия, относящиеся к будущему по отношению к состоянию, обозначенному сказуемым: 

à) ―It was unsafe to buy a car or a horse off him‖ (The L. S., 148). 

á) ―Foreman, we‘ve got something rather unpleasant to say to you‖ (The V., 308). 



  

~~  111144  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

â) ―But won‘t you find it rather difficult to get work‖ (A. M. with a S., 302). 

Исследование показало, что в данных примерах дополнение, выраженное инфинитивом, является 

облигаторным партнером оценочного прилагательного; опущение его из состава предложения 

сказывается на смысле предложения. В предложениях, содержащих интенсификаторы so, much, too, 

инфинитив также является облигаторным партнером оценочного прилагательного. 

à) ―But of course Jane was much too simple to intend an innuendo‖ (J., 331). 

á) ―Too kind to make his wife and children suffer for his misdeeds, they had supported them for years…‖ 

(S.S., 65) 

â) ―He was too vain not to be of dauntless courage…‖ (O., 97). 

ã) ―In fact she  was much too good to be true‖ (The V. of the T., 92).  

Дополнение, валентно связанное с прилагательным предикативом, может быть также выражено 

дополнительным придаточным предложением (союзным или бессоюзным). 

à) ―… that man has seen me do things that are so beastly, so horrible, so shameful that even if my life 

depended on it I wouldn‘t tell them…‖ (L. M., 179). 

á) ―… he was unpopular with his party, because he was over bearing and discourteous, and yet his merit 

was so great, his patriotism so evident, his intelligence so solid, and his management of affairs so brilliant 

that they had to put up with him‖ (L. M., 164). 

Наиболее типичной объектной комбинаторикой, свойственной оценочным прилагательным, 

является сочетаемость с дополнением, вводимым предлогом. Предлоги, участвующие в подобных 

структурах, многочисленны и разнообразны: 

in 

à) ―He was very obstinate in some things...‖ (C. & А., 114). 

á) ―La Falterona's voice, even now, was exquisite in its quality...‖ (The V. of the T., 100). 

â) ―He was generous in his praise of their fledgeling works...‖ (C. & A. 33).  

to 

à) ―He was very amiable to the authors he met‖ (C. & А., 158). 

á) ―She was sympathetic to Riri, but resolute‖ (A M. with a C., 292)   

â) ―He seemed to have settled down, now, and to be devoted to his wife and children, but can the leopard 

change his spots‖? (The L. S., 148)  

with 

à) ―Oh, don't be so damned gentlemanly with me, Bob‖ (The L. S., 154). 

á) ―He was hot with shame and misery‖ (O., 117). 

â) ―She's been very frank with me‖ (C. & A., 113). 

about 

à) ―I‘m not crazy about you...‖ (The L. S., 138). 

á) ―Roy was very modest about his first novel‖ (C. & А., 33). 

â) ―Peter Melrose was extremely modest about his book‖ (The The V. of the T., 90). 

towards 

à) ―She felt very tender towards him‖ (The F. of E. B. 181). 

at 

à) ―And he was certainly good at his work, quick, conscientious and thorough‖ (O., 101). 

á) ―It looked as though he were amused at everything Jane said‖ (J., 87). 

for 

à) ―They are impatient for the fame they regard as their due‖ (The The V. of the T., 90). 

á) ―It was convenient for me because I lived up Hendon way‖ (L. E., 230). 

â) ―... it was easy for him to get credit‖ (L. E., 238). 

over 

―He was rather funny over money matter‖ (C. & А., 192). 

Значения предлогов, соединяющих оценочное прилагательное с последующим словом 

субстантивного класса, очень абстрактны и трудно определимы. 

Исследования выявили, что для многих структур типа оценочное прилагательное + дополнение, 

вводимое предлогом, характерно с построениями, состоящими из глагола + наречие. Например: 

à) ―He was very amiable to the authors he met‖ (C. & A., 158). 

- He treated amiably the authors he met. 

á) ―He was very obstinate in some things...‖ (C. & A., 114). 

- He acted obstinately in some things. 
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â) ―Roy was very modest about his first novel‖ (C. & A., 33). 

- Roy spoke very modestly about his first novel. 

Приведенные трансформационные свойства адъективных структур свидетельствуют о близости 

имени прилагательного и глагола как частей речи, причем семантически прилагательное является 

вторичной единицей, тогда как глагол и существительное выступают как первичные, и, 

следовательно, суть семантической структуры прилагательного выводима из глагола и 

существительного. В частности, к этой точке зрения склонен В. В. Богданов. (Богданов, 1977). 

Рассмотрим, как влияет сочетаемость с дополнением на смысл оценочного прилагательного. 

Оценочное прилагательное ―generous‖ имеет следующие оттенки значений: ―великодушный‖, 

―благородный‖, ―отзывчивый‖: ―She talked it over with Bateman Hunter, always the most generous of 

friends (during those first few years after Edward went she did not know what she would have done without 

him), and they decided that Edward‘s future must stand before everything‖ (The F. of E. B., 176).  

В контексте ―It was soon discovered that he had a pretty gift for after-dinner speaking He was so 

pleasant that  his fellow writers, his rivals and contemporaries, forgave him even the fact that he was a 

gentleman. He was generous in his praise of their fledgeling works, and when they sent him manuscripts to 

criticize could never find a thing amiss‖ (C. & А., 33) oценочное прилагательное ―generous‖ сочетается с 

дополнением, вводимым предлогом ―in‖ и имеет оттенок значения ―щедрый‖, ―богатый на похвалу‖.  

Оценочное прилагательное  ―modest‖ имеет оттенки значения ―скромный‖, ―умеренный‖, 

―сдержанный‖, ―благоприятный‖. ―It seemed an unromantic ailment on which to start a passionate 

attachment. Mrs Forrestier was a trifle prudish, and though Captain Forrestier‘s carbuncles greatly interested 

her she always found it a little difficult to tell you exactly where they were. 

They were right down at the bottom of his back, even farther really, and he hated to have me dress them. 

Englishmen are curiously modest, I‘ve noticed that over and over again, and it mortified him terribly‖ (The 

F. of E. B., 135).  

Однако в сочетании с дополнением, вводимым предлогом, оценочное прилагательное ―modest‖ 

приобретает другой смысл, сравним: ―Roy was very modest about his first novel. It was short, neatly 

written, and, as is everything he has produced since, in perfect taste‖ (С. & A., 33) В данном контексте ―to 

be modest about‖ мы имеем оттенок значения ―быть невысокого мнения о…‖ 

В другом контексте оценочное прилагательное ―modest‖ в сочетании с предлогом используется с 

наречием ―extremely‖: ―The book was written easily, without affectation, and with a pleasant feeling for the 

sound of words. But what made it indeed somewhat remarkable, so that I understood why it had attracted 

attention, was the passion that quivered in the love story of which the plot, such as it was, consisted. It was 

absurd, scandalous, and beautiful… Peter Melrose was extremely modest about his book. He blushed 

through his reddish skin when I praised what I liked in, and accepted my strictures with a humility that was 

almost embarrassing. He had made very little money out of it, and his publishers were giving him a small 

monthly allowance in advance of royalties on the next one‖ (The V. of the T., 90). 

В данном контексте ―to be extremely modest about‖ мы имеем оттенок значения ―довольно низко 

оценивать‖. 

Рассмотрим другой пример использования оценочного прилагательного с дополнением, вводимым 

предлогом. Оценочное прилагательное ―tender‖ имеет значение ―нежный‖, ―мягкий‖, ―хрупкий‖, 

―любящий‖, ―чуткий‖, ―добрый‖, ―чувствительный‖. 

 ―She was a great lover, prepared to sacrifice the world for the man she loved. She was intelligent and 

well-read. She was tender, unselfish, and disinterested. In fact she was much too good to be true‖ (The V. of 

the T., 92). 

Однако в сочетании с предлогом ―tender‖ меняет смысл под воздействием контекста: ―She was so 

used to him that she had forgotten how handsome he was. He was as tall as Edward and as well made but he 

was dark and pale of face, while Edward was ruddy. Of course she knew he loved her. It touched her. She 

felt very tender towards him‖ (The F. of E. B., 187). 

В данном контексте ―felt very tender towards‖ мы имеем оттенок значения ―очень заботливо 

относиться к кому-либо‖; ―быть чутким к чьим-либо чувствам‖.   

Весьма интересно употребление оценочных прилагательных ―hot‖ с предлогом.  ―Hot‖ имеет 

значение ―горячий‖ ―жаркий‖, ―пылкий‖, ―страстный‖, ―темпераментный‖ и другие. В контексте  

―hot‖ с предлогом ―with‖ оттенок значения меняется, сравним: ―He was hot with shame and misery. A 

snob! They all thought them very good fellows, he had always been gentleman enough to let it make no 

difference to him that they were of very second-rate position‖ (The O., 117) 

В рамках данного контекста мы имеем значение ―раздражаться‖, ―бросаться в ярость‖, ―кипеть‖. 
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В примере ―He looked very hot and grubby in his grey flannel trousers and brown tweed coat when I met 

him at the station, but after a swim in the pool he changed into white shorts and a Cochet shirt. He looked 

then quite absurdly young‖ (The V. of the T., 97) ―to look hot and grubby‖ имеет значение ―выглядеть 

раздраженно и неопрятно‖. 

―Hot‖ в сочетании с антонимом ―cold‖ в определенном контексте означает ―ошеломленный‖, 

―опешенный‖. 

 ―She laughed as though she enjoyed the recollection. I did not know what to say; I did not know which 

way to look; I blushed scarlet meanwhile, I stood, hot and cold all over, and not knowing what to do with 

myself‖ (C. & A., 82). 

В примере ―The winter passed into spring, and the gardens on the Riviera were ablaze with colour. The 

hill-sides were primly gay with wild flowers. The spring passed into summer. In the towns along the Riviera 

the streets were hot with a bright, eager heat that made the blood run faster...‖ (The L.S.,157) ―hot with‖ 

имеет значение ―накаляться‖, ―пылать‖.  

Иногда семантика оценочного прилагательного меняется в зависимости от того, с каким 

предлогом оно сочетается. Оценочное прилагательное ―nice‖ в сочетании с предлогом ―of‖ имеет 

оттенок значения ―милый‖, ―любезный‖: ―At that moment the telephone bell rang. Rosie took up the 

receiver and listened. 

 ―Why, Mr Vanuzzi, how very nice of you to call me up! Oh, I'm pretty well, thank you‖ (C. & A., 133). 

―Nice‖ в сочетании с дополнением, выраженным герундием, в данном контексте имеет оттенок 

значения  ―ужасно приятно‖:  

             ―I got up. 

 ―Well, I really must be going. It's been awfully nice seeing you‖ (C. & A, 49) 

В сочетании с предлогом ―for‖ ―nice‖ означает ―благоразумный‖: ―He doesn't know anyone in 

London,‖ said Rosie, trying to soothe my ruffled feelings. ―He wants to see everything he can while he's 

here. It wouldn't be very nice for him to go alone all the time‖ (C. & A, 151). 

В данном контексте ―nice‖ в сочетании с предлогом ―for‖ реализует оттенок значения ―чудесный‖, 

―прекрасный‖: ―When Eleanor heard that the house at the bottom of their hill had been taken by a Sir 

Frederik and Lady Hardy she was much pleased. It would be nice for Robert to have as a near neighbour 

someone of his own class‖ (L. S., 144). 

―Nice‖ используется также с предлогом ―to‖. ―But Eleanor often lunched out without Robert, when he 

was playing golf, and so frequently met the Hardys. She was very stiff with Sir Frederik, because if Robert 

disapproved of him, she must too; but he either did not notice or did not care. He went out of his way to be 

nice to her and she found him easy to get on with‖ (L. S., 147). 

 В данном контексте ―nice‖ реализует оттенок значения ―тактичный‖, ―деликатный‖. 
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УДК  809.981:802.0                                                                                                                           Филология 

  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АНГЛИЙСКИХ И АРМЯНСКИХ ИМЕН 
 

Гаянэ ГРИГОРЯН 
 

Ключевые слова: сравнительный анализ, исторические события, личные имена, фамилии, этимологические сходства, 

религиозные изменения, традиции, народ, языковые особенности , происхождение. 

Բանալի բառեր` համեմատական վերլուծություն, պատմական իրադարձությունները, անձնական  անուններ, 
ազգանուն, ստուգաբանական նմանություն, կրոնական փոփոխություններ, ավանդույթներ, ժողովուրդ, լեզվական 
առանձնահատկությունները, ծագում:    

Key words: comparative analysis, historical events, personal names, etymological similarities, religious changes,  traditions, people, 

linguistic features, origin. 

 

Գ.Գրիգորյան 
Հայերեն եւ անգլերեն անունների ծագման որոշ առանձնահատկությունները 

 

Ներկայումս կա լայն հետաքրքրություն համեմատական վերլուծության լեզվական հատկանիշների 

վերաբերյալ տարբեր լեզուներում, ինչպես նաեւ ուսումնասիրել տարբեր էթնիկ խմբերի անունները, 

բացահայտել նմանությունները և տարբերությունները : Հոդվածում  ուսումնասիրվում է  անգլերեն եւ 

հայերեն անունների պատմական զարգացումը, որը հիմնված է վառ և իրադաձություններով լի հայերեն և 
անգլերեն պատմությունների վրա և թույլ է տալիս ավելի ամբողջական ներկայացնել վերջին դարերի 

պատմական իրադարձությունները:  

 

G.Grigoryan 

Some Features of the Origin of English and Armenian Names 

 

Currently, there is interest in the comparative analysis of the linguistic features of different languages, as well as in 

the study of the names of the various ethnic groups, which have both differences and similarities. In this article, we 

examine the historical development of the English and Armenian names, based on the brightest and eventful Armenian 

and English history, traditions and customs, which give a complete picture of the historical events of the last centuries. 

 

В настоящее время наблюдается интерес к сравнительному анализу языковых особенностей в разных 

языках, а также в изучении имен различных этнических групп, которые имеют различия и сходства. В этой 

статье мы рассматриваем историческое развитие английских и армянских имен, на основе ярких и богатых 

событиями историй  Армении и Англии, ушедших традиций и обычаев, которые дают полное представление 

об исторических событиях последних столетий. 

 

В настоящее время наблюдается интерес к сопоставительному анализу лингвистических 

особенностей различных языков, а также к изучению имен различных этносов, где можно выявить 

как сходства, так и различия.  

 Данная статья изучает историческое развитие английских и армянских имен, что позволяет  

полнее представить исторические события последних столетий. 

Наука, изучающая возникновение и значение имен называется антропонимика. Это раздел 

ономастики, изучающий собственные имена людей, происхождение, изменение этих имен, 

географическое распространение и социальное функционирование, изменение, структуру и развитие 

антропонимических систем.
1
  

Английская система имен очень интересна и во многом для нас необычна. Как правило, в 

англоязычных странах полное имя состоит из трех компонентов: первое имя (first name, christian 

name, given name), второе имя (middle name) и фамилия (name, surname, last name). При этом в 

качестве первого и второго имен могут даваться не только традиционные имена, но и фамилии. 
2
  

На сегодняшний день почти каждый английский ребѐнок при рождении получает среднее имя, 

помимо личного имени, а количество этих средних имѐн не ограничивается никакими рамками. 

Подобную картину мы можем наблюдать, исследуя имена других народов, например французские 

                                                 
1  Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии, М.: Наука, 1978, стр. 171 
2 Hughes, J. The Origin and Meaning of Surnames, London,  1959. p. 200. 
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имена. Значение среднего имени человека – дополнительная индивидуализация личности, 

преимущественно это выгодно для тех, чьѐ имя и фамилия довольно широко распространены. 

Средними английскими именами могут являться имена как собственные, так и нарицательные, 

различные географические наименования, фамилии людей. Например, Пэйтон Элизабет Сойер, 

Бритни Джин Спирс, Джон Делано Паркер. 

В Шотландии сильна традиция давать средние имена ребенку по девичьей фамилии матери. 

Совсем недавно в Англии еще считалось общепринятым давать при рождении мальчику 

традиционное, «безопасное» имя и несколько более необычное, нетрадиционное среднее имя, а при 

наречении девочек использовать ту же формулу, но уже в обратном порядке: если имя не понравится 

подросшей девочке, то всегда можно воспользоваться средним именем. Кстати говоря, известны 

случаи, когда личное имя забывается полностью, существуя только в документах или 

регистрационных книгах, а в повседневном обращении полноправно используется среднее имя. Так, 

полное имя известного британского премьера Г. Вильсона James Harold Wilson, но повсюду 

употреблялось только сочетание Harold Wilson. Имя крупного политического деятеля John Enoch 

Powell было сокращено до Enoch Powell, под которым он и известен большинству английского 

населения.  

Исторически среднее имя гораздо моложе других антропонимов. Первыми появились имена, затем 

фамилии и только в XVII в. возникли средние имена, заимствованные от обоих классов имен. Как 

уже отмечалось выше, средние имена редко употребляются за пределами официальных документов, 

деловой переписки и т.п. Однако в американском обиходе среднему имени придается гораздо 

больший акцент, чем в британском, даже если оно и выражено лишь заглавной буквой: Harry S. 

Truman, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy и др. 

Что касается армянских имен по утверждению этнографа Левона Абрамяна история 

происхождения армянских имен стала как бы зеркальным отражением сложной истории армянского 

народа. Многочисленные завоевания, скитания не могли не оставить свой след на именах. 
1
 

Для детального исследования  этимологических сходств и различий английских и армянских имен  

мы придерживаемся классификации  Дж.Хьюза: 

1.онтрапономические;  

2.по месту проживания; 

3.описательные. 

Отантропонимические имена. 

а) Употребление в качестве личных имен фамилий, для этого обычно выбираются фамилии 

родственников, знаменитостей или исторических персонажей. 

До начала XIX века традиция давать фамилии в качестве личных имен бытовала в основном в 

дворянских семьях. Вспомним роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение»: полное имя 

главного героя было Фитцуильям Дарси. Дарси - типичная дворянская фамилия норманнского 

происхождения, означающая «тот, кто родом из Арси» (Арси - небольшой городок в Нормандии). Но 

и Фитцуильям - это тоже фамилия, и означает она «сын Уильяма». Однако, в случае героя Джейн 

Остин она успешно выступает в качестве имени. Аналога в  армянских именах не найдено, так как 

армянские фамилии в теперешнем понимании приобрели окончание, но до употребления  фамилий 

указывалось только имя отца (Тевос Вираб, Вираб сын Тевоса). Позже они переросли в фамилии.  

б) Имена, пришедшие с религиозными переменами:  

История наложила свой неизгладимый отпечаток на английские имена, особенную роль в этом 

процессе сыграли нашествия на Англию захватчиков и религиозные перемены. Английские имена 

претерпели существенные изменения после XI столетия, в которое норманны завоевали Англию. 

Итогом этого нашествия стала замена исконно английских имѐн на норманнские (сейчас только 8% 

англичан обладают исконно английскими именами). Помимо этого, в то время произошло резкое 

сокращение общего числа имѐн, которые использовались англичанами.     

С XVI столетия при установленной в Англии англиканской церкви, детям можно было дать любое 

имя, которое выбиралось крѐстными родителями. Тогда широко распространились имена из Ветхого 

и Нового Заветов, такие, как Давид, Адам, Абрахам.      

                                                 
1 Армянская идентичность в контексте современных теорий понятия нации / Современное состояние арменоведения и 

перспективы его развития. Ереван, 2003, стр. 3-4  
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Так с религиозными переменами связано происхождение многих армянских имен. До принятия 

христианства в Армении принято было нарекать детей в честь древнеармянских богов ( Гайк—имя 

верховного божества, Ваагн—имя бога грома и молнии). С принятием христианства требовалось 

нарекать детей в честь христианских мучеников, так как многие святые мученики нашли свою 

земную смерть именно в Армении, прижились такие имена, как Рипсимия (Рипсимэ), Варданий 

(Вардан). 

Но нужно отметить, что переход к библейским именам у обеих народов не имел массового 

характера и библейские имена составляют небольшой процент, особенно если учитывать то, что 

после того, как пуритане отделились от англиканской церкви, в их среде стали появляться новые 

имена, в большинстве своѐм придуманные ими самостоятельно. Новообращенные протестанты, как и 

всякие неофиты, пытались порвать «с проклятым католическим прошлым» любым доступным 

способом. Чтобы как можно больше отличаться от католиков, они решительно отказались давать 

детям имена из святцев и начали искать другие источники. 

Так родители-пуритане называли своих детей Charity (благотворительность), Chastity 

(непорочность), Verity (правда), Mercy (милосердие). Таким был вызов пуритан властвующей церкви, 

хотя большинство этих новых английских имѐн имели совсем неблагозвучное произношение, звучали 

даже абсурдно. Детей начинают называть Everlasting-Mercy (Бесконечное-Милосердие), Sorry-for-Sin 

(Сожалею-О-Грехе), Faith-My-Joy (Вера-Моя-Радость). Некий пуританин по фамилии Робинсон был 

настолько впечатлен библейской историей о том, как Саул изрубил мечом амаликитского царя Агага, 

что дал своему сыну имя Руби-Агага-На-Куски-Перед-Лицом-Господа (Hew-Agag-in-pieces-before-

the-Lord). Другой пуританин гордо подписывался Овадия-Закуй-Их-Царей-В-Цепи-И-Их-Вельмож-В-

Кандалы Нидхем (Obadiah-bind-their-kings-in-chain-and-their-nobles-in-arons Needham). 

Аналогичное искоренение христианских имен началось позже в Армении, когда она вошла в 

состав СССР.  

Имена, связанные с местом рождения.  

Так, имя Jennifer связалось с Корнуоллом, Yorick—с западной Англией. Аналогично можно 

привести примеры и в Армении: Лазар  Партеци, Григор Татеваци, позднее они переросли в 

фамилии.  

Описательные имена.  

Чаще всего в данной подгруппе нашли отражение черты характера, внешность человека. Так, в 

Англии возникли имена Albert (благородный), Alfred (предусмотрительный), Emma (любимая), 

Rosabel (прекрасная роза), аналогично возникли и армянские имена, такие как Паткаван (почтенный), 

Амест (скромная), Макруи (чистая).  

Таким образом, этимология многих английских и армянских имен имеют общие исторические 

предпосылки. За долгие века  ярких и богатых событиями армянской и английской историй многое 

успело забыться, отошли в прошлое старинные традиции и обычаи, исчезли ремесла, изменился язык, 

и тем важнее и интереснее для потомков сохранить память о причинах и предпосылках появления их 

имен- памятников национальной культуры. 
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УДК  371.31: 802.0                                                               Методика преподавания английского языка 

 

ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Нарине ДУРАСАНЯН 
                                                                                        

Բանալի բառեր` կարողություն, հաղորդակցման լեզվական կարողություն, հաղորդակցման մեթոդիկա, դերերով խաղ, 

միջմշակութային փոխազդեցություն, բազմամշակութային աշխարհո, ինտերնետ ռեսուրսներ, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ, ծրագրերի համալիր մեթոդ, բանավոր փոխազդեցություն, մոտիվացիա, խնդիր,  հաղորդակցման և 

ճանաչողական գործունեություն, ֆոնային գիտելիքներ, նորարարական:    

Key words: competence, communicative language competence, communicative method, role-playing game, intercultural interaction, 

multicultural world, Internet resources, information technology, complex project method, verbal interaction, motivation, problem, 
communicative and cognitive activity, background knowledge, innovative.   

Ключевые слова: компетенция; коммуникативная языковая компетенция; коммуникативная методика; ролевая игра; 

межкультурное взаимодействие; поликультурный мир; интернет-ресурсы; информационные технологии; комплекс метод 

проектов; речевое взаимодействие; мотивация; проблема; коммуникативно-познавательная деятельность; фоновые 
знания; инновационный.         

Ն. Դուրասանյան                                                                                                                                                                         

Ժամանակակից անգլերենի դասավանդման մեթոդների հիմնահարցը 

 

Հոդվածում քննարկվում են օտար լեզուների դասավանդման տարբեր մեթոդները բուհերում: Հատուկ 

ուշադրություն է դարձվել հետևյալ մեթոդներին` ուղղակի մեթոդ, քերականական-թարգմանչական, 

աուդիո-տեսական, աուդիո-բառային, հաղորդակցման և այլն: 

Արծարծվում են օրինակներ օտար լեզվի մեթոդների ուսուցման մասին ըստ հաղորդակցման 

մեթոդաբանության: Հաղորդակցման մեթոդը բարելավում է օտար լեզվով շփվելու հմտությունները: 

Այսպիսով, օգտագործվում են հետևյալ մեթոդները` խաղեր, ներկայացումներ PowerPoint-ում, 

տեսանյութեր, վիդեո դասեր, զրույցներ բնիկ խոսնակների հետ Skype-ի միջոցով: 

 Պորտֆոլիո կրթական տեխնոլոգիան ոչ միայն ստեղծում է հնարավորություններ ուսանողների 

ձեռքբերումների ոչ պաշտոնական գնահատմանը ըստ առարկայի, այլև մեծացնում է ուսանողների 

մոտիվացիան իրենց հետագա հմտությունների բարելավմանը: 

                                                                                                                                  

N. Durasanyan 

Problem of the Methods of Modern English Teaching 

                                                                            
The  article  discusses  various  methods  of  teaching  foreign  languages  in  universities.  Particular  attention  is 

paid  to  the  following  methods:  the  direct  method,  grammar-translation,  audio-visual,  audiolingual, 

communicative and others.   

Examples of teaching foreign language according to Communicative Language Teaching are examined.  The 

communicative approach helps to improve the target language speaking skills.  For  this  purpose  the  following  

techniques  are  used: games,  PowerPoint  presentations,  watching  films,  video  lessons,  conversations  with  a  

native  speaker  on Skype.                                

The educational technology "Portfolio" creates not only the possibility of an informal assessment of the learners' 

achievements on the given subject, but also raises their motivation in future improvement of their skills.   

 

В  статье  рассматриваются  различные  методы  обучения  иностранным  языкам  в  вузах.  Особое  

внимание  было  уделено  следующим  методам:  прямому  методу,  грамматико-переводному,  

аудиовизуальному,  аудиолингвальному, коммуникативному и другим. 

Pассмотрены примеры приемов преподавания иностранного языка по коммуникативной методике, 

которая  позволяет улучшить навыки общения на иностранном языке.  Для  этого  используются  следующие  

приемы:  игры,  презентации  в  PowerPoint,  просмотры  видеофильмов,  видеоуроки,  беседы  с  носителем  

языка  по  Skype.  

Образовательная технология «портфолио» не только создаѐт возможности неформального оценивания 

достижений учащихся по предмету, но также повышает их мотивацию в дальнейшем совершенствовании 

своих навыков.   

            

В настоящее время необходимость изучения английского языка в его реальном функционировании в 
различных сферах человеческой деятельности стала общепринятой. Обучение английскому языку ведется 
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на протяжении всех лет обучения, по всем специальностям и главной задачей обучения является 
овладение студентами навыками общения на английском языке. На последнем году обучения акцент 
делается на деловой английский язык, где основным является коммуникативный метод обучения. Однако 
здесь мы сталкиваемся с рядом коммуникативных проблем лингвистики.  

В курсе обучения иностранному языку много внимания уделяется элементам лингвострановедения. 
Если раньше страноведческие сведения сопровождали базовый курс иностранного языка только как 
комментарий при изучении того или иного материала, то в настоящее время лингвострановедческий 
аспект является неотъемлемой частью уроков иностранного языка, так как все более ощущается 
необходимость обучать тому, что ―лежит за языком‖, т.е. культуре страны изучаемого языка. 

 Использование лингвострановедческого аспекта способствует формированию мотивации учения, что 
в условиях обучения в колледже очень важно потому, что иноязычное общение не подкреплено языковой 
средой. При изучении языка одновременно с условием каждой лексемы формируется ассоциируемое с 
ней лексическое понятие. Если лексема усвоена и артикулируется правильно, это еще не свидетельствует 
о том, что завершилось формирование лексического понятия. В учебном процессе следует учитывать, что 
слово одновременно является знаком реалии и единицей языка. Поэтому безэквивалентная и фоновая 
лексика нуждается в комментарии, требует особого внимания преподавателя. Безэквивалентная лексика 
является достоянием культуры. Если сравнить две национальные культуры, то можно сделать вывод, что 
они никогда не совпадают полностью. Это следует из того, что каждый язык состоит из национальных 
и интернациональных элементов, а для каждой культуры совокупности этих элементов будут 
различными.    

Преподаватели английского языка постоянно применяют новые методики подачи нового материала. 
Опытные преподаватели отдают предпочтение классической методике и коммуникативному способу. 
Классический метод практикуется в основном на филологических факультетах, в техникумах и 
училищах. Первые уроки посвящаются изучению основ языка: алфавита, правильному произношению 
звуков английской речи. Достаточное количество времени выделяется на изучение письма, чтения, 
аудирование. Постоянно совершенствуются разговорные навыки. Уроки проводятся по плану. Если 
английский язык изучается по классическому методу, то применяется систематический подход, который 
обеспечивает получение учащимися фундаментальных знаний, они запоминаются практически на всю 
жизнь. Большой плюс этой системы обучения – развитие навыков не только разговорной речи, но и 
письменной.  С  развитием  высоких  технологий,  глобализацией  экономики  и  более  совершенной  
системой  общественной  коммуникации  возник  вопрос  о  разработке  новых  методов  преподавания  
иностранных  языков,  более  действенных  и  эффективных.  На  смену  привычному  методу  
преподавания  посредством  книг,  изучению  грамматики  и  выполнению  однотипных  упражнений,  
чтению  и  переводу  текстов  (грамматико-переводной  подход)  пришла  коммуникативная  методика.  
При  использовании  грамматико-переводного  метода  студенты  учатся  правильно  переводить  с  
родного  языка  на  иностранный  и  с  иностранного  на  родной,  а  также  углубленно  изучают  
грамматику.  Однако  такой  студент,  способный  идеально  переводить  тексты  в  письменном  виде,  не  
может  говорить  на  иностранном  языке.  Коммуникативная  методика  ликвидирует  эти  пробелы. 

Коммуникативная методика получила широкое распространение недавно. В  настоящее  время  все  
большее  количество  преподавателей  обращаются  к  коммуникативному  методу  изучения  
английского  языка.  Объектом  этого  метода  является  сама  речь,  то  есть  такая  методика  в  первую  
очередь  учит  общаться.  Коммуникативный  метод  подразумевает  большую  активность  
студентов.  Задачей  преподавателя  в  данном  случае  станет  вовлечь  в  беседу  всех  присутствующих  
в  аудитории.  Для  лучшего  запоминаний  и  использования  языка  необходимо  загрузить  все  каналы  
восприятия.  

Суть  коммуникативного  метода  заключается  в  создании  реальных  ситуаций  общения.  При  
воссоздании  диалога  студент  имеет  возможность  применить  на  практике  все  полученные  знания.  
Очень  важным  преимуществом  коммуникативного  метода  можно  считать  то,  что  он  обладает  
огромным  разнообразием  упражнений:  здесь  используются  ролевые  игры,  диалоги,  симуляция  
реальной  коммуникации.

1
 Она ориентирована на стимулирование учащихся к устному общению, 

способности воспринимать живую речь. Для подобного обучения характерно быстрое преодоление 
языкового барьера, умение мгновенно реагировать на вопросы, давая подробные ответы.  

Еще  одним  способом  проверки  уровня  подготовки  студентов  является  следующая  игра  с  
использованием  презентации,  подготовленной  в  Power  Point.  Преподаватель  демонстрирует  на  
слайдах  объяснение  новых  слов  на  иностранном  языке.  Первый  студент,  который  назовет  это  

                                                 
1
Домашнев  А.И.  и  др.  Методика  преподавания  английского  языка  в  педагогическом  вузе.  М.,  1983,    с.  85.      
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слово,  получает  один  балл.  Кто  больше  наберет  баллов,  выигрывает  (если  игра  проводится  в  
учебном  заведении,  то  можно  за  это  поставить  оценку).  Благодаря  духу  соперничества  студенты  
будут  дома  лучше  учить  слова,  чтобы  затем  выигрывать  на  занятиях.  Кроме  того,  процесс  
проверки  новых  слов  снова  проходит  без  перехода  на  родной  для  студентов  язык,  что  очень  
важно,  так  как  необходимо  полное  погружение  в  язык,  как  минимум,  в  рамках  занятия. 

 В  качестве  факультативных  мероприятий  преподаватель  может  дать  разнообразные  совместные  
проекты.  Например,  каждый  студент  должен  подготовить  презентацию  в  Power  Point  и  рассказать  
ее  на  иностранном  языке.  Но  именно  рассказать,  а  не  прочитать  с  листа. 

 И,  наконец,  можно  организовывать  беседы  с  носителем  языка  по  Skype  —  это  один  из  самых  
эффективных  способов  выучить  иностранный  язык.  Ведь  разговор  способствует  освоению  языка! 

Классический  грамматико-переводной  способ  обучения  ориентирован  на  академическое  изучение  
языка:  он  дает  углубленное  понимание  грамматической  структуры,  устойчивый  навык  письменной  
речи.  Коммуникативный  метод  —  прикладной,  он  нацелен  на  успешное  развитие  способностей  к  
устному  общению,  создает  у  человека  дополнительную  мотивацию  к  изучению  языка,  которая  и  
обеспечивает  заинтересованность  учащегося  в  занятиях,  а  значит,  их  эффективность  и  
результативность.         

Прямой  метод  обучения  иностранному  языку. Суть  данной  методики  состоит  в  том,  что  
преподаватель  больше  внимания  уделяет  изучению  непосредственно  разговорного  языка,  который  
используют  в  повседневной  жизни.  Разработчики  этого  метода  посчитали,  что  язык-посредник,  то  
есть  язык,  на  котором  ведется  преподавание,  тормозит  изучение  иностранного  языка.  Таким  
образом,  студентов  искусственно  вводят  в  мир  изучаемого  ими  языка.   

Все  занятие  ведется  на  английском,  объяснения  и  новые  темы  преподаватель  также  должен  
давать  на  английском  языке.  Используется  только  англоязычная  литература.  

 При  обучении  английскому  языку  путем  такого  метода,  роль  преподавателя  в  успешном  
усвоении  знаний  студентами  является  ключевой.  То  есть  речь  его  должна  быть  абсолютно  четкой  
и  правильной,  произношение  должно  быть  идеальным,  так  как  обучаемые  постоянно  будут  
повторять  именно  за  преподавателем.  Идеальным  вариантом  для  прямого  метода  обучения  будет  
сделать  преподавателем  носителя  английского  языка.

1
    

Интенсивный метод. Новейшая методика, только становится популярной. О ней высказываются по-
разному. Есть восторженные отзывы, имеются и негативные. Отличительные особенности этого метода 
обучения: нет системного подхода, хаотичность подачи материала. Многие учащиеся не получают 
базовых знаний. Лексический запас формируется, но он недостаточен. Оптимальный вариант – сочетание 
различных методик. Опытные преподаватели используют лучшие свойства нескольких учебных систем. 

Многосторонний метод.  Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого 
―Кливлендского плана‖, разработанного в 1920 году. Его основной  принцип:  

- Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. создается 
индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения 
в пользу спонтанной речи обучаемых.     

Метод полной физической реакции. Данный метод основан на двух основных предпосылках. Во-
первых, на том, что навыки восприятия иностранной устной речи должны предшествовать развитию всех 
остальных навыков, как это происходит у маленьких детей. Во-вторых, язык занятия обычно 
ограничивается понятиями, описывающими ситуацию ―здесь и сейчас‖ и легко объяснимыми примерами 
на изучаемом языке.  

Обучаемые никогда не должны подталкиваться к устной речи до того момента, пока они сами не 
почувствуют, что готовы к ней. Метод не предназначен обучению чтению и письму, а также язык, в том 
объеме, который усваивается при обучении этим методом, не является естественным языком 
повседневного общения. 

Естественный метод. Целью обучения является достижение обучающимися среднего уровня 
владения иностранным языком. Педагог никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в речи, так 
как считается, что это может затормозить развитие речевых навыков. Ранний продуктивный период 
начинается с момента, когда пассивный словарь учащихся достигает около 500 словарных единиц. С 
точки зрения педагогики, главными составляющими инновационного подхода к обучению является 
деятельностный подход. В основе данного подхода лежит представление о том, что функционирование и 
развитие личности, а также межличностные отношения учеников опосредуются целями, содержанием и 
задачами социально значимой деятельности.     

                                                 
2Палмер  Г.  Устный  метод  обучения  иностранным  языкам.  М.,  1960, с.  147.   
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Активное обучение. Основано на том, что учащийся все чаще сталкивается в реальной жизни с 
необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на организацию развития, 
самоорганизации, саморазвития личности. Основной принцип в том, что обучаемый сам творец своего 
знания. Активное обучение является, безусловно, приоритетным на современном этапе преподавания 
иностранного языка. Ведь эффективное управление учебно-познавательной деятельностью возможно 
лишь тогда, когда оно опирается на активную мыслительную деятельность учащихся. Преподавание 
иностранного языка в школе с использованием инновационных технологий предполагает введение ряда 
психологических подходов, таких как: когнитивный, позитивный, эмоциональный, мотивационный, 
оптимистический, технологический. Все эти подходы обращены к личности ученика. 

Преподавание иностранного языка с использованием сети Internet. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в процесс обучения начался не так давно. Однако темпы его 
распространения невероятно стремительны. Применение Интернет-технологий на занятиях по 
иностранному языку является эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. В 
большинстве случаев ребятам нравится работать с компьютером. Так как занятия проходят в 
неформальной обстановке, учащимся предоставлены свобода действий, и некоторые из них могут 
―блеснуть‖ своими познаниями в сфере ИКТ. Перспективы использования Интернет-технологий на 
сегодняшний день достаточно широки. Это может быть:      

- переписка с жителями англо-говорящих стран посредством электронной почты;  
-участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других сетевых проектах подобного 

рода; 
- создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться совместно 

преподавателем и обучаемым. Кроме того, возможен обмен презентациями между преподавателями из 
разных стран.          

Аудиовизуальный  и  аудиолингваланый  методы. Суть  обоих  методов  состоит  в  передаче  языка  
через  четкие  структуры,  заучивание  происходит  при  помощи  аудио  и  
видеозаписей. Аудиовизуальный  метод  обучения  подразумевает  иллюстрирование  речи  
соответствующими  картинками,  то  есть  студентам  показывают  видеоролики,  художественные  и  
документальные  фильмы  на  английском  языке.  В  этом  случае  у  обучаемых  работает  одновременно  
два  канала  восприятия  —  зрительный  и  слуховой,  в  результате  чего  в  голове  студентов  возникают  
ассоциации,  что  позволяет  лучше  запоминать  язык.  Целью  методов  является  овладение  живым,  
разговорным  языком.

1
   

Новым инновационным технологическим средством обучения, выполняющим эту задачу, является 
языковой портфолио, направленный на личностно-ориентированное обучение.  

 Языковой портфолио, как новый пилотный проект, используется сейчас во многих странах мира при 
обучении иностранным языкам. Языковой портфолио (Language Portfolio) — это набор инструментов для 
документирования и оценивания языковых умений студента. Языковой портфолио позволяет 
конкретизировать цели обучения ИЯ и, следовательно, лучше организовывать учебный процесс. 

Европейский языковой портфолио был разработан и пилотирован Отделом языковой политики при 
Совете Европы в Страсбурге в 1998–2000 годах. Он был запущен в пилотирование по всей Европе во 
время проведения Общеевропейского года языков (2001) как инструмент поддержки развития 
поликультурности и полиязычности

2
.   

Основная цель ведения портфолио — это развитие навыков рефлексии по поводу проделанной работы 
обучаемых, т. е. это формирование способности обучаемого к самостоятельной оценке своего уровня 
владения языком в сопоставлении с европейскими нормами.    

Языковой  портфолио является не только эффективным средством оценивания языковой компетенции 
обучаемых, но также выполняет задачи внедрения в практику перспективной образовательной идеологии 
в области иностранных языков. Среди основных задач необходимо выделить следующие: вооружение 
обучаемых надежным инструментом для определения своих достижений в овладении ИЯ, дальнейшее 
совершенствование своих знаний и умений; развитие и поддержка заинтересованности каждого человека 
в изучении языков на протяжении всей жизни; обеспечение человеку социальной мобильности в рамках 
единой Европы.  

                                                 
1 Громова  О.А.  Аудио-визуальный  метод  и  практика  его  применения.  М.,  1977,   с.  411.                                         

 
2 Иванова Н. В. Языковой портфолио как инструмент самооценки и саморазвития ученика. Режим 

доступа:http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,visit/link_id,5736/Itemid,118/            

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,visit/link_id,5736/Itemid,118/
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Заметим, что технология ―языковой портфолио‖, как указывалось выше, кроме того, обеспечивает 
способность и готовность обучаемого к самостоятельному/автономному изучению языка на протяжении 
всей жизни и создает условия для непрерывного самостоятельного языкового образования

1.
.  

Можно с уверенностью говорить о том, что портфолио — это реализация стратегии обучения 
в течение всей жизни, которая является основным направлением и целью развития современных 
образовательных систем во всем мире и отвечает задачам и потребностям общества, основанного на 
знаниях. 
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 Բանալի բառեր` հեջավորում, քաղաքականություն, մամլո ասուլիս,  Հայաստանի նախագահ, խոսքի կուլտուրա, 

արդյունավետ հաղորդակցություն, հռետորական ստրատեգիա, ոչ կատեգորիկ արտահայտութուններ, հեջավորված 

միավորներ, մոդալ բայեր: 

 
C. Haroutyunyan 

Hedging in Political Discourse 
 

The use of hedged statements in political discourse is a prerequisite for effective communication, as categorical and 
straightforward statements mislead communication and violate the rhetorical traditions. The use of hedging strategies has 
various objectives - avoiding the responsibility for the statement (face protection) and the cognitive impact on the audience 
among them. Analysis of this strategy is based on materials of 5 press-conferences by President of Armenia Serzh 
Sargsyan. 

 

Ք. Հարությունյան 
Հեջավորումը քաղաքական խոսույթում 

  
Ð»ç³ íáñí³ Í ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ éÏ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ë áëáõÛÃáõÙ Ý³ Ë ³ å ³ ÛÙ³ Ý ¿ 

Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ß÷ Ù³ Ý Ñ³ Ù³ ñ, ù³ ÝÇ áñ Ï³ ï »·áñÇÏ áõ ßÇï ³ Ï ¹³ ï áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
µ³ ñ¹³ óÝáõÙ »Ý ß÷ áõÙÁ ¨ Ë ³ Ë ï áõÙ Ñé»ï áñ³ Ï³ Ý ³ í³ Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: Ð»ç³ íáñÙ³ Ý ëï ñ³ ï »·Ç³ ÛÇ 
ÏÇñ³ éáõÙÁ ï ³ ñµ»ñ Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñ ¿ Ñ»ï ³ å Ý¹áõÙ, ³ Û¹ ÃíáõÙ ՝ Ë áõë³ ÷ »É ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝÇó ¨ ·áñÍ»É Éë³ ñ³ ÝÇ íñ³  Ïá·ÝÇï Çí  ³ ½¹»óáõÃÛáõÝ: ² Ûë ëï ñ³ ï »·Ç³ ÛÇ 
áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ï³ ï ³ ñíáõÙ ¿ Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ Ý³ Ë ³ ·³ Ñ ê »ñÅ ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÇ 5 Ù³ ÙÉá ³ ëáõÉÇëÝ»ñÇ 
ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³ : 

 
Наличие хеджированных высказываний в политическом дискурсе является необходимым условием в 

организации эффективного общения, так как категорические и прямолинейные суждения осложняют общение и 
нарушают риторические традиции. Применение стратегии хеджирования преследует различные цели: от 
снятия ответственности за высказывание до когнитивного воздействия на аудиторию. Анализ данной 
стратегии проводится на основе материалов 5 пресс-конференций президента Армении Сержа Саргсяна. 

 
В настоящее время в условиях современного демократического общества, свободы слова и мнений 

активно формируется наука об эффективном общении, объединяющая усилия представителей целого 
комплекса смежных наук - традиционной лингвистики, психолингвистики, дискурсивной лингвистики, 
риторики, стилистики и культуры речи, психологии, теории массовой коммуникации, связей с 
общественностью, конфликтологии и многих других наук. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что наличие хеджированных высказываний в 
политическом дискурсе  является необходимым условием в организации эффективного взаимодействия 
коммуникантов как в межнациональном общении, так и в коммуникации представителей отдельного 
социума, в частности армянского. 

Цель данной статьи - выявить основные мотивы применения  хеджированных высказываний и 
средства их выражения в политическом дискурсе на основе материалов пресс-конференций президента 
Армении Сержа Саргсяна

1
. 

Армянский народ известен категоричностью высказываний. Коммуникативная среда современного 
армянского общества еще во многом сохранила традиции советского периода жизни, при котором не 
допускались демократические отношения собеседников, обладающих различными социальными 
статусами. Так, в коммуникативном взаимодействии таких сторон, как врач - пациент, учитель - ученик, 

                                                 
1Анализ проводится на основе материалов пресс-конференций, а не заранее написанных политических речей, так как в живом общении 

некатегоричность проявляется наиболее ярко.  
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продавец - покупатель и других, обладатель более высокого статуса считал возможным оказывать 
жесткое давление на адресата, подавлять его мнение. Наличие в позиции однозначных, категорических, 
излишне прямолинейных суждений и оценок во многом осложняет общение, нарушает риторические 
традиции. За категоричностью высказываний армянских коммуникантов скрывается любовь к воле, 
неприязнь к различным условностям, манерности и ограничениям. В дипломатических отношениях 
армянин заботится лишь об одном – быть искренним

1
.  

В западной идеологии, в том числе и британской, больше внимания уделяется проблемам отдельной 
личности, ее интересам. Так, в традициях речевого этикета и речевого поведения англичан выделяются 
стратегии сохранения лица собеседника, что выражается в смягчении коммуникативного намерения и 
снижении категоричности высказывания. Британский национальный характер проявляется в 
сдержанности и осторожности суждений, в желании избежать противоречия в общении.  

Некатегоричные высказывания можно рассматривать как часть хеджирования – явления, 
неотделимого от языка.  Хеджирование как лингвистический феномен является предметом интереса 
языковедов со времен Дж. Лакоффа, который впервые применил данный термин для описания «слов, 
функция которых заключается в том, чтобы сделать понятия более или менее неясными»

2
. Данное 

понятие перекочевало в лингвистику из сфер экономики и страхования, где оно имеет широчайшее 
применение. Под хеджированием в экономике подразумевают страхование рисков, направленное на 
защиту от различных неблагоприятных явлений. В лингвистике, можно сказать, термин сохранил 
значение в смысле  речевого страхования.    

Политический дискурс представляет наибольший интерес для данного исследования, поскольку, 
прежде всего, это риторическая стратегия, и именно политики подходят к выбору лексических единиц с 
наибольшей осторожностью, так как одно неуместное или оскорбительное высказывание может 
поставить крест на политической карьере того или иного деятеля. Коммуникативные цели 
политической речи состоят в том, чтобы эксплицировать политический курс, выразить специфические 
идеи, которые могут оказывать влияние на аудиторию, как в парламенте, так и за его пределами. 
Применяя стратегию хеджирования, говорящий демонстрирует свою частичную или полную 
отстраненность от самого объекта, о котором идет речь, может также включить недостаточно 
подтвержденные или даже бездоказательные данные в выступления. Естественно, при 
целенаправленной агрессии в применении хеджирования нет никакой необходимости, однако 
большинство политиков все же предпочитает обходить острые углы. Так, например, Джордж Буш-
младший считается одним из классиков хеджирования в американском политическом дискурсе

3
. Анализ 

5 пресс-конференций президента Армении Сержа Саргсяна за 2013-2014 г. показывает, что в его речи 
также используются хеджированные высказывания.  Из 18648 слов 734 являются хедж-маркерами, что 
составляет  3,9% от общего количества слов. 

Хеджирование - чрезвычайно многообразное, комплексное, системное и активное явление. Оно 
включает в себя множество видов и типов языковых средств, ставших объектами лингвофилософских 
исследований. Как объект естественных наук хеджирование представлено лингвистическими 
переменными, метаоператорами, как объект гуманитарных наук - дискурсивными словами, 
словообразовательными элементами

4
. 

Хеджирование может выражаться с помощью модальных вспомогательных и модальных 
лексических глаголов, сослагательного наклонения, слов, выражающих приблизительное значение и 
т.д.

5
 

Например, рассмотрим следующее предложение: 
º Ã» Ù»Ýù Ï³ ñáÕ³ Ý³ Ýù ³ Û¹å ÇëÇ Ù»Ë ³ ÝÇ½Ù Ó¨³ íáñ»É, »ë Ï³ ñÍáõÙ »Ù, áñ ¹³  ÙÇç³ ¹»å »ñÁ 

Ï³ ÝË »Éáõ ß³ ï  Éáõñç Ë Ã³ Ý ÏÉÇÝÇ, áñáíÑ»ï ¨ ÝÙ³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ Ù»Õ³ íáñÝ»ñÇ Ç Ñ³ Ûï  

µ»ñáõÙ ¨ ¹ñ³  Ù³ ëÇÝ Ñ³ ÝñáõÃÛ³ ÝÁ ï »ÕÛ³ Ï å ³ Ñ»Éáõ Ñ³ Ý·³ Ù³ Ýù:
6
 

                                                 
1http:/www.anypsy.ru/content/psikhologiya-armyan 
2Lakoff, G. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts//CLS, V. 8, 1972, p.195. 
3Fraser, B. Pragmatic Competence: The Case of Hedging. in New Approaches to Hedging. edt. by Kaltenboeck, G. et al. Emerald Publishing, 2010. 
4Марюхин, А. Явление непрямой коммуникации в современных языках (русском, английском, немецком) // Сибирский филологический 

журнал, N.3, 2008, стр. 192-196. 
5Анализ хеджированных предложений проводился на основе классификаций, предложенных К.  Хайландом (1996), Ф. Салагер-Мейер 

(2001), Г.Клеменом (2002), Л. Александером (2003) и Е. Хинкелем (2004). 

   6 http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/08/23/President-Serzh-Sargsyan-interview-Baze-2014/  
    http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/08/11/President-Serzh-Sargsyan-interview-Armnews-Sochi/ 

    http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/01/30/Interview-of-President-Serzh-Sargsyan-during-state-visit-to-Czech-                

Republic/ 
    http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2013/10/02/President-Serzh-Sargsyan-answered-the-questions-of-PACE-members/ 

    http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2013/03/18/President-Serzh-Sargsyan-press-conference/  

 

http://www.anypsy.ru/content/psikhologiya-armyan
x-apple-data-detectors://2/
http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/08/11/President-Serzh-Sargsyan-interview-Armnews-Sochi/
http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/01/30/Interview-of-President-Serzh-Sargsyan-during-state-visit-to-Czech-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Republic/
http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2014/01/30/Interview-of-President-Serzh-Sargsyan-during-state-visit-to-Czech-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Republic/
http://www.president.am/hy/interviews-and-press-conferences/item/2013/10/02/President-Serzh-Sargsyan-answered-the-questions-of-PACE-members/
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- Если мы сумеем сформировать такой механизм, я думаю, что это будет серьезным стимулом 
предупреждения инцидентов, потому что подобный механизм предполагает выявление виновных и 
информирование об этом общества. 

В данном предложении из 27 слов 7 являются хедж-маркерами. Без хедж-обработки предложение 
будет звучать следующим образом: 

Ø »Ýù ÏÓ¨³ íáñ»Ýù Ù»Ë ³ ÝÇ½Ù, áñÁ ÏÏ³ ÝË Ç ³ Û¹ ÙÇç³ ¹»å »ñÁ, Ç Ñ³ Ûï  Ïµ»ñÇ Ù»Õ³ íáñÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³  

Ù³ ëÇÝ ï »ÕÛ³ Ï Ïå ³ ÑÇ Ñ³ ÝñáõÃÛ³ ÝÁ: 

Мы сформируем механизм, который предупредит  инциденты, выявит виновных и проинформирует 
общество об этом. 

Как видно из предложений, одинаковые по смыслу политические высказывания могут быть 
представлены разными способами в зависимости от целей и установок говорящего.  

В результате анализа пресс-конференций следует отметить, что наиболее часто применялись 
следующие средства хеджирования: 

1) слова, выражающие приблизительное значение (степень, количество, время)- (151- 20,5%). 
Ø »ñ ½ÇÝí³ Í áõÅ»ñáõÙ Ï³ é³ í³ ñáõÙÁ ·ñ»Ã» ³ ÝÃ»ñÇ ¿: 

Управление в наших вооруженных силах практически безупречное. 
Ø ³ ùë³ ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï »ñÏÇñ ã¿, ¨ »ë ÇÝã-áñ ï »Õ, ³ Ûá, Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ »Ù ³ ÛÝ Ï³ ñÍÇùÇ Ñ»ï , áñ »ñ¨Ç 

Ã» µáÉáñÁ  ã»Ý áõñ³ Ë :  

Таможенный союз – не одна страна, и я где-то, да, согласен с тем мнением, что наверное не все 
рады. 

Æ ÝÓ áñáß ¹»å ù»ñáõÙ ÃíáõÙ ¿, áñ áñáß Ù³ ñ¹ÇÏ ´ ³ ùíáõÙ »ñ»ÏáÛ³ Ý Å³ Ù»ñÇÝ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇó Ñ»ï á,      

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ Ë ³ Õ»ñáí »Ý ½µ³ Õí³ Í ¨ ÏéÇí-ÏéÇí »Ý Ë ³ ÕáõÙ: 

 Мне в некоторых случаях кажется, что некоторые люди в Баку в вечерние часы, после работы, 
заняты компьютерными играми и играют в войну. 

2) модальные вспомогательные глаголы (133 - 18,1%) 
ò ³ íáù ëñï Ç, Ò»ñ Ã»ÏÝ³ ÍáõÝ ãÏ³ ñáÕ³ ó³ í Ý³ Ë ³ ·³ Ñ³ Ï³ Ý ÁÝï ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ óáõó³ µ»ñ»É 

³ ÛÝå ÇëÇ áñ³ ÏÝ»ñ, áñå »ë½Ç Ï³ ñáÕ³ Ý³   Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»É Ñ³ Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: 

К сожалению, Ваш кандидат не сумел проявить на президентских выборах такие качества, чтобы 
мог представлять армянский народ. 

3) модальные лексические глаголы (97 – 13,2%) 
À Ý¹Ñ³ Ýñ³ å »ë, Ø ³ ¹ñÇ¹Û³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ »Ý Ë ³ Õ³ Õ³ å ³ ÑÝ»ñÇ ï »Õ³ Ï³ ÛáõÙ ß÷ Ù³ Ý 

·ÍÇ áÕç »ñÏ³ ÛÝùáí, ³ ÛëÇÝùÝ` ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨:  

Вообще, Мадридские принципы предполагают размещение миротворцев по всей длине линии 
соприкосновения, то есть между сторонами. 

Î ³ ñÍáõÙ »Ù ՝ ³ Ûë ³ éáõÙáí Ù»Ýù áõñÇß ³ ÏÝÏ³ ÉÇù ãå »ï ù ¿ áõÝ»Ý³ Ýù, ³ é³ í»É ¨ë, áñ ÇÙ ï »ë³ Ï»ï ÇÝ, 

Ï³ ñÍáõÙ »Ù, µáÉáñ¹ Í³ ÝáÃ  »ù: 

Думаю, что в этом плане у нас не должно быть других ожиданий, тем более, что, с моей точкой 
зрения, думаю, вы все знакомы. 

4) вопросительные предложения (риторические вопросы), разделительные вопросы (82 -11,1%) 

È»½í³ ÏéÇíÝ á՞õÙ ¿ å »ï ù:  

Î ³ Ù ՝ ³ Ù»Ý ³ Ý·³ Ù »ë å ³ ï ³ ëË ³ Ý»Ù ² ¹ñµ»ç³ ÝÇ Ý³ Ë ³ ·³ ÑÇ ³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý íÇñ³ íáñ³ ÝùÇÝ: 

Кому нужна словесная перепалка? Или каждый раз я буду отвечать на личные оскорбления 
президента Азербайджана? 

² ÝÁÝ¹Ñ³ ï  ã»՞Ýù å ³ ï »ñ³ ½Ù»Éáõ, ã¿՞: 
Ведь не будем же постоянно воевать? 

´ ³ Ûó ³ ñ¹Ûá՞ù ¹ñ³  Ñ³ Ù³ ñ ³ ñÅ» íï ³ Ý·»É Ñ³ ½³ ñ³ íáñ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ÏÛ³ Ýù»ñ: ¸ ñ³  Ñ³ Ù³ ñ ³ ñÅ»՞ 
Ó³ Ë áÕ»É 20 ï ³ ñÇ ï ¨áÕ µ³ Ý³ ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Но стоит ли из-за этого подвергать опасности жизни тысяч людей? Стоит ли из-за этого 
срывать ведущиеся 20 лет переговоры?  

5) пассивные конструкции (82 -11,1%) 
º í ¹³  Ï³ ï ³ ñíáõÙ ¿ áã Ã» å ³ ñ½³ å »ë Ïñï ë»ñ Ññ³ Ù³ Ý³ ï ³ ñÝ»ñÇ Ï³ Ù ÙÇçÇÝ Ññ³ ÙÏ³ ½ÙÇ 

óáõóáõÙáí, ³ ÛÉ  ³ Ù»Ý³ µ³ ñÓñ Ù³ Ï³ ñ¹³ Ïáí: 

И это происходит по указанию не просто младших командиров или среднего командного состава, а 
на самом высоком уровне. 

6) условные предложения, имеющие отношение к гипотетической ситуации и выражающие 
вероятность 

º Ã» áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ùï ³ ÍáõÙ ¿, áñ »Ã» Ð² ä Î -Á ³ ñÓ³ ·³ Ýù»ñ, ³ å ³  ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÝ ³ ÝÙÇç³ å »ë 
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Ï¹³ ¹³ ñ»óÝ»ÇÝ, ³ å ³  Ï³ ñÍáõÙ »Ù, áñ Ý³  ëË ³ ÉíáõÙ ¿: 

Если кто-либо думает, что если ОДКБ отреагировала бы, то азербайджанцы немедленно 
перестали бы, то думаю, что он ошибается. 

ÐÇÙ³  ¿É ² ¹ñµ»ç³ ÝÁ ëå ³ éÝáõÙ ¿ Ù»½ é³ ½Ù³ Ï³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ԵÃ» ³ Û¹å ÇëÇ 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ÉÇÝ»Ý, ÙÇ ù³ ÝÇ ³ ÙÇë Ñ»ï á ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÁ µáÕáù»Éáõ »Ý áã Ã» 20 ï áÏáëÇ Ù³ ëÇÝ, 

³ ÛÉ 25, 30 ï áÏáëÇ Ù³ ëÇÝ: 

Азербайджан и сейчас угрожает нам военными действиями. Если такие действия будут, то через 

несколько месяцев азербайджанцы начнут жаловаться не на 20 процентов, а на 25, 30 процентов. 
7) разговорные хедж-маркеры  
º ë ³ ÛÝå »ë »Ù Ñ³ ëÏ³ ÝáõÙ, áñ è áõë³ ëï ³ ÝÇ Ü ³ Ë ³ ·³ ÑÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ Ûë Ñ³ Ý¹Çå áõÙÁ Ï³ ñ¨áñ ¿ñ: 

Я так понимаю, что для Президента России эта встреча была важна. 

º í ÇÝãå »ë ï »ëÝáõÙ »ù, Ù»Ýù ÑÇÙ³  ¿É ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ »Ýù å Ý¹»É, áñ ³ Ûá՛, ³ Ûë Ë Ý¹ÇñÁ å »ï ù ¿ ÉáõÍíÇ 

Ë ³ Õ³ Õ ×³ Ý³ å ³ ñÑáí: 

И, как видите, мы и сейчас продолжаем утверждать, что да, эта проблема должна быть решена 
мирным путем. 

Итак, можем отметить, что наиболее часто в речи президента хеджирование осуществляется с 
помощью слов, выражающих приблизительное значение времени, количества и степени (151-20,5%), 
так как они выражают неточность, неопределенность – т.е. основные критерии хеджирования. 

Высокий процент имели также модальные глаголы (138-18,1%), что неудивительно, поскольку часто 
такие понятия как хеджирование и модальность переплетаются. 

В речи было употреблено 97 модальных лексических глаголов, из которых Ï³ ñÍáõÙ »Ù  
употребляется 65 раз. Объяснить это можно тем, что каждый имеет право на свою точку зрения. В 
данном контексте использование  Ï³ ñÍáõÙ »Ù   позволяет при этом избежать еще и употребления 
абсолютных утверждений. 

Пассивные конструкции и вопросительные предложения были одинаково часто использованы (82-
11,1%). Пассивные предложения позволяют не раскрывать автора, тем самым избегая ответственности 
за сказанное. Вопросительные же предложения с одной стороны выражают неопределенность, с другой 
же стороны могут выражать вежливость, что также является характерной чертой хеджирования. 

Среди остальных хедж-маркеров, набравших менее 6% можно отметить вводные фразы, оценочные 
хедж-маркеры, подчинительные союзы и др. 

Ø »Ýù Ñ³ í³ ï áõÙ »Ýù, áñ ê ÇñÇ³ ÛáõÙ Çñ³ íÇ×³ ÏÁ Ï³ ñ·³ íáñí»Éáõ ¿: 

Мы верим, что ситуация в Сирии будет урегулирована. 
øë³ Ýãáñë ï ³ ñÇ ¿ ³ Ýó»É, ¨ ãÝ³ Û³ Í µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù»ñ ÁÝÃ³ óùÁ 

Ñ³ ëï ³ ï áõÝ ¿: 

Прошло двадцать четыре года, и, несмотря на сложности и трудности, мы неуклонно движемся 
вперед. 

Таким образом, одним из основных мотивов применения стратегии хеджирования в речи президента 
является выражение некатегоричности – т.е. ослабление или полное снятие ответственности с 
говорящего за его высказывания, некое абстрагирование от реально произнесенного текста. Однако, 
применяя хеджирование в политическом дискурсе, говорящий может также прямо или косвенно влиять 
на когнитивное состояние аудитории, заставляя слушателя принять его точку зрения, а зачастую и 
манипулировать им, что нередко наблюдалось в приведенных выше примерах. В данном случае 
хеджирование выступает в роли сильнейшего прагматического и риторического средства воздействия 
на слушателя, а грамотное применение этой стратегии позволяет говорящему «сохранить лицо» и  быть 
в более выигрышной ситуации, чем те, кто «не стесняется в выражениях». 
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УДК  371.31: 802.0                                                               Методика преподавания английского языка 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Гаяне АРУТЮНЯН  
 

Ключевые слова: поэзия, развитие, методика, учащиеся, познавательная деятельность, любовь к поэзии, творческие 

способности, музыка, стимул, фонетическая зарядка, перевод, расширение лексического запаса, обрабатывать 

произношение, закрепление. 

Key words: poetry, development, methods, students, educational cognitive activity, love for poetry, creative abilities, phonetic 

exercises, translation, expansion of lexical knowledge, stock.   

Բանալի բառեր` պոեզիա, հոգևոր աշխարհ, բնության գեղեցկություն, զգայունություն, լեզվի երաժշտություն, 
քնարերգական ստեղծագործություն, գեղագիտական ազդեցություն, զգացմունքային հագեցվածություն, աշակերտի 
ներաշխարհ, անհատականություն, լեզվի ուսուցում, հաղորդակցություն, կուլտուրայի ձևավորում և զարգացում 

 

G.Haroutyunyan 

The Use of Poetry in Teaching English to Develop Students Creativity 

 

The article is considered to show the development of students‘ creative activities in teaching poetry. 

In order to realize the developing and educational problems in teaching process, the method of project actively is 

used to make possible to form students‘ educational cognitive activities. 

It gives an opportunity to define the aim of activity on one‘s own as well, to plan it, to carry out actions and 

operations and correlate its result. All the tasks are offered in the form of games which raises the motivation of 

learning, and pupils like it very much. 

In teaching foreign languages through poetry some practical problems are solved: improving of pronunciation, 

learning and fixing the new vocabulary, developing reading skills and creating interesting situations to encourage 

students to develop their own responses. 

Գ.Հարությունյան 
Սովորողների ստեղծագործական ակտիվության զարգացումը անգլերեն  

բանաստեղծությունների հետ աշխատանքի ընթացքում 
 

Պոեզիան  հարստացնում է երեխայի հոգևոր աշխարհը, սովորեցնում նրան տեսնել մարդու և բնության 

գեղեցկությունը, զարգացնում բանաստեղծական խոսքի նկատմամբ զգայունությունը, ուրախացնում  և 

հմայում է լեզվի երաժշտությամբ և պայծառությամբ:Քնարերգական ստեղծագործության վրա 

աշխատանքը մեծ նշանակություն ունի գեղագիտական ազգեցության համար:    

  

Այսօր ուշադրության կենտրոնում աշակերտն է, նրա անհատականությունը, նրա անկրկնելի   

ներաշխարհը: Ուստի ժամանակակից  ուսուցչի հիմնական նպատակն է ընտրել  սովորողների 

ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեթոդներ և ձևեր, որոնք համապատասխանում են 

անհատականության զարգացման նպատակին:     

Օտար լեզուների ուսուցման հիմնական նպատակը աշակերտների հաղորդակցության կուլտուրայի 

ձևավորումն ու զարգացումն  է, օտար  լեզուների գործնական տիրապետման ուսուցումը: 

 
  В статье рассматривается развитие творческой активности учащихся в учебном процессе на 

материале стихотворений. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении детей активно используется метод 

учебного проекта, который дает возможность формировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся, а также дает возможность самостоятельно определять цель деятельности, планировать ее, 

выполнять действия и операции, а также соотносить ее результат. Все задания предложены в игровой 

форме, что очень нравится детям и повышает мотивацию учения.  

Следовательно, при работе над поэтическими произведениями решаются практические задачи обучения 

иностранному языку: обрабатывается произношение, усваивается и закрепляется лексика, развивается навык 
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выразительного чтения. Надо подчеркнуть, что создание увлекательных ситуаций имеет важное место для 

успеха учащихся и побуждает ученика изучать иностранный язык.  

  Основные функции иностранного языка на начальном этапе его изучения заключаются в 
развитии, как общей речевой способности детей младшего школьного возраста, так и в 
формировании их способностей и готовности использовать иностранный язык как средство общения, 
как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного 
языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. Все эти функции 
учебного предмета реализуются с первых шагов обучения. 

Сегодня в центре внимания - ученик, его личность и его неповторимый внутренний мир. Поэтому 
основная цель современного учителя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности 
учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Основной 
целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 
школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении детей активно используется 
метод учебного проекта, который дает возможность формировать учебно-познавательную 
деятельность учащихся, а также дает возможность самостоятельно определять цель деятельности, 
планировать ее, выполнять действия и операции, а также соотносить ее результат. Все задания 
предложены в игровой форме, что очень нравится детям и повышает мотивацию учения. Каждая тема 
дается в форме фонетической, лексической или творческой игры, в результате которых учащиеся 
тренируются в произношении иностранных звуков, разучивают и инсценируют стихотворения, 
песенки, активизируют речемыслительную деятельность, развивают слуховую память. 

В статье рассматривается развитие творческой активности учащихся в учебном процессе на 
материале стихотворений. Поэзия обогащает духовный мир ребенка, учит его видеть красоту 
человека и природы, развивает чуткость к поэтическому слову, радует и изумляет музыкальностью и 
яркостью языка. Работа над поэтическими произведениями имеет большое значение для 
эстетического воздействия. 

Следует отметить, что поэзия обладает также огромным потенциалом эмоционального 
воздействия. Это немаловажно, ибо проблема эмоциональной насыщенности материала и урока 
иностранного языка в целом очень актуальна.  

Преподаватель иностранного языка больше, чем преподаватель любого предмета, обязан активно 
вмешиваться в эмоциональную сферу урока и обеспечивать по возможности возникновение у 
школьников эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной деятельности

1
. 

Поэзия заставляет также интенсивно развивать творческое воображение, способность к которому 
лежит в основе восприятия искусства. 

Так как значительная роль в учебном процессе по иностранному языку отводится межпредметным 
связям, то, обращаясь к поэзии, учитель тем самым укрепляет и развивает связи иностранного языка с 
другими предметами. 

При работе над поэтическими произведениями решаются также практические задачи обучения 
иностранному языку: обрабатывается произношение, усваивается и закрепляется лексика, 
развивается навык выразительного чтения. Учащиеся знакомятся с автором стихотворения, его 
творчеством. Кроме того, учитель должен помочь ребятам воспринять то или иное стихотворение как 
художественное произведение, содействовать формированию их художественного вкуса. 

Чтение стихов, их декламация и перевод делают занятия иностранного языка более 
содержательными, мотивационно направленными и повышают интерес к изучению предмета. Очень 
многое при этом зависит от учителя, от его любви к поэзии, понимания ее, личного отношения к 
поэтическим произведениям, умения увлечь ребят, вселить в них веру в свои творческие 
способности. 

Работа над стихами складывается из нескольких этапов
2
: 

а) подготовка учащихся к первичному прослушиванию стихотворения; 
б) работа по снятию языковых трудностей; 
в) первичное  прослушивание стихотворения; 
г) проверка понимания его содержания и обсуждение прослушанного; 
д) анализ изобразительных средств языка; 
е) выразительное чтение стихотворения школьниками; 

                                                 
1
 А. А. Леонтьев, Иностранные языки в школе 5/90 Москва ―ПРОСВЕЩЕНИЕ‖ 46 стр.. 

2
 Рогова Г.В. ''Методика обучения английскому языку на начальном этапе и в средней школе: пособие для 

учителя''. 
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ѐ) перевод учащимися стихотворения на родной язык. 
Приступив к работе над стихотворением Р. Бернса '' My Heart‘s in the Highlands'' учащиеся 

ознакомились с биографией поэта, его творчеством и с некоторыми переводами его произведений.  
Главной задачей учителя в процессе подготовительной работы является снятие трудностей 

лексического порядка. Необходимо подобрать стихи, отвечающие уровню языковой подготовки 
школьников, иначе обилие незнакомых слов будет препятствовать художественному восприятию 
стихотворения. 

Важно отметить, что первичное прослушивание стихотворения является важным этапом работы. 
Если класс хорошо подготовлен, ученики сами переводят стихотворение и им предстоит 

проделать большую работу: выявить главную мысль стихотворения и его эмоциональную окраску. 
Проводится также работа по выработке темпов чтения. А если уровень подготовки класса не очень 
высокий, то учитель сам осуществляет все этапы работы над стихами. 

После прослушивания стихотворения, с помощью вопросов и ответов выясняется, правильно ли 
понято его содержание, осуществляется контроль понимания текста. 

Например: Why is the poem so sad? What does the poet say about the Highlands
1
?  

Проводятся беседы, осуществляется понимание содержания стихотворения после проверки по 
содержанию текста, где определяются основные мысли, заложенные в стихотворении, чтобы выявить 
замысел автора и понять его настроение. 

При повторном чтении стихотворения проводим словарную работу вместе с учащимися, делаем 
построчный перевод и сравниваем его с авторским текстом. 

Следовательно, работа над изобразительными средствами языка помогает учащимся 
подготовиться к выразительному чтению стихотворения. Вместе с учениками мы делаем в нем 
соответствующие пометки, указывающие места пауз, ударений, изменение силы голоса, интонации. 

Выразительное чтение стихотворения учеником дает возможность понять, правильно ли усвоены 
его содержание, смысл, его эмоциональная окрашенность. 

При работе над стихами учитель знакомит школьников с прекрасными образцами 
художественного перевода, выполненными известными поэтами и переводчиками, сумевшими 
средствами родного языка передать содержание стихотворения,  идею, мысли автора, его настроение. 

Так при работе над стихотворением Р. Бернса '' My Heart‘s in the Highlands'' учащиеся знакомятся с 
переводами С. Я. Маршака и Х. Даштенца, так как в 7 классе они уже проходили его на уроках по 
армянской литературе. 

Глубокое усвоение замысла, мыслей, настроения поэта проявляется в том, что учащиеся 
изъявляют желание передать их средствами родного языка, пробуют свои силы в поэтическом 
переводе. Творчество детей - это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и 
самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка

2
. 

Естественно, переводы школьников не могут соперничать с профессиональными переводами, 
однако в них, как в детском рисунке, есть своя свежесть, трогательная неповторимость. Юным 
переводчикам удается понять настроение автора, передать его своими средствами. 
Важным шагом работы над стихами является эмоциональная и творческая исполнимость процесса 
обучения: расширение лексического запаса школьников, появление у них интереса к поэзии, 
стремление знать ее, пробовать свои силы в передаче собственного восприятия поэтического 
произведения.  

Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции школьников является 
музыка, представляющая собой ―сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные 
глубины сознания‖

3
.  

Музыка и пение могут оказать неоценимую помощь в изучении иностранного языка в школе. В 
учебниках 3-4 классов включено множество известных песен, особенно песни известных 
исполнителей, которые дети изучают с удовольствием. В третьем классе в конце каждого урока 
дается закрепление либо песни, либо стихотворения и это очень помогает усвоению нового 
материала. Например, '' What is your name?'', '' One, two buckle my shoe'', '' Happy Birthday to you'', '' 
Head & Shoulders'', ''The ABC Song''.  

Песни как один из видов речевого общения являются средством более прочного усвоения и 
расширения лексического запаса, так как включают новые слова и выражения. В них уже знакомая 
лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. В песнях 

                                                 
1
 R. Burns, '' My Heart‘s in the Highlands''. 

2
 В. А. Сухомлинский, 160 стр. 

3
 Леви В.. Вопросы психобиологии музыки//Советская музыка 1966. №8 45 стр.. 
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часто встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны изучаемого языка, 
поэтические слова. Это способствует развитию у школьников чувства языка, знания его 
стилистических особенностей; в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические 
конструкции. 

Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль находятся в тесной 
взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Благодаря музыке на уроке создается 
благоприятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется 
языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению 
иностранного языка. 

На уроке иностранного языка песни чаще всего используются: 
а) для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 
б) для более прочного закрепления лексического материала; 
в) как стимул для развития речевых навыков и умений; 
г) как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда дети устали и им нужна 

разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. 
д) для фонетической зарядки выбираются короткие, несложные по мелодическому рисунку песни 

с частыми повторами и четким ритмом. Для этой цели хорошо подходят детские песенки, такие, как 
''Baa, Baa, Black Sheep'', ''The ABC Song'', ―Hampty Dumpty‖ и так далее. 

Стимулом для бесед и дискуссий могут стать современные, популярные среди молодежи песни. 
Можно предложить самим учащимся принести их на урок в записи. Желательно, чтобы они были 
интересны по содержанию и стимулировали ребят к последующему обсуждению. 

Наиболее удачными в плане развития навыков устной речи являются те музыкальные 
произведения, которые созвучны изучаемым темам или текстам, помещенным в учебнике. 

К сожалению, после изменений, которые произошли в учебниках, наблюдается отсутствие 
использования песен и стихов для заучивания наизусть. Желательно добавить стихи известных 
английских поэтов, писателей, включить несколько популярных песен в учебники 8-9 классов. 
Поэзия практически не представлена в этих учебниках, мы используем этот материал на внеклассных 
мероприятиях, праздниках. Обычно в конце года учитель проводит нестандартные уроки, на которых 
демонстрируется знание выученных за год песенок и стихов. Это тоже способствует развитию 
творческих способностей учащихся, обогащает их не только интеллектуально, но и личностно. 

Также важно создавать ситуации творчества и успеха для учащихся. Необходимо иметь ясное 
представление о мотивации, побуждающей ученика изучать иностранный язык, и на этой основе 
помогать ему достигнуть цели, которую он сам перед собой ставит.  

   Следовательно, создание увлекательных ситуаций играет большую роль для успеха учащихся и 
побуждает их к обучению английского языка. 
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Բանալի բառեր՝ թարգմանության տեսություն, գլոբալիզացիա, թարգմանիչ, գլոսալիզացիա, հակագլոբալացում, 
թվային արդյունաբերություն, էլեկտրոնային ուսուցում, էլեկտրոնային առևտուր, համաշխարհային տնտեսություն, 
համաշխարհային հաղորդակցություն, համաշխարհային թարգմանչական ինդուստրիա 
 

А.Арутюнян  

Перевод и глобализация  
 

В статье рассматривается  связь перевода с процессом глобализации. Глобализация оказала огромное 
языковое и социальное влияние на такую сферу деятельности,  как перевод  потому, что глобализация просто 
немыслима без перевода. Глобализация требует квалифицированных переводчиков. Тщательный анализ спроса 
на услуги перевода показывает, что он облегчает глобальное взаимодействие, создавая огромные 
возможности социокультурных контактов. 

В заключении отмечается, что Нагорно-Карабахская Республика также нуждается в развитой 
переводческой индустрии и профессиональных переводчиках для  удовлетворения  интересов общества и 
интегрирования в процесс глобализации. 

Ա.Հարությունյան  
Թարգմանություն և գլոբալիզացիա 

 

Հոդվածում քննարկվում է  թարգմանչության  և գլոբալիզացիայի գործընթացի  կապը: Գլոբալացումը 

ունեցել է մեծ լեզվական և սոցիալական ազդեցություն թարգմանության ոլորտի վրա, քանի որ 

գլոբալիզացիան աներևակայելի է առանց թարգմանության: Թարգմանչական ծառայությունների 

պահանջարկի վերլուծությունը  ցույց է տալիս, որ այն նպաստում է գլոբալ համագործակցությանը, 

ստեղծելով հսկայական հնարավորություններ տարբեր մշակույթների պատկանող   և տարբեր  

լեզուներով մարդկանց միջեւ սոցիալական և մշակութային շփումների   և կապի: 

Եզրակացությունում նշվում է, որ ԼՂՀ-ն, որպես ժամանակակից աշխարհի մի մաս, նույնպես պետք է 

զարգացնի թարգմանչական ինդուստրիան և ունենա մասնագիտական թարգմանիչներ, որպեսզի 

բավարարի հասարակության կարիքներն ու շահերը և կարողանա ինտեգրվի  գլոբալիզացիայի 

գործընթացին: 
 

The article discusses the relationship of translation with the process of globalization. Globalization has had a 
tremendous linguistic and social impact on translation because globalization is unthinkable without it. Globalization 
requires skilled translators. Careful analysis of the demand for translation services shows that it facilitates global 
communication, creating huge opportunities of social and cultural contacts. 

 In conclusion, it is noted that the Nagorno-Karabakh Republic also needs to develop the translation industry and 
professional translators to meet the interests of society and to integrate into the globalization process. 

 

Translation is not only a linguistic act; it is also a cultural one, an act of communication across cultures. 
Translating always involves both language and culture simply because the two cannot really be separated. 
Language is culturally embedded: it both expresses and shapes cultural reality, and the meanings of linguistic 
items, be they words or larger segments of text, can only be understood when considered together with the 
cultural context in which these linguistic items are used

1
. 

We live in the era of globalization. This term refers to the integration of economic, political and cultural 
systems across the world

2
. Distance and national borders are erased while multilingualism remains. 

Globalization has always been an important aspect of translation. Translation brings cultures closer. At 
present, the process of globalization is moving faster than ever before and there is no indication that it will 
stall any time soon. Globalization is linked to English being a lingua franca; the language is said to be used at 
conferences (interpreting) and seen as the main language in the new technologies. The use of English as a 
global language is an important trend in world communication. Globalization is also linked to the field of 

                                                 
1
 Julian House Translation. Oxford University Press, 2010, p. 11. 

2 outsource2india.com/translation/articles/translation-globalization.asp 
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Translation Studies and how it has become more independent in the 80s as a result of globalization; 
furthermore, globalization is placed in the context of changes in economics, science, technology, and 
society

1
.  

Globalization can be seen as a consequence of technologies reducing the costs of communication. This 
reduction has led both to the rise of English as the international lingua franca and to an increase in the global 
demand for translations. The simultaneous movement on both fronts is explained by the divergent 
communication strategies informing the production and distribution of information, where translation can 
only    be expected    to remain   significant   in the latter.  The fundamental    change    in the resulting 
communication   patterns   is   the   emergence   of   one-to-many   document   production   processes,   
which   are displacing the traditional source-target models still used in Translation Studies. Translation 
Studies might nevertheless   retain   a   set   of   problematic   political   principles   that   could   constitute   
its   own   identity   with respect to globalization. Such principles would be expressed in the national and 
regional organization of the discipline, in the defense of minority cultures, and in a general stake in cultural 
alterative. The possible existence of such principles is here examined on the basis of three instances where 
the Translation Studies might address globalization in political terms: the weakness of the discipline in 
dominant monocultures, the possible development of an international association of Translation Studies, and 
the rejection of the nationalist boycotts of scholars

2
. 

Here we shall attempt to model globalization as an economic process with certain consequences for the 
social role of translation. Those consequences will then be seen as affecting the political organization of 
Translation Studies as a scholarly discipline. That general process is held to have certain elements of 
irreversibility thanks to its grounding in technological change. Translators will mostly have to come to terms 
with those elements, as will everyone else. There are, however, political processes based on globalization but 
should not be identified with it. Those processes also have consequences for translation but are not to be 
considered inevitable. Some of them can be resisted or influenced by the use or non-use of translation. Those 
political processes can   thus   be   indirectly   affected   by   a   scholarly   Translation   Studies,   which   
might   thus develop   its   own   politics   with   respect   to   globalization.   This   means   that   Translation 
Studies   should   seek   to   understand   and   explain   the   effects   of   globalization,   without pretending 
to resist them all. At the same time, it should attempt to influence the more negative political processes      
within    its reach,    developing   its political    agenda     and cultivating   its   own   political   organization.   
In   this,   the   dialectics   play   out   between   the technological and the political, between the things we 
must live with and the things we should try to change. Only with this double vision we should attempt to take 
a position with respect to globalization. 

With the advent of globalization, translation has branched out into new professions (multilingual 
communication, humanitarian mediation, strategic intelligence) that are all based on recognition of 
multilingualism as a characteristic of individuals, media and tools. In the race towards media integration and 
information management in each of the world‘s languages, translators have gained status as strategic players 
within institutions and companies operating, or aiming to operate, on an international scale. The phenomenal 
success of the Internet has strengthened this strategic position by broadening the range of translating skills 
and their fields of application. Nowadays, translators may be ―communicators‖ in several languages, 
―mediators‖ in crises or conflict zones and sometimes multilingual ―intelligence gatherers‖ of strategic 
information

3
. 

Globalization and technology are very helpful to translators in that translators have more access to online 
information, such as dictionaries of lesser-known languages. It should be noted that translation industry has 
become part of international communication, the development of which, as a consequence of globalization, is 
very fast in recent years. It is necessary to focus on the link between globalization and translation for the 
following reasons: globalization has had an enormous impact on our lives and cultures; globalization has had 
an enormous impact on translators' lives and work; translation is becoming a more and more important tool 
to enhance understanding between cultures; cultures that readers are traditionally not familiar with have 
become more familiar as a result of globalization; the practice of foreignising or exoticizing translation has 
changed as a result of globalization

4
. 

                                                 
1 Snell-Hornby,Mary.Handbuch  Translation. Tubingen: Stauffenburg, p.199. 
2 Anthony Pym Globalization and Politics of Translation Studies, Canada, 2003. 
3 Mathieu GUIDÈRE  The New Translating Professions, Traduction et Mondialisation #56Institut des sciences de la communication, 

CNRS / Paris-Sorbonne / UPMC, Hermes, 2010.  
4 Nico Wiersema Globalization and Translation  A discussion of the effect of globalization on today‘s translation, Copyright 

Translation Journal and the Author, 2003. 
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Globalization has affected the translation industry just like every other industry both positively and 
negatively. Translators from the developed world have to compete with those from the low cost countries 
now, but it has not pervaded much either due to language barriers. For example it is not easy to find persons 
fluent in languages like Swedish and also say French from countries like Sri Lanka or Bangladesh. 
Globalization has resulted in increased interactions between peoples and cultures of the world. These cross 
cultural interactions has increased the need for translators and interpreters, thus auguring well for the 
translation industry as a whole. This is the positive side of globalization as far translators are concerned. The 
increase in cross cultural interactions due to globalization has had an impact on changes in vocabulary too of 
the concerned languages. It has led to for example of increased ‗borrowing of words‘ viz. adopting a word in 
target language as it is or in a slightly localized version of the word in the source language. This process is 
sometimes loosely referred to ‗foreignising‘ a language and has been going on since ages and probably made 
life little easier for translators! Though globalization is generally understood in the business context, there 
are different dimensions to globalization as it relates to the translation industry. The spread of the English 
language is closely associated with globalization even though other languages have benefited as well. The 
advent of internet has added further impetus to this process. But a lot more remains to be done and it offers 
enormous opportunity for the translation community. There is plenty to explore and share between writers 
and readers from different parts of the world. Translators play a huge role in this development. In the last 
decade or so since the emergence of internet and dismantling of trade barriers across borders small 
enterprises are pressurized to become global. This has increased the need for advertising in many different 
languages and the advertising industry is utilizing the services of specialized translators. Many global 
companies are forced to seek the help of translation agencies and translation is becoming crucial to the core 
business of such companies. As globalization is increasing, requirement of translation services is growing 
proportionately. It is expected that globalization is going to affect the translation industry in a more profound 
manner compared to other industries

1
. 

 Internationalization, multiculturalism, globalization, localization, language globalization - all these are 
possible due to language translation. Businesses are dependent on translation if they wish to expand across 
the globe. According to Gunter Narr there are some reasons why you can't ignore translation in globalization, 
if you aim to take your business across borders: e-commerce - Internet has erased borders with online trading 
opportunities, and you can practically reach anyone sitting in another part of the world. Though Internet is 
largely dominated by English speakers, major economies of the world still speak their ethnic languages. If 
you want to penetrate those customer pockets, it helps in a big way to speak and present your business 
information in their native language. This can be achieved through translation; advertising - going global 
with your business means that your advertising strategies need to be localized and encapsulate a local fervor. 
To ensure results for your advertisements, it is important that you translate those into local languages, so that 
it doesn't lose its effectiveness. This doesn't call for mere word-to-word translation, but some real expertise 
in different languages; legal translation - as people are regularly doing international business, the need for 
legal translation has become extremely important. You need to translate agreements, documents, policies and 
other important legal communications into your client's native language; localization - localization comes as 
a package along with globalization. To reach a global target audience, you have to localize your products, 
services and messages. It goes without saying that a localized approach to your business will require 
language translation services

2
.  

The above mentioned were some of the very basic globalized business scenarios that require translation. 
However, global translation industry serves many other crucial requirements like: medcial translation - 
sharing of medical information between countries, medical tourism and outsourcing medical transcription 
and insurance related work - all these call for translating medical terminologies; technology translation – 
software and other technological industries seamlessly interact with each other across the world. In such a 
scenario, translation has become a level player that helps in sharing technical knowledge; literary translation 
- the history of translating literatures (novels, short stories, plays, poems, etc.) dates back to ancient times, 
and its importance has only grown with globalization; global cinema - with globalization, international 
cinema has gained access to world-wide audience like never before. Translation is used for dubbing and 
subtitling international cinema into local language to increase its acceptability and popularity

3
. 

Telecommunications, subtitling, business translation, and the EU get plenty of attention, but the focus is 
on English being a global language. Translation is said to have become obsolete

6
. Literary translation from 

lesser-known cultures is hardly considered as being affected by globalization. There is so much more for 

                                                 
1 Venuti Lawrence The Translation Studies Reader. London: Routledge, 2001, p.26 . 
2 Gunter Narr Swiss Papers in Language and Literature Vol. 21. Tübingen:, 2008. 
3 ibid 
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translators and writers and readers to explore and share. In our globalised world, translation is the key to 
understanding and learning foreign cultures. 

The profession of a translator is perhaps the best to fit in with the modern scheme of international 
communication and exchange of information. This scheme became the basis of the Internet global network. 
The benefit the Internet can grant a translator as a universal tool is evident. Internet for translators is, above 
all, a unique opportunity to enter the world market. Experienced translators remember the conditions in 
which a translator had worked in the USSR; either as a staff interpreter in any large organization, including 
translation agencies, or switch the specialty, and turn a penny by making translations for randomly found 
customers and friends. In the first case, the translator was working, receiving a fixed payment, generally, 
wasn‘t related to the quality and quantity of translations he made, he translated every order given and had no 
opportunities and incentives for career and professional growth.  The second case was not much about 
professional translation activity. Free translator or a ―freelancer‖ was an ultimately rare case. Such 
translators began to appear in the late 80s of the last century, but they immediately faced the challenge to 
find customers. To make a name in almost complete absence of electronic media was difficult. Local press 
ads were almost the only way and considering the small circulation of such publications, the ―hit ratio‖ was 
extremely low. Moreover getting and delivering orders required physical contact with the customers.  That is 
why the Internet has become truly manna from heaven for translators

1
. 

We admit that the situation has changed dramatically with the advent of the Internet. A whole world 
suddenly opened before a translator. This was not only due to the wide spread of information, but to the 
possibilities of processing the orders translators acquired. The fruit of the translator‘s labor is   a pure 
intellectual product, which is easily digitized and likewise easily can be transmitted by means of electronic 
communication. The changes in the profession of a translator are so enormous, that the consequences of this 
are hardly possible to estimate. Obviously the main thing is that freelance translators play now more 
important role. Globalization has hardly affected full-time translators and had no effect on their activity, but 
a freelance translator is able, on the one hand, to offer his services on a global scale and, on the other hand, 
to work within his specialization, not grasping any available work. 

Translation plays an important role in multilingual news writing and in the provision of tourist 
information worldwide, where texts are retrieved from many different sources, and where the process of 
translation needs to be extremely fast. Indeed, work on translating may need to start while the original text 
itself is still in the process of being formulated. Juliane House states that  the result of such time pressure 
coupled with the often undisclosed linguistic and cultural origin of ‗source texts‘ leads to hitherto unknown 
difficulties for the translator, who is furthermore increasingly faced with material meant for immediate 
consumption and therefore with an extremely short lifespan. This is most marked in translations of news 
events on TV (for example, on the Euro News Channel) and translations for various international press 
networks, where there is a need for simultaneous translation of news and reports sent out by news agencies 
for many different media and press associations across the world. J.House brings an example of BBC which 
broadcasts in over 40 different languages and needs large numbers of translations particularly for its BBC 
World programs

2
.   

The development of the World Wide Web has spread the need for translation activities into e-commerce 
glocalization, another field of growing importance. With the steady increase in non-English speaking Web 
users, the need for translation is of course also steadily increasing. The expansion of digital industries 
centered on ‗e-learning‘ and other forms of education spread over the Web in many different languages is 
another expression of the intimate link between translation and the global economy. In fact, many linguists 
agree that translation lies at the very heart of the global economy and of economic growth: producing a 
localized, that is a translated; version of a product has come to be essential for opening up many markets for 
existing or potential products, and for making a product simultaneously available in as many languages as 
possible. 

So, globalization has led to an explosion of demand for translation. Thus we can say that translation is not 
simply a by-product of globalization, it is an integral part of it, and without it the global capitalist consumer-
oriented economy would not have been possible. 

But on the other hand globalization has also generated forceful   protesting against a new type of 
colonization through the global economy and its hegemonic, homogenizing, and oppressive power. 
Translation theorists and translators with a social conscience have therefore demanded that the members of 
their profession reflect critically on what they are doing, particularly in cases where an economic and 

                                                 
1 Express translation agency Journal of Publishing in Globalization, February 2014.  
2 Juliane House Translation, Oxford University Press, 2010, p.79. 
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political superpower exerts influence on the lives of other human beings in different countries. Translators 
should intervene in cases where the translation flow in certain influential genres is exclusively 
unidirectional- from English into other languages, but never the other way round. There is some evidence 
today that English texts impact on local languages. There is no surprise given that English is the world‘s 
most popular lingua franca, and that English is the most influential source for many types of cultural 
products. For example, there is a rising tendency for American television series and global news networks to 
dominate many local broadcasts, even in dubbed formats and even in societies with very different traditions, 
values, and ideologies. 

Research on the translation-mediated influence of global English on language- and culture- specific ways 
of expressing phenomena such as writer- or reader-orientation, ways of linking clauses and sentences, 
metaphors, and irony has only just begun. Michel Cronin emphasizes that there are signs that a new kind of 
overt translation is beginning to gain grounds, translations which suppress cultural filtering and cause 
English textual norms to ‗shine through‘

1
. 

In sum, it should be noted that the globalization processes have not only an influence on world economy 
and international politics; they have also dramatically altered the role of translation in the modern world. 
Contemporary processes of information distribution via processes of translation rely on new information 
technologies such as the Internet. By creating a worldwide electronically mediated forum, the Internet has 
revolutionized information flow and contact possibilities over large distances. These new technological 
facilities have also led to the emergence of a worldwide translation industry regarded by many as the 
important safeguard of linguistic and cultural diversity in the face of rising dominance of the one language 
which is more equal than all others: English as the world‘s dominant lingua franca. 

It is evident that translation, as the most important process of mediation across languages and cultures, 
will continue to pose challenging questions about the nature of communication. It will continue to play a 
crucial role in providing ways and means for communities and individuals to interact with and learn from 
each other. 

Concluding it should be added that the NKR, being a small part of the globe, also needs a developed 
translation industry and skilled translators to satisfy the needs and interests of modern society, and to 
integrate into the globalization process. 
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DIACHRONIC  PERSPECTIVE 

                                                    

Arega HAYRAPETYAN 
  

Key words: Pronoun, grammar, linguistics, part of speech, morphology, text, numerals, preposition, context, the category of gender, 
case, number, diachronic 

Բանալի բառեր: դերանուն, քերականություն, լեզվաբանություն, խոսքի մաս, ձևաբանություն, տեքստ, թվականներ, 
նախդիր, կոնտեքստ, սեռի, հոլովի, թվի, կատեգորիաներ: 
 Ключевые слова: местоимение, грамматика, лингвистика, часть речи, морфология, текст, числительное, предлог, 
контекст, категория рода, числа и падежа,диахроническое развитие. 

 

Ա.Հայրապետյան 
Անգլերենի և հայերենի դերանունները`տարաժամանակյա հեռանկարը 

 

Հոդվածը նախատեսում է գիտելիքներ դերանունների մասին իրենց գորության երեք 

ժամանկաշրջաններում անգլերենում ու հայերենում և օգնում է մեզ կարծիք կազմել դերանունների հին 

շրջանից միջին և ժամանակակից շրջանի անցման մասին: Հոդվածը փորձում է ցույց տալ դերանունների 

համակարգը և‗ անգլերենում, ինչպես գերմանական լեզուների անդամ, որից հին անգլերենը ժառանգել է 

իր ձևերը, և‗ հայերենում, որը մեր մայր լեզուն է: 

  

А.Айрапетян 

Система местоимений в армянском и английском языках в диахронической перспективе 
 

В статье представлены три этапа диахронического развития местоименной парадигмы в английском и в 

армянском языках и описаны изменения произошедшие в местоименной системе. В статье была предпринята 
попытка показать систему местоимений как в английском языке, являющимся ветвью германских языков, из 
которых старый английский унаследовал формы, так и в армянском языке, который является  нашим родным  
языком. 

 
The article presents pronouns in 3 periods of their existence in the English and Armenian languages and helps to 

form a view on the transition of pronouns from Old period into the Middle and Modern English periods. In the article 
an attempt to show the pronoun system in both the English language, as a member of Germanic languages from which 
Old English inherited its forms, and the Armenian language which is our mother tongue is made. 

 

A pronoun usually refers to something already mentioned in a sentence or a piece of text. It is a word that 
substitutes a noun or noun phrase used to prevent repetition of the noun to which they refer. Pronouns are 
traditionally defined as small words that take the place of nouns and noun phrases. Pronoun is one of the 
basic parts of speech, along with nouns, verbs, adjectives and adverbs. It is the part of speech that 
substituting for nouns or noun phrases designates persons or things asked for, previously specified, or 
understood from the context.  

A distinguishing characteristic of pronouns is that the nouns and noun phrases they stand for can be 
identified only in the context of the sentence in which they are used. The peculiarity of pronouns as a class of 
words is that they are united by the way they denote reality: they denote it indirectly. Their number is strictly 
limited, and their meanings are acquired from the context. 

Pronouns are very important for speech, for communication. In every speech we undoubtedly use a great 
number of pronouns. In speech different types of pronouns are treated in different ways, so one must know 
ways of treatment in order not to make mistakes in his speech. 

A great number of linguists and grammarians devoted their works to the revealing of the historical 
development of the essence and correct concept of pronouns in the English and Armenian languages and the 
pronoun system is still at the heart of hot discussions in both languages. 

Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary defines a pronoun as a word used, usually after a verb or 
preposition, to refer to the person speaking or writing. L. Valeika and J. Buitkienė put forward the idea that 
pronouns deputize for other parts of speech: nouns, adjectives, numerals and adverbs.

1
 

In the words of V. Kaushanskaya the pronoun is a part of speech which points out objects and their 
qualities without naming them.

1
 

                                                 
1
Valeika, L., Buitkienė, J. An Introductory Course in Theoretical English Grammar.Vilnius Pedagogical 

University.Department of English Philology, 2003. - 125, 129 pp. 
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V. Arakin defines pronouns as possessing the demonstrative function almost to a complete exclusion of 
the significative function, i.e. they only point out, and they do not impart any information about the object 
pointed out except for its relation to the speaker.

2
 

V. Gabrielyan defines pronouns as words that are used instead of nouns, adjectives, numerals in speech. 
No noun is used after a pronoun, except for special expressions such as he-wolf, she-wolf, he-bear, she-bear, 
you-student.

3
 

Famous Armenian scholar of the 19th century A. Aytnyan regards pronouns as a part of speech used to 
avoid repetitions of nouns.

4
 Another Armenian scholar S. Palasanyan maintains that pronouns are used 

instead of nouns and adjectives.
5
 A. Kharibyan defines pronouns as words used in speech instead of nouns, 

adjectives, numerals and adverbs.
6
 

H. Ghazaryan writes: ―Those parts of speech, having material meaning, that include words that having 
common meaning do not name things or qualities, but show them in some relation, are called pronouns‖.

7
 

According to M. Asatryan in modern Armenian grammar pronouns involve word groups possessing quite 
different meanings, semantic and syntactic peculiarities. Based on the fact that pronouns have no generality 
and unification of grammatical features and that their different groups express different peculiarities 
concerning the belonging to a certain part of speech, some linguists define the pronoun as a part of speech 
distributing them within the nouns, adjectives (numerals) and adverbs. Suchlike ideas can be found in the 
works of Russian linguist A. Pechkovskiy and in the works of Armenian linguist M. Abeghyan. However, 
both of the linguists stated that pronouns are words that express certain meaning.

8
 

Any typology attempts to classify the individual entities under discussion, in our case pronouns. In some 
typological works classification seems to be the main rationale.  

Different scholars have suggested various  types of classifications. W. Swinton divides pronouns into 
three groups: personal, relative and interrogative. 

W. Baskervill and W. Sewel give the following classification of pronouns: personal, interrogative, 
relative, indefinite, adjective pronouns.

9
 

O. Jespersen and N. Rayevskaya divide pronouns into: 1) personal (I, you, he, she, it, we, they); 2) 
possessive (my, your, his, her, its, our, their – mine, yours, his, hers, its, ours, theirs); 3) reflexive (myself, 
yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); 4) demonstrative (this/these, that/those, 
the same, such); 5) interrogative-relative (who, what, which, that); 6) reciprocal (one another, each other); 
7) indefinite-negative (some, somebody, any, anybody, anyone, anything, another, other, no, no one, none, 
nobody, nothing); 8) generalizing (all, each, every, everything, either, both); 9) quantitative (much, many, 
few, several, some). It is clear, however, that some points in this classification are not grammatical at all.

10
 

Thus, if we say, for example, that a pronoun is indefinite we do not characterize it from a grammatical but 
from a semantic point of view.

11
 

V. Gabrielyan in her book ―A Modern English Practical Grammar‖ divides the pronouns into personal, 
possessive, demonstrative, reciprocal, emphatic, reflexive, interrogative, conjunctive, indefinite, definite and 
negative. In the Armenian language according to classical definition the pronouns can be divided into 

following classes: անձնական (personal), ցուցական (demonstrative), փոխադարձ (reciprocal), 

հարցական (interrogative), հարաբերական (relative), որոշյալ (definite), անորոշ (indefinite), 

ժխտական (negative). 

According to the nature of relations they show, H. Ghazaryan classifies Armenian pronouns into the 
following groups: personal, demonstrative, reflexive, defining, indefinite and interrogative.

12
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11Jespersen, O. Growth and Structure of the English Language. Chicago, 10th ed. University of Chicago Press: 1982. - 73, 102 pp. 
12ՂազարյանՀ. Ս., Լեզվաբանական տերմինների համառոտ բառարան. - Երևան, Հայաստան, 2004. - 6, 21, 68 էջ: 
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In the words of S. Abrahamyan pronouns are grouped into: personal (generally denoting the distinction of 
person); demonstrative (expressing the meaning of a thing or quality in time and space), reflexive (indicating 
things connected with one another by state or action), definite (showing the quantity of a class of things or of 
a thing taken separately), indefinite (pointing put at one or some of the things), interrogative-relative (one 
used to ask a question and the other to connect  clauses, sentences). He states that none of the parts of has 
such syntactical diversities as pronouns. 

Some Armenian scholars, as for example S. Abrahamyan, N. Parnasyan, H. Ohanyan, classify pronouns 
into the following groups according to the meaning they express: personal, demonstrative, reflexive, definite, 
indefinite, interrogative, relative.

1
 

In the words of M. Asatryan the pronoun system of the modern Armenian grammar does not present a 
united group. However, one cannot also deny that the separate groups included in the pronoun system differ 
from other word groups by their peculiar grammatical features. They are mainly personal, reflexive, 
demonstrative and interrogative-relative pronouns. In fact, just these pronouns present the ―real‖ pronoun 
system. As for indefinite, definite and negative pronouns, they do not possess peculiar grammatical features. 
M. Asatryan gives the following classification of pronouns: personal, demonstrative, reflexive, interrogative, 
relative, definite, indefinite and negative.

2
 

Armenian pronouns, as well as English ones, have the categories of person, case (ես – ինձ, դու-քեզ) and 

number (ով – ովքեր, ինչ – ինչեր). From the point of view of declension Armenian pronouns, as well as 

English ones, are of two types; those that can be declined and those that cannot. It must be noted that in 
English only personal pronouns can be declined, yet in Armenian pronouns of this type can be termed as 

possessive pronouns (ես – իմ, դու – քո).
3
 In Armenian, like in English, the pronouns are marked differently 

for each case.  In particular, the Accusative and Dative cases are marked the same way and the Nominative 
and Genitive forms are marked differently from the other two. 

According to the ways Armenian pronouns are declined they can be grouped into: 1) pronouns declined 

by pronounal declension (personal singular դու, նա, ինքը, plural մենք, դուք, demonstrative pronouns 

սա, դա, նա, reflexive pronoun իրար, relative pronoun ով); 2) pronouns declined by nounal declension 

(most of the pronouns); 3) pronouns that are not declined (որևէ, երբևիցե).
4
 

From the point of view of the category of number, in Armenian as well as in English the number of a 
pronoun is either singular, if it refers to one thing, or plural, if it refers to more than one thing (if the pronoun 
is the subject, then its number will also affect the verb).  

E.g. She is concerned about this issue. They are concerned about this issue. 

In both languages there are pronouns that have both singular and plural forms (I – we, he/she/it – they; ես 

– մենք, դու – դուք) and pronouns that have only singular form (myself, himself, one another, such, same, 

none; այսպես, այնտեղ, որևէ).
5
 

In Armenian pronouns have no category of gender as, in the words of M. Blokh and some other scholars, 
it can be partially observed in English in the 3rd person singular, as he/she. 

Many pronouns are characterized by double syntactical use (they may be used as subject, predicative, 
object, and the same time as attribute). Here belong demonstrative pronouns, possessive pronouns and 
others. 

Դա պետք է, որ շատ հետաքրքիր լինի: (subject) 

Այդ նա է, ով ցանկ ացել էր ձեզ հետ խոսել: (predic.) 

Տուր ինձ սա, և ես քեզ կաս եմ ինչպես օգտվել դրանից:(object) 

It must be mentioned that both English and Armenian pronouns possess the categories of person, case and 
number. English pronouns have also the category of gender, which is not observed in the Armenian pronoun 
system. 

Pronouns were the only part of speech in Old English that preserved the dual number in declension; this 
means that in OE, besides singular and plural personal pronouns, there are also dual pronouns for the 1st and 

                                                 
1ԱբրահամյանՍ. Գ., ՊառնասյանՆ. Ա., ՕհանյանՀ. Ա., Ժամանակակիցհայոցլեզու. - Երևան, Հայկական ՍՍՀԳԱ 

հրատարակչություն, 1974. - 207, 208, 223-234 էջ: 
2ԱսատրյանՄ., Ժամանակակից հայոց լեզու. - Երևան, ԵՊՀ, 1983. - 174, 180, 181, 191, 192, 201-204 էջ: 
3ՂազարյանՀ. Ս., Լեզվաբանական տերմինների համառոտ բառարան. - Երևան, Հայաստան, 2004. - 6, 21, 68 էջ: 
4ԱբրահամյանՍ. Գ.Դերանուն. - Երևան. 1959. - 99, 116, 117, 131, 132, 146-148, 155 էջ: 
5ԱբրահամյանՍ. Գ., ՊառնասյանՆ. Ա., ՕհանյանՀ. Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու. - Երևան,Հայկական ՍՍՀԳԱ 

հրատարակչություն, 1974. - 207, 208, 223-234 էջ: 
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2nd persons, as we – wît, whereas modern English, as well as Armenian personal pronouns have two 

numbers, singular and plural (he/she/it – they; դու – դուք). 

Originally, there were two demonstrative pronouns in OE ёes for this and sē for that. In Middle English 
there was a three-grade system of demonstrative pronouns, namely this - next to me, this – next to you and 
that – far from both of us. But the Modern English language left only two of them, simplifying the structure 
to just this and that. Similarly, demonstrative pronouns in Armenian are formed by means of the root sounds 

ս (indicating position near to the speaker), դ (indicating position near to the listener) and ն (indicating 

position near to a third person), as այս,այդ, այն. 

OE personal pronouns had a well-expressed category of gender, e.g. the Modern pronoun he had the 
following forms in OE: héfor masculine gender and héo for feminine. In Modern English according to some 
scholars the category of gender exists in the 3rd person singular, as he/she/it. Armenian pronouns are devoid 
of this category. 

OE pronoun system is marked by the absence of the possessive pronouns, and that meaning was conveyed 
by the genitive case of the personal pronouns, as my book, his car. But Modern English has a separate 
pronouns type termed possessive pronoun. On the contrary, Grabar had a separate form of possessive 

pronouns, as իմ, քո, մեր, ձեր. Whereas in Modern Armenian the meaning of possessive pronoun is 

rendered by means of the Genitive case of the personal pronouns, e.g. Տուր ինձ քո գրիչը. Except for the 

Nominative and Genitive cases, other cases of Armenian pronouns are translated into English by means of 

prepositions, as e.g. մեզնով – by us, մեզնում – in us, and so on. 

OE pronouns had a five-grade category of case including some Instrumental forms. It was greatly 
simplified during the Middle English period when the Accusative and Dative cases merged into a single 
Objective pronoun me. In Modern English pronouns have two cases, but while some pronouns have 
Nominative and Objective cases, as he-him, others have Common and Genitive cases, as somebody-
somebody‘s. In Armenian the seven grade category of case was reduced to five, which included the 

Instrumental forms, as Ահա բանալին, դու պետք է սրանով բաց ես դուռը: Armenian pronouns are 

declined both by nounal and pronounal declension, unlike English pronouns that are declined only by 
pronounal declension.  

In the works of many scholars we can see that together with structural changes there naturally occurred a 
number of phonetic changes, e.g. in OE the personal pronoun I had another form (ic) and was pronounced as 
[ik], or the possessive pronoun may also had a different structure (mîn) and was pronounced as [min]. 

Similarly in Armenian instead of the pronoun քո in Grabar was used the form քոյ, or instead of the pronoun 

ինչ in Grabar was used the form զինչ, and many other similar examples. 

Summing up, we can see in the article that most of both English and Armenian linguists and grammarians 
give nearly the same definition; the same is with the classification of pronouns. Based on various English 
and Armenian scholars‘ viewpoints, pronouns are classified into: personal, possessive, demonstrative, 
reflexive, interrogative, relative, definite, indefinite, and negative. It must be mentioned that both English 
and Armenian pronouns possess the categories of person, case and number. English pronouns have also the 
category of gender, which is not observed in the Armenian pronoun system. 

So, the article shows the historical development of English pronouns in three periods of the language 
development and comparison of English and Armenian pronoun systems. 
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VARIATIONIST SOCIOLINGUISTICS: LANGUAGE AND SOCIAL CLASS 
 

Narine HAIRIYAN 
 

Class is a boring topic to write about. Big divides are not what people are interested in, but it‘s the 

most pressing concern – because other things spring out of it, like terrorism and instability. 

                                                                          ( Aravind Aginda, Man Booker Prize winner 2008,  

                                                                                                      The Guardian, 14 October 2008 ) 

 
Key words: language variation, linguistic norms of prestige, Sociolinguistics, language change, social class, gender and speech, 
regional accent, speech community, extra linguistic, conscious speech                                                                      

Ключевые слова: языковые подвиды, лингвистические нормы престижа, социолингвистика, языковые изменения, 
социальный класс, гендер и язык, региональный акцент, языковое сообщество, экстралингвистический, осознанная речь. 

Բանալի բառեր: լեզվաենթատեսակ, լեզվական հեղինակության նորմերը, հանրալեզվաբանություն, լեզվի փոփոխում, 
սոցիալական խավ, սեռ եւ լեզու, տարածաշրջանային, լեզվական համայնք, արտալեզոական, գիտակից խոսք. 

 
Н.Айриян 

Вариативная социолингвистика. Язык и социальный класс 
 
В статье обсуждаются вопросы отличий речи в зависимости от социального класса. В результате 

обзора некоторых языковых экспериментов, проведенных ведущими социолингвистами, выявлены ключевые 
факторы, влияющие на речь и воздействующие как на фонологическом, так и на семантическом уровне. Это 
– социальный статус, пол, возраст. 

 

Ն.Հայրիյան 
Հանրալեզվաբանական լեզվատեսակներ` լեզու և սոցիալական խավ 

 

Հոդվածում քննարկում են լեզվի եւ սոցիալական դասի տարբերությունները: Առաջատար 
հանրալեզվաբանների կողմից  իրականացված որոշ լեզվական փորձերի հիման վրա, բացահայտված 
են հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են խոսքի վրա եւ ազդեցություն են կրում  եւ 
հնչյունաբանական եւ իմաստային մակարդակի վրա` սոցիալական կարգավիճակը, սեռը, տարիքը: 

 
The article examines the issues of language and social class differences. Some experimental data of scholars in 

the field of Sociolinguistics are studied and brought to the key idea of direct influence of social status, gender, age 
on the way people speak on both phonological and semantic levels. 

 
Social class is a central concept in sociolinguistic research, one of the small numbers of social variables 

by which speech communities are stratified. Trudgill
1
 states that ―most members of our society have some 

kind of idea, intuitive or otherwise, of what social class is,‖ and most people, both specialists and 
laypeople, would probably agree with this. It is ironic, then, that social class is often defined in studies of 
linguistic variation and change, and linguists do not frequently take advantage of the findings of 
disciplines that make it their business to examine social class, particularly sociology, to inform their work. 
Still, social class is uniformly included as a variable in sociolinguistic studies, and individuals are placed 
in a social hierarchy despite the lack of a consensus as to what concrete, quantifiable independent 
variables contribute to determining social class. To add to the irony, not only is social class uniformly 
included as an important variable in studies of linguistic variation, but it regularly produces valuable 
insights into the nature of linguistic variation and change. Thus, this variable is universally used and 
extremely productive, although linguists can lay little claim to understanding it.

2
 

In reconstructing the past, sociolinguists have to rely on concepts that will adequately describe 
historical realities and, most importantly, capture the complex relationships between language and society, 
without falsely assuming that for any historical period those relationships are comparable to those of the 

                                                 
1
 Trudgill, Peter, & Jenny Cheshire, eds. 1998. The Sociolinguistics Reader: Volume 1: Multilingualism and 

Variation. Arnold: p.21. 
2
 Coupland, Garrett, Peter, Nikolas & Angie Williams. 2003. Investigating language attitudes: Social 

meanings of dialect, ethnicity and performance. Cardiff:  University of Wales Press: p.46. 
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present day. In other words, present-day descriptions and understandings of social variables and relations 
should not be too readily taken as valid for historical periods. Instead, the meaning of a variable has to be 
recovered from the historical text that is the subject of linguistic analysis, as well as from the background 
writings of the historical period under study. Social variables such as social class, gender, and age, 
commonly referred to in sociolinguistic accounts of language variation as components of speaker 
characteristics and important aspects of social context, should not be flattened and distorted by looking at 
them through a modern lens. To further the study of historical sociolinguistic variation it is important to 
add socio-historical depth to flat demographic dimensions, increase awareness of the social aspects of 
these dimensions, and make students of language understand that it is indeed these aspects that have 
consequences for language use patterns. 

In all human societies, individuals will differ from one another in the way they speak. Some of these 
differences are idiosyncratic, but others are systematically associated with particular groups of people. The 
most obvious of these are associated with sex and developmental level: women speak differently from 
men, and children from adults. These two dimensions of social variation in language are in part 
biologically determined (e.g. differences in laryngeal size producing different pitch levels for adult men 
and women), but in most societies they go beyond this to become conventional and socially symbolic. 
Thus, men and women differ by far more in language use than mere pitch. (In fact, even their pitch 
differences are more pronounced than can be anatomically explained.) Such sociosymbolic aspects of 
language use serve an emblematic function: they identify the speaker as belonging to a particular group, or 
having a particular social identity.

1
 

In many societies some of the most important of these sociolinguistic divisions are associated with 
differences in social prestige, wealth, and power. Bankers clearly do not talk the same as busboys, and 
professors don‘t sound like plumbers. They signal the social differences between them by features of their 
phonology, grammar, and lexical choice, just as they do extra linguistically by their choices in clothing, 
cars, and so on. The social groups at issue here may be harder to define than groups like ―men‖ or 
―women,‖ but they are just as real. They are the divisions of a society along lines of  social class.  

While individual occupations have reallocated to different classes, the overall shape of these indices 
and measures for local conditions when the system is used in other industrialized societies, but otherwise 
they offer a set of procedures that sociolinguists can rely on to place an individual speaker in the social 
hierarchy.

2
 Traditionally, the term social class has been used to define and analyze identities and relations 

between groups located at different levels of the socio-economic hierarchy. The notion of class links 
together and summarizes many aspects of an individual‘s life; main source of income, educational and 
social background, which may influence cultural tastes and political associations, speech, manners and so 
on. 

William Labov looked at change in language and how different social factors effected language change, 
ranging from age to social class to gender. He found language change was either conscious or 
unconscious, unconscious being when people change their language without noticing, and conscious being 
when people realize they are changing the way they speak, and actively encourage it.  This investigation 
looks at conscious speech change and uses the example of Labov‘s New York Department Store study 
with the involvement of prestige. 

Prestige can be separated into ‗overt prestige‘ and ‗covert prestige‘. Both are used when changing 
speech to gain prestige – appearing to have a high reputation/standing/success etc- but do so in different 
ways. If someone uses ‗overt prestige‘ they put on an accent that is generally widely recognized as being 
used but the ‗culturally dominant group‘.

3
 In England this would be R.P, so putting on a more ‗posh‘ 

accent than their regional one would be using overt prestige, to fit with the ‗dominant group‘. This is the 
traditional definition, although with the rise of other accents such as Estuary English it may be questioned. 
‗Covert prestige‘ is the opposite, as ‗covert‘ means secret. Therefore it means to put on an accent to show 
membership to an ‗exclusive community‘ in the area, rather than to fit with the ‗dominant culture group‘. 
Using covert prestige would therefore be putting on a more ‗street cred‘ accent rather than R.P, and even 
though the ‗dominant culture group‘ generally sees it as being inferior, using language fitting with the 
local community would lead to earning respect with those also in the community.

4
 

In 1966 Labov completed the ―New York department store study‖ which examined overt prestige 
involving both class and gender. Labov investigated the pronunciation of the ‗post-vocalic‘ /r/ sound in 

                                                 
1
 Hudson, Richard. 1996, 2

nd
 ed. Sociolinguistics. Cambridge University Press: p.67. 

2
 Labov, William. 1994. Principles of linguistic change, Vol 1: Internal factors. Blackwell: p.120. 

3
 Trudgill, Peter. 1983. Sex and covert prestige. In P Trudgill, On Dialect, Chap. 10. [Revision of original 

1972 article in Language in Society 1; excerpt in J Coates 1998Language & Gender: pp. 21-28 
4
 Labov, William. 1994. Principles of linguistic change, Vol 1: Internal factors. Blackwell: p.79. 
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American speech, which is the /r/ sound that comes directly after a vowel in words such as the middle of 
the word ‗fourth‘ and the end of the word ‗floor‘. Labov carried out his experiment by walking into 3 
different department stores in New York representing different social classes, being Saks (upper class), 
Macy‘s (middle class) and S. Klein (lower class). He went on to ask shop assistants where the location of 
departments were that he knew were on the fourth floor, to allow them to spontaneously say the words 
‗fourth floor‘ which includes the /r/ pronunciation. Furthermore as an added factor he then pretended he 
had not heard the assistant, making them repeat their answer of ‗fourth floor‘ to see if their pronunciation 
had now changed, as their speech had become careful rather than spontaneous.

1
 

His findings were that the sales assistants from Saks used the /r/ sound most, showing that the current 
overt prestige form in New York was to pronounce the /r/. Those from Klein‘s used it least as they would 
have used more covert prestige, so would not have pronounced the /r/ sound, and said an utterance along 
the lines of ―flaw‖. Finally those from Macy‘s showed the greatest upward shift of pronouncing ―floor‖ 
rather than ―flaw‖ when they were asked to repeat their utterance. 

Therefore Labov found that the pronunciation of /r/ increased as the class of the store increased, as well 
as an increase of /r/ in careful speech, and concluded that the more careful the speech was the more likely 
the /r/ was to be pronounced. Labov found the overuse of /r/, known as hypercorrection, was most 
common in the lower middle class(Macy‘s), as they were most likely to be aware of which speech forms 
are ‗classy‘ and would use these forms in careful speech to improve prestige and appear to belong to the 
higher middle class.  Labov also found hypercorrectness to be strongest in the language conscious middle 
class women, showing that overt prestige seemed more common in women than men, the factor that we 
chose to investigate in the experiment.

2
 When evaluating this investigation several issues need to be 

addressed. As explained in the conclusion of results there are other outside variables, suggesting the 
experiment was not a ‗fair test‘. Although the people involved in the experiment were all from the same 
location, they did not all have the same background, i.e. some people spent large majorities of their 
childhood in different areas. This suggests their accent may not have fit to the typical ‗regional accent‘ and 
made them appear to be speaking in R.P. and using overt prestige, when they were not at all, therefore 
skewing the results.

3
 Other added factors were that the people were not all from the same class, they were 

of different ages, and the relationship with most of them was one that may have meant speakers were 
unlikely to feel the need to include prestige of any sort in their speech. The data was only collected from 
20 members of each sex and, as there were added factors besides prestige, it meant anomalies would have 
highly effected the overall conclusions. To improve reliability of the data we would increase the number 
of people asked, and possibly have a larger number of words to test, to leave room to discard anomaly 
results. We would also consider the words selected more carefully.   

 Peter Trudgill in 1974 Norwich Study investigated how gender affects dialect in each social class.
4
  

Subjects were given to two terms of a variable (e.g. yod-dropping in ‗tune‘) and they were asked to pick 
the variant that they normally used. The self-evaluation results can then be measured against what the 
speakers actually use. ‗Over-reporting‘ is when the subjects say they use the standard form more than they 
actually do. ‗Under-reporting‘ is when subjects say they use the non-standard form more than they actually 
do. Trudgill‘s study of Norwich found clear social stratification (by ‗class‘) of variables including 
dropping of final –s in third-person verbs, -in instead of –ing, glottal stops instead of /t/, h-dropping, and 
vowel qualities in ‗pass‘, ‗part‘ (1983: 43-48: Wardhaugh 19).  

It would be possible to see these features as the mixing of two distinct dialects—the local and the 
standard—just as s-dropping in Detroit are seen as the mixing of pure Black English with pure American 
Standard. Trudgill argues, however, that the variation is internal to the one variety, since the same 
speakers use both terms of the variables depending on the occasion and speech style.  

–       Looking at ―walking‖& ―talking‖ as the standard form and walkin, talkin as the non-standard 
form peculiar to the local accent. Also considering at the presence or absence of the third person –s 
ending, as in he go to the shop or he goes to the shop; 
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–       differentiated between relaxed and careful speech in order to assess participants awareness of their 

own accents as well as how they wished to sound – which saw the non-standard pronunciation quickly 

decline; 

–       Found that class is more of a determiner of non-standard usage than gender, though women in all 

social classes are more likely to use the overt prestige or RP form; 

–       Men over-reported their non-standard usage – implying that men wished to sound more non-

standard, assuming that they used more of the covert prestige forms; 

–       Women over-reported their standard usage – implying that women wished to sound more standard, 

assuming that they used more of the overt prestige forms; 

–       Concluded that women are more susceptible to overt prestige than men (and men more susceptible 

to covert prestige); 

–       In the ―lower middle class‖ and the ―upper working class‖ the differences between men‘s and 

women‘s usage of the standard forms were greatest in formal speech, thereby identifying these classes as 

most susceptible to the prestige of the RP form, with women leading the way on this front. 

 Jenny Cheshire in 1982 in her Reading Study examined relationship between use of non-standard 

variables and adherence to peer group norms.
1
 Within the framework of the observation she identified 11 

non-standard features and measured their frequency of use in boys and girls in a Reading playground, 

differentiating between those who approved or disapproved of minor criminal activities 

―They calls me names.‖ 

―You just has to do what the teacher says.‖ 

―You was with me, wasn’t you?‖ 

―It ain’t got no pedigree or nothing.‖ 

―I never went to school today.‖ 

―Are you the ones what hit him?‖ 

―I come down here yesterday.‖ 

―You ain’t no boss.‖ 
–       All children who approved of peer group criminal activities were more likely to use non-standard 

forms, but boys more so; 

– All children who disapproved of such activities use non-standard forms less frequently, but the 

difference between the groupings of girls was more stark; 

– Suggests that variation in dialect is a conscious choice, influenced by (declared) social attitude; 

– Males are more susceptible to covert prestige, but social attitude is more of a determining factor than 

gender; 

–       A more negative attitude to the peer group‘s criminal activities can be seen as aspirational, and 

therefore those children would be less susceptible to the covert prestige forms (and more susceptible to the 

overt prestige of standard forms).
2
Milroy‘s Belfast Study -Members of a speech community are connected to 

each other in social networks which may be relatively ‗closed‘ or ‗open‘.
3
–       A person whose personal 

contacts all knows each other belong to a closed network. An individual whose contacts tend not to know 

each other belong to an open network. Closed networks are said to be of high density: open networks are 

said to be of low density. Moreover, the links between people may be of different kinds: people can relate to 

each other as relatives, as neighbors, as workmates, as friends. Where individuals are linked in several ways, 

e.g. by job, family and leisure activities, then the network ties are said to be multiplex. Relatively dense 

networks, it is claimed, function as norm-enforcement mechanisms. In the case of language, this means that a 

closely-knit group will have the capacity to enforce linguistic norms. She investigated the correlation 

between the integration of individuals in the community and the way those individuals speak. To do this she 

gave each individual she studied a Network Strength Score based on the person‘s knowledge of other people 

in the community, the workplace and at leisure activities to give a score of 1 to 5, where 5 is the highest 

Network Strength Score. Then she measured each person‘s use of several linguistic variables, including, for 

example, (th) as in mother and (a) as in hat, which had both standard and non-standard forms. What she 
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found was that a high Network Strength Score was correlated with the use of vernacular or non-standard 

forms.
1
      

In most cases this meant that men whose speech revealed high usage of vernacular or non-standard forms 

were also found to belong to tight-knit social networks. Conversely, vernacular or non-standard forms are 

less evident in women‘s speech because the women belong to less dense social networks.  However, for 

some variables, the pattern of men using non-standard and women using standard forms was reversed. In the 

Hammer and the Clonard, for example, more women than expected tended to use the non-standard form of 

(a) as in hat. Milroy‘s explanation for this finding is based on the social pressures operating in the 

communities. The Hammer and the Clonard both had unemployment rates of around 35 per cent, which 

clearly affected social relationships. Men from these areas were forced to look for work outside the 

community, and also shared more in domestic tasks (with consequent blurring of sex roles). The women in 

these areas went out to work and, in the case of the young Clonard women, all worked together. This meant 

that the young Clonard women belonged to a dense and multiplex network; they lived, worked and amused 

themselves together. The tight-knit network to which the young Clonard women belong clearly exerts 

pressure on its members, who are linguistically homogeneous.  Over and above gender differences or class 

differences, Milroy discovered that it was how closely or loosely knit a social group a person belonged to 

that determined their use of the local dialect forms. The covert prestige of such forms works in a more 

complicated way that previously thought. The idea of closed and open networks can be usefully applied to 

any case of language variation – e.g. the spread of MLE. Whereas in the past working class London children 

might have belonged to very closed networks, because of changes to society such as high levels of 

immigration, exposure to the media and greater sense of identity as teenagers as opposed to class. 

Rather than distinguishing between Standard English and Regional Dialect, a distinction which carries an 

inherent bias towards the former, Bernstein wanted to look at language variation in a different way.
2
 

Bernstein came up with the terms Restricted code and Elaborated code in order to distinguish between what 

he saw as two distinct ways of using language as opposed to the two distinct dialects of Standard English and 

the Regional Dialect.
3
  The Elaborated code has a more formally correct syntax, having more subordinate 

clauses and fewer unfinished sentences. There are also more logical connectives like ―if‖ and ―unless‖, as 

well as more originality and more explicit reference.  The restricted code has a looser syntax, uses more 

words of simple coordination like ―and‖ and ―but‖, there are more clichés, and more implicit reference so 

there are a greater number of pronouns than the elaborated code.  The codes should not be confused with 

social dialects because there is nothing in a dialect to inhibit explicit statements of individual feeling or 

opinion. While dialects are identified by their formal features, and by whom their speakers are, codes are 

identified by the kinds of meaning they transmit and by what the words are used to do.  An elaborated code 

arises where there is a gap or boundary between speaker and listener which can only be crossed by explicit 

speech.  A restricted code arises when speech is exchanged against a background of shared experience and 

shared definitions of that experience; it realizes meanings that are already shared rather than newly created, 

communal rather than individual. The speech is ―context dependent‖ because participants rely on their 

background knowledge to supply information not carried by the actual words they use.    Whilst the 

elaborated code is used to convey facts and abstract ideas, the restricted code is used to convey attitude and 

feeling.    The elaborated code is the one which, in the adult language, would be generally associated with 

formal situations, the restricted code that associated with informal situations.  E.g. Two five-year-old 

children, one working-class and one middle-class, were shown a series of three pictures, which involved 

boys playing football and breaking a window. They described the events involved as follows: 

(1) Three boys are playing football and one boy kicks the ball and it goes through the window and the bail 

breaks the window and the boys are looking at it and a man comes out and shouts at them because they‘ve 

broken the window so they run away and then that lady looks out of her window and she tells the boys off. 
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(2) They‘re playing football and he kicks it and it goes through there it breaks the window and they‘re 

looking at it and he comes out and shouts at them because they‘ve broken it so they run away and then she 

looks out and she tells them off. 

It was implied that middle-class children generally use the elaborated code (although they might 

sometimes use the restricted code), whereas working-class children have only the restricted code. But 

Bernstein later modified this viewpoint to say that even working-class children might sometimes use the 

elaborated code; the difference between the classes is said to lie rather in the occasions on which they can 

use the codes (e.g. working-class children certainly have difficulty in using the elaborated code in school). 

Moreover, all children can understand both codes when spoken to them. 

As well as avoiding the negative and positive stereotypes associated with regional dialect and Standard 

English, Bernstein wanted to understand when either code would be used as well as the advantages conferred 

on the speakers through using one or other of the codes. 

In situations where you don‘t know the person you are speaking to and there is little shared knowledge, 

most speakers, regardless of class or level of education, will default to a variety of the elaborated code, as it 

is necessary to getting the message across. However, where there is a lot of shared knowledge between 

interlocutors who are known to each other, the restricted code is far more efficient, eliding unnecessary 

grammatical constructions and logical connectives as well as the tiresome formulations of ―polite 

conversation‖.  The question is then: when to use the elaborated code? Is it that middle class children are 

better judges of when to use which code, or that they are trained to automatically default to the elaborated 

code? Or is it the case that Working Class children aren‘t fully comfortable with or knowledgeable of the 

elaborated code? However, if both codes have a neutral value but are used without prejudice in different 

contexts by all levels of society and all ages, how can we account for society‘s use of how people speak to 

label them and subjugate them? The speaker is here setting out ‗a complex set of interdependent 

propositions‘; ‗he can sum up a complex argument in a few words, and the full force of his opinions comes 

through without qualification or reservation‘. 

       In addition Labov notes the common faults of so-called middle-class speech: ‗Our work in the speech 

community makes it painfully obvious that in many ways working-class speakers are more effective 

narrators, reasoners, and debaters than many middle-class speakers who temporize, qualify, and lose their 

argument in a mass of irrelevant detail.‘ There is no clear relationship between language and logical 

thought.
1
  Cazden showed that lower class 10 year olds needed much more prompting to give sufficient 

information for the interviewer to identify a picture from among a selection. The lack of explicit speech, 

giving clear information, seemed to support Bernstein‘s theory.
2
 Bernstein says that lower working class 

children do not use elaborated speech at all, whereas others prefer to say that differences lie in the degree to 

which elaborated language is used.
 3
 Also it is unclear that the ability to use elaborated speech in one type of 

situation guarantees its successful usage in other types. 
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THE USE OF AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH  

LANGUAGE TEACHING 
 

Lia GHARAKHANYAN 
 
Key words: authenticity, authentic materials, communicative competence, communicative language teaching, ESP, real-life language 
use, skills, vocabulary development. 

Բանալի բառեր՝ վավերական նյութեր,  հաղորդակցային կոմպետենցիա (իրազեկություն), ESP (անգլերեն հատուկ 

նպատակների համար), հաղորդակցական խոսքի ուսուցում, բառապաշարի զարգացում, հմտություններ: 

Ключевые слова: аутентичность, аутентичные материалы, коммуникативная компетенция, обучение коммуникативной 
речи,  навыки, развитие словарного запаса. 

 
 

Լ.Ղարախանյան 
Վավերական նյութերի օգտագործումը անգլերեն լեզվի ուսուցման մեջ 

 

Վավերական նյութերի օգտագործման գաղափարը օտար լեզուների ուսուցման համատեքստում 

պայմանավորված է  իր ֆունկցիոնալ լինելով: Ռացիոնալ եւ խելամիտ օգտագործման պարագայում 

այսպիսի նյութերը կարող  են ակտիվացնել ուսանողների հաղորդակցային գործունեությունը, 

բարձրացնել ուսուցման փորձը, եւ ստեղծել ներքին մոտիվացիա ուսանողների մոտ: Հոդվածում 

քննարկվում  է վավերական նյութերի դերը հաղորդակցային կոմպետենցիայի ձևավորման գործընթացում 

և վավերական նյութերի օգտագործման հնարավոր առավելություններն ու թերությունները, որոնք 

նպաստում են ուսանողների հաղորդակցային կոմպետենցիայի  ձևավորման եւ ճանաչողական  

գործունեության զարգացմանը: 

 

Л.Караханян 

Использование аутентичных материалов в обучении английскому языку 

 

Понятие аутентичных материалов  в контексте  сегодняшних  целей обучения иностранному языку 

связано с  его функциональностью.  При рациональном и продуманном использовании аутентичные материалы 

могут активизировать коммуникативную деятельность учащихся, разнообразить процесс  обучения, создать 

внутреннюю мотивацию учащихся к изучению иностранного языка.  В статье рассматривается роль 

аутентичных материалов в процессе формирования коммуникативной компетенции, а также возможные 

преимущества  и недостатки  использования аутентичных материалов, способствующих формированию 

коммуникативной компетенции и познавательной активности студентов. 

 

The notion of authentic materials within the context of contemporary objectives of foreign language teaching is 

indispensable due to its functionality. Given the rational use the authentic materials can activate the learners‘ 

communicative activity, variegate the learning process, and help learners enhance the proper motivation for the 

language learning. The article aims at reviewing the role of authentic materials as part of communicative competence 

formation, as well as discusses the possible benefits and disadvantages of applying authentic materials in learning 

contexts. 

 

Given the insufficient level of the English language proficiency among the students enrolled in a number 

of non-philological courses, teachers are constantly concerned with finding effective adequate materials that 

will contribute to the students‘ language development. In contemporary language teaching a lot of weight is 

given to the use of authentic materials. 

In this article we discuss the possible benefits that the incorporation of authentic materials in language 

classroom can have.  

The emphasis on the use of authentic language in language instruction is generally associated with 

communicative approach as with the inception of communicative language teaching the focus from English 

as a system to be studied changed into English as a means of communication. Therefore, selection of 

syllabus content was based on learners‘ communicative needs (Carter & Nunan, 2001). Henry Sweet (1899) 

was one of the first who believed that natural texts ―do justice to every feature of the language‖ while 

artificial materials include ―repetition of certain grammatical constructions, certain elements of the 
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vocabulary, certain combinations of words to the almost total exclusion of others which are equally, or 

perhaps even more essential‖. 

ESP as one of the most significant areas in language teaching field is designed to build up students‘ skill 

in order to enable them to communicate in English language and the materials that are included are basically 

chosen based on the learners‘ area of professional expertise (Tarnopolsky, 2009). 

In preparing and choosing materials for ESP learners, Palmero (2003) introduces different challenges that 

can arise. According to her these include the authenticity, simulation of real situations, flexibility on the part 

of topics used, and relevance to the discipline they aim to destine. One of the sources of materials for 

designing ESP is, as she calls authentic materials, which have no limit. Authentic materials include 

―instruction leaflets, journals, manuals, advertisements, internet links, inscription forms, demonstration 

videos, statistics, and job offers‖. 

The definitions of authentic materials vary slightly in literature. 

Taken from Peacock (1997), the definition of authentic materials is the materials that have been produced 

to fulfill some social purpose in the language community. Martinez (2002) defined that ‗Authentic would be 

material designed for native speakers of English used in the classroom in a way similar to the one it was 

designed for‘. Morrow relates it to ―a stretch of real language produced by a real speaker or writer for a real 

audience and designed to carry a real message of some sort.‖(1977) 

The main idea that is common to all these definitions is summed up by the words of Widdowson (1990) 

who stated that it is exposure to real language and its use in its own community. In other words, the use of 

authentic materials, including both the written and oral sources, helps to bridge the gap between classroom 

knowledge and ―a student‘s capacity to participate in real world events‖ (Wilkins, 1976). So, it‘s undeniable 

that students can benefit from being exposed to a language that is naturally occurring in social 

communication. 

Harding (2007) emphasizing the use of authentic materials provides some guidelines for ESP teachers for 

the approach they need to take and some dos and don‘ts as follows:  

• Think about what is needed.  

• Understand the nature of your students‘ subject area or vocation.  

• Spend time working out their language needs in relation to the subject.  

• Use contexts, texts, and situations from the students‘ subject area.  

• Exploit authentic materials that the students use in their specialism or vocation  

• Make the tasks authentic as wells as the texts  

• Motivate the students with variety, relevance, and fun.  

• Try to take the classroom into the real world that the students inhabit, and bring their real world into the 

classroom.  

However, ESP as a learner centered approach to teaching English, which is mainly based on learner needs 

and purposes for studying English, seems a very suitable platform for the implementation and introduction of 

authentic materials. The selection of authentic materials and the topics can be based on the assessment of 

learners‘ needs. Thus without losing time which is a very important issue in ESP courses the learners will be 

directly taught the materials they need in the real world which also includes the learners‘ job settings. 

Modern technology puts at teacher‘s disposal a wide array of Internet resources. Teachers can easily 

create lessons from news that is literally a few hours old as well as it enables teachers to tailor lessons to 

students' needs and interests. Internet resources can beneficially complement other areas of the curriculum. 

Such timely lessons may foster a sense of appreciation from students. 

There are many reasons why so many researchers and teachers get involved in exploiting and using 

different authentic materials in classrooms. Here is the list of major advantages: 

Authentic materials have a positive effect on student's motivation to learn. This may be considered as the 

most important benefit that authentic materials offer. Guariento and Morley (2001) wrote '...the use of 

authentic texts is now considered to be one way of maintaining or increasing students‘ motivation for 

learning. They give the learner the feeling that he or she is learning the ‗real‘ language; that they are in touch 

with a living entity, the target language as it is used by the community which speaks it' . Students can get the 

sense of achievement using authentic materials. Real discourse is presented, as in video interviews with 

famous people where intermediate students can listen for gist. They provide exposure to real language. 

Textbooks often do not have examples of incidental or improper English. 

The use of authentic materials leads to a more creative approach to teaching. 
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Authentic texts can encourage reading for pleasure because they are likely to contain topics of interest to 

learners, especially if students are given the chance to have a say about the topics or kinds of authentic 

materials to be used in class. 

―Reading texts are ideal to teach/practice mini-skills such as scanning, e.g. students are given a news 

article and asked to look for specific information (amounts, percentages, etc.), basic students listen to news 

reports and they are asked to identify the names of countries, famous people, etc. (ability to detect key 

words)‖ (Martinez, 2002). 

The same piece of material can be used under different circumstances if the task is different. Books, 

articles, newspapers, and so on contain a wide variety of text types, language styles not easily found in 

conventional teaching materials. Language change is reflected in the materials so that students and teachers 

can keep abreast of such changes. 

However, there are drawbacks to using authentic materials in their raw form without adaptation or 

support. Gardener and Miller (1999) mentioned several disadvantages.  

The first disadvantage is the complexity of the language. Authentic materials may be too culturally biased 

or too difficult to understand outside the language community thereby making them inaccessible to beginners 

or elementary learners. The second disadvantage is the learning burden. Authentic materials may contain 

items, particularly vocabulary, which are of low frequency and of peripheral use to the learner and may never 

be encountered again. The third disadvantage is that in learning contexts where authentic target-language 

materials are not readily available, obtaining them can be time consuming and frustrating.  

Martinez (2002) also mentioned two other weaknesses of using authentic materials. One is that some 

authentic listening materials have so many different accents that it is very hard for the learner to understand. 

The other is that the materials can become outdated easily, such as news in newspapers or magazines. Due to 

these reasons, some teachers may be frustrated by selecting and preparing these authentic materials for their 

learners. 

  The advantages and disadvantages can be summarized as follows. Among advantages are: 

- Students are exposed to real language 

- There is factual acquisition from most of them 

- Textbooks do not include inaccurate language 

- Authentic materials may be inspirational for some students 

- One piece of text may be used for various activities and tasks 

- There is a wide choice of styles, genres and formality in authentic texts 

- They can motivate students to read for pleasure 

The disadvantages are: 

- Authentic texts may be difficult to understand because of a culture gap 

- The vocabulary may be not exactly what the students need 

- They are rather difficult for beginners 

- Preparation of the texts and activities is often demanding and time consuming 

- There are many various accents and dialects in listening 

- The materials become outdated quickly (news) 

Despite the limitations, if teachers are enthusiastic and take advantage of the benefits and use them 

properly and in sufficient quantities, it may motivate the learners as it presents them with the real language 

they encounter outside the classroom. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Нарине МИНАСЯН 
 

Ключевые слова: психолингвистический аспект, политический дискурс, воздействие, сознание, грамматические средства, 

манипуляция, убеждение, достичь цели, грамматический анализ, аудитория  

Key words: psycholinguistic aspect, political discourse, influence, thought, grammatical peculiarities, manipulation, persuasion, to 
achieve a set goal, grammatical analysis, audience. 

 Բանալի բառեր` հոգելեզվաբանության տեսանկյուն,  քաղաքական խոսույթ, ազդեցություն, գիտակցություն, 
քերականական միջոցներ, մանիպուլյացիա, համոզմունք, հասնել նպատակին, քերականական վերլուծություն, 
լսարան: 

N.Minasyan 

Grammatical Peculiarities of Political Discourse: Psycholinguistic Aspect  

 

The given article deals with the psycholinguistic aspect of political discourse. Language influences thought: 

therefore if language is manipulated, so are the very processes of thought. The aim of the research is to reveal  

grammatical peculiarities of political discourse which can be regarded as means of persuasion. The choice of pronouns 

and sentence structures, the framing of questions, the use of modal verbs, parallelism and other grammatical means are 

subtly chosen to achieve a set goal. 

                                                                                                

Ն.Մինասյան 
Քաղաքական խոսույթի քերականական միջոցները.  Հոգելեզվաբանության տեսանկյուն 

 
Հոդվածում դիտարկվում է քաղաքական խոսույթը հոգելեզվաբանության տեսանկյունից: 

Ուսումնասիրության կենտրոնում խոսքային մանիպուլյացիայի քերականական մակարդակն է: 

Ուսումնասիրության նպատակը լսարանի վրա ներգործության քերականական միջոցների վերհանումն է: 

Քերականական միջոցները օգտագործվում են լսարանի վրա աննկատ (չգիտակցված) ազդեցության 

իրականացման համար, ինչը հնարավորություն է տալիս հռետորներին մանիպուլյացիայի ենթարկել 
ունկնդիրներին՝ նրանց գիտակցության մեջ ներարկել իշխանության համար տարվող իր պայքարի 

համար անհրաժեշտ նպատակներ, կարծիքներ և դիրքորոշումներ: 

 

В данной статье рассматривается психолингвистический аспект политического дискурса. В  центре 

изучения – грамматический уровень речевой манипуляции.  

Цель исследования - выявить  грамматические средства, с помощью которых осуществляется воздействие 

на адресата. Грамматические средства используются для реализации скрытого воздействия и позволяют 

ораторам манипулировать сознанием слушающих, скрыто внедряя в психику адресата цели, мнения, 

установки, необходимые политику в его борьбе за власть. 

 

Язык и политика - глубоко взаимосвязанные явления. Существует множество мнений различных 

исследователей относительно проблемы  их взаимоотношений.  

Среди исследователей нет общепринятого определения языка политики. В лингвистической 

литературе наряду с понятием «политический дискурс» (T.ван Дейк, Е.И.Шейгал, А.Н.Баранов) 

употребляются дефиниции «общественно-политическая речь» (Т.В.Юдина), «агитационно-

политическая речь» (А.П.Чудинов), «язык общественной мысли» (П.Н.Денисов), «политический 

язык» (О.И.Воробьева). 

Т.ван Дейк считает, что политический дискурс –это класс жанров, ограниченный социальной сферой, 

а именно политикой. Правительственные обсуждения, парламентские дебаты, партийные программы, 

речи политиков-это те жанры, которые принадлежат сфере политики. Политический дискурс-это 

дискурс политиков. Ограничивая политический дискурс профессиональными рамками, 

деятельностью политиков, ученый отмечает, что политический дискурс в тоже время является 

формой институционального дискурса. Это означает, что дискурсами политиков считаются те 

дискурсы, которые производятся в такой институциональной окружающей обстановке, как заседание 

правительства, сессия парламента, съезд политической партии. По мнению Т.ван Дейка дискурс 
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является политическим, когда он сопровождает политический акт в политической обстановке.
1
 

Как отмечает П.Б.Паршин, для политического текста речевое воздействие является основной целью 

коммуникации, на достижение которой ориентируется выбор лингвистических средств.
2
 

Власть, осуществляемая политическими деятелями, во многом зависит от того, насколько 

профессионально ими используется язык, ведь язык- это тоже средство осуществления власти, ее 

инструмент. Политик должен уметь выбирать нужные слова и выражения, чтобы донести до адресата 

свои мысли, свою политическую позицию. Язык политики предназначен для политической 

коммуникации. И в этой связи О.И. Воробьева, выделяя политический язык как самостоятельную 

языковую подсистему, даже говорит о возможном  новой дисциплины-лингвополитологии.  

Е.И.Шейгал пишет о том, что язык политики «следует рассматривать как один из профессиональных 

подъязыков- вариантов общенационального языка». Язык политики, прежде всего язык власти-это 

специальный язык для профессиональных целей.
3
  

Демократизация общественной жизни страны и развитие свободы слова, появление института 

свободных выборов органов власти изменили политическое лицо государства. Политики , 

применяющие манипулятивные технологии управления общественным мнением, остро поставили на 

повестку дня проблему изучения политического дискурса - главного проводника политического 

воздействия на массы избирателей.  Аргументация широко применяется в политическом дискурсе, 

что связано с одной из основных функций политического стиля: воздействовать на читателя и 

убедить его. 

Исследование того, как организовано содержание политического дискурса является 

исключительно актуальным, так как его изучение дает понимание механизма действий 

манипулятивных методик, применявшихся и применяющихся в политическом дискурсе. 

Таким образом, необходимо осветить и систематизировать процессы, характерные для политической 

аргументации, связанные с психолингвистикой.  

Основоположник психолингвистики Ч.Осгуд писал в работе 1954 г.: «…психолингвистика имеет 

дело с процессами кодирования и декодирования, поскольку они соотносят состояние сообщений с 

состоянием участников коммуникации»
4
. С этой точки зрения политическая риторика ориентирована 

на речь, которая воздействует на человека в сфере политики, а психолингвистический анализ 

высказываний сводится к характеристике языковых средств, с помощью которых изменяется 

состояние участников коммуникации. В этом аспекте психолингвистический анализ сводится к 

выявлению эффективности приѐмов речевого воздействия (работы А.Н. Баранова, О.С. Иссерс, П.Б. 

Паршина, Г.Г. Почепцова и др.). 

Как писал американский психолингвист Д.Слобин  ''язык может действительно иметь  важное 

влияние на то, во что люди верят, и что они будут делать''
5
. Президент Международной организации 

прикладной психолингвистики Татьяна Слама-Казаку, большое внимание уделяла проблеме 

словесного манипулирования. Она полагала, что психолингвистика должна заниматься не ‗словами‘ в 

общем смысле, а речью как проявлением вербальной активности в сфере коммуникации. По ее 

мнению, коммуникация это не просто передача информации, но прежде всего, стремление убедить 

собеседника. Соответственно, слова употребляются для оказания влияния на других людей.
6
 

Традиция изучения манипуляции восходит к работам психологов, социологов, политологов и 

лингвистов. Существуют различные дефиниции манипуляции  и ученые (Б.Н.Бессонов, Д.А. 

Волкогонов, В.Н.Сагатовский, Н.Н.Трошина, Э.Шострома, Г.Шиллер, Е.Л.Доценко, Н.А.Ожеван, 

Л.Войтасик, W.Riker, L.Proto, R.Goodin и др.) оценивают манипуляцию как «вид языкового 

воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, 

отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент». 

Иными словами, когда скрытые возможности языка используются адресантом высказывания для 

того, чтобы навязать адресату определенное представление о действительности, сформировать 

нужное отношение к ней, вызвать необходимую адресанту эмоциональную реакцию, мы говорим о 

                                                 
1
 Van Dijk T.A., What is political discourse analysis?, Political Linguistics, Ed.Jan Blommaert, Chris Bulcaen, 

Amsterdam, 1998, pp.34-35. 
2
 Паршин П.Б., Лингвистические методы в концептуальной реконструкции, Системные исследования, М., 1987, 

с.403. 
3
 Шейгал Е.И., Семиотика политического дискурса, Волгоград, 2000, с.19-114 

4
 Osgood Ch.E., Psycholinguistics, Bloomington, 1954, p.4 

5
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речевом манипулировании.  

Инструмент речевой манипуляции  – это любой вербальный знак, который в определенном контексте 

и смысле может иметь необходимое воздействие на адресата. В качестве инструментов речевой 

манипуляции   используются разнообразные лингвистические средства. В данном исследовании в 

центре изучения – грамматический уровень речевой манипуляции. 

Функционируя на грамматическом уровне, ИРМ используют возможности морфологии и синтаксиса: 

выбор грамматической формы, эллиптический язык, фигуры речи, особенности коммуникативных 

типов предложений и др. 

Что касается морфологических средств, то в первую очередь необходимо отметить использование 

пассивного залога вместо активного. Его принцип действия - оставить ответственное лицо (лица) «за 

кадром». Например:  

The territorial integrity of an independent nation has been violated.  

The sovereignty of one of the EU‘s neighbours has been blatantly swept aside.  

The aspirations of the Ukrainian people-to live in a country free from corruption and free to chart its own 

future-are being crushed. 

Субъект действия не упоминается, а камуфлируется с помощью страдательного залога: has been 

violated, has been blatantly swept aside, are being crushed.  

Выбор грамматической формы способен актуализировать действие, если например, вместо 

настоящего времени использовать прошедшее. В следующем примере используется настоящее время 

(the Present Indefinite Tense), хотя речь идет о событиях в прошлом. The new Ukrainian government 

faces massive challenges.  

Такой выбор грамматической формы позволяет добиться эффекта сопереживания в момент 

прочтения. Использование «исторического настоящего» призвано создавать яркую картину 

описываемых событий.
1
  

Длительные времена могут придать динамизм и эмоциональность (continuous forms). It matters 

because this is happening in our own neighbourhood-on the European continent where in the last 70 years 

we have worked so hard to keep the peace.  

Длительная форма глагола указывает на события, которые находятся в развитии (is happening). В 

рамках данного высказывания такой выбор обусловлен необходимостью подчеркнуть, что действие 

динамично разворачивается на момент другой, не совсем уместной ситуации. «Продолженные формы 

более эмоциональны».
2
  

Сослагательное наклонение выражает отношение к возможности, желательности, необходимости 

некоего события. 

If we shrunk from the world we would be less safe and less prosperous. 

 Необходимо отметить, что политики часто используют модальные глаголы, особенно глаголы 

выражающие возможность, необходимость, долженствование, желательность действия. 

 So we must stand up to aggression, uphold international law and support people who want a free, 

European future. We must be clear with the Russians about their actions. And we must back the Ukrainian 

people. So first, we must find a way to defuse the situation and to restore stability in Ukraine. 

Союз  so широко употребляется для того, чтобы показать, что следующее предложение является 

логичной последовательностью и должно быть автоматически принято. 

Если вопросы начинаются с модального глагола will, это усиливает значение глагола, что выражает 

вежливый и тактичный настрой собеседника, и также побуждают адресатов к действию. 

Bearing in mind that it was the Prime Minister`s predecessor, when she was Education Secretary nearly a 

quarter of a century ago, who first formulated that policy, will the Prime Minister tell us when he thinks that 

that promise [the provision of nursery education for all] might be delivered- this year, next year, sometime 

or never? Paddy Ashdown,Questions in the House, Hansard (22 March 1994) 

Необходимо обратить внимание на использование местоимений в политическом дискурсе, так как 

оно является также одним из средств манипулирования общественным мнением, а также значимой 

характеристикой политика, отражающей его мировоззрение и идеологию.
3
 

                                                 
1
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Краснодар, 2005, с.290-300. 
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Прежде всего, местоимение 1л.мн.ч. we может служить инструментом контакта оратора с 

аудиторией. Местоимение we способствует тому, чтобы слушающий осознал, что говорящий такой 

же, как и он сам. 

But, my friends, we are on our way. 

Использование местоимения we может свидетельствовать о приоритете коллектива, активное 

употребление местоимения 1л.ед.ч. I, напротив, свидетельствует о приоритете индивидуума. 

I didn‘t come into politics just to fix what went wrong, but to build something right. 

Различные синтаксические средства - еще один ресурс манипулятивности политического дискурса. 

Эллиптические и параллельные конструкции, а также инверсия и обособление - самые 

распространенные воздействующие средства. Так, эллиптический язык (с пропуском некоторых 

элементов высказывания) заставляет читателя самого заканчивать или дополнять предложения, и он в 

некоторой степени становится соавтором дискурса, принимая, таким образом, точку зрения  автора. 

Эллиптические конструкции создают живой разговорный поток речи,  заставляют читателя 

достраивать фразы, а также задают особый ритм и темп высказывания. Как известно, «эллипсис... 

придает тексту динамичность, большую выразительность, усиливает его экспрессивность».
1
  

In other words, a job, a voice and hope for a better future. 

Параллелизм - соединение двух и более сочиненных предложений (или частей их) путем строгого 

соответствия их структуры - грамматической и семантической.
2
 

 Labour will win by being the party of democratic renewal: demolishing unaccountable quangos, devolving 

power to the nations and regions of Britain and providing a Bill of Rights. 

Параллельные конструкции акцентируют внимание читателя на определенных элементах 

высказывания. В данном примере  Тони Блэр, обращаясь с предвыборной речью на избрание нового 

лидера лейбористской партии, используя demolishing, devolving, providing, дополняет значение фразы 

the party of democratic renewal. Это риторический прием, который в данном случае используется для 

убеждения аудитории в логическом и демократическом подходе лейбористской партии. 

В качестве ИРМ на грамматическом уровне инверсия выполняет эмфатическую функцию: And today 

European leaders have backed their position.Необычный порядок слов позволяет выделять ту часть 

предложения, которую автор считает наиболее важной или информативной. Союз and и наречие 

времени today представлены в начальной позиции, тем самым акцент делается на изменении позиции 

Европейских лидеров к России в данный момент (то есть отношение к России было другое, а теперь 

оно изменилось). 

Выбор коммуникативного типа предложения - еще один способ повлиять на восприятие читателя.  

Так, например, повествовательные предложения  являются нормой в передаче информации.  

По мнению Сары Торн, целью использования простых предложений является намерение оратора 

продемонстрировать аудитории свою искренность.
3
 

The deficit is falling. 

Our economy is growing. 

Если рассматривать сложные предложения, то необходимо остановится на сложноподчиненных 

предложениях. Если в начале бывает главное предложение, а затем придаточное, то в этом случае 

оратор предоставляет нужную и важную информацию, лишь затем комментирует и дает 

дополнительную информацию. В данном случае все происходит в естественном, логичном порядке. 

Однако зачастую ораторы в начале употребляют подчиненное предложение, лишь затем главное. В 

данном случае политики  удерживают информацию до определенного момента в дискурсе. 

 Вопросительные предложения также используются в политическом дискурсе. В 

политическом дискурсе встречаются различные виды вопросов, в частности риторические, которые 

не предполагают ответа, а выступают в роли скрытого утверждения. Часто употребляются также 

специальные вопросы. 

 When the world wanted rights, who wrote Magna Carta? 

 When they wanted representation, who built the first Parliament? 

 When they looked for compassion, who led the abolition of slavery? 

                                                 
1
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой, М.: Большая Российская энциклопедия, 

2002, с. 592 
2
 Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой, М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2002, с.416. 
3
 Sara Thorne, Mastering, Advanced English Language, Macmillan Master Series, 1997, p.81 
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 When they searched for equality, who gave women the vote? 

 When their freedom was in peril, who offered blood, toil, tears and sweat? 

 And today-whose music do they dance to? 

 Whose universities do they flock to? 

 Whose football league do they watch? 

 Отрицательно-вопросительные предложения позволяют политикам убеждать, что данное 

высказывание принимается как должное. 

   Should not she (Clare Short) pay tribute to the achievement of those women, who now have new 

opportunities? Does not it show that what the Government say is right? 

Oliver Heald,Orders of the Day- debate on Sexual Discrimination, Hansard (10March 1994) 

 Из четырех коммуникативных типов предложений, восклицательные и побудительные 

предложения также используются в политическом дискурсе.  

Как известно, восклицательное предложение –это предложение, в котором выражение основного 

содержания мысли сопровождается выражением чувств говорящего, связанных с этим содержанием и 

передаваемых посредством особых слов (междометий, восклицательных членов) и/или 

восклицательной интонации.  

Побудительное предложение-это предложение со значением волеизъявления, побуждения к 

действию; сказуемое побудительного предложения обычно выражается глаголом в повелительном 

наклонении.
1
 

Таким образом, грамматический анализ небольших отрывков из выступлений политиков позволяет 

констатировать наличие специальных грамматических средств, с помощью которых осуществляется 

воздействие на адресата. Грамматические средства используются для реализации скрытого 

воздействия; и позволяют ораторам манипулировать сознанием слушающих, скрыто внедряя в 

психику адресата цели, мнения, установки, необходимые политику в его борьбе за власть. 
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И.Мирзоян 

Î бучение английскому языку методом совместной работы  
 
Â  ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðåïîäàâàíèå àíãëèéñêîãî ÿзû êà ïî òåõíîëîãèè ñîâìåñòíîé ðàáîòû . Ñ îòðóäíè÷åñòâî 

íàëàæ èâàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû  ó÷åíèê ïðèîáðåë çíàíèÿ è ñïîñîáû  äåÿòåëüíîñòè, îïû ò îáù åíèÿ è ñîöèàëüíîé 
àêòèâíîñòè. Çàäà÷à ó÷èòåëÿ â ïðîöåññå ñîòðóäíè÷åñòâà ñîçäàòü ðåàëüíóþ  ñèòóàöèþ  îáù åíèÿ, êîòîðàÿ òðåáóåò îò 
ó÷àñòíèêîâ ïðîÿâëåíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè âíóòðè êîëëåêòèâà. Î áó÷åíèå â ñîòðóäíè÷åñòâå îáåñïå÷èâàåò 
íå òîëüêî óñïåø íîå îñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, íî è ñïîñîáñòâóåò èíòåëëåêòóàëüíîìó ðàçâèòèþ  ó÷àù èõñÿ, èõ 
àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â äîñòèæ åíèè ïîñòàâëåííîé öåëè.  

Â  ðåçóëüòàòå ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå èíòåðåñòíû ì, öåëåíàïðàâëåííû ì è ýô ô åêòèâíû ì. 
 

իրզոյան 
Անգլերենի դասավանդումը համագործակցային մեթոդով

Collaboration is organized so as to make the pupil acquire knowledge, means of activities, communication 
experience and social activity. The aim of a teacher is to create a real situation of communication which will demand 
from participants to show their cognitive activity among group-members during the collaborative process of teaching. 
Collaborative teaching provides not only successful understanding of the academic material, but it also promotes 
intellectual development of pupils, their activity and achievement of their aims independently. 

As a result the process of teaching becomes more interesting, purposeful and effective. 

 

For the past three decades, educators have recognized the value of learning collaboratively. Educators 

widely recognize that students do not learn well when they are isolated ―receivers‖ of knowledge. Indeed, 

students must overcome isolation in order to write and to speak. 

Collaborative learning exercises-such as peer review workshops, collaborative research assignments, 

group presentations, collaborative papers, discussion groups, - are important components of our classrooms 

because they encourage active learning, giving students the opportunity to become more deeply engaged 

with each other. 

The purpose of the article is to highlight the significance of cooperative and collaborative work in general 

and suggest practical activities that serve as stepping stones to promote collaboration and cooperation in 

teaching English. 

Researchers such as Dillenbourg, Roschelle and Teasley agree that it is important to make a distinction 

between cooperation and collaboration. While cooperative  learning can be defined as ―working together to 

accomplish shared goals‖, collaborative learning is a method that implies working in a group of a two or 

more to achieve a common goal, while respecting each individual’s contribution to the whole. Roschelle and 

Teasley describe cooperative work as a task that is accomplished by dividing   it among participants, where 



  

~~  115599  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

―each person is responsible for a portion of the problem solving‖ and they see collaborative work as ―the 

mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve the problem together‖.
1
 

The key difference between these approaches to group work is that cooperation is more focused on 

working together to create an end product, while successful collaboration requires participants to share in the 

process of knowledge creation. In other words, cooperation can be achieved if all participants do their 

assigned parts separately and bring their results to the table; collaboration, in contrast, implies direct 

interaction among individuals to produce a product and involves negotiations, discussions, and 

accommodating others’ perspectives. 

According to Nelson, cooperation is ―a protocol that allows you not to get in each other’s way‖ as you 

work. He uses the example of an assembly line and reaches the conclusion that ―a cooperative enterprise 

could in some way be done, as long as you had enough time or other resources, by a single person‖.
2
 

Numerous studies show that collaborative learning, as compared to working independently, results in 

deeper information processing and more meaningful psychological connections among the participants. 

The goal of collaboration is to create new insight during discussions and to move students closer to an 

understanding of alternative perspectives. While working together, students build new understanding by 

challenging others’ ideas and defending their own. When successful, this creates product that is different 

from what any individual could produce alone. 

Kaye believes that the single most important criterion for collaboration is the synthesis of information that 

is, creating a new product through the combination of different perspectives, talents, ideas, which is quite 

different from what each of the participants could have created on his or her own. An indispensible element 

to collaboration is that all those involved in a collaborative task contribute more or less equally.
3
 

Important questions to assess if a classroom task is truly collaborative include: 

a. Are the students negotiating and accommodating one another’s perspectives? 

b. Is everybody contributing equally? 

c. Have different perspectives been included in the final product? 

As beneficial as these strengths seem, collaboration is not always easy to achieve. Some authors point out 

that dividing students into groups and asking them to work collaboratively will not guarantee that they will 

really do so. This is not surprising, as collaboration places more structural interpersonal, and cognitive 

demands on individuals than more passive cooperative activates do.
4
 Collaboration often does not come 

naturally to our students especially in cultures that encourage individual responsibility and accountability. 

Think about it- we grade our students based on their individual effort and results, so when we ask learners to 

work in group, it may contradict the structure they are used to and become a major challenge, both 

emotionally and cognitively. 

It isn’t always easy to use the method of collaboration: students come to our classes with their own 

backgrounds, personal relationships all of which affect the way learners interact. 

The good news is that teachers do play an important role in shaping students’ experiences. That is why it 

is necessary to include more collaborative tasks in our regular teaching and work towards increasing 

students’ awareness of the numerous benefits of collaboration. However, obstacles to collaboration can be 

overcome by being consistent cultivating a positive environment.  

The following suggestions will help establish consistency in collaborative group work: 

1. during a pre-collaboration period, make sure students are motivated to participate; 

2. everybody must participate and all ideas should be accommodated: 

3. we needn’t get discouraged when collaborative task results in some emotional responses from 

students and the teacher must keep creating opportunities for learning to work collaboratively. 

We should consciously raise students’ awareness of the advantages they receive while sharing resources 

and expertise. The result will be students who are more accepting of different opinions and increased 

tolerance in the classroom. 

Such kinds of activities can be used in the classroom to introduce students to collaborative work. They 

require different degrees of collaboration, and the point to prepare students at the beginning and intermediate 

                                                 
1
 Dillenbourg, P., Roshelle, J., and S. Teasley. 1996 The evolution of research on collaborative learning. p. 189-211. 

2 Nelson, R. 2008. Learning and working in the collaborative age: A new model for the work-place. Video of presentation at Apple 

Education Leadership Summit, San Francisco. www. Edutopia.org/randy-nelson-school-to-career-video. 
3 Kaye, A.R. 1992. Learning together apart. In Collaborative learning through computer conferencing, ed. A.Kaye Berlin. Springer-

Verlag , p. 1-24 
4 Kreijns, K. P. A. Kirschner, and W.  Jochems. 2003. Identifying the pitfalls for social interaction  in collaborative learning 

environments: A review of the research. Computers in Human Behavior 19, p. 334-335  
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levels for more complex group work and tasks that they will eventually encounter in their ESL classes. The 

difficulty levels of these activities can be adjusted up or down, depending on the language level of the class. 

The group sizes can also be adjusted for the size of the class and the particular activity. 

 According to Smith, K.A. the following activities can be used for an effective collaborative way of 

teaching.  

Collaborative activity 1: Preparing and structured survey 

 A survey activity works well in terms of collaboration because of variety of people are in involved in 

asking and answering questions. The language objective is to practice relevant grammar constructions and 

functions that can be included in the questions and responses of the survey instrument. 

Materials: survey questions, paper. Time required: 25-30 minutes 

Step 1: The teacher or the students prepare different sets of survey questions beforehand, which can be 

purposefully designed to practice targeted grammatical structures: ―Where did you use to live? What do you 

prefer to drink with your meals? Where are you going after school?‖ When constructing the survey question, 

students should avoid questions that can be answered with a simple ―yes‖ or ―no‖.  It also helps to require 

students to answer the survey question in complete sentences. 

 Step 2: Students form groups and each group uses a set of questions to interview members of their 

group. To increase the variety of responses, each group can ask different survey questions. Every student in 

each group must ask and answer a set of questions. 

Step 3: Each group assigns a scribe who record all the answers to the group’s survey questions.  

Step 4: Group members choose a representative to present their group’s survey responses to another 

group or to the whole class. 

Collaborative activity 2: The secret of the Internet 

In this activity students discuss important components of the Internet, such as Wiki-pedia  and social 

networking websites. The activity is most appropriate and interesting for teenagers and adults who are 

familiar with the Internet. The language objectives are the technical vocabulary and language functions 

associated with the Internet and social networking.  

Materials: Internet access is preferable but not required. Time required: 25-35 minutes 

Step 1: As the whole class students take turns naming their favorite Internet site for homework, 

communications, entertainment, or social networking. 

Step 2: Students form groups and brainstorm about the features of websites and procedures to access or 

join social networking or other websites. This generates a large amount of useful specialized English 

vocabulary. One student from each group documents the vocabulary generated by that group. 

Step 3: Each group takes a turn presenting the results of their discussion to the whole class, and all the 

class members take turns giving their reactions and opinions about the feature and procedures of the Internet. 

Step 4: The teacher tells students that ―the rules of the Internet‖ have changed. Students can continue 

storing and accessing information on the Internet, but only their personal information will be available. 

Students vote for or against this idea and explain their choice. 

They also discuss how this would change the Internet. 

Step 5: The whole class continues to share their ideas about the nature of the Internet. If the class has 

Internet access, students can demonstrate different websites and novel features that they are familiar with. 

This is another type of activities that can be followed while organizing collaborative work. 

Collaborative activity 3.  The Sacrifice 

 Aim:  

 To help the students be aware that scientific inventions should only serve for the improvement of 

people’s lives and they should not cause harm. 

 To help the students be aware that the individuals should be ready to sacrifice their achievements for the 

sake of humanity. 

Objective: 

The students will be able to identify that the story suggests that scientific inventions can be applied both 

for good and evil and the interests of peace might require sacrifice from particular person. 

Message: 

 A young scientist finds a cure for cancer after working on a project for some years. The day he invents it 

he finds out that their sponsor wants to use it for evil purpose. He makes a crucial decision and burns all his 

papers for the sake of humanity. The story shows that people can sacrifice their fame for the safety of 

humanity in order that others do not suffer. 
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Vocabulary:  Cancer, an invention, a cure, a disease, a research, to hire, to improve, to share, damage, to 

cause, to suffer, evil, to trust, regret,  

Pre-reading questions: 

Do you think you could make sacrifice for somebody? Why? 

Why not? 

Post-reading questions: 

Why did Sargis burn his papers? 

What decision would you make if you were Sargis? 

Follow-up 

Ask the students to find out about a real event from the life of their relatives, friends and famous people 

when they have made a sacrifice for something or somebody. 

Materials: survey questions, paper. Time required: 30-45 minutes 

Collaborative and cooperative teaching method can also be used while using films in the classroom. 

Depending on the teaching aims and objectives, the class might watch a complete film or only parts of it, as 

one or two key scenes can be sufficient to illustrate a linguistic or cultural point. The following pre-, while-, 

and post-viewing activities prepare students to discuss films or individual scenes in the classroom.  Pre-

viewing activities elicit what students already know about a topic and make the actual viewing of the film 

more meaningful.  When discussing stereotypes as a previewing activity, students can describe how they 

view a person from a particular ethnic group or minority. After viewing a film, students can discuss the 

degree to which their stereotypes coincide with the ones shown in the movie. The possible origins of 

stereotypical notions in the mass media and advertising also offer an opportunity to analyze the source of 

bias. Bearing in mind the teaching aim and the students’ language skills, it may be useful to provide learners 

with an introduction to the film or a particular scene before they actually watch it. ―Movie trailers can be 

used for this purpose; students first watch the trailer and speculate about the film’s details, such as the 

protagonists, plot, and setting. Provided there is a broadband connection, trailers of most recent films can be 

downloaded from the Internet. A similar activity is to display a film still, which is a photograph of a movie 

scene that can be found in a magazine or on the Internet and used as a prompt to make students speculate 

about the movie‖. 
1
    

To focus attention on certain characteristics of spoken language, students listen to the sound without the 

picture and imagine what the scene is about. However, this activity can be challenging for students who are 

not accustomed to the features of authentic language, such as strong accents and dialects, unclear 

articulation, slang, colloquialisms, and idiomatic expressions. When the visual input is missing, the task 

becomes even more difficult. It is often helpful to pre-teach difficult vocabulary before students actually 

watch a film. For example, the teacher can hand out a list of words taken from a dialogue or describe a scene 

and have the students guess about the situation the vocabulary refers to.   

―While-viewing activities provide an opportunity to deepen understanding of the film and conduct a 

comprehension check. One idea from Taylor is for the teacher to play a scene with the sound off and the 

English subtitles on (subtitles can be in the students’ first language if the level demands). The teacher then 

replays the scene with both the subtitles and sound, and replays it a third time with the sound alone and no 

subtitles. This technique is especially suitable for dramatic scenes, or when dialect or slang is spoken, 

because it facilitates understanding and makes students feel more confident‖.
2
 If the focus is on listening or 

understanding individual words and phrases, the teacher can prepare a handout with expressions, some of 

which are taken from the film with others added that sound similar. While they watch the scene, the students 

have to identify the vocabulary that is actually used. Students can observe highly visual cultural details like 

body language, rituals, or festivals when watching a scene without the sound. To increase sociocultural 

awareness of food, festivities, and the appearance of people and places, students write down the differences 

they recognize between their own culture and the one they view in a movie sequence or scene.  

Post-viewing activities allow students to check their comprehension and use the new language they have 

learned. In the activity called ―Fly on the Wall,‖ students reconstruct a movie scene from memory, as if they 

are unseen witnesses. After writing down their accounts, they view the scene again to check their recall and 

have the opportunity to amend their rendition. To strengthen their descriptive abilities, students can analyze 

characters in a film and write descriptive portraits of the characters’ appearance, education, profession, 

relationships, likes and dislikes, and other qualities. 

                                                 
1 Stempleski, S and B. Tomalin. 2001 Film Oxford: Oxford University Press. 
2 Taylor, K 2005. Using DVD and video in your ESL class: Part two. http:/eltnotebook blogspot.com/2007/01/. 
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 An effective way to stimulate students’ empathy towards characters whose behavior may seem 

incomprehensible and even despicable is to ask the students to put themselves into the person’s shoes and 

write a diary entry from the character’s point of view. Each student then engages in a discussion with another 

student who is writing the diary of another character. During this role play each student defends his or her 

character, which gives students insight into unfamiliar points of view. The parent-child conflict in the film 

Double Happiness is thought-provoking and offers various points of view, so it fits well with this activity. 

The intercultural learning assignment is task-based and combines language learning with various key 

skills, including using the Internet, writing a summary, developing presentation skills, and working as a 

team. When choosing a film for the project, the teacher has to make sure that the complexity of the topic and 

the film’s rating are suitable for the students’ ages. The required background knowledge for the analysis of 

the film, such as nonverbal or paraverbal communication and relevant cultural categories, should be 

introduced and discussed before the students watch the film.        

To begin, students in groups of three are assigned to watch a film that deals with intercultural aspects and 

to complete an assignment. At the beginning of the project, it is recommended that team members agree on 

basic rules regarding their teamwork, responsibilities, communication, and deadlines. The teacher should be 

available as an adviser during the project. The teacher gives the students one set of questions regarding the 

film in general and another set to analyze the film from an intercultural point of view. Students watch the 

film and conduct research to answer these questions and produce a summary report that will eventually be 

presented in front of the whole class.      

1. General questions for evaluating a film. 

 What is the film about? Summarize the film. 

 What genre is the film-for example, is it a drama, a historical drama, a comedy, a thriller, or a 

documentary? 

 What is the message of the film? 

 Whose point of view is shown in the film? 

 Who are the different characters portrayed in the film? 

 Is the film based on a book? Who is the writer? 

 Who is the director? 

 Who are the actors? Do they play their parts convincingly? 

 How was the film made? (For example, some directors do not use professional actors, and Ken Loach, a 

British filmmaker whose films include Save the Last Dance and Bread and Roses, aims for a particular view 

of realism and an authentic interplay between the actors so that some scenes in his films are not scripted). 

 In your opinion, is the film structured in a way so that the audience can follow the plot easily? Does it 

manage to uphold suspense? 

 How would you describe the language used in the film and the actors
,
 way of speaking? 

 How did you feel watching the film? 

 Were there any images or sounds you found particularly impressive? 

 Which scene(s) do you find most memorable? 

 What do you think of the ending of the film? If there were a sequel to the film, how would you like the 

story to continue? 

 How would you rate the film? For example, was it entertaining, funny, instructive, sad, trite, etc.? 

2. Questions for evaluating the intercultural aspects of a film. 

 What cultural aspects, values, attitudes, and behaviors of the respective cultures are shown? 

 Do you think the conflict in the film could also occur in your community? 

 What is the conflict about? How does the conflict  evolve? Is it resolved? 

 Could the conflict have been avoided or resolved differently? 

 Does the film help you better understand the particular community? 

 To which character(s) do you relate most? Why? 

 Can you understand the motives of all the people involved, even if you don
’
t sympathize with them? 

 Are characters portrayed as stereotypes, or are they like real-life people? 

 Were you aware of the problems shown in the film before you watched it? 

 How has the film changed your attitude towards the problem and/or groups portrayed in the film? 

 Who is the director? Is he or she part of the minority or community shown? Did he or she have any 

advisers? (Names are usually listed in production credits at the end of the film). 
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 How was the film received by the ethnic group or minority portrayed in the film? 

 Could the film be set in your culture as well? 

 Would you recommend the film to others to learn about the particular intercultural aspects or conflict? 

Using their research and the two sets of questions, the students compose their drafts of the film summary 

and exchange their paper with another member of the group for peer editing. 

After revising each other’s summaries, the students take turns reading their work out loud to the group, 

and one member is put in charge of compiling a final draft that the group will present to the class. At the end 

of the composing process a short report on the students’ experiences of organizing their teamwork can be 

included in the assignment; these experiences will be particularly interesting if the team members come from 

different cultural backgrounds.  

Film is also a rich resource for the language learning classroom, especially at the advanced level, when 

students can appreciate and benefit from the complex themes and resulting discussions. Instructors who use 

films in the classroom will find that the use of authentic language combined with thought-provoking drama 

broadens cultural competence and improves the collaborative and cooperative methods while teaching 

English, too. 

As mentioned previously, a key criterion for collaboration is equal participation. However, as we all 

know, strong students often take the initiative in group work and drive the whole task, while weaker students 

contribute less. It is important to create a chance for students with less-developed language skills to express 

themselves and contribute to the over-all success of the group. It is true that some students are not good at 

vocabulary, or grammar; however they must be great at drawing or be good athletes. Such students often 

make excellent ―designers‖ or ―messengers‖ for the team. Here is what I have been doing in my classes to 

encourage weaker learners to participate: 

 I make it explicit that if anybody does not participate, the entire team or group will lose points. 

  In order to provide students with enough opportunities to take part, I include a physical and a creative 

part in the task. I tell students they will earn more points if they add illustrations or design a logo for their 

reports or presentation. And, when possible, I add physical component in the task, students need to run, or 

hop, or throw a dart when they finish their task. 

Observations show us it is usually the less-advanced students who do the physical and the creative parts 

of the task. They seem to enjoy it, but what is more, being involved tends to increase their general motivation 

level, which in turn has a beneficial effect on language learning. 

So, the teacher should refrain from assigning students absolute roles for group work. It is important for 

student to learn to negotiate and work together. Students themselves should be the ones to decide who will be 

the scribe or the presenter, or who will do the physical and creative parts of a task. However, if students are 

very young or new to collaboration, it is better initially to support them by arranging an activity that will 

demonstrate different roles. For instance, during a brain-storming activity teachers should assign one student 

to keep track of the vocabulary as other students go around the classroom gathering words from their 

classmates. 

Teachers should be prepared for emotional reactions. If you get them, remember that the cause is not 

you—these reactions are a part and a parcel of the collaboration. Bruffee points out that in collaborative 

tasks, ―instructors willingly relinquish most of their classroom authority' in order to entrust and empower the 

learners to take control of their own learning.‖
1
 

―Emotions, both positive and negative, seem to be inevitable in collaborative learning. This is especially 

true with heterogeneous groups that have not had the prior experience of working together. With 

collaboration, students have to deal with power issues (who control the task?) as they accommodate different 

ideas and question their own point of view‖.
2
 

Therefore, instructors need to prepare for emotional reactions from students and consider ways to handle 

the situation. Here are few suggestions: 

 Stay calm and positive, and be careful about getting involved. 

 Remind students that they are learning a new skill—negotiating the work— and that it is important to 

offer their expertise and respect the expertise of others. 

                                                 
1 Bruffee, K.A. 1999, Collaborative learning: higher education, interdependence, and the authority of knowledge.2nd ed. 

Baltimore:Johns Hopkins University Press. 
2 Jones, A. , K. Issroff. 2005. Learning technologies: Affective and social issues in computer-supported collaborative learning. 

Computers and education, p.  395-408  
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 Use metaphors like learning to ride a bike, falling when trying to roller-skate, or typing slowly when 

first using a computer. 

 Assure students that some tensions are natural and will soon go away. Students take a lot of social 

referencing from their teachers, and they will most likely adopt such an attitude and continue collaborating 

with the group. 

 Introduce micro-collaboration behaving students’ work on smaller projects that are easier to manage. 

Incorporating this type of smaller task frequently enough builds up familiarity and contributes to students’ 

positive experience. 

The aim of this article is to share a lesson that we learn while trying to organize collaborative and 

cooperative activities. And the lesson is this: even if it fails the first time, give it a second chance. Sometimes 

we are initially frustrated trying to set up such collaborative tasks. The activities seem messy, noisy, and 

chaotic: sometimes students run to us complaining about their group mates. It seems not an ideal, blissful 

teaching situation that makes us give up doing collaborative activity. But the main idea is that, like a lot of 

other skills in life, the ability to collaborate is a learned skill and it can hopefully be developed if students are 

given enough opportunities. 

Thus, it is necessary to divide students into groups, tell them that everyone should participate, and reward 

students lavishly with praise and grades when they truly collaborate. 

So we may also make it clear that dividing the task and completing it separately is not acceptable. And 

eventually it works after several awkward attempts, our students start talking and sharing ideas; they 

decorate the walls with great word lists and posters that they have created together, and they take pride in 

them. 

What is more, they relax in group work. It is no longer a competition against one another, but a fun 

process of working together to build something new. 
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research, academic achievement results, collective teaching experience, peer review and evaluations, cooperative learning 
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Ключевые слова: групповое обучение, принцип личностной направленности, принцип коллективного взаимодействия, 

коммуникативный подход, обсуждение парами,  

Բանալի բառեր: համատեղ ուսուցում, աշակերտակենտրոն ուսուցում, ուսուցչակենտրոն ուսուցում, գիտուսուցման 
ծավալ, հաղորդակցում, լեզվի հաղորդակցական ուսուցում, անհատական պատասխանատվություն, թիմի 
անդամներ, քննարկումներ զույգերով, միջխմբային հարաբերություններ, կրթական հետազոտություն, 
գիտաուսուցման արդյունքներ, միատեղ ուսուցման փորձ, վերանայում և գնահատում համադասարանցիների 
կողմից, համագործակցային ուսուցման մարտավարություն: 

 
Դ.Պետրոսյան 

Համագործակցային ուսուցումը որպես ուղեցույց աշակերտների ուսուցման համար 

  
Սույն հոդվածում քննարկվում և ներկայացվում են տարբեր հեղինակների մոտեցումներ 

դասապրոցեսում համատեղ ուսուցման կարևորության մասին: Հոդվածում կրկին անգամ շեշտվում է 

անգլերենի ուսուցչի կողմից աշակերտ/աշակերտ, ուսանող/ուսանող փոխադառձ կապի կազմակերպման 

անհրաժեշտությունը: Այն նույնպես կարող է խթան հանդիսանալ ուսման որակի բարձրացմանը, նյութի 

ավելի լավ տիրապետմանը: Համատեղ ուսուցումը հնարավորություն է տալիս կենտրոնանալ լեզվի վրա 

և ոչ թե նրա ձևի կամ տեքստի` զարգացնելով դատողական մոտեցում, որն ապահովում է աշակերտի 

ինքնուրույնությունը, փոխարեն նրա կախվածությանը ուսուցչից: 

 

 Д.Петросян 

Обучение в сотрудничестве как руководство по осуществлению 

 личностно-ориентированного обучения  

 

Практическая реализация коммуникативного подхода к развитию умений и навыков иноязычного общения 

вытекает из таких основополагающих принципов данного подхода обучения, как принцип личностной 

направленности обучения (personal involvement), и принцип коллективного взаимодействия обучаемых в 

процессе учебной деятельности (interaction ). Организация работы небольшими группами даѐт хороший 

эффект, так как общение осуществляется более непринужденно. Кроме того, воспитывается чувство 

коллективизма, ответственности, развивается способность сориентироваться в создавшейся ситуации. 

Постепенно исчезает боязнь говорить у учащихся, которые ранее испытывали робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. А главное – групповая работа учит учащихся самостоятельности. 

 
It is our task here to present some considerations concerning cooperative learning hold by various authors due to 

which cooperative arrangements are found superior to either competitive or individualistic structures. The information 

regarding cooperative learning would appear to be a necessary accomplishment for a teacher of English (at what-ever- 

sort of school he/she may be teaching) who acts to ensure and facilitate student –student interaction. Cooperative 

learning suggests possible activities focusing on the ―whole language‖ and not only on form and text, as well as 

developing critical thinking which entails learner-autonomy instead of learner-dependence and teacher-centered 

learning instead of learner-oriented. 

                                               
Cooperative learning methods which refer to methods teachers use to organize students into small groups, 

in which students work together to help one another learn academic content, are extensively researched, and 

under certain well-specified conditions they are known to substantially improve student's achievement in 

most subjects and grade levels. 

Unlike individual learning, which can be competitive in nature, students learning cooperatively capitalize 

on one another‘s resources and skills (asking one another for information, evaluating one another‘s ideas, 
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monitoring one another‘s work, etc.).  Yet, from the works of some researchers it may be concluded that the 

structured forms of cooperative learning that have proven to be effective are not used as often as other forms. 

Further, there remain considerable debates about the theoretical basis for achievement outcomes of 

cooperative learning. Furthermore, the teacher's role changes from giving information to facilitating students' 

learning.  

A few words may not be out of place here concerning reports and views on cooperative learning held by 

various authors in terms of its: historical development, concept, basic elements, the role of teacher and 

students in accordance with its strategy and advantages. There have been hundreds of studies of cooperative 

learning focusing on a wide variety of outcomes, including academic achievement in many subjects, second 

language learning, attendance, behaviour, intergroup relations, social cohesion, acceptance of classmates 

with handicaps, attitudes toward subjects, and more.        

Prior to World War II, social theorists such as Allport, Watson, Shaw, and Mead began establishing 

cooperative learning theory after finding that group work was more effective and efficient in quantity, 

quality, and overall productivity when compared to working alone. However, it wasn‘t until 1937 when 

researchers May and Doob found that people who cooperate and work together to achieve shared goals, were 

more successful in attaining outcomes, than those who strived independently to complete the same goals. 

Furthermore, they found that independent achievers had a greater likelihood of displaying competitive 

behaviours.
1
  

Philosophers and psychologists in the 1930s and 40‘s such as John Dewey, Kurt Lewin, and Morton 

Deutsh also influenced the cooperative learning theory practiced today. Dewey believed it was important that 

students develop knowledge and social skills that could be used outside of the classroom, and in the 

democratic society. This theory portrayed students as active recipients of knowledge by discussing 

information and answers in groups, engaging in the learning process together rather than being passive 

receivers of information e.g., teacher talking, students listening. Lewin‘s contributions to cooperative 

learning were based on the ideas of establishing relationships between group members in order to 

successfully carry out and achieve the learning goal. Deutsh‘s contribution to cooperative learning 

was positive social interdependence, the idea that the student is responsible for contributing to group 

knowledge.
2
  

Since then, David and Roger Johnson have been actively contributing to the cooperative learning theory. 

In 1975, they identified that cooperative learning promoted mutual liking, better communication, high 

acceptance and support, as well as demonstrated an increase in a variety of thinking strategies among 

individuals in the group. Students who showed to be more competitive lacked in their interaction and trust 

with others, as well as in their emotional involvement with other students. 
3
 

Cooperative learning methods share the idea that students work together to learn and are responsible for 

one another‘s learning as well as their own.  Student Team Learning methods also emphasize the use of team 

goals and team success, which can only be achieved if all members of the team learn the objectives being 

taught.        

According to Slavin, three concepts are central to all Student Team Learning methods: team rewards, 

individual accountability, and equal opportunities for success. Using Student Team Learning techniques, 

teams earn certificates or other team rewards if they achieve above a designated criterion. Individual 

accountability means that the team‘s success depends on the individual learning of all team members. This 

focuses the activity of the team members on explaining concepts to one another and making sure that 

everyone in the team is ready for a quiz or other assessment that they will take without teammate help. Equal 

opportunities for success mean that students contribute to their teams by improving over their past 

performances. This ensures that high, average, and low achievers are equally challenged to do their best and 

that the contributions of all team members are valued. 
4       

 
  

A word is necessary here about the role of teachers. The teacher‘s role for using cooperative learning to 

keep students more actively engaged intellectually entails having focused discussions and interspersing pair 

discussions throughout the lesson.  Two important aspects of using cooperative learning groups are to make 

                                                 
1
 May, M. and Doob L. Cooperation and Competition. Social Sciences Research Council. New York: (1937), p.30-51.  

2 Deutsch, M. .  A theory of cooperation and competition. Human Relations, 2, (1949),   p.129-152.  
3 Johnson, D., Johnson, R. Learning together and alone, cooperative, competitive, and individualistic learning. Needham Heights, 

MA: Prentice-Hall. (1994),p.114-175.  
4 Slavin, Robert E. , Research on cooperative learning and achievement: what we know, what we need to know: Contemporary 

Educational Psychology, v. 21, 1996,p.43-69.   

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Positive_social_interdependence&action=edit&redlink=1
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the task and the instructions explicit and precise and require the groups to produce a specific product (such as 

a written answer).  

Teachers should ensure that students are seeking to reach an agreement on the answers to the questions 

(i.e., ensure positive goal interdependence is established), not just share their ideas with each other.  

Randomly two or three students should be chosen to give 30 second summaries of their discussions.  

Such individual accountability ensures that the pairs take the tasks seriously and check each other to ensure 

that both are prepared to answer.  Periodically, the teacher should structure a discussion of how effectively 

the pairs are working together. 

Cooperative learning ensures students are actively involved in understanding what is being presented.  It 

also provides time for teachers to move around the class listening to what students are saying.  Listening to 

student discussions can give instructors direction and insight into how well students understand the concepts 

and material being as well as increase the individual accountability of participating in the discussions 

  Cooperative learning methods vary widely in their details. Group sizes may be from two to 

several. Group members may have individual roles or tasks, or they may all have the same task. Groups may 

be evaluated or rewarded based on group performance or the average of individual performances, or they 

may simply be asked to work together.      

In one form or another, cooperative learning has been used and studied in every major subject, with 

students from preschool to college, and in all types of schools. Cooperative learning is used at some level by 

hundreds of thousands of teachers. According to one national U.S. survey in the 1990s found many of 

elementary teachers and middle school teachers reported regularly use cooperative learning. Antil, Jenkins, 

Wayne, and Vadasy (1998) found of a sample of U.S. teachers reported using cooperative learning, with 

reporting daily use.
 1
    

 Nevertheless scholars mark that cooperative learning occupies a strange place in educational research 

and practice. On one hand, it is universally known and almost universally admired. Most researchers and 

educators have positive attitudes toward cooperative learning and believe it to be effective for many 

outcomes. Yet the forms of cooperative learning that have been found to be effective, especially for 

academic achievement outcomes, remain at the edge of practice, perhaps in a state of permanent innovation. 

That is, cooperative learning has never disappeared but has never become common practice.    

      

There are suggested several developments that could cause cooperative learning to be more widely and 

effectively used. One is the movement toward evidence-based reform in education, in which government 

policies increasingly favor the use of programs and practices proven to be effective in rigorous evaluations. 
2
 

As scientists also mark a second possible factor in increasing use of cooperative learning could be 

advances in technology. To date, technology in schools has generally worked against cooperative learning by 

isolating students on individualized computers. However, the rise in the use of interactive whiteboards and 

other technological aids for whole-class and small-group lessons creates possibilities to enhance the use of 

cooperative learning. Teachers are increasingly using (or adapting) prepared lessons on their whiteboards, 

and these could build in support to teachers in using cooperative methods. For example, students could view 

a series of brief videos modeling cooperative learning skills, and then try them out in their groups right away.   

It is considered that more research is needed on how and why cooperative learning works and how it may 

be made to work better. Much more needs to be known about specific means of helping students learn and 

use effective group work strategies and  metacognitive learning strategies. Further explorations are needed to 

understand how and under what conditions group goals and individual accountability affect learning 

outcomes of cooperative learning. There is a need to develop approaches integrating cooperative learning 

activities with various types of technology, both classroom technologies such as interactive whiteboards, 

mentioned earlier, and traditional computers. 
3
 

The method, which was developed in USA, arose among other things out of concern that the traditional 

school was creating far too many losers, destroying the spontaneous joy of learning in many young people 

and failing to develop one of the most important things one will need in later life, i.e. the ability to cooperate 

with others. It can be used at all age levels, from kindergarten to university. 

                                                 
1  Antil, L. R., Jenkins, J. R., Wayne, S., & Vadasy, P.F. Cooperative learning: Prevalence, conceptualizations, and the relation 

between research and practice. American Educational Research Journal, 35 (3), (1998), p. 419-454.  
2 Slavin, R. E. Cooperative Learning. New Jersey: Prentice-Hall. (1990), p.54-70.   
3  Harris K., & Graham S. Making the writing process work: Strategies for composition and self-regulation. Cambridge, MA: 

brookline. (1996. p.23-83) 
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Cooperative learning has not been specially developed for foreign language teaching, but can be used 

with advantage in all subjects. The reason why the method is relevant for us as foreign language teachers is 

that - apart from everything else it can do - it is an excellent way of conducting communicative language 

teaching.        

It is not much to say that the communicative approach is used differently in different teaching cultures. 

''Teaching culture'' is the collective teaching experience, beliefs and practices, which are typical of a certain 

community or society. Communicative approach is not universally relevant for different teaching cultures. In 

many countries including local teaching languages are mainly taught in the typically teacher-fronted and 

teacher-centered classrooms. A typical lesson consists of the teachers checking the learners' sentence by 

sentence translations of a text. Students can be unwilling to ask questions during a communicative lesson 

because they do not want to interrupt other students or the teacher, it is better to ask after the lesson, etc. A 

lesson often includes homework check up, presentation of the new material and reinforcement of the new 

material. The teacher, who signals when a particular learner is invited to speak, will regulate learners' 

participation in the lesson. 

Cooperative learning is based on a social-constructivist view of learning: One builds up one‘s own 

understanding of the world through communication. Via the formulation and re-formulation that often occurs 

in interaction the material becomes one‘s own in a way that it can never do if one simply ‗receives‘ the 

material in the form the teacher or the text supplies it. One formulates, explains and negotiates one‘s way to 

an understanding of the material.   

To ensure optimum opportunities for interaction, cooperative learning takes place in small teams, often of 

four students. This makes pair work possible within the team, and this face-to-face interaction is a very 

important element. It is recommended that the teams work together for a while and team-building exercises 

are used to induce a team spirit that contributes to motivating students to help each other. 

When the group‘s task is to ensure that every group member learns something, it is in the interests of 

every group member to spend time explaining concepts to his or her group mates, and to ask group mates for 

explanations and help in understanding the topic of study.  Studies of student behavior within cooperative 

groups have found that the students who gain most from cooperative work are those who give and receive 

elaborated explanations.  In contrast, giving and receiving answers without explanations were negatively 

related to achievement gain.  Group goals and individual accountability motivate students to give elaborated 

explanations and to take one another‘s learning seriously, instead of simply giving answers.
1
  

   

This way of teaching is believed to have many limitations that could cause the process to be more 

complicated than first perceived. Sharan describes the constant evolution of cooperative learning as a threat. 

Because cooperative learning is constantly changing, there is a possibility that teachers may become 

confused and lack complete understanding of the method. 

Teachers implementing cooperative learning may also be challenged with resistance and hostility from 

students who believe that they are being held back by their slower teammates or by students who are less 

confident and feel that they are being ignored or demeaned by their team. 
 

In this connection that will 

be the task of the teacher to find and determine the right way to deal with them.
2
 

Students often provide feedback in the success of the teamwork experienced during cooperative learning 

experiences. Peer review and evaluations may not reflect true experiences due to perceived competition 

among peers. A confidential evaluation process may help to increase evaluation strength.  

There are a great number of cooperative learning techniques available. Some cooperative learning 

techniques utilize student pairing, while others utilize small groups of four or five students. Hundreds of 

techniques have been created into structures to use in any content area. There exists an opinion that among 

the easy to implement structures are Think-Pair-Share, Think-Pair-Write, variations of Round Robin, and the 

Reciprocal Teaching Technique. A well known cooperative learning technique is the Jigsaw which is thought 

by many teachers as the most effective and acceptable.  

A number of numerous communicative language exercises suggested by various scholars are very close to 

cooperative learning in their construction and an English teacher can determine the most appropriate 

                                                 
1 Slavin, R.E., & Madden, N.A. (Eds.), Stevens, R. J., Madden, N. A., Slavin, R. E., & Farnish, A. M. (1987). Cooperative Integrated 

Reading and Composition: Two field experiments. Reading Research Quarterly, 22 (4), (2009) p. 433-454. 
2 Sharan, Y. Cooperative Learning for Academic and Social Gains: valued pedagogy, problematic practice. European Journal of 

Education, 45, (2), (2010), p. 300-313. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Round_Robin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciprocal_Teaching&action=edit&redlink=1
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exercises with slight adaptations that best suit to his or her educational purposes and according to facilities 

provided. 

Cooperative learning suggests possible activities focusing on the ''whole language'' and not only on form 

and text, as well as developing critical thinking which entails learner-autonomy instead of learner-

dependence and teacher-centered learning instead of learner-oriented.  

It need hardly be emphasized that without the cooperation of its members society cannot survive, and the 

society of man has survived because the cooperativeness of its members made survival possible. It was not 

an advantageous individual here and there who did so, but the group. In human societies the individuals who 

are most likely to survive are those who are best enabled to do so by their group.
1
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INDEPENDENT  LEARNING: KEY TECHNIQUES 
 

Svetlana POGOSYAN 

 

Key words: independent learning, key techniques, creative thinking, emotional and intellectual process, flexible delivery of learning 

material, to accomplish academic goals, to overcome hurdles, to assimilate new knowledge, internal and external factors, 
motivation, appropriate educational strategies, active and passive students. 

Ключевые слова: самостоятельное обучение, ключевые средства, творческое мышление, эмоциональный и 

интеллектуальный процесс, доступная подача изучаемого материала, достичь академических целей, преодолеть 

трудности, усвоить новый материал, внутренние и внешние факторы, мотивация, соответствующие образовательные 
стратегии, активные и пассивные студенты: 

Բանալի բառեր` ինքնուրույն ուսուցում, հիմնական մեթոդներ, ստեղծագործական մտածելակերպ, էմոցիոնալ և 
մտավոր գործընթաց, ուսուցանվող նյութի ճկուն ներկայացում, իրականացնել ակադեմիական նպատակներ, 
հաղթահարել դժվարություևները, յուրացնել նոր գիտելիքներ, ներքին և արտաքին գործոններ, խթանում, 
համապատասխան կրթական ռազմավարություն, ակտիվ և պասիվ ուսանողներ: 

 

С.Погосян 

Самостоятельная работа. Основные методы 

Методика преподавания иностранного языка неразрывно связана с проблемой планирования и организации 

самостоятельной работы (СР) студентов при обучении иностранному языку. Современные исследователи, 

занимающиеся педагогической категорией «самостоятельная работа», считают, что самостоятельное 

извлечение знаний и их качественное усвоение, анализ результатов в усвоении знаний и развитии умений 

обеспечиваются самостоятельной работой студентов. Эффективное планирование и организация 

самостоятельной работы студентов спобствуют достижения  цели в образовательном процессе. 

 
Ս.Պողոսյան 

Ինքնուրույն ուսուցման հիմնական մեթոդներ 
 

Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկան սերտ կապված է ուսուցման ընթացքում ուսանողի 
ինքնուրույն աշխատանքի պլանավորման և կազմակերպման խնդրի հետ: Ժամանակակից 
մանկավարժները առընչվելով <ինքնուրույն աշխատանք> հասկացության հետ, համարում են, որ 
գիտելիքների ինքնուրոյն ձեռքբերումը, լիարժեք յուրացոմը, յուրացման արդյունքների վերլուծությունը և 
հմտությունների զարգացումը ապահովվում են ուսանողների ինքնուրույն կամ անհատական 
աշխատանքով: Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի արդյունավետ պլամավորման և կազմակերպումը 
ուսուցման գործընթացի կարևորագույն հիմնախնդիրն է: 

 
It is impossible to study the problem of planning and organization of individual learning the process of foreign 

language learning detached from methods of language teaching. Contemporary scientists dealing with such a 
category as ―individual learning‖ consider that individual knowledge getting and its assimilation, the investigation 
of the results in knowledge assimilation and skill development are provided with individual work of students. 
Effective planning and organization of a student‘s individual work brings to the accomplishment of academic goals  
in educational process. 

 
One of the key responsibilities of any teaching institution is to provide the context in which students 

learn how to study on their own.‘ Learning to learn‘ is a complex process that entails students taking 

responsibility and playing their part within the educational process. People are feeling beings as well as 

thinking beings and when their feelings and thoughts are in harmony learning is maximized. Learning is an 

experience which occurs inside the learner and is activated by the learner himself.   

The theme of our article is actual as the problem of  independent  learning is crucial nowadays for both 

teachers and students in terms of credit educational system. Many students have trouble making transition 

to more independent learning required at University compared with their previous study. University study 

requires students to take responsibility for their own learning, to be more self-diercted, to make decisions 

about how much time they will spend on learning both inside and outside the classroom.  The aim of 

article is to reveal the key tecniques of independent learning design process as tertiary education throughout 

the world today is brimming with activity given to the design and development of flexible learning.  
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As in the case with many terms commonly used in higher education learning, such as ‗critical thinking‘, 

‗independent learning‘can mean different things to different people, in different disciplines and in different 

cultures. Therefore, it is important that this pivotal concept is explained to students so that they know what 

is required of them within their new context and discipline.     
Independent learning is important because it develops creativity and intellectual curiosity .Independent 

learning is about students being active rather that passive. It is about them working out the answers rather 

than being told them. It is about wanting to study rather than doing something to pass the examination. 

Independent learning is not the easy option- it is tough. As teachers we have a choice. If all we want to do is 

to get results, we can spoon-feed our students. We can give them dozens of model answers and make them 

learn. But if we want to educate, we encourage, and inspire them to explore the subject, to make discoveries 

and set the tasks that will challenge.        
The process of learning is emotional as well as intellectual. People are feeling beings as well as thinking 

beings and when their feelings and thoughts are in harmony learning is maximized. Learning is an 

experience which occurs inside the learner and is activated by the learner himself.   
With the arrival of the Internet, it has become relatively easy to get more education without leaving 

home. Students can practice self-directed learning, develop their computer and typing skills and familiarize 

themselves with website before starting their degree. To help students get the most, independent learning 

plans should be provided to guide students on their independent study. Participating additional activities 

will help students‘ progress faster through their English language course. Students have access to many 

hours of independent learning activities.  
Internet is the most valuable when the student has a purpose for using it. Without a clear purpose, a 

student can drown in a sea of trivia. Furthermore, in contrast with a book, magazine, or newspaper, on the 

Internet it is not easy to skim information, and so pulling information off the Internet can be less productive 

than getting information from a book, magazine, or newspaper. Internet can eat up much valuable 

classroom time. Certainly, it can serve as a supplement to classroom work.     
We understand that everyone learns differently. Students can choose the study method that work best for 

them. As they can practice their skills in all language areas (reading, writing, speaking and listening) they 

complete their course with a strong grasp of the English language, ready for the workforce or further study. 

Much of the instructional design that has been applied to Web-based learning environments has been 

guided by the principles of instructional system design, an approach widely used for the development of 

learning materials prepared for correspondence and print-based forms of flexible delivery.
1 

These approaches are based on the notions that learning occurs primarily through the consequences of 

internal and external conditions relating to the learner and the instruction.
2
  

Models developed from the approaches identify discrete instructional events as a means for developers 

to create instructional materials to support teaching at a distance. With such design approaches, the 

resulting materials seek to provide a means to carry the knowledge from the minds of the experts (teachers) 

into the minds of the learners.           
As print has given way to electronic media, and delivery means have moved from paper to the computer 

screen, the new forms of learning material have tended to retain the characteristic features of the old. 

Stories are told in sequential fashions, contents are carried with instructional messages and small tasks 

interspersed to create forms of engagement and reflection for the learners. 
Israeli writer Birenbaum contrasts two types of learning activities. One learning activity is determined 

by external regulation and involves the teacher taking over learning and thinking activities on behalf of 

pupils. This would, for example, involve a teacher explaining the relationship between concepts of theories, 

making comparisons and drawing conclusions.
3
  

Another learning activity involves pupils performing learning and thinking activities by themselves. 

Birenbaum describes this learning activity as self-directed active learning. Self-directed active learning can 

therefore be defined as the extent to which pupils are metacognitively, motivationally and behaviorally 

active in their learning.  

                                                 
1
 Gagné R.M., Briggs L.J. and Wager W.W., Principles of Instructional Design, Orland FL: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1992. 

2
 Ragan T., and Smith P., Handbook of Research for Educational Telecommunications and Technology. New York: MacMillan, 1996. -pp 541-569. 

3
 Anthony G. Learning Strategies in the Mathematics Classroom: What Can We Learn from Stimulated Recall Interviews? New Zealand Journal of 

Educational Studies, 1994. 

  Kane  
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The cognitive, metacognitive and resource management techniques that pupils activate, in addition to the 

related motivational beliefs, allow pupils to accomplish academic goals and overcome any hurdles along the 

way.
1
            

Furthermore, active learning is associated with the capacity to assimilate new knowledge and use it to 

solve problems, the ability to think critically, to communicate and work collaboratively with others.
2 

When environments are designed to reflect meaningful contexts, it is virtually impossible to create 

settings that are not in some way driven by their learning activities. It is almost impossible to create a page-

turning or transmissive delivery setting. The context demands a purpose and the purpose becomes a 

learning task. Choosing meaningful and authentic learning tasks can be quite a difficult process but once 

you start, it becomes easier. 
3
  

The way to do this is to consider how the learning is to be used in real life and to replicate this form of 

activity. Such an act requires considering the learning aims and the forms of competency that might reflect 

their achievement. From this point, it is then possible to decide what resources and content students will 

need to support the learning activities. The course content, which in traditional settings tends to be the 

desired end of the learning, becomes the means to an end.      
Now we are probably getting the idea of the design process We have a meaningful context for the 

learning and starting to assemble a range of resources to support the learning. The components of the course 

are the learning tasks.           
The tasks have to provide the learners with the capacity to explore, inquire and reflect the means of 

generating some understanding of the context.        
If the tasks are too straightforward, the students will be able to develop solutions and outcomes without 

overly stretching their mind and intellects. On the other hand if they are too difficult, many students will fail 

to complete them. If they are to be authentic, they need to have different interpretations, different solution 

processes and of course to have many acceptable outcomes. Often in task choice, they will be more 

interested in the processes involved in their solution than in the solution itself.     
The key elements of independent learning may comprise factors which are internal and external to 

learners. The external elements are the development of a strong relationship between teachers and pupils 

and the establishment of an ‗enabling environment‘. The internal elements are the skills that individual 

pupils have to acquire. The skills that pupils need for independent learning are cognitive, metacognitive and 

affective. Cognitive skills include memory, attention and problem-solving. Pupils are to reach a certain 

level in their cognitive development, such as being able to decode basic information before they can embark 

on independent learning. Teachers are able to promote this cognitive development to encourage 

independent learning. Metacognitive skills are associated with an understanding of how learning occurs. 

Such as pupils are able to state how they learn and to identify other people who help them with their 

learning. These skills are necessary for pupils to self-assess their learning. While affective skills are related 

to feelings and emotions. Such as developing a value system, then, internalizing and acting on these values. 

Motivation is considered the most important affective skill and is directly associated with increased 

independent learning and can also be an outcome of independent learning.    
The strong relationship between teachers and pupils involves trust and mutual responsibility for 

learning, which is based on teachers providing explicit messages about learning, teachers being attentive 

and responsive to pupils‘ interests and needs.        
The successful promotion of independent learning will require careful attention to the learning 

environment. An important skill linking motivation to independent learning may be ‗delay of gratification‘, 

which refers to someone‘s ability to wait in order to obtain something that they want. Assessment of 

students‘ knowledge and abilities is the teacher‘s absolutely best educational tool. It is so powerful because 

it is an inspiration to the teacher‘s creativity. The teacher who assesses students‘ knowledge and abilities 

begins to think out appropriate educational strategies, whereas with the teacher, there is often a mismatch 

between what is taught and what is appropriate for the students. When tests are administered in advance of 

teaching, the teacher sees where needs lie, and the students realize that there is much to learn- the test 

results are an inspiration to student humility.        

                                                 
1
  L., Educators, Learners and Active Learning Methodologies. International Journal of Lifelong Education, 2004. -pp 275-286. 

2
  Silberman, Mel, Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. (Boston: Allyn and Bacon, 1996). 

3 Herrington J., Oliver R., Herrington T., and Sparrow H., Towards a New Tradition of Online Instruction: Using Situated Learning to Design Web-

based Units. Paper presented at ASCILITE conference, Coffs Harbour, Queensland, 2000. 
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Thus, learners must acquire the cognitive, metacognitive and affective skills. It is these skills together 

with the element of a strong relationship between teachers and pupils and an enabling environment that 

underpin the development of independent learning and allow it to make a reality in the classroom. For 

independent learning realization there must be a conscious decision by responsible authority to establish an 

independent learning programme and the consequent provision of teacher‘s education, facilities and 

resources and leadership.         
Summarizing, we can state that 

 Independent learning is a process, a method and a philosophy of education, in which a student acquires 

knowledge by his or her own efforts and develops the ability for inquiry and critical evaluation;   

 Independent learning includes freedom of choice in determining those objectives within the limits of a 

given  programme and with the aid of a faculty adviser;  

 It requires freedom of process to carry out the objectives;   

 It places increased educational responsibility on the student for the achieving of objectives and for the 

value of the goals.                
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АНГЛИЙСКАЯ  ФРАЗЕОЛОГИЯ В СФЕРЕ  ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Аида МКРТЧЯН  
 

Ключевые слова: фразеология, лингвистика, фразеологические единнцы, юриспруденция, юридические термины, фра-

зеологический словарь,  юридические фразеологизмы, происхождение, классификация, применение.   

Բանալի բառեր`  ̧ ³ ñÓí³ µ³ ÝáõÃ ÛáõÝ, É»½í³ µ³ ÝáõÃ ÛáõÝ, ¹³ ñÓí³ Íù³ ÛÇÝ ÙÇ³ íáñÝ»ñ, Çñ³ í³ µ³ ÝáõÃ ÛáõÝ, Çñ³ í³ µ³ -

Ý³ Ï³ Ý ï »ñÙÇÝÝ»ñ, ¹³ ñÓí³ Íù³ ÛÇÝ µ³ é³ ñ³ Ý, Çñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹³ ñÓí³ ÍùÝ»ñ, Í³ ·áõÙ, ¹³ ë³ Ï³ ñ·áõÙ,  ·áñÍ³ ÍáõÃÛáõÝ: 

Key words: Phraseology, linguistics,  phraseological units, jurisprudence, legal terms, phraseological dictionary, legal idioms, 

origin, classification, application. 

A.Mkrtchyan 

The English Phraseology in Law 

Learning English is widespread today. Good knowledge of  a language  is impossible without the knowledge of 

its phraseology. Phraseology is used in many fields including jurisprudence. This article discusses the English 

phraseology in law. The study shows  that the idioms which are based on legal terms are very numerous in English. 

Particular attention is paid to the origin of phraseology in law and its application in the legal field.  

².Մկրտչյան 

Անգլերենի դարձվածաբանությունը իրավագիտության ոլորտում 
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Ðá¹í³ ÍáõÙ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ áõß³ ¹ñáõÃ ÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓíáõÙ ¹³ ñÓí³ ÍùÝ»ñÇ Í³ ·Ù³ ÝÁ ¨ Ýñ³ Ýó 

·áñÍ³ ÍáõÃ Û³ ÝÁ: 

 
Изучение английского языка широко распространено в наше время. Хорошее  знание языка, в том числе и 

английского, невозможно без знания его фразеологии. Фразеологизмы используются во многих сферах 

деятельности, в  том числе и в юриспруденции. Данная статья рассматривает английские фразеологизмы в 

юриспруденции. Исследование показало, что фразеологизмы, в основе которых лежат юридические термины, 

весьма многочисленны в английском языке. Особое внимание уделяется на происхождение некоторых 

фразеологизмов в юриспруденции и их применение  в юридической сфере. 

 
Английский язык имеет тысячелетнюю историю. Он зародился в Британии в V веке, и до сих пор 

остается одним из самых распространенных языков в мире. За это время в нѐм накопилось большое 

количество красивых и точных выражений, которые и образовали особый слой языка – фразеология. 

В толковом словаре мы находим следующее определение фразеологии: Фразеология – раздел 

языкознания, изучающий устойчивые сочетания в языке. 
1
  

Федосов И.А. уточняет, что фразеологическая единица, как правило, выполняет изобразительно-

оценочную функцию. Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее 

дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей. 

Мир фразеологии современного английского языка велик и многообразен, и каждый аспект его 

исследования, безусловно, заслуживает должного внимания.  

Целью данной работы является исследование английских фразеологизмов в юридической сфере. В 

ходе работы ставились следующие задачи: понять, что такое  фразеология, рассмотреть  

происхождение некоторых фразеологизмов в юриспруденции, исследовать применение 

фразеологизмов в юридической области. 

Как самостоятельная лингвистическая дисциплина фразеология возникла сравнительно недавно. 

«Предмет и задачи, объем и методы изучения ее еще недостаточно четко определены, не получили 

                                                 
1
 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. 2-е изд., доп. –М.:Рус.яз., 2000, –760 с. 
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полного освещения»
1
 Менее других разработаны вопросы об основных особенностях фразеологизмов 

по сравнению со свободными словосочетаниями, о классификации фразеологических единиц и 

соотношении их с частями речи и т. д. У языковедов не сложилось единого мнения о том, что такое 

фразеологизм, нет, следовательно, и единства взглядов на состав этих единиц в языке. Одни 

исследователи (Л.П. Смит, В.П. Жуков, В.Н. Телия, Н.М. Шанский и др.) включают в состав 

фразеологии ее устойчивые сочетания, другие (Н.Н. Амосова, А.М. Бабкин, А.И. Смирницкий) – 

только определенные группы. Так, некоторые лингвисты (в том числе и академик В. В. Виноградов) 

не включают в разряд фразеологизмов пословицы, поговорки и крылатые слова, считая, что они по 

своей семантике и синтаксической структуре отличаются от фразеологических единиц. В.В. 

Виноградов утверждал: «Пословицы и поговорки имеют структуру предложения и не являются 

семантическими эквивалентами слов».
2
  

В задачи фразеологии как лингвистической дисциплины входит всестороннее изучение 

фразеологического фонда того или иного языка. Важными аспектами исследования этой науки 

являются: устойчивость фразеологических единиц, системность фразеологии и семантическая 

структура фразеологических единиц, их происхождение и основные функции. 

Предметом истории фразеологии является изучение первичных, исходных форм и значений 

фразеологизмов, определение их источников по всем доступным памятникам, выявление сфер их 

употребления в разные эпохи существования языка, а также установление объема фразеологического 

состава и его системной упорядоченности в ту или иную историческую эпоху развития языка.  

К сожалению, в английской и американской лингвистической литературе мало работ специально 

посвященных теории фразеологии, но и в имеющихся самых значительных работах A. Маккея, У. 

Вейнрейха, Л.П. Смита не ставятся такие фундаментальные вопросы, как научно обоснованные 

критерии выделения фразеологизмов, соотношение ФЕ и слов, системность фразеологии, фразеоло-

гическая вариативность, фразеообразование, метод изучения фразеологии и др. 

Также не ставится английскими и американскими учеными вопрос о фразеологии как о 

лингвистической науке. Этим и объясняется отсутствие в английском языке названия для данной 

дисциплины.  

Одной из причин, тормозящих развитие фразеологии как лингвистической дисциплины, является 

запутанность терминологии, не имеющая себе равных ни в одном разделе языкознания. 

Недостаточная разработанность основных понятий фразеологии естественно порождает обилие 

терминов, из которых многие являются синонимами и большинство отличается многозначностью, а 

некоторые даже не могут называться терминами, насколько они неточны.  

Разумное использование фразеологизмов делает речь более идиоматичной. «С помощью идиом, 

как с помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-

интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни»
3
 

Заимствования являются одним из основных источников пополнения английской фразеологии. 

По своему происхождению юридические фразеологизмы можно разделить на три основныe 

группы: 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1) add insult to injury – наносить новые оскорбления, образовано от (этим. лат. Injuriae qui addideris 

contumeliam.)  

2) Caesar‘s wife must (или should ) be above suspicion – «жена Цезаря должна быть выше подозрений» 

(слова Юлия Цезаря, объясняющие, почему он развелся со своей женой Помпеей) породило 

фразеологизм Caesar‘s wife – человек, который должен быть вне подозрений (букв. «жена Цезаря»).   

3) punish – наказывать от лат. poena dare – понести наказание. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИСКОННО АНГЛИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Put smb . in the cart – поставить кого-либо в тяжелое положение (словом cart называли повозку, в 

которой доставляли преступников к месту казни или возили по городу с позором).  

                                                 
1 Пастушенко Л. П. Английские фразеологические единицы в составе фразеологического поля. Дис. канд. филол. наук. 

– Киев, 1982, –37 с. 

2 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Виноградов В.В. Лексикология и 

лексикография: Избр. Тр. - М.: Наука, 1986,  -243 с. 

3
 Аничков И.Е. Труды по языкознанию. - С-Петерб: Наука, 1997, -15 с. 
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As well hanged (или hung ) for a sheep as a lamb – «если суждено быть повешенным за овцу, то 

почему бы не украсть заодно и ягненка» (отголосок старого английского закона, по которому кража 

овцы каралась смертной казнью через повешение). 

 Fools rush in where angels fear to tread – «дураки бросаются туда, куда ангелы и ступить боятся», 

«дуракам закон не писан».  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВ  

1) Выражение the unwritten law – не писаный закон принадлежит афинскому законодателю 

Солону.  

2) beg the question (книжн.) – начинать с желательного для себя вывода, а не с доказательства, 

принадлежит Аристотелю.  

3) некоторые галлицизмы являются устарелыми в современном английском языке a knight of 

industry – проходимец, мошенник (фр. Cheavalier de I ' industrie ).  

5) forlorn hope – безнадежное, гиблое дело, последняя надежда (от голландского языка verloren 

hoop – отряд обреченный на гибель).  

6) «Американизм» - have an ax (e) to grind (в Англии написание ax вышло из употребления) – 

преследовать личные, корыстные цели.  

Следует обратить внимание на то, что  заимствование того или иного оборота, объясняется 

общностью общественно-политических условий жизни народов, говорящих на этих языках, 

общностью обычаев, традиций, элементов народной мудрости, так как параллельное существование в 

различных языках одних и тех же по значению и образности выражений может не иметь никакого 

отношения к заимствованию. 

«Этимологическая сторона изучения фразеологизмов во многом помогает понять культуру и быт 

народов, у которых заимствовано то или иное фразеологическое выражение»
1
  

Фразеологические заимствования обогащают фразеологический фонд и расширяют возможности 

коммуникации.  

Исследование Англо-русского фразеологического словаря А.В. Кунина, Англо-русского, русско-

английского словаря фразеологизмов Пархамовича Т. В  показало, что фразеологизмы, в основе 

которых лежат юридические термины, весьма многочисленны в английском языке.  

white cash – белый нал (разг., «законные наличные деньги, зафиксированные в финансовых 

документах и облагаемые налогами») 

black money - Чѐрный нал (разг., «неофициальные, незаконные наличные деньги, 

незафиксированные в  документах и необлагаемые налогом») 

to cover up one‘s traces – замести следы 

to kill two birds with one stone – убить двух зайцев 

do time – сидеть в тюрьме 

in cold blood - хладнокровно, безжалостно 

lay bare - разоблачать, открывать 

The Home Office – Министерство внутренних дел 

 common law damages – нарушения общего права 

to ensure the impartiality – гарантировать беспристрастность 

statute book – собрание законодательства  

( in ) due course of law – надлежащая правовая процедура 

to proride lawyers – предписывать юристам.  

Это объясняется, прежде всего, большой общественной значимостью и актуальностью 

юриспруденции в Великобритании, благодаря чему юридическая терминология является 

излюбленным аспектом английской фразеологии.  

Эти устойчивые выражения  в настоящее время используются в судах во время заседаний, при 

расследовании и рассмотрении дел, в документации нотариальных контор.  

Исследуя различные правовые источники можно  найти огромное количество примеров 

юридических фразеологизмов и распределить по группам в различных классификациях. Однако 

необходимо знать не только вид и структуру фразеологизма, но и особенности его употребления. 

 Существует множество классификаций в зависимости от того, какой характерный признак 

фразеологизма будет браться за основу. Юридические фразеологические единицы можно разделить 

                                                 
1 Толстой Н.И. Язык и народная культура. – М., 1991,  -23 с. 
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на несколько групп, в зависимости от общей классификации фразеологизмов. Н.Н. Амосова 

разделяет фразеологизмы на фраземы и идиомы. Согласно классификации профессора В.В. 

Виноградова, фразеологические единицы делятся на фразеологические сращения, фразеологические 

единства,  фразеологические сочетания и фразеологические выражения.  

Первые две группы составляют семантически неделимые обороты. Они эквивалентны с точки 

зрения своего значения одному какому-нибудь слову. Третья и четвертая группы представляют собой 

семантически членимые обороты. Их значение равнозначно семантике составляющих их 

компонентов. 

Фразеологические единства не представляют собой совершенно застывшую массу: составляющие 

их части могут отделяться друг от друга вставками других слов. Это свойство фразеологических 

единств резко отличает их не только от фразеологических сращений, но и от подавляющего 

большинства фразеологических сочетаний и фразеологических выражений. 

Анализируя выбранные нами фразеологические единицы согласно классификации проф. В.В. 

Виноградова, мы можем разделить их на следующие группы: К группе фразеологических сращений 

относятся: 

 in the cart – поставить кого-либо в тяжелое положение  

 do time – сидеть в тюрьме 

 lay bare -разоблачать, открывать 

К группе фразеологических единств относятся: 

 in cold blood - хладнокровно , безжалостно 

 to kill two birds with one stone – убить двух зайцев 

К группе фразеологических сочетаний относятся: 

 white cash – белый нал  

 black money - чѐрный нал  

 К группе Фразеологические выражения относятся: 

 well hanged (или hung ) for a sheep as a lamb – «если суждено быть повешенным за овцу, то почему 

бы не украсть заодно и ягненка»  

 beg the question (книжн.) – начинать с желательного для себя вывода, а не с доказательства.  

Характерной чертой английских юридических фразеологизмов является то, что они 

употребляются в зависимости от конкретных ситуаций общения и сферы профессионального 

применения.  

В судебной сфере терминология и, соответственно, входящие в нее фразеологизмы 

используются согласно типу судебного дела.  

To try on the case – судить, circuit judges - окружные суды, to clear with the matter by summons – 

начать дело посредством судебной повестки, to jail to appear to court – уклониться от появления в 

суде, taking of the plea in the case of the court – официальное принятие заявления в суде, grand of 

bail – ходатайство о взятии на поруки, the master of the Polls – хранитель судебного архива, 

criminal records - судимость, forensic medicine - судебная медицина.  

При рассмотрении уголовного дела и гражданского дела участники слушания используют 

разные термины, даже названия сторон дела, видов преступления и наказания различны.   (first 

offender – впервые судимый, old offender – рецедивист, initial detiention - первоначальное 

задержание).  

При составлении заключительной речи адвокаты как стороны обвинения так и стороны 

защиты учитывают психологический аспект. Порой от того, как адвокат построит свою речь, 

зависит исход дела намного больше, чем от доказательств и свидетельских показаний. (give proof 

by –подкрепить доказательство, to meet conditions – удовлетворять условиям, to be recommended 

for mercy – заслуживать снисхождения). Поэтому в судебной речи опытный адвокат будет 

употреблять и фразеологизмы, и цитаты из художественных произведений, и латинские 

изречения. Грамотный юрист владеет необходимой терминологией и всегда знает, когда следует 

ее употреблять.  

Рассмотрим некоторые примеры судебной речи, в которых встречаются юридические 

фразеологические обороты»):  

Add insult to  injury -  наносить новые оскорбления 

Gentlemen of the jury, before I call my evidence, I direct your attention to bandage the accused is still 

wearing. He gave himself this wound with his Army razor, adding, if I may say so, insult to the injury he 

was inflicting on his country.  
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Господа присяжные заседатели, прежде чем я вызову моих свидетелей, я хочу обратить ваше 

внимание на повязку, которую все еще носит подсудимый. Он сам нанес себе эту рану своей 

армейской бритвой и этим, если можно так выразиться, помимо увечья себе, нанес также 

оскорбление своей родине.  

bring (или take) an action against smb . – возбудить против кого-либо (судебное дело).  

I think I should tell you that if you brought an action for divorce we should have to contest it. You 

would find it impossible to get the necessary evidence and you would lose your case.  

Хочу вам сказать что, если вы решитесь возбудить дело о разводе, мы будем оспаривать 

каждое ваше слово. Вам не удастся представить ни одной улики, и вы проиграете дело.  

Take the consequences of smith . – ответственность за что-либо, нести ответственность за 

последствия.  

Let him take consequences of this undutifulness and folly . – Пусть он отвечает за последствия 

своего непослушания и безрассудства. 

Выводы: 

Фразеологизм, или фразеологическая единица - устойчивое по составу и структуре, 

лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию 

отдельной лексемы (словарной единицы).  

Исследование английских юридических фразеологизмов, позволяет решить целый ряд 

вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, характера лексического значения слов, 

различных вопросов словообразования, стилистики юридической речи в английском языке. 

Всестороннее изучение фразеологической системы в целом и английских юридических 

фразеологизмов в частности позволяет нам получить представление об их основных структурно-

семантических и стилистических типах, узнать их происхождение. 

Особенности юридических фразеологизмов помогают овладеть литературными нормами 

словоупотребления. Важно изучение фразеологизмов с точки зрения их специфических свойств в 

ряду других значимых единиц языка.  

Разнообразие источников фразеологических единиц, свидетельствующее о насыщенной 

истории английского языка, богатой английской культуре, о взаимосвязи с другими культурами, 

не только обогащает язык, но и делает его живым, развивающимся,   информативным. 
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УДК 978.147:804.0                                                           Методика преподавания французского языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНТОВ В 

УСВОЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 
 

Алиса МАРКАРЯН  
 

Ключевые слова: речевая деятельность, содержание тренировки, организация тренировки, грамматический минимум, 

исходный текст, речевая перспектива, аналитические упражнения, система тренировки, навыки, языковые упражнения, 
факты, самостоятельная работа, виды упражнений 

Բանալի բառեր: խոսակցական գործունեություն, վարժանքի բովանդակություն, վարժանքի կազմակերպում, 

քերականական մինիմում, բնագիր, խոսքային զարգացում, անալիտիկ վարժություններ, վարժանքի համակարգ, 

ունակություններ, լեզվական վարժություններ, փաստեր, ինքնուրույն աշխատանք, վարժությունների տեսակներ 

Key words: speech  activity, the  content of training, the organization of training, grammatical minimum, initial text, speech 

perspective, analytical exercises, the system of training, skills, language exercises, facts, independent work, types of exercises 

 
Ա. Մարգարյան 

Ուսանողների կողմից օտարալեզու նյութի  յուրացման վարժանքների բովանդակությունը եւ 
կազմակերպությունը  

 
Սույն հոդվածը նվիրված է լեզվական  նյութի յուրացման նպատակով ուսանողների վարժանքների  

բովանդակության և դրանց կազմակերպման խնդիրներին: 
Ներկա աշխատության մեջ վարժանքը դիտարկվում է որպես ուսումնական պրոցեսի միջանկյալ, 

սակայն կարևոր օղակ: 
Այս օղակը կրում է դիալեկտիկ բնույթ, քանի որ այն կապված է մի կողմից լեզվական նյութի  

գիտակցական  յուրացմանը, մյուս կողմից էլ` ոչ գիտակցական ընկալմանը լեզվական նյութի 
օգտագործման և խոսակցական գործունեության զարգացվող ձևերի մեջ: 

Սույն հոդվածի նպատակը ուսանողների վարժանքների տեսական հիմքերի և լավագույն ծրագրերի 
ստեղծումն է ,լեզվական նյութի և հիմնատեքստերի յուրացումը` որոշակի հատկանիշների հիման վրա 
/քերականական ,հնչյունաբանական,թեմատիկ և այլն/: 

 
A.Margaryan  

The Content and Organization of the Students Training in Learning of the Foreign Language Material 
 

The article deals with the content and organization of the students training in learning of the language material. In 

the given article the training is revealed as an intermediate but necessary point of the educational process. 

This link has a dialectic character because on the one hand it is connected with the acquisition of the language 

material on the conscious basis and on the other hand with the learning down of the realization with the usage of the 

language material and in the developing types of speech activity. 

The aim of the article is in the working out the theoretical basis of the training and in the creation of optimal 

programms of training of the students in the acquisition of the language material and the initial text on the basis of the 

definite indications / grammar, phonetic, thematic, etc./ 

 

Данная статья посвящена проблеме содержания и организации тренировки студентов в усвоении 
языкового материала. 

В настоящей работе тренировка рассматривается как промежуточное, но необходимое звено учебного 
процесса. 

Это звено носит диалектический характер, ибо оно связано, с одной стороны, с усвоением языкового 
материала на сознательной основе, а с другой - со "снятием" осознанности при применении языкового 
материала  и в развиваемых видах речевой деятельности. 

Цель состоит в разработке теоретических основ тренировки и в создании оптимальных программ 
тренировки студентов в усвоении языкового материала и исходного текста  на основе определенного  
признака ( грамматического, фонетического, тематического и т.д). 

  
Качество целевых видов иноязычной речевой деятельности во многом зависит от языкового  

фундамента. 
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Зыбкость и непрочность языкового фундамента, т.е. активного грамматического и лексического 
минимума, является основной причиной слабого продвижения студентов в овладении иноязычной 
речевой деятельностью, ибо тормозит развитие необходимых навыков и умений. Поэтому проблема 
усвоения языкового материала в  форме, гибкой и готовой к употреблению в речи, представляется 
научной потребностью. Она связана, прежде всего, с содержанием и организацией тренировки 
студентов в усвоении языкового материала. 

Тренировка рассматривается как промежуточное, но  необходимое звено учебного процесса. Это 
звено носит  диалектический характер, ибо оно связано, с одной стороны, с усвоением языкового 
материала на сознательной основе, а с другой – со "снятием" осознанности при применении 
языкового материала в развиваемых видах речевой деятельности. 

Цель состоит  в рассмотрении проблемы тренировки студентов и расценки неязыкового вуза в 
усвоении активного языкового материала и выявлении фактора оптимизации тренировки для 
неязыковых специальностей. 

Тренировка студентов в усвоении языкового материала определяется как динамичный процесс 
учебной деятельности по ''разборке'' речевого акта и отработке его составляющих, предлагающий, с 
одной стороны, осознание единиц языкового материала и действий с ними, а с другой, ''снятие'' этой 
осознанности и ее ''переключение'' на содержательный аспект речи, что в итоге обеспечит обучаемых 
средствами и способами формирования и формулирования мысли на иностранном языке и ее 
понимания. Из этого определения вытекает, что тренировке неизбежно присуща определенная мера 
искусственности по отношению к акту речи, которая обусловлена жесткой фиксацией внимания к 
элементам целого, значимость этих элементов в процессе тренировки утрируется, ибо они занимают 
в ней на определенное время ''структурное место цели'', чтобы затем превратиться  в средство для 
достижения более высокой речевой цели. (А.Н.Леонтьев, 1969). Коммуникативный же характер 
тренировки гарантируется, прежде всего, наглядной речевой перспективой, которую должны ясно 
ощущать студенты в ходе тренировки. 

На основе обобщения работ по психологии памяти и речи и теории навыка были выявлены 
условия, учет которых при организации тренировки повысит ее эффективность. К ним относятся 
следующие:  

-сочетание произвольного и непроизвольного запоминания с доминантой первого для взрослой 
студенческой аудитории; 

-сознательно контролируемый и управляемый перевод языкового материала из кратковременной 
памяти в долговременное хранилище с помощью разнообразных манипуляций материалом: 
группировки, кодирования, соотнесения, образования ассоциативных связей, повторения; 

-вариативный характер повторения и разнообразие условий тренировки; 
-оперативное подкрепление и знание результатов тренировки; 
-самостоятельность обучаемых в осуществлении учебной деятельности; 
-учет личностной направленности обучаемых в процессе тренировки. 
Учет этих условий позволил выявить и экспериментально проверить конкретные факторы, 

оптимизирующие  процесс тренировки студентов в усвоении языкового материала. К ним отнесены 
следующие: 

-использование исходного текста, представляющего собой модель будущего высказывания; 
-функционально-семантический подход к организации языкового материала для тренировки; 
-увеличение удельного веса самостоятельности студентов на основе развития рациональных 

умений учебного труда. 
Текст трактуется А.А.Леонтьевым и Т.М. Дридзе не только как продукт речевой деятельности, но 

и как ее модель или образ коммуникативно-познавательной деятельности человека, как 
''превращенная форма общения'' (Е.Ф.Тарасов). И если понимать исходный текст как живое 
воплощение мотивов конкретной личности, как сгусток мыслей и эмоций, короче, как единицу 
общения, то он может и должен быть отправным моментом в тренировке и одновременно моделью 
мыслимого будущего. В результате, тренировка, построенная вокруг исходного текста, приводит к 
''круговороту текстовой деятельности'' (Т.М.Дридзе, 1984), идея которой акцентируется в теории 
коммуникации. 

Использование исходного текста в тренировке органично дополняется вторым фактором 
оптимизации тренировки – функционально – семантическим подходом к организации языкового 
материала. Эффективность данного подхода доказана в ряде исследований (Коростелев В.С., 
Русакова Т.В., Степкина Т.Н. и др.). Функционально-семантическая основа организации языкового 
материала наглядно демонстрирует функционирование языковых средств соответственно 
естественным условиям, т.е. позволяет исходить в обучении языку от материала, маркированного 
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актом речи. Этот материал, условно именуемый в работе ''совмещенным'', те. лексико- 
грамматическим, извлекается из исходного текста и организуется на основе функционально-
семантического единства разноуровневых языковых единиц (лексических, морфологических, 
синтаксических) в одно функционально-семантическое поле: такой подход способствует прочному 
усвоению языкового материала в единстве его функции, значения и формы и вариативному 
использованию его в речи. Такой ''совмещенный'' материал обретает реальную жизнь только в целом 
тексте, так как коммуникативная интенция воплощается в нем совокупностью взаимообусловленных 
языковых средств разного уровня. Это позволило в свою очередь выделить единицу тренировочных 
упражнений, которой может быть слово, словоформа, словосочетание, предложение и микротекст. 
Отрабатываются они в основном в упражнениях ''совмещенного'' характера, в которых взаимно 
укрепляются семантические и грамматические стороны языкового явления. Внимание же обучаемых 
должно переключаться и попеременно фиксироваться на каждой стороне. 

Третий фактор оптимизации тренировки – увеличение удельного веса самостоятельности 
студентов в работе над языковым материалом – был выделен, исходя из постулата психологии о том, 
что активная позиция обучаемых по отношению к материалу способствует его более прочному 
усвоению; была принята также во внимание идея дидактов по поводу того, что навыки и умения 
самостоятельной работы являются основой и предпосылкой дальнейшего самообразования 
(Бабанский Ю.К., Маркова А.К., Пидкасистый П.И. и др.). 

Критическое рассмотрение существующих способов тренировки на неязыковых факультетах – 
осуществлялось в ходе анализа тренировочных упражнениях немецкого языка, наиболее 
распространенных на факультетах неязыковых специальностей, так  как считается, что учебник 
является моделью системы обучения иностранным языкам (И.Л.Бим, 1974). При этом, в центре 

внимания были следующие вопросы: 
- степень коммуникативной направленности тренировочных упражнений; 
- виды упражнений и их разнообразие; 
- степень осознанности тренировки; 
- направленность тренировки на разные виды речевой деятельности; 
- характер образца, степень его репрезентативности; 
- наличие/ отсутствие ключа к упражнениям; 
- степень обúективации приемов тренировки, т.е. донесение до обучаемых смысла выполняемых 
ими тренировочных упражнений. 

Таким образом, экспериментальное обучение показало эффективность разработанной системы 
тренировки и в целом подтвердило правильность выдвинутой гипотезы. 

Предлагаемая система тренировки студентов в усвоении языкового материала может быть 
реализована в дальнейшем при написании учебных пособий для студентов неязыковых 
специальностей. Подход к тренировке, обоснованный в данной работе, может быть применен и к 
другим иностранным языкам. 

Аналитические упражнения в связи с исходным  текстом. Их значение состоит в том, чтобы 
заострить внимание студентов на важных сторонах усваиваемого явления: значении, употреблении, 
форме. 
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ЛЕРМОНТОВ И АРМЯНЕ 
 

Нуне АРАКЕЛЯН 
 

Ключевые слова: армянский след, упоминания, родственники, переводы, поездка в Шуши. 

Բանալի բառեր` հայկական հետք, հիշատակում, բարեկամներ, թարգմանություններ, մեկնում դեպի Շուշի: 

Key words: Armenian trace, mention, relatives, translations, a trip to Shoushi. 

 

Ն.Առաքելյան 

Լերմոնտովը եւ հայերը 

 

Այս հոդվածում, որը նվիրված է Մ.Յու. Լերմոնտովի 200-ամյա հոբելյանին, դիտվում են որոշ 

ասպեկտներ բանաստեղծի և հայերի ու հայկական իրականության միջեւ, նշվում են հայկական 

հիշատակումներ  բանաստեղծություններում և արձակում: Մասամբ շոշափվում են թարգմանություններ 

Լերմոնտովից իրականացված հայ բանաստեղծներով, խոսվում է նրա ուղեւորության մասին դեպի 

Ղարաբաղի հնագույն մայրաքաղաք Շուշի: 

 

N.Araqelyan 

Lermontov and Armenians 

 

This article, dedicated to the 200th anniversary of M.Yu. Lermontov,  discusses some aspects of the relationship of 

the poet with the Armenians and the Armenian reality, the Armenian mentions  in verse and prose are noted. The 

translations from Lermontov made by the Armenian poets are  partly mentioned. It is told about his trip to Shoushi - the 

ancient capital of Karabakh. 

 

В данной статье, посвященной 200-летнему юбилею, М.Ю.Лермонтова рассматриваются некоторые 

аспекты взаимоотношений поэта с армянами и армянской действительностью, отмечаются упоминания об 

Армении  в стихах и прозе. Отчасти затрагиваются и переводы  Лермонтова, осуществленные армянскими 

поэтами, говорится о его поездке в древнюю столицу Карабаха -  Шуши. 

 
Исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.   

Нам, армянам свойственна привычка  искать и находить  во всех великих людях армянские корни, 

приписывать им армянских предков. Эта порой забавная черта армянского характера иногда может 

просто помешать доказательствам  армянского происхождения тех великих личностей, которые 

являются   доподлинными армянами.  Поэтому, в жизни и творчестве Михаила Юрьевича 

Лермонтова мы не будем стараться искать  армянский след, просто рассмотрим некоторые моменты, 

связанные с упоминаниями об армянах в стихах и прозе Лермонтова и историей переводов на 

армянский язык, а также его поездками на Кавказ. 

Но, как ни парадоксально, армянские родственники у Лермонтова действительно были. Они 

появились в жизни М. Ю. Лермонтова в 1818 году, когда он впервые в четырехлетнем возрасте 

вместе с горячо любящей его бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой и ее многочисленными 

слугами оказался в имении родной сестры бабушки — Е. А. Хастатовой. Это была семья генерал-

майора А. В. Хастатова — армянина из Кизляра (Северный Кавказ). Аким Васильевич Хастатов 

вместе с другими генералами-армянами — С. С. Давыдовым, С. Манеевым, Я. Абрамовым — был 

участником многих знаменитых сражений. За смелость и отвагу его хвалил сам А. В. Суворов. С 

Суворовым он  познакомился в 1780 г. в Астрахани и был взят им в адъютанты. Отличился в 

Кинбурнском сражении. В донесении Г. А. Потемкину за 1 октября 1787 г. о сражении при Кинбурне 

Суворов особо отмечает А. В. Хастатова, раненного в бою. В 1789 г. в чине полковника А. Хастатов 

отличился в сражениях при Фокшанах и Рымнике, дважды был ранен и награжден орденом Св. 

Георгия IV степени. А. В. Хастатов участвовал и в ожесточенных боях при штурме крепости Измаил. 

В рапорте Г. Потемкину от 21 декабря 1790 г. А. В. Суворов отмечал: «Отдавая полную 

справедливость находящимся при мне чинам, кои, выполнив все приказания мои, заслуживает 

особливое внимание подполковник Аким Хастатов...»
1
 Внук  генерала Хастатова Аким Павлович 

Шан-Гирей, троюродный брат Лермонтова, был так же близким другом поэта. 

                                                 
1 С. Штикян  ―Лермонтов и армянская культура‖ Литературная Армения, 1961, N 84, август, стр. 86-88 



  

~~  118844  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

Лермонтов – поэт, к личности и творчеству которого всегда обращались представители армянской 

интеллигенции. Еще в 1843 году  при содействии  Лазаревской Московской  семинарии был издан 

сборник русских поэтов на армянском языке, среди которых были и стихотворения Лермонтова. 

Переводы эти осуществил студент семинарии Г. Амазаспян. Знаменательно то, что переводы 

стихотворений Лермонтова «Сосна» и «Ангел» вышли на грабаре. К творчеству Лермонтова 

обращался и армянский писатель, поэт, публицист Микаэл Налбандян, которого особенно 

привлекали свободолюбивые стихи и поэмы Лермонтова. Пленившись поэзией Лермонтова, 

Налбандян использует и в своем творчестве жанр думы. 

В журнале «Юсисапайл» были напечатаны стихотворения «Пророк» (в пер. Назаряна; 1863, № 12), 

«Воздушный корабль» (в пер. Е. Саргисяна; 1864, № 7) и сделанный студентом Московского 

университета, поэтом М. Садатяном, перевод «Демона» (1863, № 12; 1864, № 2), которому было 

предпослано предисловие Назаряна — первая статья о Лермонтове в армянской критике. Арменовед 

Ю. Веселовский писал об этом: «Среди переводов с русского первое место занимает действительно 

прекрасный перевод лермонтовского «Демона», сделанный рано умершим поэтом М. Садатяном»
1
 

Интересными и содержательными были и переводы Ованеса Туманяна. Особенности 

туманяновских переводов в их вольности в том, что великий армянский поэт   не боялся  отступить  

от стиля и поэтической манеры Лермонтова, придавая его стихам свою собственную манеру звучания 

и свои собственные оттенки. Так, кстати, поступал и сам Лермонтов, переводя западноевропейских 

поэтов (например стихотворение «Горные вершины» Гете). 

Туманяновские переводы Лермонтова являются лишь частью той огромной работы по 

приобщению армянского народа к русской литературе, культуре и искусству, которую проделал 

великий армянский поэт. Сравним оригинал и перевод на примере стихотворения «Ангел»: 

По небу полуночи ангел летел 

И тихую песню он пел; 

И месяц, и звезды, и тучи толпой 

Внимали той песне святой. 

 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами райских садов; 

О боге великом он пел, и хвала 

Его непритворна была. 

 

Он душу младую в объятиях нес 

Для мира печали и слез, 

И звук его песни в душе молодой 

Остался, - без слез, но живой. 

 

И долго на свете томилась она, 

Желанием чудным полна; 

И звуков небес заменить не могли 

Ей скучные песни земли.
2
 

Перевод Туманяна: 

 

ՀՐԵՇՏԱԿ 

Կես գիշերային լըռին երկընքում 

Թըռչում էր հրեշտակն և խաղաղ երգում. 

Եվ լուսինն, աստղերն, ամպեր խմբովին, 

Ունկընդիր էին նորա սուրբ երգինֈ 

Նա արդարների վայելքն էր երգում 

Ծառերի տակին-դըրախտի այգում. 

Երգում էր նա մեծ աստուծո վերա. 

Եվ սըրտալի էր գովեստը նորաֈ 

                                                 
 1 Веселовский Ю., Русское влияние в современной армянской литературе, М., 1909;) 
2 Здесь и дальше цитаты стихов Лермонтова по книге М.Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в двух томах, М. 1990 
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Նա գրկում բռնած մի մատաղ հոգի 

Բերում էր երկիրն վշտի, արցունքի, 

Եվ մատաղ հոգում հնչյունքն երկնային 

Թեև անբարբառ, կենդանի մնացինֈ 
 

Եվ անպատմելի մի տենչանք հոգում, 

Նա շատ տառապեց, տանջվեց աշխարքում. 

Եվ չըկարացին երգին երկնալուր 

Փոխարինել երկրի երգերը տխուրֈ1 
 

Лермонтова много переводили на армянский и другие поэты, особенно ценны переводы 

Александра Цатуряна, который писал Юрию Веселовскому «Из русских поэтов я особенно горячо 

полюбил Лермонтова. Моя скромная Муза всегда с благоговением и священным трепетом смотрела 

на этот величественно-грустный поэтический образ. Это беспокойная, мятущаяся душа, этот «парус 

одинокий» пленили меня, глубоко меня взволновали». 

Говоря о взаимовлиянии литератур и культур в лермонтовском аспекте, нельзя не отметить особое 

отношение к драме «Маскарад». Великий Петрос Адамян в роли Арбенина удостоился восторженной 

похвалы не только армянского, но и европейского зрителя, а музыка Арама Хачатуряна к  этой драме 

известна всему миру.  

Лермонтов переводил западноевропейских поэтов (например, «Горные вершины» Гете). Кавказ, 

природа, быт и нравы, фольклор народов Кавказа были одной и любимейших тем в творчестве 

Лермонтова. Многие произведения Лермонтова так или иначе связаны с Кавказом, а одна из 

редакций поэмы «Демон» до сих пор хранится в Ереване. Поэт часто бывал на Кавказе, но мало кто 

знает о посещении Лермонтовым Карабаха. Одним из первых об этом заговорил В.А. Захаров, 

директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона 

«..когда я рассказывал в Армении, что поэт посетил в 1837 году Карабах, все высказывали 

удивление…» -пишет В. А. Захаров - «такого даже предположить не могли. А Лермонтов 

действительно побывал в Шуше, о чем он сам в конце 1837 года писал в письме к своему другу 

Святославу Раевскому, осужденному вместе с ним за «непозволительные стихи», написанные им на 

смерть любимого им Пушкина, и сосланному в Олонецкую губернию. Письмо это не дошло до наших 

дней. Его подлинник находился у троюродного брата Лермонтова, Акима Павловича Шан-Гирея. В 

50-70-е годы он служил в Закавказье, в Нахичеване, затем занимал пост уездного начальника Шуши. 

Точно известно, что у него хранился огромный архив брата, из которого еще до революции было 

опубликовано немало неизвестных произведений Лермонтова, в том числе и писем. Следы этого 

архива надо искать в Армении, Грузии и Карабахе. Но трагедия 90-х годов прошлого века, к 

сожалению, безвозвратно уничтожила в Карабахе множество документов. И, тем не менее, надеяться 

на новые находки надо.  Итак, нет никаких сомнений, что Лермонтов в первой половине ноября 1837 

года был в Шуше. Да, недостаток документов, которые необходимо искать, не дает нам 

дополнительных сведений о том, зачем он оказался в Карабахе. Но я еще и еще раз повторю – надо 

искать в архивах косвенные документальные свидетельства о том, какие воинские части находились в 

это время в Шуше и близлежащем районе. Тогда все станет на свои места».
2
 

Говоря об армянских мотивах в творчестве Лермонтова, нужно прежде всего отметить 

стихотворение «Поэт», в котором упоминается «походная лавка армянина». Это подтверждает тот 

факт, что армянские купцы, живущие в России, со своими «походными лавками» часто сопровождали 

войска, совершавшие передвижение. Известный литературовед М.Д Амирханян отмечает так же 

черновой вариант этого стихотворения, в котором упоминается известный тифлисский оружейник 

армянин Геург Элиаров. 

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,  

Геурга старое изделье,  

Булат его хранит таинственный  закал, 

                                                 
1 Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունը, Երևան, «Սովետական գրող», 1981, 374 էջֈ) 
2В. А Захаров. ―Лермонтов в Шуше‖. Газета «Ноев Ковчег» http://novostink.ru/sng/28344-vladimir-zaharov-

lermontov-v-armyanskom-shushe.html  
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Для нас давно утраченное зелье. 
1
 

В романе «Герой нашего времени», в повести «Бэла» упоминаются какие-то безыменные армяне, 

испачканные дорожной грязью, армянское упоминание  встречается и в «Грузинской песне». 

Жила грузинка молодая, 

В гареме душном увядая. 

 Случилось раз: 

 Из черных глаз 

Алмаз любви, печали сын, 

Скатился. 

Ах, ею старый армянин 

Гордился!..
2
 

В данном стихотворении мы не можем не отметить  явную ошибку, т. к у армян-христиан гаремов 

никогда не было, но само присутствие персонажа –армянина интересно само по себе.  

Подводя некоторые  итоги, отметим, что армянские мотивы в поэзии М.Ю.Лермонтова, как и 

присутствие армян в творчестве других русских писателей, армянские упоминания, пусть не всегда 

лестные для нас, говорят как об активном участии наших соотечественников в общественной и 

культурной жизни России того времени, так и об интересе русской литературы к жизни других 

народов. 
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N.Avagyan 

          A Few  Words about the Story "We and Our Mountains" by  H.Matevosyan  

 

In the article without ideological stratifications the question of carelessness of the management which resulted the 

Armenian villages in decadence is raised. 

Here the author emphasizes as a low standard of living of the population in the village and vice versa development 

and formation of the cities which promote the  resettlement of people from villages to the cities. 

 

Ն.Ավագյան 
Մի քանի խոսք Հ.Մաթևոսյանի‖Մենք ենք, մեր սարերը‖ ստեղծագործության մասին 

 
Հ.Մաթևոսյանի ―Մենք ենք, մեր սարերը‖ ստեղծագործության մեջ, առանց գաղափարախոսական 

ղեկավարումների արծարծվում է ղեկավարության անտարբերության հարցը, որը բերում է հայկական 
գյուղերի քայքայման ու անկմանը: Այստեղ հեղինակը ընդգծում է գյուղացիական կյանքի ցածր 
ապրելակերպը և հակառակը քաղաքի զարգացումն ու բարգավաճումը, որը նպաստում է բնակչության 
գյուղից քաղաք տեղափոխմանը: 

 
В статье  без идеологических наслоений  затрагивается вопрос о нерадивости руководства, которая привела 

армянские деревни и села к упадничеству. 

Здесь автор подчеркивает низкий уровень жизни населения на селе и, наоборот, развитие и становление 

городов, что способствует переселению людей из деревень в города. 

 

Свою литературную деятельность Грант Игнатович Матевосян начал в 60-ые годы XX столетия. 

Начиная с первого очерка ―Агнидзор‖, имевшего успех у читателей, многочисленные повести, 

рассказы и публикации автора связаны с сельской жизнью. Именно село было центром споров, 

поисков новых путей и методов для писателей и особенно прозаиков в 60-ые годы. Остро стояла 

проблема урбанизации и из-за нерадивости руководителей, деревня бедствовала, жить на селе 

становилось труднее. Руководство, в большинстве своем, мало смыслящее в агрономии и погодных 

условиях влияющих на нее, выдвигало нелепые директивы, которые проводили к развалу отдельных 

отраслей сельского хозяйства, а иногда и к развалу колхозов в целом. 

В городе же наоборот промышленность развивалась, города росли: строились новые заводы и 

фабрики, в которых не хватало рабочих рук, да и сами стройки нуждались в строителях. Люди, убегая 

от неразберихи в собственной деревне, переезжали в город, где их ждал гарантированный заработок и 

на худой конец, общежитие. Это годы освоения и поднятия целины, к которой устремился большой 

поток рабочих, тянувшихся к лучшей жизни. Все это привело к упадку уровня жизни на селе, а 

следовательно и к запустению.  

―Многое я беру из села моей памяти, многое же создано мной заново, и все это похоже на 

переселение в некое село, чье название - Цмакут - я придумал. Я бы хотел придумать множество 

прекрасных людей, и тогда бы не осталось места для плохих, я бы хотел придумать также время 

действий моих повестей - тогда в них не было бы места войне: но у меня нет выбора: хочу я или нет, я 

должен быть летописцем наших дней‖
1
, - говорил о себе Грант Матевосян. 

В 1962 году выходит в свет повесть ―Мы и наши горы‖, которая являет собой реализацию двух 

доминирующих тенденций сельской жизни 60-70 годов. Это ценный опыт традиций и векового уклада 

деревенской жизни, ее принципов и устоев, и концептуальное исследование мира современного 

крестьянина, соприкасающегося с миром. ―Это село связано с миром тысячу нитями - телефоном, 

электрическими проводами, почтой, госпоставками‖, пишет Г.Матевосян. Библиотечный техникум 

                                                 
1
 Г.Матевосян. ‗‘Твой род ‗‘ Москва. ‗‘Совет.писатель ‖предисловие стр.6 
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посылает селу выпускников, смекающих по части транспарантов и режиссуры, районная контора 

кинопроката посылает сюда фильмы; а село в свой черед, посылает в другие села и в город 

работающих невест, вплоть до самых родов не выпускающих из рук вилы и грабли дает вузам 

способную молодежь‖.
1
 

Противопоставление города и деревни важнейший фактор становления сельской тематики Гранта 

Матевосяна. Действие повести происходит на фоне возрастающего     интереса руководства страны к 

развитию сельского хозяйства (планы, директивы, пятилетки) и поднятию уровня жизни на селе. 

Согласно директивам в то-то время, столько-то овец должно быть острижено, чтобы Антарамеч 

выполнил во время план поставки шерсти. К сожалению эти директивы не исправляют жизни на селе. 

А в итоге ''Антарамечских пастухов поссорили  с их стадом''.  Стадо в ссоре с чабанами: не дает  

приплода, молодняк гибнет, рушится микромир чабанов, прообраз ''большого мира''. 

Автор мастерски передает хаос и неразбериху времени через ''республику пастухов'' – сложный и 

противоречивый малый мир Антарамеча; вымышленное Матевосяном название (глубь леса, дебри), 

которое, как нельзя точно отображающее современную жизнь села, из которой пастухи не видя выхода 

потихоньку переезжают в город. Г.Матевосян на примере одного села глобально рисует жизнь в 

стране. Это уже открытый намек о неправильной организации труда на селе. 

Чабаны заняты подписыванием нереальных обязательств, позированием перед камерами, но не 

делом. Их делом занимается ничего не смыслящее в этом начальство, в надежде получения наград и 

повышения, но никак ни шерсть и приплод. ''Что, если бы человек работал пасечником только потому, 

что его назначили пасечником? Он не видел бы медведя, потому что он пасечник,  а не сторож и ему 

дали только сетку для лица, а ружья, чтобы стрелять не дали. И медведь бы не томился на том берегу 

реки, а повалился опрокинул бы улья и расшвырял бы их, потому, что меду в рамках не нашел бы. А в 

рамках не было бы меду, потому что пасечник не повернул вовремя улья  на восток''. Штрих сельской 

жизни  напрямую рельефно показывает формальный подход к организации труда в колхозе.  

Неестественные условия, бюрократический произвол, искажающий жизнь крестьян ведут не только 

к моральному обнищанию, бездушию и бездуховности жителя деревни, но и низкому  уровню жизни 

крестьянина. 

''Острижем, товарищ инструктор, нам-то что, черт с ними, с овцами, острижем, пусть подыхают. 

Свет клином сошелся на этих овцах что ли? В Казахстане вон их сколько'' - так рассуждает сельчанин. 

Пастухам не дают самим решать когда стричь овец, хотя они знают время  по наитию, ведь они 

часть этой природы и живут в целостном единстве с миром в духовной гармонии с горами, землей и 

стадом. Но они не были больше пастухами, а были своего рода обязательствами, живыми, что ли, 

обязательствами, пришитыми к стаду, и  ''деревня стала такой же пустой мещанкой, как город''. 

В своем особом микромире, которым ―командует солнце, проплывающее над селом, облака, ветры, 

снег, зной,  герои Матевосяна пастухи, подчиненные ритму природы. Это мир, где каждый занимает 

свое, именно ему предопределенное место. Ведь ''никакой градусник не найдет ту глубину, которая 

полагается саженцу, не укажет тот день, когда на западе зацветет липа, а на востоке откроется первый 

медоносный цветок''. И если этот мир попытаться изменить пустыми указами, идущими ему вразрез он 

разрушится. 

В повести отображена и проблема духовного бытия современного человека, его нравственный 

облик, взаимоотношения личности и общества. -''В горах считать не любят. Сколько ныне овец в 

вашем стаде? –спросите вы. Вам ответят: ―Падежа  не было, прибавьте, значит к тому, что было 

приплод‖. -Сколько корма? – столько, сколько скосили. А следователь почему-то доискивается. ''Люди 

шашлык ели, а ты допытываться, кто сколько кусков съел да кто съел первый кусок, кто последний, 

пропади ты пропадом такая жизнь! Овцу зарезали! Сами растили, сами зарезали!‖ 

Съели, пригласили и хозяина, проходившего мимо, искавшего овец, дали ему денег. И никто ни на 

кого не в обиде. Но сталкиваются два космоса: крестьянское простодушие и фиктивный закон. Закон в 

лице следователя, который избивает Павле для выяснения истины. 

''Трудно пересказать – хочется цитировать. Цитировать тоже трудно целиком – много, а вырвать из 

них каким бы то ни было прекрасные абзацы кажется своеволием''. 

''Многих на свете избивают, но чтобы слабый сильного избил – это уже  ни на что не похоже''. 

А к тому же придумали учредить суд, '' не суд, а сплошной смех''. И выставили бедных 

Антарамечцев как глуповцев С.Щедрина. ''Сидя в зале, они вдруг застыдились того, что они косари, 

что давно небриты, что шумят, разговаривают как в поле''.  К счастью, никого не осудили, все 

                                                 
1
 Г.Матевосян. Избранное. Москва. ‗‘Худ.литература‖, 1980, стр.17. 
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обошлось. Но,  если пастух Павле перестал таскать мешки с солью лишь потому, что за это трудодни 

не полагаются, значит, что-то изменилось в нем. А что изменилось? Изменилось и то, что в далеком 

Антарамече кражи прекратились, после суда с овцами. Но только и мед стали вырезать один раз в год, 

хотя все делали как всегда, а ульи гибли один за другим, вроде и не болели. Жизнь на селе остается 

сложной и трудной. 

И пастух Павле подался в город, следом уехал и Ишхан. Рушится  микромир - прообраз большого 

мира. 

''И почудилось вдруг на мгновение, что число людей, которые только и знают, что судить о мире, 

прибавилось еще на одну тысячу и на ту же тысячу убавилось число людей, делающих этот мир 

миром.
 
  

В представлении писателя утрата истоков – это потеря духовной основы, здоровой народной 

нравственности, без которой невозможна крепость настоящего, добротность будущего. 

''Мир, он приходит, уходит, а мы - крепкий род, мы наше существование продолжаем''. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

(«РЕКВИЕМ», «ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР») 
 

Инна АДАМЯН 

 
Ключевые слова: война, нация, патриот, атмосфера, фронт, поколение, потеря, реальность. 

Բանալի բառեր՝ պատերազմ, ազգություն, հայրենասեր, մթնոլորտ, ճակատ, սերունդ, կորուստ, իրականություն: 

Keywords: war, nation, patriot, atmosphere, front, generation, loss, reality. 

 . 
Ի.Ադամյան 

Պատերազմի արտացոլումը Ռոբերտ Ռոժդեստվենսկու ստեղծագործություններում  
(«Ռեքվիեմ», «Լսված խոսակցություն ») 

 
      Հոդվածում հեղինակը անդրադառնում է Ռոժդեստվենսկու ստեղծագործություններում տեղ գտած 

պատերազմի թեմային՝կանգառնելով կոնկրետ գործերի վրա: Վերլուծվել են «Երկրի վրա», «Լսված 

խոսակցություն» բանաստեղծությունները, «Ռեքվիեմ» պոեմը:Հոդվածում խոսվում է այն մասին,որ 

պատերազմը սարսափելի աղետ է մարդկության կյանքում,իսկ պատերազմի մասին գրելու համար 

անհրաժեշտ է այն զգալ սեփական մաշկի վրա:Հեղինակը հիմնավորում  է,որ Ռոժդեստվենսկին հատուկ 

մեծության պոետ է, իսկ պատերազմին նվիրված  նրա բանաստեղծությունները՝պատերազմի 

ողբերգությամբ ու վշտով ներծծված մի ամբողջ կյանք: 

 
I.Adamyan 

The Display of War in the Works of R.Rozhdestvensky (―Requiem‖, ―The Overhead Conversation‖)   

  

The author reveals the theme of war in the works of R. Rozhdestvensky. In the verses ―On the Earth‖, ―The 

Overhead Conversation‖ and the poem ―Requiem‖ is shown that war is a terrible disaster in human life, and, to write 

about it means to experience it to the bone. The author reveals and proves that R. Rozhdestvensky is a poet of special 

value and his war poetry is a whole life suffused with tragedy and grief of war. 

 

В данной статье автор раскрывает тему войны в творчестве Р. Рождественского, останавливаясь на 

конкретных произведениях поэта. Проанализированы стихи ''На Земле'', ''Подслушанный разговор'', поэма 

‘‘Реквием‘‘. Показано, что война - страшное бедствие в жизни человечества, и писать о войне - значит 

прочувствовать ее до костей. Автор обосновывает и выявляет, что Р.Рождественский - поэт особой 

величины, а его стихи о  войне - целая жизнь, пронизанная трагизмом и горем войны. 

 

                                                                                                         Меня война в себя впитала. 

                                                                                                          Я - сын ее… 

                                                                                                          Я полон ею… 

                                                                                                 (Рождественский ''Дни рождения'') 

 
Всю литературу военной тематики можно разделить на три части: произведения, написанные во 

время войны, сразу после войны, по  ее горячим следам, и произведения, написанные спустя много 

лет после войны. Творчество Роберта Рождественского, посвященное военной тематике, отражает 

события страшных военных лет, восстанавливая их сразу после войны, когда еще свежи в памяти 

людской все ужасы и невзгоды военных лет, однако страна уже восстанавливается, развивается….Но 

недавнее  прошлое напоминает о себе руинами вокруг, дефицитом продуктов, инвалидами, 

сиротами… человеческими глазами, полными боли, страдания. 

Война - страшное событие в жизни любого народа. Время, когда становятся основными такие 

ценности, как любовь к Родине, к жизни. Когда жажда к жизни охватывает всю человеческую 

сущность… 

Тема войны не может не отразиться в творчестве писателей и поэтов, как и любое другое 

историческое событие; война становится переломным моментом и в писательских судьбах. А 

главным оружием писателей и поэтов, бесспорно, является слово. 
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Роберт Рождественский – один из известных поэтов – шестидесятников, поэт ―оттепели‖ 

звенящий, светлый мир которого  - естественное проявление его личности, души, судьбы. 

Как истинный патриот, поэт не мог не отобразить военную тематику в своем творчестве 

трогательными и правдивыми стихами о войне. 

Многие поэты писали о Великой Отечественной войне, множество стихотворений, трогательных, 

страшных, породила война. 

Каждое из них – маленькая история о страшных днях войны, о смерти, о павших солдатах, о 

простом народе, о жизни…Что стоит за столь сильными  произведениями Рождественского о войне? 

Военное сибирское детство, очереди за хлебом, концерты в госпитале, тяжело раненные бойцы и 

командиры. В его стихах ощущается связь настоящего с прошлым и будущим, лирический герой 

полностью сливается с личностью самого автора, чувствует ответственность за все плохое и доброе. 

Они наполнены верой в простого человека, живущего рядом. 

Так, в стихотворении ‗‘На Земле‘‘ поэт  пишет о простом ‗‘маленьком человеке‘‘, его такой  же 

‗‘маленькой‘‘ службе, зарплате, и тут… война. Поэт показывает  подвиг, героизм обычного человека , 

отметив, что именно на таких людях держится мир. Автор постоянно использует слово ‗‘маленький‘‘, 

употребляет его для описания героя. И был бы этот человек до конца жизни очень маленьким и 

незаметным, если бы в дверь его дома не постучалась война. Рождественский точно изображает в 

своем небольшом, но очень сильном стихотворении, насколько человек ничтожен, насколько мал и 

немощен рядом с большой бедой всего человечества – войной. И как, все же, силен, как велик 

человеческий подвиг, не знающий страха перед всепоглощающей войной. Каким величественным 

потом кажется этот ‗‘маленький‘‘ человек, павший на войне ради  жизни человечества. Воспевание 

подвига простого русского солдата - вот главная тема этого матерого стихотворения. Это жестокая 

правда жизни. 

 

…А когда он упал- 

                                        некрасиво, 

                                                             неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле  

                          не хватило мрамора. 

чтобы вырубить парня  

в полный рост!
1
(231;1) 

 

   Мы видим присущую Рождественскому манеру говорить просто  о высоком. Это и делает его стихи 

читабельными и понятными. 

И все же считаю  вершиной творчества Рождественского о войне ―Реквием‘‘ с его посвящением 

―Памяти наших отцов и старших братьев…‘‘. Поэт восхваляет подвиги павших на войне воинов, 

признает, что им это не нужно (―Для чего она им, эта слава, мертвым?...‘‘), и все же ―от имени 

жизни‘‘ он воспевает вечную славу героям. Поэт призывает вспомнить всех поименно и приходит к 

верному выводу, что ―это нужно не мертвым, это надо живым…‘‘. 

Рождественский с укором обращается к Родине, спрашивая, это ли ей нужно было, это ли она 

завещала людям, обещала им? Поэт очень трогательно охватывает и тему детей на войне: 

     

Разве для смерти рождаются дети, 

             Родина? 

 

Автор  пронзительно пишет о людях, выражая  всю свою любовь к ним, говорит о выборе, который 

встал перед ними (―я или Родина‘‘). Поэт восхищается силой человеческой сущности, которая 

понимает, что ―самое лучшее  и дорогое - Родина‘‘. Рождественский воспевает победу ―во имя 

живущих, во имя  грядущих‘‘. 

Как по-философски рассуждает автор, когда пишет о естественном человеческом желании 

выжить… Ведь есть еще мужество жить, жить с высоко поднятой головой, быть достойным жизни на 

земле. 

                                                 
1
 Роберт Рождественский. Всемирная библиотека поэзии. Стихотворения. М. ‘‘Эксмо‘‘, 2006. 

 



  

~~  119922  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

Рождественский  использует разные литературные приемы, выражая свои точные мысли. Так, он 

обращается к обычным камням, очеловечивая их, использует прием  олицетворения, обращаясь к 

ним. Автор понимает, что камни не виноваты в том, что стали надгробьями для тысяч неизвестных  

солдат. 

Как же так, размышляет поэт, ведь когда-то у солдат были имена, их звали, их помнили, с ними 

говорили. Они имели друзей. У них, возможно, жива старая мать, есть где-то невеста. И здесь 

чувствуется вся мощь потрясающей  силы сильного стиха Роберта Рождественского (―Умирал солдат 

известным, умер неизвестным‘‘). 

  Мы слышим плач матери о сыне… 

 Вот она, всеразрушающая  война. 

  И тут голоса самих погибших… Поразительные строки  Рождественского. 

 

       Это мы говорим, 

мертвые, 

   Стучимся в ваши сердца.. 

    Не пугайтесь!  

  Мы забыли, как пахнут цветы. 

  Как шумят тополя…. 

 

   Нам шагать по земле не дано. 

   Никогда не дано! 

   Но жизнь продолжается, и опять начинается день.
1
(184;4) 

 

 Поразительно, насколько точно передан дух войны, призыв помнить, не забывать тех, кто не 

пожалел жизни ради мира на Земле. 

Помните! 

          Через века, через года, - помните! 

           О тех, кто уже не придет никогда, -помните! 

           Памяти павших будьте достойны! 

           Вечно достойны! 

          ---------- 

         Детям своим расскажите о них, чтоб помнили! 

         Детям детей расскажите о них, 

         чтоб тоже помнили!
2
(185;4) 

 

Это памятник павшим солдатам всех времен и народов. 

Роберт Рождественский рассказал о великой стране, в которой жил, о ее героических людях. Он 

передал всю свою боль через боль людей, боль страны - через проникновенные строки о трагизме 

войны, доходящие до глубины души, увековечив  ―Реквиемом‖ память павших солдат. 

Нельзя не отметить, что тема положения детей в годы войны также была очень близка поэту. 

Возможно, это связано с  его биографией, так как сам Рождественский был ребенком войны. 

Эта  тема прекрасно раскрыта  в замечательном стихотворении ―Подслушанный разговор‖. 

Стихотворение стало замечательной, трогательной песней (как, впрочем, очень многие стихи поэта) в 

исполнении  неподражаемой В. Толкуновой. Затрагивающий до глубины души разговор мамы с 

маленькой дочкой очень близок и понятен особенно нам, арцахцам, пережившим весь ужас войны, 

знающим, что такое страх в глазах детей, почувствовавшим, что такое тревога, опасение за жизнь 

детей… Стихотворение начинается с приятного и интересного разговора мамы и дочурки, 

пришедшей со двора. Девочки, такой же, как остальные, веселой, искренней, наивной. Ребенка, 

услышавшего во дворе массу разговоров о войне…Малышка настолько чиста и проста, что все эти 

рассказы о войне запечатлелись в ней, и она решила спросить об этом маму. Видимо, время 

послевоенное, когда люди еще живут отголосками страшной войны: 

    -Снова дралась во дворе? 

    -Ага! 

                                                 
1
 Роберт Рождественский. ―Мгновения. Мгновения. Мгновения…‖  М.:‘‘Астрель‘‘, 2012 .                                 

2
 Роберт Рождественский. ―Мгновения. Мгновения. Мгновения…‖  М.:‘‘Астрель‘‘, 2012.                                  
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   Мама, но я 

    не плакала. 

  Вырасту- 

                        выучусь на моряка. 

   Я уже в ванне плавала!
1
 (359;1) 

 

Мирно и дружелюбно продолжается разговор. Как и свойственно Рождественскому, развязка  

этого  небольшого стихотворения неожиданна и сильна. Это и есть основная мысль стихотворения: 

   -Мама, 

      а правда, что будет война, 

      и я не успею 

                     вырасти!...
2
(360;1) 

 

       В поэзии о войне тесно пересекается личное с общенародным. Эта маленькая девочка – не 

конкретная личность, а одна из тысяч детей, слышавших или видевших войну. Это стихи, 

написанные и для предыдущих поколений, и для нынешнего поколения. Для всех тех, кто видел 

войну или только слышал и читал о ней. В них боль и горечь утраты. И они переданы настолько 

сильно, что нельзя не прочувствовать их. 

    Можно смело сказать, что творчество Рождественского, как и многих других поэтов (Ахматова, 

Бергольц, Твардовский…), помогает осмыслить войну, о многом кардинально поменять мнение. 

Поэтическую интонацию Р.Рождественского не спутаешь ни с какой другой. Пронзительные, 

человечные стихи поэта отражают наши духовные обретения и потери, мы в них находим то, что нас 

волнует. 

    Война - одно из самых страшных в мире слов, и пусть оно остается словом, а не ужасной 

реальностью… 

   Мы в очередной раз выявили, что Р.Рождественский-поэт особой величины, а его стихи о войне - 

целая жизнь. 
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2
 Р. Рождественский. ‘‘Эхо любви‘‘.М.:‘‘Эксмо‘‘, 2006. 

 



  

~~  119944  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

УДК  811.161                                                                                                                                 Русский язык 
 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ОДНОСОСТАВНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Жанна АНАСТАСЯН  
 

Ключевые слова: предикативность, экспрессивность, литературное наследие, обезличенность, статический и 
динамический признак, условия реализации действия. 

Բանալի բառեր` ստորոգյալություն, արտահայտչություն, գրական ժառանգություն, դիմազրկություն, ստատիկ եւ 
դինամիկ նշան, գործողության իրականացման պայմանները: 

Keywords: predicativety,  expressive, literary heritage, impersonality, static and dynamic characteristic, conditions of 

implementation of the action. 

          Ժ.Անաստասյան 
Միակազմ նախադասությունների ոճական գործառույթը 

 

      Այս հոդվածը ներգրավում է միակազմ նախադասությունների հարուստ ոճական 

հնարավորությունները, դրանց կառուցվածքային եւ սեմանտիկ նշաններ: Նյութ լուսաբանելու միակազմ 
նախադասությունների ամբողջ բազմազանության ձեւերի եւ եղանակների գործունեության ծառայել է 

գեղարվեստական գրականություն, մասնավորապես, բանաստեղծություններ և արձակ ռուս 

բանաստեղծներից և գրողներց: Տրված է նաև նոմինատիվ նախադասությունների օգտագործման 
դինամիկան 19-րդ դարից որպես լայն նկարագրություններ ընդանուր բնույթի շատ հակիրճ և դինամիկ 

ձեւով. 

 

Zh. Anastasyan 

The Stylistic Function of Mononuclear Sentences 

 

In the article rich stylistic opportunities of mononuclear sentences, their structural and semantic features are 

considered. As  material for illustration of all variety of forms and ways of functioning of mononuclear sentences the 

fiction, in particular, verses and prose of the Russian poets and writers served. Also dynamics of use of nominative 

sentences as means of wide descriptions of the generalizing character in extremely short and dynamic form is given. 

 
В данной статье рассмотренны богатые стилистические возможности односоставных предложений, их 

структурные и семантические признаки. Материалом для иллюстрации всего многообразия форм и способов 

функционирования односоставных предложений послужила художественная литература, в частности, стихи и 

проза русских поэтов и писателей. Дана также динамика использования номинативных предложений с 19 века в 

качестве средства широких описаний обобщающего характера в предельно краткой и динамической форме. 

 

Односоставные предложения имеют  богатые стилистические возможности и могут быть широко 

использованы как в художественных текстах, так и в повседневном обиходе. Наличие односоставных 

предложений демонстрирует богатство стилистических  средств  для выражения самых тонких 

смысловых оттенков с помощью особых синтаксических конструкций. 

Структурные признаки односоставных предложений проявляются в том, что предикативную 

основу их составляет только один главный член; наличие второго члена структурно не 

предусмотрено. Эти признаки также отражаются в способах выражения главного члена, в степени 

синтаксической членимости предложений, в количестве второстепенных членов и т. д.
1
 

Семантические признаки односоставных предложений сводятся, в основном, к характеру и способу 

актуализации в предложении одного их двух компонентов  мысли – субъекта или предикативного 

признака:  Стучу,  мне не открывают – Стучишь, бывало, по клавишам от нечего делать – В дверь 

стучат – Постучали, постучали и ушли. Сравним предложения: В лесу пахнет грибами – Розы так 

нежно пахнут. Форма глагола – сказуемого, наличие/отсутствие подлежащего и контекст позволяют в 

одном случае квалифицировать предложение как односоставное безличное, в другом – как 

двусоставное. 

Вопрос об условиях и времени возникновения односоставных предложений, о путях их развития, 

о соотношении личных и безличных предложений, об их смысловых функциях издавна привлекал 

                                                 
1 Бабайцева В.А. ―Русский язык.  Синтаксис и пунктуация‖ М. 1979, с.127. 
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внимание лингвистов, но в  истории русского языкознания вопрос о сущности односоставного 

предложения, его грамматической природе решался  по – разному.
1
 Не останавливаясь подробно на 

различных точках зрения и подходах отечественных лингвистов к толкованию содержания 

односоставных предложений, их квалификации, распространенности  в  различных стилях, отметим 

единодушное признание ими огромной роли этих синтаксических конструкций в художественной 

литературе – для создания экспрессивности, художественной образности, чувственно – наглядного 

изображения действительности. 

Односоставные предложения распространены в разных стилях речи не в равной мере и выполняют 

разные функции. Так, в научном  стиле они служат достижению подчеркнутой логичности 

изложения; в официально – деловом стиле – для создания обезличенности  и предписывающего 

характера; в публицистическом стиле – создают эмоционально-экспрессивную  окраску с целью 

воздействия на читателя  и проявления личного отношения автора к предмету речи; в разговорном – 

для создания разговорной образности, непроизвольности, стихийности возникающих действий и 

состояний. 

Однако, именно в художественной литературе ярче всего проявляется все многообразие форм и 

способов функционирования односоставных предложений и, наверное, не случайно русские поэты и 

писатели обращались к ним так часто, учитывая их особую выразительность. Более того, 

употребление односоставных предложений сообщает повествованию большую динамичность, делает 

его более лаконичным. В других случаях они помогают избежать излишнего повторения : «… ты 

тоже ведь плакать не будешь, только старый будильник научишься ставить на семь. Станешь вдвое 

работать… Решивши забыть – позабудешь. Позабывши – не вспомнишь, забудешь совсем.»  

Изучая  литературное наследие  великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, мы видим, как широко  

использует он односоставные предложения: По мне, ничего тут нет прекрасного. Пускай бы их 

сражались… да шею себе ломали. Ха – ха («Люди и страсти»), Мне вздумалось завернуть под навес. 

Меня терзало судорожной болью («Ночь»). 

Большие изобразительные возможности  заложены в безличных предложениях, чем и обусловлено 

частое обращение поэта именно к этому типу односоставных предложений. 

 Определяющей особенностью грамматического смысла безличных предложений является 

значение стихийности, непроизвольности выражаемого действия или состояния. Оно проявляется в 

самых различных случаях: когда выражается действие (Лодку сносит к югу); состояние человека 

(Ему холодно);  состояние  окружающей среды (Тянет свежестью). Если сообщается о действии (об 

активном воздействии на объект),  то в безличном предложении  оно обозначается как лишенное 

какого – либо субъекта производителя действия: Надо было на что – то решиться (Штосс). Безличная 

форма используется в тех случаях, когда надо обратить внимание  на действие, усилить его: И 

слышно было, как он (Казбич) трепал по гладкой шее своего скакуна.
2
 

Для безличных предложений, обозначающих качественный признак, свойственно употребление 

второстепенных членов, которые уточняют границы проявления признака. Обычны в этой роли, с 

одной стороны, обстоятельства, указывающие на место и время проявления признака, с другой – 

дополнения, обозначающие лицо или предмет, по отношению к которому имеет силу данный 

признак. Эти второстепенные члены конкретизируют и сужают содержание безличного предложения: 

В той комнате было темно, как в погребе (―Штосс‖). Он не объявлял своей тайны (―Тамань‖). 

Предложения с непереходными  глаголами, обозначающими разного рода процессы, чаще всего – 

изменения погоды, изменения, связанные со сменой дня и ночи, также используются в 

художественной литературе: Было уже довольно темно (―Тамань‖). 

Предложения с непереходными безличными глаголами на  -ся, выражающими непроизвольную 

легкость, а при отрицании, наоборот, трудность или даже невозможность пребывания в 

определенном состоянии, в том числе в состоянии определенной деятельности: Мне послышалось: он 

заплакал. Мне не хотелось его (Азамата) обижать. 

Предложения с непереходными и переходными глаголами, обозначающими болезненное 

состояние живого существа, чаще всего – лица: В глазах у меня потемнело  предмет, по отношению к 

которому имеет силу данный признак. Эти второстепенные члены конкретизируют и сужают 

содержание безличного предложения: В той комнате было темно, как в погребе (―Штосс‖). Он не 

объявлял своей тайны (―Тамань‖).  

                                                 
1 Почтенная Т.Г. ―Односоставные предложения‖ . СРЯ, 1986 с. 61 
2 Лермонтов М.Ю. ―Классики и современники‖ М.‖Художественная литература‖ 1982 с. 282 
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Предложения с  глаголами, обозначающими разного рода процессы, чаще всего – изменения 

погоды, изменения, связанные со сменой дня и ночи, также используются в художественной 

литературе: Было уже довольно темно (―Тамань‖); предложения с непереходными безличными 

глаголами на  -ся, выражающими непроизвольную легкость, а при отрицании, наоборот, трудность 

или даже невозможность пребывания в определенном состоянии, в том числе в состоянии 

определенной деятельности: Мне послышалось: он заплакал. Мне не хотелось его (Азамата) обижать; 

предложения с непереходными и переходными глаголами, обозначающими болезненное состояние 

живого существа, чаще всего – лица: В глазах у меня потемнело. Мы отворили окна – на дворе было 

жарче, чем в комнате (―Бэла‖). Кроме того, данные группы предложений говорят и о состояниях 

физических и психических: Только что она испила воды, как ей стало легче (―Бэла‖). 

В таких типах предложений могут выражаться различия статического и динамического 

(изменяющегося) признаков: Темнело (стемнело), морозило (подморозило). 

Несмотря на эти различия, строго структурного разграничения предложений с категорией 

состояния не наблюдается. Возможны даже предложения, выражающие ―комплексную‖ 

характеристику состояния человека и окружающей среды. Одни из них интересны тем, что включают 

одновременно и обстоятельства, и дополнения в дательном падеже: Горько мне было! Но моя любовь 

срослась с душой моей (―Княжна Мери‖). Другие предложения интересны тем, что часть однородных 

сказуемых по лексическому значению обращена к характеристике обстановки, часть – к состоянию 

человека,  например: ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки (―Княжна Мери‖), 

связанному с действием (положительное или отрицательное, эмоциональное или физическое 

состояние, облегчающее или затрудняющее реализацию действия), например: Разве у стариков нет 

сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? А было бы тебе хорошо (―Вадим‖); 

временные и пространственные условия, влияющие на реализацию действия, например: Давно уже не 

слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес (―Максим Максимыч‖).
1
 

При употреблении дополнения содержание безличных предложений конкретизируется, но вместе 

с тем становится  гораздо более узким: условия реализации действия оцениваются в них не вообще, а 

по отношению к определенному лицу, которое затрагивает описываемые события. 

Например: И скучно, и грустно, и некому руку подать. В минуту душевной невзгоды.
2
 Здесь он 

выражает физическое и психическое состояние под воздействием окружающего. К таким приемам 

выражения эмоционального состояния он прибегает в стихотворении ―Отчего‖: Мне грустно потому, 

что я тебя люблю. Характеризуя и показывая свое состояние, затрудняющее реализацию действия, 

М.Ю. Лермонтов в стихотворении ―И грустно мне‖ пишет:  

И грустно мне, когда подумаю, что ныне 

Нарушена святая тишина. 

Какая-то безысходность, а порой  и растерянность звучат в его стихотворении ―Выхожу один я на 

дорогу‖: 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? Жалею ли о чем? 

Использование здесь безличного предложения под влиянием обстоятельств выражает состояние 

души и сожаление, надежда на будущее и трудности настоящего, мечта о дальнейшем своем 

положении в обществе. Выражение состояния человека через безличные предложения наблюдается и 

в других стихах М.Ю. Лермонтова, например, в стихотворении ―Стансы‖: 

Мне кручно в день.  

Мне скучно в ночь, 

Надежды нету в утешенье.
3
 

Безличные предложения со сказуемым, выраженным сочетанием безличного глагола, 

наблюдаются в стихотворении ―Опасение‖: 

Без друга лучше дни влачить 

И к смерти радостной клониться, 

Чем два удара выносить 

И сердцем о двоих крушиться!
4
 

                                                 
1 Лермонтов М.Ю ―Герой нашего времени‖М. 1990.,с. 455 
2 Лермонтов М.Ю ―Собрание сочинений‖ том первый М.‖Правда 1990.‖ с. 185 
3 Лермонтов М.Ю ―Собрание сочинений‖ том первый М.‖Правда 1990.‖ с. 115  
4 Лермонтов М.Ю ―Собрание сочинений‖ том первый М.‖Правда 1990.‖ с. 185 
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Мы видим, как с помощью определенного вида безличных предложений характеризуется 

желательность действий. Но не только выражение состояния человека, как физического, так и 

психического, через безличные предложения наблюдается в произведениях Лермонтова. В них мы 

видим и состояние окружающей среды, и характеристику сложившейся ситуации, и изменение 

объективных обстоятельств.  

Состояние окружающей среды четко отражено в стихотворении ―Ночь‖: 

Темно. Все спит. Лишь только жук ночной, 

Жужжа, в долине пролетит порой.
1
 

В стихотворении ―Сон‖ через безличные предложения дается характеристика сложившихся 

ситуаций, сравнение с луной и ночью: 

Было тихо, как луна и ночь, 

И ветер не мог дремоты превозмочь.  

Безличные предложения, выражающие временные и пространственные условия, влияющие на 

реализацию действия, применены М.Ю. Лермонтовым в стихотворении ―Бородино‖: 

Вот смерклось. Были все готовы. 

Заутра бой затеять снова.  

В творчестве М.Ю. Лермонтова  встречаются примеры, когда в некоторых сложных предложениях 

одна часть может быть безличной: 

Глядится тусклый день в стекло прозрачных льдин, 

И занесло овраги снегом. 

Как видим, такую же экспрессивную нагрузку безличные предложения несут и в стихотворениях 

других поэтов. Так, с их помощью с первых же слов стихотворение завораживает, завлекает, 

заинтересовывает своей тайной. Ахматова воссоздает ощущение течения времени, властно 

определяющего судьбу человека. В ее ранних стихах это находило выражение в столь часто 

встречающейся у нее прикрепленности происходящего к точно - по часам – обозначенному моменту. 

―Двадцать первое. Ночь. Понедельник.‖ Может быть, именно поэтому следующие слова о любви так 

необычны. Привлекает внимание ―прерывистость‖ первых строчек. Этот прием придает 

стихотворению интонационную экспрессию. В таком начале чувствуется и связь с Блоком, (Осень 

поздняя. Небо открытое…) 
2
 с которым поэтессу связывала большая дружба. 

В неопределенно-личных предложениях внимание сосредотoчивается на факте, событии, 

действии, субъективные действия остаются необозначенными, так как указание на него, с точки 

зрения говорящего, несущественно, например, в стихотворении Н.В. Крандиевской-Толстой: 

Небо называют – голубым. 

Солнце называют – золотым, 

Время называют – невозвратным, 

Море называют – необъятным, 

Называют женщину – любимой, 

Называют смерть – необратимой, 

Называют истины – святыни, 

Называют страсти – роковыми. 

Как же мне любовь свою назвать, 

Чтобы ничего не повторять? 

В самых различных жанрах художественной литературы широко употребляются номинативные 

предложения. Особенно характерны они для драматических произведений, где обычно выступают в 

роли ремарок. Довольно широко распространяются  они и в лирике. Номинативные предложения 

позволяют представить отдельные детали описываемой обстановки в виде ярких штрихов, они 

сосредоточивают внимание на этих деталях, например, у К. Симонова:  

Однообразная картина 

Трех верст, что мы прошли вчера,  

В грязи ревущие машины, 

Рыдающие трактора. 

Воронок черные болячки. 

Грязь и вода, смерть и вода. 

                                                 
1 Лермонтов М.Ю ―Собрание сочинений‖ том первый М.‖Правда 1990.‖ с. 19 
2 Александр Блок ―Лирика. Театр.‖ с. 128 
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Оборванные провода 

И кони в мертвых позах скачки. 

Или у Р. Рождественского: 

Сорок трудный год. 

Омский госпиталь… 

Коридоры сухие и маркие. 

Шепчет старая нянечка: 

―Господи! До чего же артисты маленькие …‖ 

Номинативные конструкции используют в качестве ремарок для обозначения места и времени 

действия, для описания декораций. В 18 в  употребление номинативных предложений было 

ограниченным. У Хераскова, например, ремарка представляет собой двусоставное предложение: 

 ―Действие есть в столичном городе‖.  

Уже в начале 19 века в качестве ремарок уже широко используются односоставные номинативные 

предложения:  

Кремлевская палата. Москва. Дом Шуйского. Ночь. Сад. Фонтан.
1
 

С конца 19 в. номинативные предложения распространяются не только в поэзии, но и в 

художественной прозе, чему способствует описательный характер данного типа конструкций. 

В современной прозе они настолько употребительны, что подчас служат единственным средством 

широких описаний обобщающего характера, поскольку дают возможность сделать это в предельно 

краткой и динамичной форме. У.С. Баруздина читаем: Берлинские пригороды. Аккуратные домики и 

газончики. Асфальтированные дорожки… Фонтанчики с рыбками и без рыбок… Пивнушки и 

магазинчики с ровно расставленными кружками, бутылками и товарами. Теннисные корты и 

автобусные остановки… 

 Назывные предложения в стихотворении  Д. Самойлова ―Чет или нечет‖ звучат с большим 

напряжением, выполняя экспрессивную функцию. 

Вьюга ночная. 

Музыка лечит. 

Шуберт. Восьмая. 

Это произведение – поэтический пример описания музыки и эмоций, которые она вызывает. 

Структура данного стихотворного текста позволяет добиться желаемого впечатления: Восхищение 

прекрасной музыкой Шуберта и одновременно трагизм, печаль, одиночество автора. 

Снежная скатерть. 

Мука без края. 

Музыка насмерть. 

Вьюга ночная. 

В этом стихотворении Давид Самойлов не стал распространять даже двусоставные предложения, 

так как он старается убрать лишние детали, оставив разрывность между словами, показывая, как 

ночная вьюга и музыка нагоняют на него мучительную тоску. 

Односоставные предложения в стихотворении А.В. Жигулина ―Черный ворон, белый снег‖ служат 

для яркого и контрастного сопоставления картин природы, различных душевных состояний человека, 

чувств и эмоций. 

Стихотворение имеет четкую структуру: смысловое контрастное противопоставление, а затем 

вывод. 

Черный ворон, белый снег. 

Наша русская картина. 

Черный ельник, белый дым. 

Наша русская тревога. 

Односоставные предложения в данном стихотворении, представленные в контрастном 

противопоставлении, точно демонстрируют замысел художника короткими ‖мазками‖ представить 

картины русской природы, передать особенную загадочность русской души. 

Таким образом, мы увидели, что односоставные предложения часто используются в 

художественной литературе. Они кратки, но семантически выразительны. Называя предметы и 

явления, констатируя их наличие, указывая место, время, состояние героя и т.д., назывные 

                                                 
1 А.С. Пушкин ―Драмматические произведения. Проза‖ с. 23 
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предложения сразу же вводят читателя в обстановку действия, способствуют стремительному 

развитию сюжета.  

Проанализировав стихотворения Лермонтова, Ахматовой и других поэтов, мы пришли к выводу, 

что односоставные предложения выполняют важную роль в структуре и семантике текста. Образность, 

яркость, выразительность, краткость и точность при минимальном использовании языковых средств – 

вот основное художественное назначение односоставных предложений. 

Мы также увидели, что в односоставных предложениях заложены большие изобразительные 

возможности; они также используются в словотворчестве. Называя предметы, расцвечивая их 

определениями, литераторы рисуют картины природы, обстановку, описывают состояние героя, дают 

оценку окружающему миру. 

Быстрая смена статичных картин, созданная односоставными предложениями, придает тексту 

удивительную динамичность и легкость. 

Надо сказать, что некоторые стихотворные тексты полностью состоят из односоставных 

предложений, что возводит в принцип их стилистическое применение. 

Богатые экспрессивные возможности односоставных предложений используются в творчестве 

многих литераторов, так как они оказываются более выразительными, чем их синонимичные 

двусоставные варианты; они живее, эмоциональнее, непосредственнее передают авторский замысел, 

помогают передать тончайшие оттенки поэтической речи. 
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Ðî¸  82.09(430.2)                           ² ñï ³ ë³ ÑÙ³ ÝÛ³ Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ 

       

 ԳՅՈԹԵԻ ԿԵՐՊԱՐԸ §ՏԱՓԱՍՏԱՆԻ ԳԱՅԼԸ¦ ՎԵՊՈՒՄ  
 

Սիրվարդ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñª ¶ÛáÃ», Ð»ëë», Ð³ ÉÉ»ñ, ³ ÛÉ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ, ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉ, »ë-Ç ï ³ ññ³ ÉáõÍáõÙ,  
ù³ Ûù³ ÛíáÕ Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ,  ³ ÝÑ³ ï Ç ÏáÝó»å óÇ³ , ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛáõÝ, ü ³ áõëï :  

Ê ëþ ÷åâû å ñëîâà:  Ãåòå, Ãåññå, Ãàëëåð, àëëåãîðè÷åñêîå çíà÷åíèå, ñòåïíîé âîëê, ðàçäâîåíèå ëè÷íîñòè, ðàñïàäåíèå ðåàëüíîñòè, 

êîíöåïöèÿ ëè÷íîñòè. 

Keywords:  Goethe, Hesse, Haller, allegorical value, Steppe Wolf,  split personality,  disintegration of reality, concept of individual,  
immortality, Faust 

Ñ . Ñ òåïàíÿí  
Î áðàç Ãåòå â ðîìàíå   «Ñ òåïíîé âîëê» 

 
Â   романе “Степной волк” Гессе посредством аллегории  передает свою связь с Гете. Концепция личности в 

романе Гессе представляется различными проявлениями Галлера. С участием Гете и Моцарта Галлер 
воплощает в себе стремление к бессмертию. Нахождение утерянной самобытности индивидуума  делается 
возможным путем созерцания и развитием самосознания, взаимосвязью чувственного и рационального. 

     
S. Stepanyan 

Goethe’s Image in the Novel  «Steppe Wolf»  

 

Goethe allegorically expresses his connection with Goethe in the novel ―Steppe Wolf‖ by H. Hesse. The concept of 

individual in Hesse‘s novel is presented through different manifestations of Haller . Goethe is one of those. With the 

participation of Goethe and Mozart Haller conceptualizes the tendency to immortality, he makes possible retrieving the 

lost identity by contemplation and development of self-consciousness, by the connection of sensual and rational within 

the individual. 

 

§î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦ í»å áõÙ Ð»ëë»Ý Çñ »õ ¶ÛáÃ»Ç Ï³ å Á Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ¿ ³ ÛÉ³ µ³ Ýáñ»Ý: ² ÝÑ³ ï Ç 
ÏáÝó»å óÇ³ Ý Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ ·ÉË ³ íáñ Ï»ñå ³ ñÇª Ð³ ÉÉ»ñÇ ï ³ ñµ»ñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí: ¶ÛáÃ»Ý ¹ñ³ ÝóÇó 
Ù»ÏÝ ¿: ¶ÛáÃ»Ç »õ Ø áó³ ñï Ç  Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ Ð³ ÉÉ»ñÁ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ÛÝ³ óÝáõÙ ¿ ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛ³ Ý ÙÇï áõÙÁ: 
Ð»ëë»Ý Ïáñóñ³ Í ÇÝùÝáõÃÛ³ Ý í»ñ³ ·ï ÝáõÙÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ ¹³ ñÓÝáõÙ Ñ³ Û»óáÕáõÃÛ³ Ý áõ 
ÇÝùÝ³ ·Çï ³ ÏóáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ùµ, ³ ÝÑ³ ï Ç Ù»ç  ½·³ Û³ Ï³ Ý áõ Ùï ³ íáñ ÷ áË Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝáõÃÛ³ Ùµ: 

 
XX ¹³ ñÇ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÇÝùÝ³ ï Çå  Ý»ñÏ³ Û³ óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÇ`  ¶ÛáÃ»Ç  ³ Ýí³ Ý »õ 

Ü áµ»ÉÛ³ Ý Ùñó³ Ý³ Ï³ ÏÇñ,  Ð»ñÙ³ Ý Ð»ëë»Ç (1877-1962)  ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý, ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý 

Éáõñç Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇó ¿ ¶ÛáÃ» »ñ»õáõÛÃÁ: ¶ÛáÃ»Ç Ñ»ï  Ð»ëë»Ý ÙÇßï  »Õ»É ¿  ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý 

å ³ Ûù³ ñÇ áõ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ ñ½»óÙ³ Ý Ù»ç: ² Û¹ Ù³ ëÇÝ Ý³  ·ñáõÙ ¿. §ê ³ Ï³ ÛÝ ëÇñí³ Í 
³ Ûë µ³ Ý³ ëï »ÕÍÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ ¹³ ñÓ»É ÇÝã-áñ ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹Çñ »õ Éáõñç µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ³ ½¹³ Ï, 
Ýñ³ ÝóÇó áã Ù»ÏÇ Ï³ ñÇùÁ »ë ã»Ù ½·³ ó»É å ³ Ûù³ ñÇ áõ µ³ Ý³ í»×»ñÇ ÁÝÃ³ óùáõÙ, ÙÇÝã¹»é 
¶ÛáÃ»Ç Ñ»ï  Ùßï ³ å »ë ëï Çå í³ Í »Ù »Õ»É Ùï áíÇ ½ñáõó»É Ï³ Ù íÇ×³ µ³ Ý»É¦(1): ² Ûë 

Ñ³ Ï³ ë³ Ï³ Ý µÝáõÃ³ ·ÇñÁ Ð»ëë»Ý ³ é³ í»É ó³ Ûï áõÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É ¿  Çñ §î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦ 

í»å áõÙ: Ð»ëë»Ç ³ Ûë í»å Á Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý §·³ ÛÉ³ å ³ ï áõÙ¦ (Wolfliteratur)  

ß³ ñùÇ É³ í³ ·áõÛÝ ·áñÍ»ñÇó ¿: ² ÛÝ ÉáõÛë ¿ ï »ë»É 1927Ã.: ì »å Ç ßáõñç ³ é³ çÇÝ Ùï áñáõÙÝ»ñÁ 

Í³ ·»É »Ý ³ í»ÉÇ í³ Õ, ÇÝãÇ Ù³ ëÇÝ 1922Ã. Ð»ëë»Ý ·ñ»É ¿  §Þ»ÕáõÙÝ»ñÇ ûñ³ ·ñáõÙ¦: ² í»ÉÇ áõß 

Ð»ëë»Ý ¹³  ³ Ýí³ Ý»ó §î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÇ Ý³ Ë ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ¦, áñï »Õ ·ÉË ³ íáñ Ï»ñå ³ ñÁ` Í»ñ 

³ ñí»ëï ³ ·»ï Á, Ï³ ëÏ³ ÍÇ ï ³ Ï ¿ ³ éÝáõÙ Çñ ³ å ñ³ Í ÏÛ³ ÝùÁ »õ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ Ýáñ áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ 

ÏáÕÙÝáñáßí»É:  
¶ÛáÃ»Ç ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý  »õ  §î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦  í»å Ç ³ éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

·»ñÙ³ Ý³ Ï³ Ý ·ñ³ Ï³ Ý³ ·Çï áõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓ»É »Ý  ¾·áÝ Þí³ ñóÁ, Ð³ ÛÝó Þï áÉÃ»Ý, 

´ ³ ñµ³ ñ³  ø ÉÇÝ: à ñå »ë ¹³ ëï Ç³ ñ³ Ïã³ Ï³ Ý í»å  ³ ÛÝ Ñ³ Ù»Ù³ ï íáõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç §ì ÇÉÑ»ÉÙ 

Ø ³ Ûëï »ñ¦ »ñÏÇ Ñ»ï : ² Ûë Ï³ å Á ¾. Þí³ ñóÁ µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙ ¿ §Ø á·³ Ï³ Ý Ã³ ï ñáÝ¦ »õ 

§² ßï ³ ñ³ Ï¦  ï »ë³ ñ³ ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ:  Ð»ñÙÇÝ»Ý »õ Ø ÇÝáÝÁ Ï³ å í³ Í »Ý ³ Û¹ ·³ Õï ÝÇ ³ ßË ³ ñÑÇ 

Ñ»ï , áõñ ³ éÏ³  ¿ Ù³ ñÙÝ³ Ï³ Ý »õ Ñá·»õáñ Ý»ñ¹³ ßÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 
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ì »å Ç ·ÉË ³ íáñ Ã»Ù³ Ý»ñÁ Ð»ëë»Ý Ùß³ Ï»É ¿ §Ö ·Ý³ Å³ Ù¦ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÅáÕáí³ ÍáõáõÙ, áñï »ÕÇó  »õ Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñ ³ ñ»É í»å áõÙ: Ð»ëë»Ý` ¶ÛáÃ»Ç ÝÙ³ Ý, ëÇñáõÙ ¿ 

³ ñÓ³ Ï ¿ç»ñáõÙ µ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»çµ»ñ»É: ø³ Ûù³ ÛíáÕ Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý µÝáñáß 

Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ Ð»ëë»Ý ï »ëÝáõÙ ¿  ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÇ µÝáõÛÃáõÙ: Æ ñ µ³ ½Ù³ ß»ñï áõÃÛ³ Ùµ 

í»å Á  Ñ³ Ù³ ¹ñíáõÙ ¿  Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ  »ë-Ç  Ï³ éáõÛóÇÝ:   º ë-Ç  ï ³ ññ³ ÉáõÍÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

Ð»ëë»Ý Ï³ ñ»õáñáõÙ ¿ ³ ÝÑ³ ï Ç ³ ½³ ï áõÃÛáõÝÁ, Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ùÝÝ³ ¹³ ï áõÃÛáõÝÁ »õ Ýáñ 

Ñ³ í³ Ý³ Ï³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ ½·áõß³ óáõÙÁ: ² Ûë µ³ ½Ù³ Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ð»ëë»Ý 

Ñ³ Ù»Ù³ ï »É  ¿ ·³ ÛÉÇ  µÝáõÛÃÇ Ñ»ï :  
² ÝÑ³ ï Ç ÏáÝó»å óÇ³ Ý Ð»ëë»Ç í»å áõÙ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ ·ÉË ³ íáñ Ï»ñå ³ ñÇª Ð³ ÉÉ»ñÇ 

ï ³ ñµ»ñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí, áñáÝù  Ñ³ Ý¹»ë »Ý ·³ ÉÇë áñå »ë ·áñÍáÕ Ï»ñå ³ ñÝ»ñ, ÇÝãå »ë 

ûñÇÝ³ Ï` ¶³ ÛÉÁ, Ø áó³ ñï Á, ¶ÛáÃ»Ý, ä ³ µÉáÝ, Ð»ñÙÇÝ»Ý »õ ³ ÛÉÝ: ¸ ñ³ ÝóÇó Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñÝ Çñ 

µÝáõÛÃáí Ï³ ½ÙáõÙ ¿ Ð³ ÉÉ»ñÇ ÙÇ Ù³ ëÁ: ¶ÛáÃ»Ç »õ Ø áó³ ñï Ç  Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ Ð³ ÉÉ»ñÁ 

·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ÛÝ³ óÝáõÙ ¿ ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛ³ Ý ÙÇï áõÙÁ:  ¶ÛáÃ»Ý Ë áñÑñ¹³ ÝßáõÙ ¿ ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛáõÝÁ »õ  

ëï »ÕÍáõÙ ÑáõÙ³ ÝÇëï ³ Ï³ Ý µ³ ñÓñ Ç¹»³ É: ì »ñçÇÝë ÙÇßï  »Õ»É ¿ ¶ÛáÃ»Ç ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý 

·ÉË ³ íáñ Ã»Ù³ : ¶ÛáÃ»Ç §ü ³ áõëï ¦-Á »Õ»É ¿ ³ Û¹ Ç¹»³ ÉÇ ·³ ·³ ÃÝ³ Ï»ï Á: 

´ ³ Ý³ ëï »ÕÍ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý, »ñ³ Åßï áõÃÛ³ Ý, ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ý Ù»ç ·Çï ³ Ï, µ³ ½Ù³ ÃÇí ·ñù»ñÇ 

Ñ»ÕÇÝ³ Ï  Ð³ ÉÉ»ñÇ å ñáµÉ»ÙÁ  Ø áó³ ñï , ¶ÛáÃ», Ü Çóß» »ñ»õáõÛÃÝ»ñÝ »Ý: ¸ ³  Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃÛ³ Ý Ñ³ í»ñÅ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ë áñÑáõñ¹Ý ¿,  ³ ÝÑ³ ï Ç ï ³ é³ å ³ ÝùÇ  

Ñ³ ñ³ ï »õáõÃÛ³ Ý Ë Ý¹ÇñÁ, ÇÝãÝ  Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë  ÏáãíáõÙ ¿ ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛ³ Ý 

ï ³ ñ³ ÍáõÃÛáõÝ. §Æ ëÏ Ù»Ýù ³ å ñáõÙ »Ýù ³ Ûëï »Õ` Ñ»é³ íáñ /² ëï Õ³ ë³ éó³ ÛÇÝ »Ã»ñÇ Ù»ç Ù»ñ, 
/à °ã Å³ Ù³ Ý³ Ï »Ýù ×³ Ý³ ãáõÙ, á°ã ûñ,/à °ã ³ Ûñ »Ýù, áã ÏÇÝ, á°ã ç³ Ñ»É. á°ã Í»ñ:¦(2): ¶ÛáÃ»Ý 

Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ Ð³ ÉÉ»ñÇ ÇÝùÝ³ ×³ Ý³ ãÙ³ Ý ÷ áõÉ»ñÇó Ù»ÏÁ: Æ ÝùÝ³ ×³ Ý³ ãÙ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ , áñ »Õ»É 

¿ ü ³ áõëï Ç Ï»Ýë³ Ï»ñå Ç ëÏ½µáõÝùÁ, Ð³ ÉÉ»ñÁ ¹³ ñÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÑ³ ï Ç, ³ ½·Ç, ³ ÙµáÕç 

Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ.§Ø Ç ù³ ÝÇ ³ Ý·³ Ù ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É »Ù ³ ÛÝ Ï³ ñÍÇùÁ, áñ Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ 
³ ½·, ³ Ý·³ Ù Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ³ ÝÑ³ ï , ÷ áË ³ Ý³ Ï Çñ»Ý Ë ³ µ»Éáõ̀  §à í ¿ Ù»Õ³ íáñ¦ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 
Ï»ÕÍ Ñ³ ñó³ ¹ñáõÙáí, å »ï ù ¿ Ù»Õ³ íáñÇÝ ÷ Ýï ñÇ Çñ Ù»ç, Ñ³ ëÏ³ Ý³ , Ã» áñù³ Ýáí ¿ ÇÝùÝ Çñ 
ë»÷ ³ Ï³ Ý ëË ³ ÉÝ»ñÇ, µ³ óÃáÕáõÙÝ»ñÇ »õ ·»ß ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ ï ×³ éáí Ù»Õ³ íáñ 
å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ »õ ³ ßË ³ ñÑÇ ÙÝ³ ó³ Í ³ Õ»ï Ý»ñÇ Ù»ç, áñ ¹³  ÙÇ³ Ï ×³ Ý³ å ³ ñÑÝ ¿` Ñ³ çáñ¹ 
Ñ³ í³ Ý³ Ï³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÇó Ë áõë³ ÷ »É Ï³ ñáÕ³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ ñ¦(3): Â »»õ ¶ÛáÃ»Ç Ï»ñå ³ ñÁ 

í»å áõÙ áõÝÇ Ñ»·Ý³ Ï³ Ý µÝáõÛÃ, µ³ Ûó ³ ÛÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç á·áõ ³ ½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ 

ÙÇßï  ½³ ñÙ³ óñ»É ¿ Ð»ëë»ÇÝ: ¶ÛáÃ»Ý, áñÇ Ñ»ï  Ý³  Ñ³ Ý¹Çå áõÙ ¿ »ñ³ ½áõÙ, ÇëÏ Ñ»ï áª 

§Ø á·³ Ï³ Ý Ã³ ï ñáÝ¦-áõÙ, Ñ³ Ùµ»ñ³ ï ³ ñ áõ Åå Çï Á ¹»ÙùÇÝ ÉëáõÙ ¿ Ð³ ÉÉ»ñÇ Ñ³ Ý¹ÇÙ³ Ý³ Ï³ Ý 

Ë áëù»ñÝ Çñ ³ ÝÓÇ Ñ³ Ý¹»å : Æ ëÏ »ñµ Ð³ ÉÉ»ñÁ Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ ¿ Ñ³ ëÏ³ Ý³ É, áñ ³ ÝÙ³ ÑÝ»ñÁ, áñáÝó 

ÇÝùÁ Ó·ï áõÙ ¿ ÝÙ³ Ýí»É, Ç¹»³ É³ Ï³ Ý ã»Ý, Ý³  Ùï ³ ÍáõÙ ¿ Çñ »õ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ë ³ éÝ³ ß÷ áÃ 

³ ßË ³ ñÑÇ  Ñ³ ßï »óÙ³ Ý Ù³ ëÇÝ: 

Ð³ ÉÉ»ñÇ »õ ¶ÛáÃ»Ç Ï»ñå ³ ñÝ»ñÇ  Ï³ å Á Ð»ëë»Ý ÑÇÙÝ³ íáñáõÙ ¿ áñáß ³ éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

² é³ çÇÝ` ³ Ûë »ñÏáõ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÇ Ùáï  ³ éÏ³  ¿  Ï»ñå ³ ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÝáõÛÝ éÇÃÙÁ` 

ÇÝùÝ³ Ñ³ ëï ³ ï áõÙ, ÇÝùÝ³ ùÝÝ³ ¹³ ï áõÃÛáõÝ »õ ÇÝùÝ³ ÅË ï áõÙ: ê ³  Ñ³ Ý·»óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ý, áñ 

·ñáÕÁ Ññ³ Å³ ñíÇ ëáõµÛ»Ïï Çí Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇó »õ Ó·ï Ç Çñ ³ ½¹»óáõÃÛáõÝÁ ï ³ ñ³ Í»É ³ ßË ³ ñÑÇ 

íñ³ : º ñÏñáñ¹ª Ã»° Ð»ëë»Ý, Ã»° ¶ÛáÃ»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý Ù³ ñ¹áõ ¿áõÃÛ³ Ý »ñÏ³ ÏÇáõÃÛáõÝÁ, ³ ÛÝ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ ¿ »ñÏáõëÇ Ùáï  ¿É Ñ³ Ý¹Çå áÕ  §»ñÏáõ Ñá·Ç »Ý ÇÙ Ù»ç¦ Ý³ Ë ³ ¹³ ëáõÃÛ³ Ùµ: 

¸ ñ³ Ýáí  Ð»ëë»Ý ½áõ·³ Ñ»éáõÙ ¿ Ð³ ÉÉ»ñÇ, ³ ÛëÇÝùÝ` Çñ Ï»ñå ³ ñÁ ü ³ áõëï Ç Ñ»ï : º ëÇ 

ï ³ ññ³ ÉáõÍÙ³ Ý ÏáÝó»å óÇ³ Ý Ñ³ Ù³ ¹ñ³ Ï³ Ý ¿ ü ³ áõëï Ç ¹ñë»õáñÙ³ Ý Ó»õ»ñÇ Ñ»ï : ¶ÛáÃ»Ç 

»ñÏ³ ÏÇáõÃÛ³ Ùµ ï ³ é³ å áõÙ ¿ Ý³ »õ Ð»ëë»Ý. §Ø »ñ ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ ÝáõÛÝå »ë Ñ³ í³ ï ³ ó³ Í 
¿, áñ Çñ ÏñÍùÇ ï ³ Ï ÏñáõÙ ¿ »ñÏáõ Ñá·Ç (·³ ÛÉ »õ Ù³ ñ¹) »õ ·ï ÝáõÙ, áñ ¹ñ³ Ýáí ³ ñ¹»Ý Çñ Ñá·áõÙ 
ã³ ÷ ³ ½³ Ýó Ý»Õ ¿¦(4): §Ü ³ , ü ³ áõëï Ç å »ë Ï³ ñÍáõÙ ¿, áñ »ñÏáõ Ñá·ÇÝ Ù»Ï ÏñÍùÇ Ñ³ Ù³ ñ 
³ ñ¹»Ý ã³ ÷ ³ ½³ Ýó ß³ ï  ¿, Ýñ³ Ýù å »ï ù ¿ ÏáõñÍùÁ å ³ ï é»Ý¦(5): ´ ³ óÇ ³ Ûë ÝÙ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

Þï áÉÃ»Ý  ü ³ áõëï ÇÝ »õ Ð³ ÉÉ»ñÇÝ Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ Í»ñ³ óáÕ ï Õ³ Ù³ ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³ å ñáõÙ »Ý  

³ ëÏ»ï ÇÏ  Ï»óáõÃÛ³ Ùµ: Æ ñ»Ýó ³ ÝÇÙ³ ëï  Ù»Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç »ñÏáõëÝ ¿É Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñáõÙ »Ý 

ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ: ² Û¹ Ù³ ëÇÝ Þï áÉÃ»Ý ·ñáõÙ ¿.§Ø »ý Çëï áý »ÉÇ û·ÝáõÃÛ³ Ùµ ü ³ áõëï Á 
÷ áñÓáõÙ ¿  ßñç»É Ù³ ñ¹Ï³ ÛÝáõÃÛ³ Ý µáÉáñ µÝ³ ·³ í³ éÝ»ñÁ: §î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦ í»å áõÙ 
Ð»ñÙÇÝ»Ý Çñ íñ³  ¿ í»ñóÝáõÙ ë³ ï ³ Ý³ ÛÇ ¹»ñÁ: Â » Ð³ ÉÉ»ñÁ, Ã» ü ³ áõëï Á ÙÇëï ÇÏ Ó»õáí »ï  »Ý 
µ»ñáõÙ ï ³ ñÇÝ»ñÇ µ³ ó ÃáÕ³ ÍÝ áõ Ù»ñÅí³ ÍÁ »õ ¹ñ³ Ýáí Ó»éù µ»ñáõÙ ÙÇ Ýáñ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý 
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Ï»Ýë³ Ó»õ¦(6): ² Ûëå Çëáí Þï áÉÃ»Ý í»å Ç ³ í³ ñï Á Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿  ¹ñ³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ: 

¶ÛáÃ»Ç Ñ³ Ý¹»å  áõÝ»ó³ Í  µáÉáñ Ùï ù»ñÁ, áñ Ð»ëë»Ý í»ñÉáõÍáõÙ ¿ §Ê áÑ ¶ÛáÃ»ÇÝ¦ ¿ëë»áõÙ, 

Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ Ð³ ÉÉ»ñÇ Ï»ñå ³ ñáõÙ: ² ÝÑ³ ï Ç ÇÝùÝ³ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý  ÷ áñÓ»ñáí ÅË ï íáõÙ ¿ 

ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ,  »õ     ·»ñÇñ³ Ï³ Ý ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÝáñ¹áõÙ ¿  Ñ»ñáëÇÝ` ³ ½³ ï í»Éáõ   

Çñ ¿áõÃÛ³ Ý Ù»ç áõé×³ óáÕ ·³ ½³ Ý³ ÛÇÝ   Ñ³ ÏáõÙÝ»ñÇó,  ³ Ûëï »Õ` ·³ ÛÉ³ ÛÇÝ: ² Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí 

í»å Ç ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ ÝÁ` Ã³ ñ·Ù³ ÝÇãÁ  ÝÏ³ ï áõÙ ¿. §§î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦ í»å  ¿ 
ÑÇí³ Ý¹  Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý »õ ÑÇí³ Ý¹ Ù³ ñ¹áõ Ù³ ëÇÝ: Ð»ñáëÁ ï ³ é³ å áõÙ ¿ ÙÇ ÑÇí³ Ý¹áõÃÛ³ Ùµ, 
áñ Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç Ñ³ Ûï ÝÇ ¿ §»ñÏíáõÃÛáõÝ¦ (§Ambiwalenz¦)  ³ ÝáõÝáí:  ÐÇí³ Ý¹áõÃÛ³ Ý 
ÑÇÙùáõÙ ¹Ý»Éáí Ù³ ñ¹áõ »õ ·³ ½³ ÝÇ Ñ³ Ï³ ëáõÃÛáõÝÁ` Ð»ëë»Ý Çñ í»å ÇÝ Ñ³ Õáñ¹áõÙ ¿  áã ÙÇ³ ÛÝ 
ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý, ³ ÛÉ»õ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝ` ¹³ ñÓÝ»Éáí ³ ÛÝ áõÕÕ³ ÏÇ 
·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓÁ ¹³ ñ³ ëÏ½µÇ »íñáå ³ Ï³ Ý ³ í»ñÇã å ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñÇ áõ 
Ñ»Õ³ ÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ì »å Ç ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý ß»ßï ³ ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ éáõÙáí Ï³ ñ»õáñ ¿ Ý³ »õ ³ ÛÝ, 
áñ áã ÙÇ³ ÛÝ å ³ ï Ï»ñíáõÙ ¿ ÑÇí³ Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ³ ÛÉ»õ µáõÅÙ³ Ý ¹»Õ³ ï áÙë ¿ ³ é³ ç³ ñÏáõÙ, ¹³  
í»å ÇÝ Ñ³ Õáñ¹áõÙ ¿ µ³ ñáÛ³ Ë áë³ Ï³ Ý, ÇÝã-áñ ã³ ÷ áí` ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý í»å »ñÇÝ µÝáñáß 
·Í»ñ¦(7) :  

Æ ÝùÝ³ Ï»Ýë³ ·ñáõÃÛ³ Ý  Ñ»Ýùáí í»å Á Ùáï »ÝáõÙ ¿  Ú . ì . ¶ÛáÃ»Ç §´ ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛáõÝ »õ 

×ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝ¦ í»å ÇÝ: ¶ÛáÃ»Ý ë»÷ ³ Ï³ Ý Ý»ñ³ ßË ³ ñÑÇ »õ ¹ñ³ Ý ³ éÝãíáÕ ³ ñï ³ ùÇÝ 

³ ßË ³ ñÑÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ ÷ áñÓáõÙ ¿ ÷ ñÏ»É Çñ Ýáõñµ ÇÝùÝ³ ï Çå áõÃÛáõÝÁ` ï ³ Éáí ¹ñ³ Ý 

·»Õ³ ·Çï ³ Ï³ Ý Ù»Í Ï³ ñ»õáñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ð»ëë»Ý ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ýáñ»Ý ¹³ éÝáõÙ ¿ Ë áñÑñ¹³ ÝÇß»ñÇ 

ÙÇ Ë ³ éÝáõñ¹, áñï »Õ Ë ï ³ ó³ Í ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ ï ³ ññ³ ÉáõÍíáõÙ ¿ µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí` 

¹ñ³ Ýáí ÇëÏ ï ³ Éáí  Ã»'  ³ ÝÑ³ ï Ç,  Ã»' Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ù³ Ûù³ ÛíáÕ ¿áõÃÛáõÝÁ: Ð»ëë»Ç ³ Ûë 

í»å Á, áñå »ë §³ Ù»Ý³ ÇÝùÝ³ Ï»Ýë³ ·ñ³ Ï³ Ý¦ª Çñ ÏÛ³ ÝùÇ ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ý ³ ñï ³ óáÉÙ³ Ùµ, Áëï  î . 

ê ÇÙÛ³ ÝÇ, ¹³ éÝáõÙ ¿ 1920-³ Ï³ ÝÝ»ñÇ É³ í³ ·áõÛÝ ÷ ³ ëï ³ ÃÕÃ»ñÇó Ù»ÏÁ,  §ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

÷ ³ ëï ¦, áñÁ å ³ ï Ï»ñáõÙ ¿ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÑÇí³ Ý¹áõÃÛáõÝÁ(8): §î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ¦ 

ï ñ³ Ïï ³ ï Ç Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ  ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Ñá·áõ 

µ³ ½Ù³ Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÝáõÃÛ³ Ý µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙÁ: ì »ñçÇÝë, ë³ Ï³ ÛÝ, ãå »ï ù ¿  Ñ³ Ù³ ñ»É 

³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý Ï³ Ù å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý, ³ ÛÉ  ÁÝ¹áõÝ»É   áñå »ë Ù³ ñ¹áõÝ µÝáõÃÛ³ ÝÁ Ï³ å áÕ é»³ É 

Ñ³ Ý·³ Ù³ Ýù, Áëï  áñÇ   Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ³ ÝÑ³ ï Ç Ý»ñëáõÙ Ï³ Ý  µ³ ½Ù³ µÝáõÛÃ Ó»õ³ íáñáõÙÝ»ñ, 

áñáÝù »ñ»õ³ Ý »Ý ·³ ÉÇë ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ï ³ ñµ»ñ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍÝ»ñáõÙ` Ù»°Ï 

å ³ ñ½³ Ùï áñ»Ý, Ù»°Ï ÇÝùÝ³ µ»ñ³ µ³ ñ, Ï³ Ù ¿É Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÝ»ñÇ ÙÕáõÙáí: Ðá·áõ ³ ÙµáÕç³ óáõÙÝ 

Çñ Ù»ç å ³ Ñå ³ ÝáõÙ ¿ ³ Û¹ µ³ ½ÙÇÙ³ ëï áõÃÛáõÝÁ: î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÇ Ý»ñùÇÝ ï ³ ññ³ ÉáõÍáõÙÁ 

ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ ÛÝ ëÏ½µáõÝùáí, Áëï  áñÇ`  µ³ ñÇÝ áõ ã³ ñÁ áã ÙÇ³ ÛÝ å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í »Ý 

Çñ³ ñáí, ³ ÛÉ»õ  Ï³ ½ÙáõÙ »Ý  Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ µ³ Ý³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý µ³ ÕÏ³ óáõóÇã Ù³ ëÁ: Ê Ý¹Çñ ¿ 

¹³ éÝáõÙ  Ë áñ³ óáÕ ³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÁ, áñÇ Ù³ ëÇÝ í»å Ç  ·ÉË ³ íáñ Ï»ñå ³ ñÁ`   Ð³ ññÇ 

Ð³ É»ñÁ, Çñ ÍÝÝ¹Û³ Ý 50-³ ÙÛ³ ÏÇÝ  ·ñ»É ¿ ûñ³ ·ñáõÙ: Ü ³  10 ³ Ùëáí µÝ³ ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ ëï ³ ï áõÙ 

ßí»Ûó³ ñ³ Ï³ Ý ÙÇ ù³ Õ³ ùáõÙ, áõñ  ³ Ûó»É»É ¿ñ 25 ï ³ ñÇ ³ é³ ç: ² Ûëï »Õ Ý³  Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñ»É ¿ñ 

Ñá·»Ï³ Ý Ë áñ ³ ÝÏáõÙÝ»ñ: Ð³ ÉÉ»ñÁ Ù»Í³ ó»É ¿ Ù³ Ýñ µáõñÅáõ³ Ï³ Ý ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ, ½µ³ ÕíáõÙ ¿ 

»ñ³ Åßï áõÃÛ³ Ùµ áõ ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ùµ, ·ñáõÙ ¿ ·ñù»ñ, ¹³ éÝáõÙ ¿ Ø áó³ ñï Ç, ¶ÛáÃ»Ç É³ í 

·Çï ³ Ï, áõÝ»ñ Ñ³ Ï³ å ³ ï »ñ³ ½Ù³ Ï³ Ý Ñ³ Û³ óùÝ»ñ: Ö ³ Ï³ ï ³ ·ñÇ Ñ³ ëóñ³ Í Ñ³ ñí³ ÍÝ»ñÇ 

³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏáñóÝáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ: ö áñÓ»Éáí Ù³ ëÝ³ ·Çï áõÃÛ³ Ý Ù»ç ·ï Ý»É Çñ»Ý` 

Ð³ ÉÉ»ñÁ Ñ³ Ûï Ý³ µ»ñáõÙ ¿ Çñ Ù»ç ³ ×áÕ ¹Å·áÑáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙÁ: Ü ³  ëÏëáõÙ ¿ ×³ Ý³ å ³ ñÑáñ¹»É, 

áñÇó Ñ»ï á ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ýñ³ Ý ·ï ÝáõÙ ¿  ³ é³ Ýó Ù³ ëÝ³ ·Çï áõÃÛ³ Ý, ³ é³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÇ, ³ é³ Ýó 

Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ »õ ÙÇßï  ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ: ´ ³ Ý³ ëï »ÕÍáõÃÛ³ Ý áõ »ñ³ Åßï áõÃÛ³ Ý  ÙÇçáóáí Ý³  

í³ Û»ÉáõÙ ¿ µ»ñÏñ³ ÝùÇ ·»Õ»óÇÏ å ³ Ñ»ñ, ÇÝãÁ ë³ Ï³ ÛÝ Ýñ³ Ý ãÇ ·áÑ³ óÝáõÙ: ì »ñ³ ·ï ÝáõÙÇ 

ÙÇï ùÁ  Ñ»ï ³ å Ý¹áõÙ ¿ Ýñ³ Ý, ³ Ù»Ýáõñ ÇßË áÕ ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý Ï³ ñ· áõ Ï³ ÝáÝÇ  Ù»ç ï »ÝãáõÙ 

¿ Ñ³ Ûï Ýí»É  Ï³ ï ³ ñÛ³ ÉÇ Ñ»ï ùÇ íñ³ : ò³ íáù , Ýñ³ Ý ãÇ Ñ³ çáÕíáõÙ ·ï Ý»É ³ ÛÝ` Çñ Ù»ç 

·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ Ñá·ÇÝ»ñÇ å ³ ï ×³ éáí:  º í ³ å ñáõÙ ¿ áñå »ë ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉ̀  

»ñÏ³ ÏÇ ·áÛáõÃÛ³ Ùµ: Ø Ç ÏáÕÙáõÙ ÏñÃí ³ Í, ÝÛáõÃ³ å »ë ³ å ³ Ñáí µáõñÅáõ³ Ï³ Ý Ñ³ Û³ óùÝ»ñáí, 

»ñ³ Åßï ³ Ï³ Ý, ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý áõ ·»Õ»óÇÏ  Ùï ù»ñÇ Ñ³ Ý¹»å  Ù»Í Ñ»ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝ 

óáõó³ µ»ñáÕ  ³ ÝÑ³ ï Ý ¿,  ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ·³ ÛÉÝ ¿` µáõñÅáõ³ Ï³ Ý Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ ñ·Ç »õ Ùß³ ÏáõÛÃÇ 

Ñ³ Ý¹»å  Ï³ ëÏ³ Í³ Ýùáí É»óáõÝ Ñ»Õ³ ÷ áË ³ Ï³ ÝÁ: Ø ³ ñ¹áõ »õ ·³ ÛÉÇ Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ  ÏáÕù-

ÏáÕùÇ Ñ³ Ûï ÝíáõÙ »Ý  á·ÇÝ áõ µÝ³ ½¹Á: ² Ûë ÙÇ³ óáõÃÛ³ Ý Ù»ç  Ý³  ÝáõÛÝù³ Ý ·Çï ³ ÏÇó ¿, ÇÝãù³ Ý 
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áñ Ù»Ý³ Ï áõ Ï³ ëÏ³ Í³ ÙÇï : º ëÇ µ³ ½Ù³ ß»ñï áõÃÛáõÝÁ ÙÕáõÙ ¿ Ýñ³ Ý ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛ³ Ý: º ñÏáõ 

µ»õ»éÝ»ñÇ ÙÇç»õ ëñí³ Í å ³ Ûù³ ñáõÙ Ð³ ññÇÝ ÁÝï ñáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ` ÑÇß»Éáí 

³ íëï ñÇ³ óÇ ·ñáÕ ² ¹³ Éµ»ñÃ Þï Çý ï »ñÇÝ(1805-1868), áñÝ ³ ÝµáõÅ»ÉÇ ÑÇí³ Ý¹áõÃÛ³ Ý 

ï ³ é³ å ³ ÝùÝ»ñÇÝ í»ñç ï ³ Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ³ Í»ÉÇáí Ïï ñ»É ¿ñ ÏáÏáñ¹Á: Ð³ ÉÉ»ñÇ 

ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛ³ Ý ÙÕáõÙÁ Ð»ëë»Ý ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ýáñ»Ý Ï³ å áõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç Ï»ñå ³ ñÇ Ñ»ï :¸ ³  

ëÏÇ½µ ¿ ³ éÝáõÙ, »ñµ Ð³ ÉÉ»ñÁ Ñ³ Ûï Ýí áõÙ ¿ ÙÇ Í³ ÝáÃ å ñáý »ëáñÇ ï ³ ÝÁ »õ å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý 

Ó»éùÝ ¿ ³ éÝáõÙ   ¶ÛáÃ»Ç ÝÏ³ ñÁ, áñÁ Ý³  ³ Ûëå »ë ¿ ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÙ.§¸ ³  ÷ áñ³ ·ñáõÃÛáõÝ ¿ñ »õ 
Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ¿ñ µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¶ÛáÃ»ÇÝ, Ë ëï ³ µ³ ñá, Ñ³ Ý×³ ñ»Õáñ»Ý ë³ Ýñí³ Í Í»ñáõÝáõÝ` 
·»Õ»óÇÏ ·Íí³ Í ¹»Ùùáí, áñÇ íñ³  á°ã Ñ³ Ýñ³ Ñ³ Ûï  Ññ³ í³ é ³ ãù Ý ¿ñ µ³ ó³ Ï³ ÛáõÙ, á°ã 
å ³ É³ ï ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ùµ Ã»Ã»õ³ ÏÇáñ»Ý ßÕ³ ñßí³ Í áÕµ»ñ·³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý áõ Ù»Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý 
ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ íñ³  ÝÏ³ ñÇãÁ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ç³ Ýù»ñ ¿ñ Ã³ ÷ »É: Ü ñ³ Ý Ñ³ çáÕí»É ¿ñ 
³ Û¹ ¹Çí³ ÛÇÝ Í»ñáõÝáõÝ, ³ é³ Ýó íÝ³ ë Ñ³ ëóÝ»Éáõ Ýñ³  Ë áñáõÃÛ³ ÝÁ, Ñ³ Õáñ¹»É å ñáý »ëáñ³ Ï³ Ý 
Ï³ Ù ÝáõÛÝÇëÏ ¹»ñ³ ë³ Ý³ Ï³ Ý Ñ³ Ý·ëï áõÃÛ³ Ý áõ ³ ½Ýí³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÇÝã-áñ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝ 
»õ Ýñ³ ÝÇó, ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ ³ éÙ³ Ùµ, ¹áõñë µ»ñ»É ³ ñ¹³ ñ»õ ·»Õ»óÏ³ ï »ë, Í»ñ ÙÇ å ³ ñáÝÇ, áñÁ 
Ï³ ñáÕ ¿ñ ½³ ñ¹³ ñ»É áõ½³ Í µÛáõñ·»ñ³ Ï³ Ý ï áõÝ¦(9): ´ ³ Ûó ÝÏ³ ñÇã Ð³ ÉÉ»ñÇÝ, Ç ¹»Ùë Ð»ëë»Ç, 

ÉùáõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç Ñ³ Ý¹»å  áõÝ»ó³ Í í³ ÝáõÙÁ, »õ Ý³  ½³ Ûñ³ ÝáõÙ ¿  ³ é³ çÇÝ ÇëÏ 

ï å ³ íáñáõÃÛáõÝÇó.§Æ Ýãå ÇëÇÝ ¿É ³ ÛÝ ÉÇÝ»ñ, Í»ñ ¶ÛáÃ»Ç ³ Û¹ Ù»Í³ ÙÇï  áõ ÇÝùÝ³ ·áÑ ÝÏ³ ñÁ, 
³ Ù»Ý ¹»å ùáõÙ, áõÕÕ³ ÏÇ ×ãáõÙ ¿ñ ÇÙ ¹»ÙùÇÝ Çµñ»õ ï Ñ³ × ³ ÝÝ»ñ¹³ ßÝ³ ÏáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »ë ³ ñ¹»Ý 
µ³ í³ Ï³ Ý³ ã³ ÷  ·ñ·éí³ Í ¿Ç áõ Éóí³ Í, áñ ³ Ûëï »Õ ÇÙ ·ï Ýí»ÉÁ ÃÛáõñÇÙ³ óáõÃÛáõÝ ¿¦(10): 
Ð³ ÉÉ»ñÇ Ùï áñáõÙÝ»ñÁ ß³ ñáõÝ³ ÏíáõÙ »Ý »ñ³ ½Ç Ù»ç, Ý³  ½ñáõóáõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç Ñ»ï ` ³ Ýí³ Ý»Éáí 

Ýñ³ Ý Ü áñÇÝ ¶»ñ³ ½³ ÝóáõÃÛáõÝ »õ  áñÇÝ Ý³  ³ Ûë Ó»õáí Ïå ³ ï Ï»ñ»ñ. §² ÛÝï »Õ Ï³ Ý·Ý³ Í ¿ñ Í»ñ 
¶ÛáÃ»Ý` ÷ áùñ³ Ù³ ñÙÇÝ áõ ß³ ï  Ë ëï ³ µ³ ñá, »õ ¹³ ë³ Ï³ ÝÇ Çñ ÏñÍùÇÝ, Çñáù, áõÝ»ñ Ñ³ ëï  
ßù³ Ýß³ Ý` ³ ëï Õ: Â íáõÙ ¿, Ã» Ý³   ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ Çñ í³ ÛÙ³ ñÛ³ Ý Ã³ Ý·³ ñ³ ÝÇó Ý³ Ë ÏÇÝÇ å »ë 
í»ñ³ ÑëÏ»É ³ ßË ³ ñÑÁ, Ý³ Ë ÏÇÝÇ å »ë ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ ï ³ É, Ý³ Ë ÏÇÝÇ å »ë Ï³ é³ í³ ñ»É: 
ø ³ Ý½Ç Ñ³ ½Çí ÇÝÓ ï »ë³ Í, Í»ñ ³ ·é³ íÇ å »ë ûñáñ»ó ·ÉáõË Á »õ Ñ³ Ý¹Çë³ íáñ  ³ ë³ ó.-¸ », 
»ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñ, ¹áõù, ÇÝãå »ë »ñ»õáõÙ ¿, ³ ÛÝù³ Ý ¿É Ñ³ Ù³ ÙÇï  ã»ù Ù»½ »õ Ù»ñ ç³ Ýù»ñÇÝ:-
Ø Ç³ Ý·³ Ù³ ÛÝ ×Çßï  ¿.-³ ë³ óÇ »ë`ë³ éã»Éáí Ý³ Ë ³ ñ³ ñ³ Ï³ Ý Ýñ³  Ñ³ Û³ óùÇó: - 
Ø »Ýù`»ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñë Çñ³ Ï³ ÝáõÙ Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ ã»Ýù  Ò »½ Ñ»ï ` Í»ñ å ³ ñáÝÇ¹: Ø »ñ Ï³ ñÍÇùáí` 
¸ áõù ß³ ï  Ñ³ Ý¹Çë³ íáñ »ù, Ò »ñ¹ ¶»ñ³ ½³ ÝóáõÃÛáõÝ, ß³ ï  ëÝ³ ÷ ³ é áõ ·áéá½ »õ ã³ ÷ Çó ¹áõñë 
áã ³ ÝÏ»ÕÍ: ê ³  Ã»ñ»õë ³ Ù»Ý³ Ï³ ñ»õáñÝ ¿` ã³ ÷ Çó ¹áõñë áã ³ ÝÏ»ÕÍ¦(11): ¶ÛáÃ»Ç ÝÙ³ Ý³ ï Çå  

¹ÇÙ³ ÝÏ³ ñ Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É ¿ Ý³ »õ Î ³ ý Ï³ Ý. §ö»ïñí³ñÇ 4…¶ÛáÃ»Ç ·»Õ»óÇÏ áõñí³ÝÏ³ñÁ` 
³ ÙµáÕç Ñ³ ë³ Ïáí Ù»Ï: ´ ³ Ûó Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ ³ Û¹ Ï³ ï ³ ñÛ³ É Ù³ ñÙÝÇ ï »ëùÇó ëï ³ ÝáõÙ »ë Ý³ »õ  
Ñ³ Ï³ Ïñ³ ÝùÇ ï å ³ íáñáõÃÛáõÝ, ù³ Ý½Ç Ï³ ï ³ ñ»ÉáõÃÛ³ Ý ³ Û¹ ³ ëï Ç×³ ÝÇÝ Ñ³ ëÝ»ÉÁ, ÃíáõÙ ¿, 
³ Ý»ñ»õ³ Ï³ Û»ÉÇ, ëáëÏ ÑáñÇÝí³ Í áõ å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý: à õÕÇÕ Ï»óí³ Íù, ó³ Í ÃáÕ³ Í Ó»éù»ñ, Ýáõñµ 
å ³ ñ³ Ýáó, ÍÝÏÇ Í³ Éí³ Íù…¦(12): Ð³ÉÉ»ñÇ  ÙÇçáóáí Ð»ëë»Ý ³ëï ×³ Ý³ µ³ ñ Ùáï »ÝáõÙ ¿ 

ÇÙ³ ëï áõÝ ¶ÛáÃ»ÇÝ,  áñÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿   Ñ³ ëÏ³ Ý³ É áõ ×Çßï  ·Ý³ Ñ³ ï »É ³ ÝÙ³ ÑáõÃÛ³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ. §ä ³ ï ³ ÝÛ³ Ï ÇÙ, ¹áõ ß³ ï  Éáõñç »ë ÁÝ¹áõÝáõÙ Í»ñáõÝÇ ¶ÛáÃ»ÇÝ: Ì »ñ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó, 
áíù»ñ ³ ñ¹»Ý Ù³ Ñ³ ó»É »Ý, ãå »ï ù ¿ Éáõñç ÁÝ¹áõÝ»É, ³ ÛÉ³ å »ë ³ Ý³ ñ¹³ ñ³ óÇ Ïí³ ñí»Ý Ýñ³ Ýó 
Ñ»ï : Ø »Ýù`  ³ ÝÙ³ ÑÝ»ñë, ã»Ýù ëÇñáõÙ, »ñµ Ù³ ñ¹ÇÏ Éñç³ ÝáõÙ »Ý, Ù»Ýù ëÇñáõÙ »Ýù Ï³ ï ³ ÏÁ: 
ÈñçáõÃÛáõÝÁ, å ³ ï ³ ÝÛ³ Ï ÇÙ, Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ·áñÍÝ ¿: ² ÛÝ ÍÝíáõÙ ¿, ³ ë»Ù ù»½, Å³ Ù³ Ý³ ÏÁ 
·»ñ³ ·Ý³ Ñ³ ï »ÉÇë: º ë ¿É ÙÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï ·»ñ³ ·Ý³ Ñ³ ï áõÙ ¿Ç Å³ Ù³ Ý³ ÏÁ, ³ Û¹ Ýå ³ ï ³ Ïáí 
áõ½áõÙ »Ù ³ å ñ»É Ñ³ ñÛáõñ ï ³ ñÇ: Ð³ í»ñÅáõÃÛ³ Ý Ù»ç, ë³ Ï³ ÛÝ, Ñ³ ëÏ³ ÝáõÙ »ë, Å³ Ù³ Ý³ Ï ãÏ³ , 
Ñ³ í»ñÅáõÃÛáõÝÁ ëáëÏ ÙÇ ³ ÏÝÃ³ ñÃ ¿, áñÁ µ³ í³ Ï³ Ý ¿ Ñ»Ýó ÙÇ Ï³ ï ³ ÏÇ Ñ³ Ù³ ñ¦(13): 

Æ ñ áñáßÙ³ Ý µ³ ñÓñ³ Ï»ï áõÙ Ð³ ÉÉ»ñÇÝ ÷ ñÏáõÙ ¿ Ïáõñï Ç½³ ÝáõÑÇ Ð»ñÙÇÝ»Ç Ñ»ï  

Ñ³ Ý¹Çå áõÙÁ: Î Ýáç û·ÝáõÃÛ³ Ùµ áÕµ»ñ·³ Ï³ ÝÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñáõÙÁ ¶ÛáÃ»Ç Ï»ñï í³ ÍùÇ  

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿: Ð»ñÙÇÝ»Ý ¶ÛáÃ»Ç Ü ³ ï ³ ÉÛ³ ÛÇ (§ì ÇÉÑ»ÉÙ Ø ³ Ûëï »ñ¦) 

í»ñ³ ï Çå Ý ¿, Ý³  Ð³ ÉÉ»ñÇÝ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ ÍÇÍ³ Õ»É, ³ å ñ»É Ýáñ éÇÃÙ»ñáí: Ð³ ÉÉ»ñÇ »õ 

Ð»ñÙÇÝ»Ç` Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ Éñ³ óÝáÕ Ï³ å Á Ï³ Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ÝáõÛÝ ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ: ¸ ³  

² ëï Íáõ ×³ Ý³ å ³ ñÑÝ ¿, áñ Ó·íáõÙ ¿ Ù³ ñ¹áõ Ñá·áõ ÙÇçáí: ² Ûë Ñ³ Ý·ëï áõÃÛ³ ÝÝ »Ý Ó·ï áõÙ 

Ð»ëë»Ç Ñ»ñáëÝ»ñÁ:  î ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ ·³ ÛÉÁ Ð³ ññÇ Ð³ ÉÉ»ñÝ ¿, áñÇ Ï»ñå ³ ñÁ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ¿ 

·³ ÛÉÇ »õ Ù³ ñ¹áõ Ë ³ éÝáõñ¹: ² ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýñ³ Ý íÇ×³ ÏíáõÙ ¿ ï ³ é³ å »É, áñÇó ³ ½³ ï í»Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ Ý³  ÷ áñÓáõÙ ¿  ÍÇÍ³ Õ»É, ¹ñ³ Ýáí ÇëÏ Ùáï »Ý³ É ³ ÝÙ³ ÑÝ»ñÇÝ.§ú ñ»ñÇó ÙÇ ûñ »ë 
Ïëáíáñ»Ù  ÍÇÍ³ Õ»É:Æ ÝÓ ¿ñ ëå ³ ëáõÙ ä ³ µÉáÝ: Ø áó³ ñï Ý ëå ³ ëáõÙ ¿ñ ÇÝÓ¦ (14): À ëï  Ð»ëë»Ç` 
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Ð³ ÉÉ»ñÇ Ù»É³ Ù³ ÕÓáõÃÛ³ Ý å ³ ï ×³ é ¿ ¹³ ñÓ»É ³ ÛÝ, áñ §Ý³  ëÇñ³ ÉÇñ, Ë Çëï  áõ ß³ ï  µ³ ñ»å ³ ßï  
ÍÝáÕÝ»ñÇ áõ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹³ ëï Ç³ ñ³ Ïí»É ¿  ³ ÛÝ á·áí, áñ Ï³ Ù³ ½ñÏáõÙÁ ¹³ ñÓÝáõÙ ¿ 
¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ÑÇÙù: ² ÝÓÇ ÇÝùÝ³ áãÝã³ óÙ³ Ý ÷ áË ³ ñ»Ý Ýñ³ Ý Ñ³ çáÕí»É ¿  Çñ º ë-Á ³ ï »É, 
(15): ² ÝÙ³ ÑÝ»ñÇÝ Ñ³ ëÝ»Éáõ ÑáõÛëáí ³ å ñáÕ Ð»ëë»Ý Ü Çóß»Ç ¶»ñÙ³ ñ¹Ý ¿: Æ ëÏ Ù³ ñÙÝÇ 

ëï ñÏ³ óáõÙÇó ³ ½³ ï í»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ Ð»ëë»Ý ¹ÇÙáõÙ  ¿ ¿ñáï ÇÏ³ ÛÇÝ »õ ÃÙñ³ ÝÛáõÃ»ñÇ  

û·ï ³ ·áñÍÙ³ ÝÁ: ² Ûëå »ë ëï »ÕÍíáõÙ ¿ ³ ñï ³ ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹³ ßÝ³ ÏáõÃÛ³ Ý ³ Ýí»ñç³ Ý³ ÉÇ 

Ñ³ Ï³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ:  ÐáõÙáñÇ »ñ»õ³ Ï³ Û³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ñÑáí  µÝáñáßíáõÙ ¿  ÙÇ³ Ï ·»ñÇßË áÕ 

³ ßË ³ ñÑÁ, áñÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ ÍÇÍ³ Õ»É, »õ áñï »Õ ³ ëï í³ ÍÝ»ñÝ »Ý ßñçáõÙ: ¸ ñ³  Ñ³ Ù³ ñ 

Ð»ëë»Ý ¹ÇÙáõÙ ¿ Ùá·³ Ï³ Ý Ã³ ï ñáÝÇ û·ÝáõÃÛ³ ÝÁ: Â »° ¶ÛáÃ»Ý, Ã»° Ð»ëë»Ý µ³ ñÓñ »Ý ¹³ ë»É 

Ã³ ï ñáÝÇ ¹»ñÁ ³ ÝÑ³ ï Ç ¿áõÃÛ³ Ý Ó»õ³ íáñÙ³ Ý Ù»ç, ÇÝãÇ Ï³ ñ»õáñáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ  Þï »ý ³ Ý 

´ áÛ»ñÝÁ  ·ñáõÙ ¿, §Â ³ ï ñáÝÝ Ç ½áñáõ ¿ ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³ ÷ áË »Éáõ  ·»ñÙ³ Ý³ óÇÝ»ñÇ »õ ¹ñ³ Ýáí 
ÙÇçÝáñ¹³ íáñí³ Í, Ý³ »õ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ·³ Ý¦(16): 

Ø ³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Ñá·áõ µ³ ½Ù³ Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÝáõÃÛáõÝÁ »õ  »ë-Ç ï ³ ññ³ ÉáõÍÙ³ Ýª ³ Ûëå »ë ³ ë³ Í  

§¹ÇëáóÇ³ óÇ³ ÛÇ¦ Ë Ý¹ÇñÁ  ÝáõÛÝ³ ÝáõÙ ¿ ¶ÛáÃ»Ç »õ  ü ³ áõëï Ç ëÏ»å ï ÇóÇ½ÙÇ Ñ»ï : ü ³ áõëï ÇÝ »õ 

Ð³ ÉÉ»ñÇÝ  ÙÇ³ íáñáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ³ Ýó³ Í áõÕÇÝ: ² ÛÝ É»óáõÝ ¿ ·³ ÛÃ³ ÏÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 

µ³ Ë áõÙÝ»ñáí, ÇÙ³ óáõÃÛ³ Ùµ, ÷ áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ü ñ³ Ýó ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝáÕ ÉáõÍáõÙÁ  Ññ³ ßùÝ ¿, 

áñÇÝ Ý»ñÏ³  »Õ³ Ý »õ° ü ³ áõëï Á, »õ°Ð³ ÉÉ»ñÁ; Ð»ëë»Ý ³ ÏÝ³ ñÏáõÙ ¿ ü ³ áõëï Ç 

í»ñ³ Ï»ñå ³ íáñáõÙÁ. §º í,³ ÛÝáõÑ³ Ý¹»ñÓ, ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ ÏÝ»ñÇó Ñ»ï á, ÑÇÙ³ , Ý³  Í»ñ³ ó»É ¿ñ 
Ñ³ ñÛáõñ³ íáñ ï ³ ñÇÝ»ñáí, ½µ³ Õí»É ¿ñ »ñ³ Åßï áõÃÛ³ Ùµ »õ ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ùµ áõ Ñ³ ·»ó»É 
¹ñ³ÝóÇó, …Ñ³Ý¹Çå»É ¿ñ ¶ÛáÃ»ÇÝ áõ Øáó³ñïÇÝ….¦(17):  
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УДК  82.09                                                                                                                         Литературоведение 

 

СТИЛЬ БАРОККО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ 
 

Аида АМИРДЖАНЯН 

 

Ключевые слова: мировосприятие, духовное начало, историческая стадия, барокко, Ренессанс, просветительство, 

экспрессивность, пафосность. 

Բանալի բառեր: աշխարհայացք, հոգևոր սկզբունք, պատմական փուլ, Բարոկկո , Վերածնունդ , լուսավորություն , 
արտահայտչություն , պաթոս: 
Key words:  perception of the world, spiritual basis. historical stage, Baroque, Renaissance, enlightment, expressivity, pathos. 

        
Ա. Ամիրջանյան 

Բարոկկո ոճը 17-րդ դարի վերջի և 18-րդ դարի սկզբի ռուս գրականության մեջ 
 

     Սույն հոդվածում դիտարկվում է բարոկկո ոճի ծագումն ու զարգացումը ռուս գրականության մեջ: 
Բարոկկո դարաշրջանը համարվում է ամենավառ ու վեհ էջերից մեկը մշակույթի պատմության մեջ: Ի 
շնորհիվ բարոկկո ոճին ռուս մշակույթը միացել է  համաեվրոպական մշկույթին: Բարոկկո արվեստի 
շնորհիվ ռուս գրականության մեջ ժանրային համակարգի փոփոխություններ տեղի ունեցան, որոնք թույլ 
տվեցին միջնադարյան գրականությունից անցնել նոր տեսակի գրականության: Բարոկկոն ռուսական 
հիմքերի վրա ձեռք բերեց արևմտաեվրոպականից տարբերվող յուահատուկ ազգային գծեր: 

 

A. Amirjanyan 

The Baroque Style in Russian Literature of the End of XVII – Beginning of XVIII centuries 

 
This article examines the emergence and development of the Baroque style in Russian literature. Baroque - is one of 

the most brilliant and magnificent pages of the history of art. The Baroque style has allowed Russian culture to join the 
Europe-wide culture. Through the art of the Baroque there have been changes in the genre system of Russian literature, 
which allowed moving from medieval literature to the literature of a new type. On the basis of Russian baroque 
acquired distinctive national features that distinguish it from Western Europe. 
 

В данной статье рассматривается появление и развитие в русской литературе стиля барокко. Эпоха 
барокко – это одна из самых ярких и величественных страниц истории искусства. Стиль барокко позволил 
русской культуре  приобщиться к культуре общеевропейской. Благодаря искусству барокко в русской 
литературе произошли изменения в жанровой системе, которые позволили перейти от средневековой 
литературы к литературе нового типа. На русской почве барокко приобрело своеобразные национальные 
черты, отличающие его от западноевропейского. 

 
     Для русской филологии и по сей день, вопрос о проблеме стиля барокко в литературе остается 
спорным. Трудность здесь, прежде всего, заключается в том, что в современном литературоведении, 
в частности в русском, до сих пор нет общепризнанного и удовлетворительного определения термина 
"барокко". Более того, диапазон понятия "барокко" довольно широк: от стиля в архитектуре, пластике 
и живописи, до типа мировосприятия, возникшего в Европе после Возрождения и Реформации. Все 
определения этого термина могут быть разделены на две категории: барокко рассматривается как 
стиль, обладающий специфическими художественными приемами и идеями; барокко считается 
направлением в литературе и искусстве, охватывающим период с конца XVI по начало XVIII века. 
Причина такого положения заключается в том, что под понятие "литературное барокко" подводятся 
факты различного общественно-политического и идейно-эстетического порядка. 

Стиль барокко, появившийся на рубеже XVIIв. охватил все виды искусства. В литературе барокко 
затронул разные сферы духовной жизни и сложился в особую художественную систему. 

Возникновение барокко определялось новым мироощущением. В основе новых представлений, 
определивших суть барокко, лежало понимание многосложности мира, его глубокой 
противоречивости, драматизма бытия и предназначения человека. Особенности барокко определяли 
различия в мироощущении и художественной деятельности целого ряда его представителей, а внутри 
сложившейся художественной системы сосуществовали весьма мало схожие друг с другом 
художественные течения. 



  

~~  220066  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

Многие считают, что возникновение барокко было связано с формами религии или характером 
власти. Есть мнение, что на это повлиял и ряд других факторов, но религия, безусловно, является 
основным идейным вдохновителем этого стиля. 

Литература барокко, как и все движение, отличается тенденцией к сложности форм и стремлением 
к величавости и пышности. В литературе стиля барокко осмысляется дисгармония мира и человека, 
их трагическое противостояние, как и внутренние борения в душе отдельного человека. В силу этого, 
видение мира и человека чаще всего пессимистично. Вместе с тем барокко в целом, и его литературу 
в частности, пронизывает вера в реальность духовного начала, величие Бога. 

 Историко-литературное значение XVII в. не получило еще достаточно точного определения. Одни 
исследователи, и их большинство, относят XVII в. целиком к древней русской литературе, другие - 
видят в нем появление литературы новой, третьи - вообще отказываются дать ему ту или иную 
историко-литературную характеристику. 
Семнадцатый, это век, в котором прочно укоренившиеся за шесть веков литературные жанры легко 
уживались с новыми формами литературы: с силлабическим стихотворством, с переводными 
приключенческими романами, с театральными пьесами, впервые появившимися на Руси при Алексее 
Михайловиче, с первыми записями фольклорных произведений, с пародиями и сатирами. 

Это век, в котором одновременно возникают придворная и демократическая литературы. 
Наконец, в XVII же веке мы видим появление профессиональных авторов, усиление чувства 

авторской собственности и интереса читателей к автору произведения, к его личности, развитие 
индивидуальной точки зрения на события и пробуждение в литературе сознания ценности 
человеческой личности самой по себе, вне зависимости от ее официального положения в обществе. 

Несомненно, что все эти и иные явления XVII века сделали возможным ко второй трети XVIII 
века включение русской литературы в общеевропейское развитие, появление новой системы 
литературы, способной стать на один исторический уровень с литературами Франции, Германии, 
Англии, развиваться вместе с ними по одному общему типу, воспринимать их опыт и примыкать к 
общеевропейским литературным направлениям (барокко, классицизм, позднее - романтизм, реализм, 
натурализм и пр.) без всяких ограничений, снижающих или сокращающих значение этих 
направлений на русской почве. 

Если кратко, в немногих словах, определить значение XVII - нач. XVIII века истории русской 
литературы, то придется сказать, что главное было в том, что век этот был веком постепенного 
перехода от древней литературы к новой. Соответственно переходу России от средневековой 
культуры - к культуре нового времени. XVII век в России принял на себя функцию эпохи 
Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был 
"особым", неузнанным в своем значении.

1
 Развитие культурных явлений в нем не отличалось 

стройностью и ясностью. Так бывает всегда, когда историческое движение сбито посторонними 
силами, внешними неблагоприятными обстоятельствами и когда происходит пропуск какой-то 
исторической стадии. 

Литературная система русского XVIIIв. в основном ничем уже не отличается от литературной 
системы передовых западноевропейских стран. И это сделало возможным усвоение опыта всех 
европейских литератур, а не только тех, которые принадлежали к средневековому типу. Образование 
новой литературной системы не было простым результатом петровских реформ. Эта система издавна 
подготовлялась в русской литературе, и ее появление не явилось неожиданностью.

2
 Барокко как 

стилевое направление охватило русскую культуру конца XVII - первой половины XVIII в. и 
параллельно развивалось в литературе и в искусстве. Д.С. Лихачев отмечает, что литература в 
Древней Руси была однородна, она подчинялась стилю эпохи того времени, но в XVII в. она уже не 
так едина и стройна, как в древности: 
Древнерусская литература не знает литературных направлений вплоть до XVII в. Первое 
литературное направление, сказавшееся в русской литературе - барокко. 

Появление в русской литературе стиля барокко вносит в русскую литературу новое начало, 
чрезвычайно важное для ее последующего развития. Стиль барокко - явление нового времени, не 
свойственное древней русской литературе. Это вынуждает нас подробно остановиться на 
особенностях развития стилей вообще.

3
 

                                                 
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 139. 
2 Адрианова-Перетц В.П. Старообрядческая литература XVIII века // История русской литературы. Т. 4, ч.2: Литература 

XVIII века. М.; Л., 1947. с. 85-99. 
3 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967 с. 43 
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Существенной особенностью развития русского барокко надо признать историческое совмещение 
стилей. Как отмечает А.А. Морозов: "…в России, в силу ускоренного развития страны, вызванного 
петровскими преобразованиями, на одном историческом этапе как бы совместились несколько 
исторических периодов художественного развития, наслоившихся друг на друга. в тесном 
взаимодействии с особенностями национальной культуры страны.

1
 

Литература XVII в. отличается необыкновенным разнообразием и пестротой жанров и стиля. 
Зарождается светская лирическая поэзия любовного содержания - виршевая поэзия с характерным 
силлабическим ритмом, появляются повести и даже романы авантюрного содержания. Постепенно 
она сближается с западноевропейской литературой. Д.С. Лихачев пишет: "Никогда еще ни до XVII в., 
ни после русская литература не была столь пестра в жанровом отношении. Здесь столкнулись две 
литературные системы: одна отмиравшая, средневековая, другая зарождающаяся - нового времени.  

В литературе XVII в., в отличие от литературы средневековой, уже нельзя выделить единые 
стилеобразующие принципы. XVII в. - это эпоха зарождения, сосуществования и борьбы разных 
литературных школ и направлений, как выраставших на почве русских традиций, так и опиравшихся 
на западноевропейский опыт. Из Европы, прежде всего из Польши через украино-белорусское 
посредство, Россия заимствовала стиль барокко, которому суждено было стать стилем московской 
придворной культуры последней трети XVII в. В чем специфика этого стиля? 

В Европе барокко пришло на смену Ренессансу. Если в системе ренессансных ценностей на 
первом месте стоял человек, то барокко снова вернулось к средневековой идее бога как 
первопричины и цели земного существования. Барокко знаменовало собою причудливый синтез 
средневековья и Ренессанса. Эта причудливость, неестественность зафиксирована в самом термине 
барокко - к чему бы его ни возводили, будь то к ювелирному делу, где "барокко" называли 
жемчужину причудливой формы (от итальянского perucca - бородавка), либо к логике, в которой это 
слово обозначало одну из неправильных фигур силлогизма. 

Заново обратившись к средним векам, искусство барокко возродило мистику, "пляски смерти", 
темы страшного суда, загробных мучений. В то же время барокко (по крайней мере, теоретически) не 
порывало с наследием Ренессанса и не отказывалось от его достижений. Античные боги и герои 
остались персонажами барочных писателей, а античная поэзия сохранила для них значение высокого 
и недосягаемого образца. 

"Двойственность" европейского барокко имела большое значение при усвоении этого стиля 
Россией. С одной стороны, средневековые элементы в эстетике барокко способствовали тому, что 
Россия, для которой средневековая культура отнюдь не была далеким прошлым, сравнительно легко 
приняла первый в ее истории европейский стиль. С другой стороны, ренессансная струя, 
оплодотворившая барокко, обусловила особую роль этого стиля в развитии русской культуры: 
барокко в России выполняло функции Ренессанса. 

В России барокко возникло и формировалось двумя путями. Первый путь - естественный, был 
подготовлен всем ходом исторического и литературного развития древней Руси. Уже к началу XVII 
века здесь наметился кризис средневекового типа культуры, вследствие чего мы наблюдаем развитие 
и накопление тех черт, которые типологически были близки к барокко. Это - и авторское личное 
начало, и новый взгляд на природу личности человека, и экспрессивность, и элементы 
ассоциативности, параллельности, сложности поэтической образности, контраст символического и 
натуралистического, низменного и возвышенного. 

С другой стороны, возникновение и развитие барокко в России второй половины XVII века 
объясняется также непосредственным влиянием художественного и теоретического опыта соседних 
славянских народов: поляков, белорусов и украинцев. Таким образом, русский вариант барокко 
является ―синтезом‖ той художественной системы, которая начала формироваться вследствие 
кризиса средневекового типа литературы, и тех поэтических средств, которые русская литература 
заимствовала у европейской. Универсализм и антиномичность восприятия мира, морализм и 
дидактика, расширение эстетических функций литературы, напряженный и причудливый 
метафоризм, построенный на теоретической основе консептизма (остроумия), пристрастие к 
курьезам, сочетание античной и христианской мифологии, взаимопроникновение различных видов 
творчества, мозаичность композиции и игровое использование слов, риторическая организация 
текста, эстетизм формы, пафосность, парадность, декоративность - все это типологически сближает 
русский вариант барокко с общеевропейским. 

Вместе с тем литературное барокко в России характеризуется существенными идейно-
тематическими изменениями, по сравнению с Европой. Подчинение потребностям крепнущего 

                                                 
1 Морозов А.А. Проблемы барокко в русской литературе// Русская литература. Л., 1962. с.36. 
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российского абсолютизма, русское барокко утратило, свойственные европейскому мироощущению, 
пессимизм, трагизм и мистическую экзальтацию. Приоритетное значение в России приобрела иная 
идеологическая устремленность барокко, связанная с усилением пафоса государственного 
строительства и задачами просвещения общества. Именно этим объясняется расцвет в русской 
литературе панегирической и дидактико-просветительской поэзии. 

Ориентация русского барокко на просветительство делает его до некоторой степени схожим с 
европейским ренессансом. Это дает нам основание говорить о том, что барочная культура в России 
приняла на себя и дидактико - просветительскую функцию Возрождения европейского 
интеллектуального стиля, завершающего развитие средневекового типа культуры. 
Значение барокко для развития русской литературы вряд ли можно переоценить. В период его 
безраздельного господства в русской книжности XVII в., до появления здесь классицизма, барочная 
поэтика определяет основное направление развития русской культуры на пути ее приобщения к 
культуре общеевропейской. В этой связи одной из главных задач, решенных барокко, являлось как 
можно более полное преодоление средневековой традиции, стоявшее на пути культурных и 
государственных преобразований. Как было справедливо замечено многими историками литературы, 
благодаря новому типу культуры, который формировался и развивался в творчестве Симеона 
Полоцкого, Сильвестра Медведева, Кариона Истомина и др., были сломаны привычные стереотипы, 
прививались новые вкусы, позволившие русской литературе и искусству существовать и 
эволюционировать в рамках общеевропейской культуры. 

В этой связи, нельзя не отметить огромный вклад барокко, внесенный в ориентацию литературы 
на зрелищность, что свидетельствовало о появлении новой функции чисто эстетического характера 
поражать и развлекать. В этом сыграл свою роль столь свойственный барокко принцип 
интеллектуальной игры, являющийся одной из основных мотиваций литературного творчества 
Нового времени. 

Интеллектуальная игра, основной барочный принцип, способствовала зарождению в русской 
литературе новой образной системы. Немыслимая без приоритета индивидуального авторского 
начала, интеллектуальная игра выстраивает литературный образ на основе авторской ассоциации, в 
противовес традиционным для древнерусской книжности образам, созданным при помощи 
устойчивых, традиционных значений. Основой поэтической системы барокко становится концепт 
сопряжение двух далеких друг от друга понятий. 

С формированием и развитием барокко в России конца XVII века связаны и колоссальные 
изменения, происшедшие в жанровой системе, свидетельствовавшие о переходе русской литературы 
от средневекового типа к типу Нового времени. В древнерусской литературе существовала совсем 
иная система родов и жанров, чем в Западной Европе, к тому же до XVII в. в русской книжности не 
было ни поэзии, ни драматургии. С освоением барочной эстетики и поэтики жанровая система 
русской литературы XVII века все больше и больше становится похожей на европейскую, имевшую в 
целом четкую структуру, теоретические и логико-философские основания

1
. 
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ßÇÛ ÊÎÂÀß ÍÎÐÌ À È ÐÅ×ÅÂÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ 
 

Ëилия ÁЕГЛАРЯН 
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орфография, старомосковское произношение, кодификация. 

Առանցքային բառեր` լեզվի կանոն, խոսքի պրակտիկա, կանոնի խախտում, լեզվի սովորույթ, շեղում կանոնից, 
ուղղագրություն, հին-մոսկովյան հնչեցում, կոդավորում: 

Key words: language norm, speech practice, violation of norms, language tradition, aberration, spelling, pronunciation, 
codification. 

Լ.Բեգլարյան 
Լեզվի կանոն և խոսքի պրակտիկա 

 
Հոդվածը նվիրված է լեզվի կարևոր խնդիրներից մեկին`լեզվի կանոնին և խոսքի պրակտիկային: 

Հոդվածում նախատեսվում է կանոնի նշանակությունը հաստատող փորձ, նրա կապը գրական լեզվի հետ, 
բերվում են նաև կանոնի խախտման օրինակներ: Անց է կացվում զուգահեռ հին մոսկովյան և նոր լեզվի 
կանոնի միջև, որը հիմնված է Պեշկովսկու տեսության հիման վրա: Հոդվածը վերանայում է նաև մի քանի 
դեպք լեզվական կանոնների ժխտման վերաբերյալ: 

 

L.Beglaryan 

The Language Norm and Speech Practice 
 

The given article is devoted to one of the important problems of the language—language norm and speech practice. 

The aim of the article is to determine the definition of the norm, its relationship with the literary language, as well as 

the cases of violation of the norm. A parallel is drawn between the Old Moscow language and new language norm, 

based on the theory of Peshkovsky.  
 

Статья посвящена одной из важных проблем языка – языковой норме и речевой практике. В статье 

предпринимается  попытка определить значение нормы, связь ее с литературным языком, а также 

приводятся примеры  нарушения нормы. Проводится параллель между старомосковской и новой языковой 

нормой, основанной на теории  А.М. Пешковского. Статья рассматривает  также некоторые  случаи 

отклонения от языковой нормы. 

 
Â  ä à í í î é  ñ ò à ò ü å  ì û  ä å ë à å ì  ï î ï û ò ê ó  â û ÿ â è ò ü  ç í à ÷ å í è å  í î ð ì û , ñ â ÿ ç ü  å å  ñ  ë è ò å ð à ò ó ð í û ì  ÿ ç û ê î ì , 

à  ò à ê æ å  å å  í à ð ó ø å í è å , î ò í î ø å í è å  í î ð ì û  ÿ ç û ê à  è  ð å ÷ å â î é  ï ð à ê ò è ê è . 
Í î ð ì à  ñ ó ù å ñ ò â ó å ò  â å ç ä å . Î í à  ï ð è ñ ó ò ñ ò â ó å ò  è  â  í à ø å é  ï î â ñ å ä í å â í î é  ð å ÷ è , â  í à ø è õ  

â û ñ ê à ç û â à í è ÿ õ . Í î ð ì à  å ñ ò ü  è  â  ÿ ç û ê å . Í î ð ì à  â  ÿ ç û ê å -ý ò î  î á ù å ï ð è í ÿ ò û å  â  î á ù å ñ ò â å í í î -ð å ÷ å â î é  
ï ð à ê ò è ê å  ï ð à â è ë à  ï ð î è ç í î ø å í è ÿ , ã ð à ì ì à ò è ê è  è  ñ ë î â î ó ï î ò ð å á ë å í è ÿ . 

Í î ð ì à -î ä í î  è ç  ë è í ã â è ñ ò è ÷ å ñ ê è õ  ï î í ÿ ò è é . × à ù å  â ñ å ã î  ý ò î ò  ò å ð ì è í  ó ï î ò ð å á ë ÿ å ò ñ ÿ  â  ñ î ÷ å ò à í è è  
“ëèòåðàòóðíàÿ íîðìà” è ïðèìåíÿåòñÿ ê òåì ðàçíîâèäíîñòÿì ÿçûêà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â íàóêå è îáðàçîâàíèè, à òàêæå â äðóãèõ ñôåðàõ.  Òåðìèí “íîðìà” 
ë è í ã â è ñ ò û  è ñ ï î ë ü ç ó þ ò  â  ä â ó õ  ñ ì û ñ ë à õ -ø è ð î ê î ì  è  ó ç ê î ì . 

Â  ø è ð î ê î ì  ñ ì û ñ ë å  ï î ä  í î ð ì î é  ï î ä ð à ç ó ì å â à þ ò  ò à ê è å   ñ ð å ä ñ ò â à  è  ñ ï î ñ î á û  ð å ÷ è , ê î ò î ð û å  
ñ ï î í ò à í í î  ô î ð ì è ð î â à ë è ñ ü  â  ò å ÷ å í è å  ì í î ã è õ  â å ê î â  è  î ò ë è ÷ à þ ò  î ä í ó  ð à ç í î â è ä í î ñ ò ü  ÿ ç û ê à  î ò  ä ð ó ã è õ . 
Â  ó ç ê î ì  ñ ì û ñ ë å  í î ð ì à -ý ò î  ð å ç ó ë ü ò à ò  ê î ä è ô è ê à ö è è  ÿ ç û ê à . Ê î ä è ô è ê à ö è ÿ  î ï è ð à å ò ñ ÿ  í à  ò ð à ä è ö è þ  
ñ ó ù å ñ ò â î â à í è ÿ  ÿ ç û ê à  â  ä à í í î ì  î á ù å ñ ò â å . Ê î ä è ô è ê à ö è ÿ - ý ò î  ö å ë å í à ï ð à â ë å í í î å  ó ï î ð ÿ ä î ÷ å í è å  â ñ å ã î , 
÷ ò î  ê à ñ à å ò ñ ÿ  ÿ ç û ê à  è  å ã î  ï ð è ì å í å í è ÿ . Í î ð ì à  ê à ê  ð å ç ó ë ü ò à ò  ê î ä è ô è ê à ö è è  í å ð à ç ð û â í î  ñ â ÿ ç à í à  ñ  
ï î í ÿ ò è å ì  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à , ê î ò î ð û é  è  í à ç û â à þ ò  í î ð ì è ð î â à í í û ì . Ë è ò å ð à ò ó ð í à ÿ  í î ð ì à  ê à ê  
ð å ç ó ë ü ò à ò  í å  ò î ë ü ê î  ò ð à ä è ö è è , í î  è  ê î ä è ô è ê à ö è è  ï ð å ä ñ ò à â ë ÿ å ò  ñ î á î é  í à á î ð  æ å ñ ò ê è õ  ï ð å ä ï è ñ à í è é  è  
ç à ï ð å ò î â , ñ ï î ñ î á ñ ò â ó þ ù è õ  å ä è í ñ ò â ó  è  ñ ò à á è ë ü í î ñ ò è  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à . 

Å ä è í ñ ò â î  è  î á ù å î á ÿ ç à ò å ë ü í î ñ ò ü  í î ð ì û  ï ð î ÿ â ë ÿ þ ò ñ ÿ  â  ò î ì , ÷ ò î  ï ð å ä ñ ò à â è ò å ë è  ð à ç í û õ  
ñ î ö è à ë ü í û õ  ñ ë î å â  è  ã ð ó ï ï  î á ù å ñ ò â à  î á ÿ ç à í û  ï ð è ä å ð æ è â à ò ü ñ ÿ  ò ð à ä è ö è î í í û õ  ñ ï î ñ î á î â  ÿ ç û ê î â î ã î  
â û ð à æ å í è ÿ , à  ò à ê æ å  ï ð à â è ë , ê î ò î ð û å  ñ î ä å ð æ à ò ñ ÿ  â  ã ð à ì ì à ò è ê å  è  â  ñ ë î â à ð ÿ õ . Î ò ê ë î í å í è å  î ò  
ÿ ç û ê î â î é  ò ð à ä è ö è è , î ò  ñ ë î â à ð í û õ  è  ã ð à ì ì à ò è ÷ å ñ ê è õ  ï ð à â è ë  ñ ÷ è ò à å ò ñ ÿ  í à ð ó ø å í è å ì  í î ð ì û .  
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Î ä í à ê î  í å  ñ å ê ð å ò , ÷ ò î  í à  â ñ å õ  ý ò à ï à õ  ð à ç â è ò è ÿ  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à  ï ð è  è ñ ï î ë ü ç î â à í è è  å ã î  â  
ð à ç í û õ  ê î ì ì ó í è ê à ò è â í û õ  ó ñ ë î â è ÿ õ  ä î ï ó ñ ê à þ ò ñ ÿ  â à ð è à í ò û  ÿ ç û ê î â û õ  ñ ð å ä ñ ò â : ì î æ í î  ñ ê à ç à ò ü  
ò â î ð î ã - è  ò â î ð î ã , ï ð î æ å ê ò î ð û - è  ï ð î æ å ê ò î ð à , â û  ï ð à â û - è  â û  ï ð à â û . 

Í î ð ì à , ï î  ñ à ì î é  ñ â î å é  ñ ó ò è , ñ î ï ð ÿ æ å í à  ñ  ï î í ÿ ò è å ì  î ò á î ð à . Â  ñ â î å ì  ð à ç â è ò è è  ë è ò å ð à ò ó ð í û é  ÿ ç û ê  
÷ å ð ï à å ò  ñ ð å ä ñ ò â à  è ç  ä ð ó ã è õ  ð à ç í î â è ä í î ñ ò å é  í à ö è î í à ë ü í î ã î  ÿ ç û ê à  – è ç  ä è à ë å ê ò î â , ï ð î ñ ò î ð å ÷ è ÿ , 
æ à ð ã î í î â . Í î ð ì à  î ï è ð à å ò ñ ÿ  í à  ò ð à ä è ö è î í í û å  ñ ï î ñ î á û  è ñ ï î ë ü ç î â à í è ÿ  ÿ ç û ê à  è  í à ñ ò î ð î æ å í í î  
î ò í î ñ è ò ñ ÿ  ê  ÿ ç û ê î â û ì  í î â ø å ñ ò â à ì . 

 “Íîðìîé ïðèçíàåòñÿ òî, ÷òî áûëî è îò÷àñòè òî, ÷òî åñòü, íî îòíþäü íå òî, ÷òî áóäåò”,- ï è ñ à ë  
À .Ì . Ï å ø ê î â ñ ê è é . Î í  ò à ê  î á ú ÿ ñ í ÿ ë  ý ò î  ñ â î é ñ ò â î  è  ë è ò å ð à ò ó ð í î é  í î ð ì û , è  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à : 
“Åñëè áû ëèòåðàòóðíîå íàðå÷èå èçìåíÿëîñü áûñòðî, òî êàæäîå ï î ê î ë å í è å  ì î ã ë î  á û  è ñ ï î ë ü ç î â à ò ü ñ ÿ  
ë è ø ü  ë è ò å ð à ò ó ð î é  ñ â î å é  ä à  ï ð å ä ø å ñ ò â ó þ ù å ã î  ï î ê î ë å í è ÿ . Í î  ï ð è  ò à ê è õ  ó ñ ë î â è ÿ õ  í å  á û ë î  á û  è  
ñ à ì î é  ë è ò å ð à ò ó ð û ,  ò à ê   ê à ê   ë è ò å ð à ò ó ð à  â ñ ÿ ê î ã î  ï î ê î ë å í è ÿ  ñ î ç ä à å ò ñ ÿ  â ñ å é  ï ð å ä ø å ñ ò â ó þ ù å é   
ëèòåðàòóðîé...”1 

Î ä í à ê î  ê î í ñ å ð â à ò è ç ì  í î ð ì û  í å  î ç í à ÷ à å ò  å å  ï î ë í î é  í å ï î ä â è æ í î ñ ò è  â î  â ð å ì å í è . × å ì  á î ë å å  
ð à ç â è ò à  ë è ò å ð à ò ó ð í à ÿ  ô î ð ì à  ÿ ç û ê à , ò å ì  ì å í ü ø å  î í à  è ç ì å í ÿ å ò ñ ÿ  î ò  ï î ê î ë å í è ÿ  ê  ï î ê î ë å í è þ  ë þ ä å é , 
ï î ë ü ç ó þ ù è õ ñ ÿ  ý ò è ì  ÿ ç û ê î ì . 

Ñ ð à â í å í è å  ÿ ç û ê à  Ï ó ø ê è í à  è  Ä î ñ ò î å â ñ ê î ã î , ä à  è  á î ë å å  ï î ç ä í è õ  ï è ñ à ò å ë å é  ñ  ð ó ñ ñ ê è ì  ÿ ç û ê î ì  
ê î í ö à  XX-í à ÷ .  XXI â å ê à  î á í à ð ó æ è â à å ò  ð à ç ë è ÷ è ÿ , ñ â è ä å ò å ë ü ñ ò â ó þ ù è å  î á  è ñ ò î ð è ÷ å ñ ê î é  
è ç ì å í ÷ è â î ñ ò è  ë è ò å ð à ò ó ð í î é  í î ð ì û . 

Â î  â ð å ì å í à  Ï ó ø ê è í à  ã î â î ð è ë è : ä î ì à , ê î ð ï ó ñ û , ñ å é ÷ à ñ  - ä î ì à , ê î ð ï ó ñ à . Ó Ïóøêèíà “Âîññòàíü, 
ïðîðîê...” ñëåäóåò ïîíèìàòü â ñìûñëå “âñòàíü”, à íå â ñìûñëå “ïîäíèìè âîññòàíèå”. 

À . È . Ã å ð ö å í  ñ ÷ è ò à ë  â ï î ë í å  í î ð ì à ë ü í û ì  î á î ð î ò  ïðîèçâåñòè âëèÿíèå. × å õ î â  ã î â î ð è ë  â òåëåôîí, 
à  ì û  – ïî òåëåôîíó. 

Ñ ò à ð î ì î ñ ê î â ñ ê à ÿ  ï ð î è ç í î ñ è ò å ë ü í à ÿ  í î ð ì à  ê î  II ï î ë . XX â . á û ë à  ï î ÷ ò è  ï î ë í î ñ ò ü þ  â û ò å ñ í å í à  
í î â û ì  ï ð î è ç í î ø å í è å ì : â ì å ñ ò î  áîþñ, øûãè, æûðà, òèõûé, ñëèâîøíîå, ãðåøíåâàÿ, êîðèøíåâàÿ, 
ñòðîãûé ï î ä à â ë ÿ þ ù å å  á î ë ü ø è í ñ ò â î  í î ñ è ò å ë å é  ð ó ñ ñ ê î ã î  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à  ñ ò à ë î  ã î â î ð è ò ü  
áîþñü, øàãè, æàðà, òèõèé, ñëèâî÷íîå, ãðå÷íåâàÿ, êîðè÷íåâàÿ, ñòðîãèé. 

È ñ ò î ÷ í è ê è  î á í î â ë å í è ÿ  ë è ò å ð à ò ó ð í î é  í î ð ì û  ì í î ã î î á ð à ç í û . Ý ò î  æ è â à ÿ , ç â ó ÷ à ù à ÿ  ð å ÷ ü . Î í à  
ï î ä â è æ í à , ò å ê ó ÷ à . Â  í å é  å ñ ò ü  ò î , ÷ ò î  í å  î ä î á ð ÿ å ò ñ ÿ  î ô è ö è à ë ü í î é  í î ð ì î é ,- í å î á û ÷ í î å  ó ä à ð å í è å , 
ñ è í ò à ê ñ è ÷ å ñ ê è é  î á î ð î ò , í å  ï ð å ä ó ñ ì î ò ð å í í û é  ã ð à ì ì à ò è ê î é .  Â î ç í è ê à þ ò  â à ð è à í ò û : ò ð à ä è ö è î í í î å  
îáóñëîâëèâàòü â û ò å ñ í ÿ å ò ñ ÿ  í î â û ì  îáóñëàâëèâàòü, æ à ð ã î í í û å  ñ ë î â à  áåñïðåäåë è  òóñîâêà 
â ñ ò ð å ÷ à þ ò ñ ÿ  â  ð å ÷ è  ò å õ , ê î ã î  î á ù å ñ ò â î  ï ð è â û ê ë î  ñ ÷ è ò à ò ü  î á ð à ç ö î â û ì è  í î ñ è ò å ë ÿ ì è  ë è ò å ð à ò ó ð í î é  
í î ð ì û : í è ê î ã î  ó æ å  í å  ó ä è â ë ÿ å ò , ÷ ò î  ì î æ í î  óêàçûâàòü î ÷åì â ì å ñ ò î  ò ð à ä è ö è î í í î  ï ð à â è ë ü í û õ  
ê î í ñ ò ð ó ê ö è é  óêàçûâàòü ÷òî è  óêàçûâàòü íà ÷òî.2 

Â ñ å  ý ò î  ñ â è ä å ò å ë ü ñ ò â ó å ò  î  ò î ì , ÷ ò î  ð å ÷ å â à ÿ  ï ð à ê ò è ê à  ÷ à ñ ò î  è ä å ò  â ð à ç ð å ç  ñ  í î ð ì à ò è â í û ì è  
ï ð å ä ï è ñ à í è ÿ ì è , è  ï ð î ò è â î ð å ÷ è å  ì å æ ä ó  ò å ì , ê à ê  í à ä î  ã î â î ð è ò ü , è  ò å ì , ê à ê  ð å à ë ü í î  ã î â î ð ÿ ò , 
î ê à ç û â à å ò ñ ÿ  ä â è æ ó ù è ì  ñ ò è ì ó ë î ì  ý â î ë þ ö è è  ÿ ç û ê î â î é  í î ð ì û . 

Â  ð à ç í û å  ï å ð è î ä û  ð à ç â è ò è ÿ  ÿ ç û ê à  ë è ò å ð à ò ó ð í à ÿ  í î ð ì à  è ì å å ò  ê à ÷ å ñ ò â å í í î  ð à ç í û å  î ò í î ø å í è ÿ  ñ  
ð å ÷ å â î é  ï ð à ê ò è ê î é . 

Â  ý ï î õ ó  ä å ì î ê ð à ò è ç à ö è è  ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î  ÿ ç û ê à  â  í å ì  ï î ÿ â ë ÿ þ ò ñ ÿ  ý ë å ì å í ò û , ê î ò î ð û å  ä î  ò î ã î  
â ð å ì å í è  í î ð ì à  í å  ï ð è í è ì à ë à , ê â à ë è ô è ö è ð ó ÿ  è õ  ê à ê  ÷ ó æ ä û å  í î ð ì à ò è â í î ì ó  ÿ ç û ê ó . Ô î ð ì à  
ð î ä è ò å ë ü í î ã î  ï à ä å æ à  ì í î æ å ñ ò â å í í î ã î  ÷ è ñ ë à  íîñîê (í å ñ ê î ë ü ê î  ï à ð  í î ñ î ê ),  í à ð ÿ ä ó  ñ  ò ð à ä è ö è î í í î -
í î ð ì à ò è â í î é  íîñêîâ3  ó ñ ò ó ï à å ò  ï ð î ñ ò î ð å ÷ è þ , è ç  ê î ò î ð î ã î  ô î ð ì à  ð î ä è ò å ë ü í î ã î  ï à ä å æ à  
ì í î æ å ñ ò â å í í î ã î  ÷ è ñ ë à  ñ  í ó ë å â û ì  î ê î í ÷ à í è å ì   (í î ñ î ê ) ð à ñ ï ð î ñ ò ð à í è ë à ñ ü  ñ ð å ä è  ë è ò å ð à ò ó ð í î  
ã î â î ð ÿ ù è õ . Â ë è ÿ í è å ì  ï ð î ñ ò î ð å ÷ í î é  è  ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í î -ò å õ í è ÷ å ñ ê î é  ñ ð å ä û  î á ú ÿ ñ í ÿ þ ò ñ ÿ  ì í î ã è å  
â à ð è à í ò û , ä î ï ó ñ ê à å ì û å  ñ î â ð å ì å í í î é  ð ó ñ ñ ê î é  ë è ò å ð à ò ó ð í î é  í î ð ì î é : äîãîâîð, äîãîâîðà, 
äîãîâîðîâ4, í à ð ÿ ä ó  ñ  ò ð à ä è ö è î í í û ì è  äîãîâîð, äîãîâîðû, äîãîâîðîâ; âîéíà íà óíè÷òîæåíèå 
â ì å ñ ò î  ò ð à ä è ö è î í í î é  âîéíà ñ öåëüþ óíè÷òîæåíèÿ. 

Ð å ÷ å â à ÿ  ï ð à ê ò è ê à  ì î æ å ò  ñ ï î ñ î á ñ ò â î â à ò ü  í å  ò î ë ü ê î  ï ð î í è ê í î â å í è þ  â  í î ð ì è ð î â à í í û é  ÿ ç û ê  í î â û õ  
å ä è í è ö , í î  è  ó ê ð å ï ë å í è þ  â  í å ì  í î â û õ  ì î ä å ë å é  – ñ ë î â î î á ð à ç î â à ò å ë ü í û õ , ñ è í ò à ê ñ è ÷ å ñ ê è õ . 
Ì í î ã î ÷ è ñ ë å í í û å  ë å ê ñ è ÷ å ñ ê è å  ç à è ì ñ ò â î â à í è ÿ  è ç  ä ð ó ã è õ  ÿ ç û ê î â , ð à ñ ø è ð è â ø è å  í î ð ì à ò è â í û é  ð ó ñ ñ ê è é  
ñ ë î â à ð ü  â  ê î í ö å  XX â å ê à , ñ ï î ñ î á ñ ò â ó þ ò  ò î ì ó , ÷ ò î  ï î ä  â ë è ÿ í è å ì  è í î ÿ ç û ÷ í û õ  î á ð à ç ö î â  ï î ÿ â ë ÿ þ ò ñ ÿ  
                                                 
1 Ï å ø ê î â ñ ê è é  À .Ì . Î á ú å ê ò è â í à ÿ  è  í î ð ì à ò è â í à ÿ  ò î ÷ ê à  ç ð å í è ÿ  í à  ÿ ç û ê  //Ï å ø ê î â ñ ê è é  À .Ì . È ç á ð à í í û å  ò ð ó ä û . Ì . 1959. с. 55 

2 Ê ð û ñ è í  Ë . Ï . Ñ î ö è à ë ü í à ÿ  ì à ð ê è ð î â à í í î ñ ò ü  ÿ ç û ê î â û õ  å ä è í è ö //. Â î ï ð î ñ û  ÿ ç û ê î ç í à í è ÿ . 2000 N 4. с.24 
3 Å ñ ü ê î â à  Í . À . Ê ð à ò ê è é  ñ ë î â à ð ü  ò ð ó ä í î ñ ò å é  ð ó ñ ñ ê î ã î  ÿ ç û ê à  Ì ., 1994. Î ð ô î ý ï è ÷ å ñ ê è é  ñ ë î â à ð ü  ð ó ñ ê î ã î  ÿ ç û ê à  Ì ., 1997.с. 
304 
4 Ò à ì  æ å .  Î ð ô î ã ð à ô è ÷ å ñ ê è é  ñ ë î â à ð ü .с. 88 
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ñ ò ð ó ê ò ó ð í î  í î â û å  ò è ï û  ñ ë î â . Í à ï ð è ì å ð : ñ î ÷ å ò à í è ÿ  â è ä à  áèçíåñ-ïëàí – ò ð à ä è ö è î í í î é  ä ë ÿ  ð ó ñ ñ ê î ã î  
ÿ ç û ê à  ì î ä å ë ü þ  ÿ â ë ÿ å ò ñ ÿ  ñ ë î â î ñ î ÷ å ò à í è å   ñ  ð î ä è ò å ë ü í û ì  ï à ä å æ î ì : ïëàí áèçíåñà. 

Å ù å  á î ë å å  ï î ê à ç à ò å ë ü í î  ä à â ë å í è å  ð å ÷ å â î é  ï ð à ê ò è ê è  í à  ò ð à ä è ö è î í í ó þ  í î ð ì ó  â  î á ë à ñ ò è  
î ð ô î ã ð à ô è è . Í à ï ð è ì å ð : í à ï è ñ à í è å  ñ ë î â , î ò í î ñ ÿ ù è õ ñ ÿ  ê  ð å ë è ã è î ç í î é  ñ ô å ð å , ñ  ï ð î ï è ñ í î é  á ó ê â û : 
Áîã, Ðîæäåñòâî, Ïàñõà, Áèáëèÿ è  ä ð . â î ç í è ê ë î  ñ í à ÷ à ë à  â  ï è ñ ü ì å í í î é  ï ð à ê ò è ê å , à  ç à ò å ì  á û ë î  
ó ò â å ð æ ä å í î  â  ê à ÷ å ñ ò â å  î á ÿ ç à ò å ë ü í î é  î ð ô î ã ð à ô è ÷ å ñ ê î é  í î ð ì û . Í î , ñ î ã ë à ñ í î  ñ ò à ð î é  
î ð ô î ã ð à ô è ÷ å ñ ê î é  í î ð ì å  1956ã ., â ñ å  ý ò è  è ì å í à  è  í à ç â à í è ÿ  í à ä î  á û ë î  ï è ñ à ò ü  ñ î  ñ ò ð î ÷ í î é  á ó ê â û . 

Русская литературная норма отвергает глагольные формы типа атаковывать, использовывать, 

мобилизовывать,
1
 и т.п., хотя в 20-е годы XX в. они были весьма употребительны не только в 

просторечии, но и в литературной речи. 

В процессе обновления нормы определенное значение имеет распространенность того или иного 

новшества в речевой практике. 

―Даже если 90% будут говорить доку мент, это не станет литературной нормой‖.  

Распространенной, массовой может быть и явная ошибка: инциндент, беспрецендентный, 

встречающаяся в публичной речи. Это является нарушением произносительной правильной речи.  

Старомосковское произношение типа булошная, скушно вытесняется новыми произносительными 

вариантами: булочная, скучно, но на слова конечно и что это не распространяется. В словах 

портфель, процент, средства, блага, начать просторечный ореол слишком ярок, они слишком 

контрастируют с нормативной традицией, и поэтому путь в литературное произношение им закрыт.
2
 

Современная речевая практика и факты, характерные для русского языка прошлого, 

свидетельствуют о влиянии на литературную речь и просторечия, и жаргонов, напр-р: слово 

двурушник вошло в литературный язык из нищенского арго: так называли нищего, который собирал 

милостыню двумя руками. Слово животрепещущий пришло из речи торговцев рыбой, топорный - из 

профессионального языка плотников; так говорили о плотничьей работе. 

Врачи скорой помощи сетуют на то, что у них бывает по несколько вызово в, кулинары 

рассказывают о том, как они варят супа  и изготовляют торта , а парфюмеры-крема . 

Распространенность подобных форм в профессиональной речи отмечалась лингвистами давно, 

однако увеличение частотности этих форм в публичной речи можно считать характерной чертой 

нашего времени. Необычное для традиционной литературной нормы словоупотребление порождает 

сфера административно-чиновничьего общения, где обычны такие слова, как проговорить, 

обговорить в значении ―обсудить‖. 

Необходимо проговорить этот вопрос на совещании; обговорим это позднее. 

Озадачить в значении ―поставить перед кем-нибудь какую-нибудь задачу. Главное-озадачить 

подчиненных‖. 

Наблюдаются сознательные отклонения от нормы. Такие отклонения объясняются стремлением 

человека достичь коммуникативного комфорта в определенной социальной среде. Так, неправильное 

совмещение в одном значении двух близких по значению сочетаний (играть значение - из играть 

роль и иметь значение). 

Сознательное обыгрывание фразеологизмов, намеренное отклонение от их нормативного 

употребления- это тоже один из приемов языковой игры. Он съел в этом деле не одну собаку; они 

жили на широкую, но босую ногу; пиар во время чумы.
3
  

Итак, литературная норма объединяет в себе традицию и целенаправленную кодификацию. Хотя 

речевая практика литературно говорящих людей ориентируется на норму, практика не всегда следует 

нормативным рекомендациям. Языковая деятельность носителя литературного языка протекает в 

постоянном согласовании собственных речевых действий с традиционными способами употребления 

языковых средств. 

Установление твердых произносительных норм стало общественным делом. 

 

                                                 
1 Î á í î ð ñ ê è é  Ñ . Ï . Ã ë à ã î ë  è ñ ï î ë ü ç î â à ò ü  â  ñ î â ð . ð ó ñ . ÿ ç . // ß ç û ê  è  ì û ø ë å í è å . ò . 3-4. Ì ., 1935.с 161, 168 
2 Àâàíåñîâ Ð. È. “Îæåãîâ Ñ. È. ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. Ðóññêîå ëèòåðàòóðíîå ïðîèçíîøåíèå” 1960ã. с.31 
3 Ñ à í í è ê î â  Â . Ç . Ð ó ñ ñ ê è é  ÿ ç û ê  â  ç å ð ê à ë å  ÿ ç û ê î â î é  í î ð ì û . Ì . 2002ã . с.54 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ РАССКАЗА Т. ТОЛСТОЙ 

«ЛЮБИШЬ — НЕ ЛЮБИШЬ» 
 

Жанна ГАБРИЕЛЯН 
 

Ключевые слова: постмодернизм, претекст, интертекстуальные связи, цитата, чувственное мышление, пространство 

текста. 

Բանալի բառեր`պոստմոդերնիզմ, նախատեքստ, միջտեկստային կապեր, մեջբերում, զգայական մտածողությունը , 

տեքստային տարածք: 
Key words: post-modernism, pretext, intertextual connections, quotation, perceptible thinking, space of text. 
  

Ժ.Գաբրիելյան 
Տ. Տոլստայայի ―Սիրում է, չի սիրում‖ պատմվածքի միջտեքստային  

փողկապակցվածություննները 
 
Տ. Տոլստայայի ―Սիրում է, չի սիրում‖ պատմվածքի միջտեքստային փողկապակցվածությունը որոշում 

է նրա իմաստային և կոմպոզիցիոն առաջնայնությունը, բնորոշում ու առանձնացնում է առանձին 
տեքստերի  միջանկյալ հակադրությունը; արդիականացնում է, բայց նույն ժամանակ նշմարելի ու 
տեսանելի է դարձնում բաց իմաստները: Հետևաբար, այդ ստեղծագործությունը առաջ է բերում, 
առանձնացնում է նոր իմաստ, կարծես իր մեջ ներառնում է նախատեքստային առանձնացնումը, 
բնորոշումը:  

Zh.Gabrielyan 

The Intertextual Elements in the Story by T. Tolstaya "Love – Not Love" 

 

The interaction of intertextual elements in the story by T. Tolstaya "Love – not love" defines its compositional and 

semantic dominant, allocates crosscutting opposition of the text actualizes the hidden meanings. Therefore, the text 

gives new insights included the pre-text into it. 

 

     Взаимодействие интертекстуальных элементов в рассказе Т.Толстой "Любишь - не любишь" определяет 

его композиционную и смысловую доминанту, выделяет сквозные оппозиции текста, актуализирует скрытые 

смыслы. Следовательно, текст произведения дает новое осмысление включенным в него предтекстом. 

 

Для постмодернизма характерна картина мира, «в которой демонстративно, даже с какой-то 

нарочитостью, на первый план вынесен полилог культурных языков, в равной мере выражающих 

себя в высокой поэзии и грубой прозе жизни, в идеальном и низменном, в порывах духа и судорогах 

плоти».
1
 Взаимодействие этих языков обусловливает «обнажение» элементов интертекста, которые 

выступают в роли конструктивного текстообразующего фактора. Новый текст уже не только 

ассимилирует претекст (чужой дискурс или культурный код), но и строится как его интерпретация, 

осмысление. Он пронизан цитатами, аллюзиями и реминисценциями, которые образуют смысловые 

комплексы, связанные друг с другом. Интертекстуальные элементы, восходящие к одному или 

сходным источникам, выделяющие одну тему (мотив) или образ, также объединяются в комплексы, 

которые могут вступать в диалог. 

Цитатным в рассказе Т. Толстой является уже заглавие, отсылающее к считалке-гаданию 

«Любишь — не любишь...». «Любовь» или «нелюбовь» в ней определяются волей случая и, таким 

образом, равновероятны. 

Текст рассказа, для которого характерно повествование от первого лица, строится как 

воспоминания о детстве, при этом в повествовательной структуре последовательно используется 

именно детская точка зрения. Воссоздавая процесс освоения мира словом, автор как бы моделирует 

процесс его познания, перевоплощаясь в ребенка, ―обреченного войти в круг чувственного 

мышления, где он утратит различие субъективного и объективного, где обострится его способность 

воспринимать целое через единичную частность...‖ (С.М. Эйзенштейн).
2
 

В отстраненных описаниях или рассуждениях, отражающих детскую точку зрения, отчетливо 

выделяется граница между «своим» и «чужим» миром. «Чужой» мир представляется ребенку 

                                                 
1
 Липовецкий М. Русский постмодернизм, - Екатеринбург, 1997 – с. 11. 

2 Цитата по книге: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР-М. 1976- с.70 
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холодным и враждебным, «свой» — согрет теплом любимой няни: Скорей, скорей домой! К нянечке! 

О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и 

пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце. 

Мифологические и сказочные образы, возникающие в сознании ребенка, отражают оба мира, 

которые противопоставлены в тексте, и упорядочивают их. В образной системе рассказа воссоздана 

картина мира ребенка, обладающая жесткой противопоставленностью оценок и неожиданно 

«воскрешающая» элементы мифопоэтического мышления: Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из 

сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу?.. Комнату сторожат и 

другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю 

ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отставшими обоями — Индрик и 

Хиздрик... 

Ряд мифологических образов составляет первый «слой» интертекста в рассказе. Он дополняется 

знаками других культурных кодов и текстов. 

В общем пространстве текста соотносятся и вступают в диалог интертекстуальный комплекс, 

связанный с образом «любимой няни Груши», и интертекстуальный комплекс, соотнесенный с 

образом Марьиванны, которую девочка ненавидит: Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна 

ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики, 

«песочное кольцо», которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, 

чтобы их распугать.
1
 

Любимая няня Груша «никаких иностранных языков не знает», с ней связан мир сказок и 

преданий (отдельные формулы которых проникают в текст), а также воспринимаемый народным 

сознанием мир Пушкина и Лермонтова: Пушкин еѐ [няню] тоже очень любил и писал про нее: 

«Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: 

«Свинюшка толстая моя!» Речь няни почти не представлена в рассказе, однако с ней связаны цитаты 

из произведений Пушкина и Лермонтова. Ср.: 

Няня поет: 

По камням струится Терек, 

Плещет мутный ва-а-а-а-ал... 

Злой чечен ползет на берег, 

То-очит свой кинжа-а-а-ал... 

Эти цитаты преломляются в детском сознании и преобразуются, открывая ряд аллюзийных 

сближений с мифологическими образами: ...Из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна; из 

мутной Карповки выползает на обледенелый бережок черный чечен, мохнатый, блестит 

зубами... Межтекстовые связи в результате приобретают характер своеобразного каламбура. 

Эксплицитные цитаты дополняются цитатами имплицитными (скрытыми) иреминисценциями (от 

позднелат. reminiscentia— 'воспоминание'), которые неявно (посредством отдельных образов, 

интонации и др.) напоминают читателю о других произведениях, см., например: ...Нянечка заплачет 

и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь — зверя, 

старик — дитя, бессловесная тварь — своего собрата. Отметим, что любимая няня, несмотря на 

дискурс, ее представляющий, связана с мотивами неизреченного, невербального понимания, сердцем. 

Она скорее «бессловесна», ее дискурс в рассказе ассимилирует «чужие» слова (Пушкина, 

Лермонтова, сказок). 

Интертекстуальный комплекс, связанный с образом Марь-иванны, носит более развернутый и 

сложный характер. Он подчеркнуто логоцентричен и включает элементы культурного кода ушедшей 

эпохи. В тексте в результате возникает противопоставление «теперь — тогда», «настоящее — 

прошлое». Если цитаты из произведений Пушкина и Лермонтова неотделимы для героини от 

настоящего, то речь Марьиванны она воспринимает как знак минувшего. 

Повествование вбирает в себя разрозненные, внешне не связанные друг с другом реплики 

Марьиванны и фрагменты ее рассказов, содержащие яркие характерологические речевые 

средства: «Все было так изящно, деликатно...» — «Не говорите...» — «А сейчас...»; «Ямамочке, 

покойнице, всегда только "вы"говорила. Вы, мамочка... уважение было. А это что же...» 

Интертекстуальный комплекс, связанный с образом Марьиванны, также включает фрагмент 

романса «Я ехала домой...» и стихотворения ее дяди Жоржа (три поэтических текста приведены в 

рассказе полностью и составляют своеобразную трилогию). Эти стихотворения представляют собой 

                                                 
1 Толстая Т. Любишь--не любишь-М.1997-с.22 
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пародийное снижение романтических, неоромантических и псевдомодернистских поэтических 

произведений, при этом они порождают интертекстуальные связи, значимые для рассказа. 

Стихотворения дяди Жоржа соотносят текст с неопределенной множественностью поэтических 

произведений, известных читателю, и, шире, с типологическими особенностями целых 

художественных систем; интертекстуальные связи в этом случае носят характер культурно-

исторических, аллюзийных реминисценций. 

Так, например, стихотворение «Няня, кто так громко вскрикнул, за окошком промелькнул...» 

соотносится с романтическими балладами и детскими «страшными» стихами, кроме того, оно 

отсылает читателя и к конкретным текстам — «Лесному царю» Гѐте (в переводе В.А. Жуковского) и 

«Лихорадке» А. Фета (см. явные композиционные и ритмические переклички), а «семантический 

ореол» (по определению М. Гаспарова) четырехстопного хорея указывает не только на «балладную 

традицию», но и на традицию колыбельной. «Страшное» стихотворение дяди Жоржа неожиданно 

сближается с лермонтовской колыбельной, которую поет няня Груша. 

Включенные в текст рассказа стихотворения дяди Жоржа объединяют общий для них мотив 

смерти, который по-разному преломляется в них (слова кладбище, плаха и топор в первом 

стихотворении, три дырки впереди в камзоле капитана во втором, наконец, смертный фиал, 

похоронная процессия, и траурная скрипка в последнем). С образом повесившегося дяди 

Марьиванны связаны образы «сумрачных глубин» и «тьмы», в то же время он взаимодействует с 

образом «злого чечена», который выступает как его модификация-метаморфоза: Сгинь, дядя!!! 

Выползешь ночью из Кар-повки злым чеченом, оскалишься под луной... 

В финале рассказа концентрируются слова семантического поля 'смерть', развивающие сквозной 

мотив последнего стихотворения дяди Жоржа, но с темой смерти связана уже 

Марьиванна: Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной — зеркала. Марьиванна опускает 

густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, 

шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни... Связь текста рассказа и 

претекста в этом случае реализуется уже на основе ассоциативных связей, с одной стороны, как 

развитие метафоры, с другой — как гипербола. 

Итак, интертекстуальные комплексы, связанные с образами няни и Марьиванны, вступают в 

рассказе в диалог. Их оппозиция основана на нескольких признаках: «свет — тьма», «тепло — 

холод», «жизнь — смерть», «народное — литературное», наконец, «бессловесное общение — чужое 

(враждебное) слово». «Действия Марьиванны по отношению к девочке исключительно вербальны, 

они состоят из расспросов, прерываемых вздохами воспоминаний, и чтения стихов... Способ 

коммуникации [няни Груши] — телесный, тактильный, принадлежащий домашнему микрокосму, 

сфере, где личный непосредственный опыт играет большую роль» : Нянечка размотает мой шарф, 

отстегнет впившуюся пуговку, уведет в пещерное тепло детской... 

На первый взгляд может показаться, что два этих выделенных интертекстуальных пространства в 

рассказе жестко противопоставлены. Однако первое «пространство» оказывается неоднородным: в 

него, как уже отмечалось, наряду с элементами сказок входят и знаки «высокой классики», оно 

включает и советские мифы: И когда ей [няне]было пять лет — как мне — царь послал еѐ с 

секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: 

«Ни за что!» И выстрелил из пушки. Более того, в этом интертекстуальном комплексе, как и в стихах 

дяди Жоржа, актуализируются смыслы «страх» («злой чечен»), «опасность», «зло», ср.: Молчи, не 

понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки 

у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову... 

В свою очередь, интертекстуальное пространство, связанное с образом Марьиванны, объединяет 

тексты, развивающие не только мотив смерти, но и близкие к сказочным образы, а стихотворение, 

открывающее «трилогию», включает образ няни и на основе метрических связей сближается с 

колыбельной. Образы стихотворений дяди Жоржа «точно так же одухотворяют и упорядочивают для 

Марьиванны страшный и враждебный мир вокруг, как и сказочные фантазии ребенка. Парадокс 

рассказа в том и состоит, что антагонистами выступают... два варианта сказочности». 
1
 

Холод и «тоску враждебного мира» испытывает не только маленькая героиня, но и старая 

Марьиванна, уходящая «за предел». Текст рассказа дает, таким образом, новое осмысление 

включенным в него элементам претекстов. Миры, определяемые интертекстуальными комплексами, 

которые сопоставляются в рассказе, оказываются взаимопроницаемыми и пересекаются. Маленькая 

                                                 
1 Гощило Е. Взрывоопасный мир Татьяны Толстой—Екатеринбург, 200-С. 37 
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героиня связана с обоими мирами: она, с одной стороны, испытывает жажду любви и тепла, с другой 

— жажду слова, ср.: Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и 

тоску, жалость и стыд — а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, 

выбросил ключи! 

Противопоставление двух разных дискурсов актуализирует в рассказе метаязыковую тему — роль 

языка в общении и самовыражении. «Интертекстуальность становится механизмом метаязыковой 

рефлексии» (выделено Н.А. Фатеевой. — Н.Н.).
1
 Соотносительность же выделяемых 

интертекстуальных комплексов подчеркивает параллелизм, почти зеркальность ситуаций рассказа: 

маленькая героиня любит няню Грушу и ненавидит «глупую, старую, толстую, нелепую» 

Марьиванну, но при этом страдает от ее неприязни. Оказывается, однако, что другая девочка нежно 

любит это «посмешище» и именно в ней видит свою «дорогую нянечку»: И смотрите — эта туша, 

залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они — чужие/ — вот тут, прямо у 

меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви!— Это нянечка моя! Любящая же эту 

девочку Марьиванна, в свою очередь, страдает от нелюбви к ней героини, которую не понимает. 

Повтор нянечка моя сближает в тексте субъектно-речевые планы и главной героини, и «худой» 

девочки: любимой нянечкой в результате называется в рассказе и Груша, и «нелепая» Марьиванна. 

Перекличка ситуаций и совпадение наименований (нянечка моя),казалось бы, противопоставленных 

персонажей возвращает к цитатному заглавию «Любишь — не любишь», подчеркивающему 

непредсказуемость и субъективность чувства, независимость любви от законов логики. В 

повествование, организованное точкой зрения ребенка, вторгается голос «взрослого» повествователя, 

утверждающего иррациональность любви: 

Это нянечка моя! 

Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка!.. 

Но разве любовь об этом знает? 
Таким образом, взаимодействие интертекстуальных элементов в рассказе «Любишь — не 

любишь» определяет его композиционную и смысловую доминанту, выделяет сквозные оппозиции 

текста, актуализирует скрытые смыслы. В свою очередь, текст произведения дает новое осмысление 

включенным в него претекстам. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ 
 

Лилит ЗОЛЯН 
 

Ключевые слова: термин, терминологическая номинация, научные понятия, познавательная деятельность 
Հիմնաբառեր՝ եզրույթ, եզրութաբանական անվանում, գիտական հասկացություններ, ճանաչողական 
գործունեություն: 
Keywords: term, terminology nomination, scientific concepts, cognitive activity. 

 

Լ. Զոլյան 
Եզրութաբանական անվանման խնդրի մասին 

 
Հոդվածում դիտարկվում են եզրութաբանական անվանման հիմնախնդիրները եւ 

յուրահատկությունները: Եզրութաբանական անվանումը միջնորդավորված է մտածողության 
գործընթացով եւ սերտորեն կապված է մարդկանց ճանաչողական գործունեության եւ դրա լեզվական 
արտահայտման միջոցների հետ:  

 

L. Zolyan 
On the Question of Terminological Nomination 

 

The article deals with the problems and peculiarities of the terminology nomination. The terminology 
nomination - is the process of naming specific concepts mediated by thinking which is  inextricably linked with 
the linguistic categories, depends on cognitive activity, due to the linguistic expression of the results of knowledge. 

 

В статье рассматриваются проблемы и специфика терминологической номинации. Терминологическая 

номинация – это опосредованный мышлением процесс именования специальных понятий, который неразрывно 

связан с языковой номинацией, зависит от познавательной деятельности людей, обусловлен языковым 

выражением результатов познания. 

 

Определение природы и сущности термина  является основополагающей, но не единственной  

проблемой терминоведения. Оно тесно связано с проблемой терминологической номинации.  

Терминологическая номинация охватывает достаточно широкий  круг проблем, что позволяет 

выделить ее в отдельную область знания. Это та сфера терминологической деятельности, в которой 

происходит формирование специальных именований и где во всей полноте раскрывается потенциал 

терминообразующих средств того или иного языка. Несмотря на то, что пополнение лексики любого 

конкретного языка сегодня происходит в основном за счет специальных наименований,  

исследований в области терминологической номинации не так много. Как правило, проблемы 

терминологической номинации затрагиваются в терминологических работах общего характера. 

Становление теории терминологической номинации возможно только с учетом достижений в 

изучении общеязыкового означивания. 

Несмотря на высокую частотность употребления термина номинация, его содержание до сих пор 

является многозначным. Процесс номинации – это сложный, комплексный, многогранный процесс, 

который рассматривается логиками, психологами, лингвистами, когнитивистами. Существование 

разных теоретических подходов может быть объяснено разными факторами: это и разные цели 

исследования, и различная сфера интересов исследователей, и веяния времени, и  субъективные 

точки зрения, которые, как известно, также имеют место в науке. Причем, изменение теоретической 

направленности приводит к изменению используемой терминологии (ср.: денотат – предмет – 

референт - объект – свойства – признаки – обозначаемое; сигнификат – идеальный денотат –  

десигнат - репрезентант мышления – отражение денотата – понятие – значение – смысл – 

концепт; языковой знак – языковая форма – языковая единица – обозначающее). Но, как справедливо 

отмечает В.Н. Арутюнян, «главное – это изменение самих исследуемых явлений, усложнение и 

обогащение языковой системы, каждое новое (или обновленное) звено которой наводит 

исследователя на мысль о необходимости пересмотра и усовершенствования уже существующих 

подходов»
1
.  

                                                 
1
 Арутюнян В.Н. Имя прилагательное в системе номинации (на материале русского языка), - Ереван, Изд-во ЕГУ, 2006.- с. 18. 
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Признание за термином статуса слова, пусть и в особой функции,  неизбежно приводит к 

констатации того очевидного факта, что  терминологическая номинация не должна коренным 

образом отличаться от общеязыковой. Действительно, механизм называния предметов и явлений 

внеязыковой действительности, будь то повседневные, бытовые реалии, или объекты научных 

исследований, одинаков. Для выражения бытовых понятий используются общеупотребительные 

слова, а для выражения научных понятий – термины. Здесь следует уточнить, что мы подразумеваем 

под бытовыми и что – под научными понятиями.  

Каждый предмет, каждое явление действительности имеет ряд свойств, общих с другими 

предметами и явлениями, и ряд свойств, которые выделяют его среди других предметов и явлений. 

Эти свойства называются признаками. Различают существенные, несущественные и случайные 

признаки. Существенные – это те признаки, которые необходимы и достаточны для того, чтобы 

отделить данный предмет от других. Несущественные признаки могут быть свойственны и другим 

предметам. Этих признаков  недостаточно для выделения данного предмета из общего предметного 

ряда. Случайные признаки обусловлены внешними обстоятельствами, и, скорее всего, не могут быть 

положены в основу номинации.         

Любой предмет внеязыковой действительности может стать объектом научных исследований, при 

этом сохраняя свою общеязыковую соотнесенность. Широкий пласт лексики составляют языковые 

единицы, которые являются и словами общелитературного языка, и терминами. Эти слова 

принадлежат к широкой общелитературной и узкой специальной сфере. Например: человек, 

общество, земля, вода, луна, звезда, растение, дерево, животное, машина и т.п.   

Денотат и языковой знак (означаемое и означающее) у слов этого типа совпадает в 

терминологическом и нетерминологическом употреблении. Различаются они объемом информации, 

типом значения. Общелитературные слова выражают общие представления, бытовые или, как их еще 

называют, наивные  понятия. Термины выражают научные понятия.  Разница между бытовым 

понятием и научным – «в степени существенности, правильности и точности выделяемых признаков, 

лежащих в основе обобщения предметов… в степени проникновения в сущность отражаемых 

предметов»
1
. Научные понятия представляют собой обобщение, итог познания предмета или явления, 

его существенных и общественно значимых признаков и свойств.  

По мнению Л.А. Новикова, лексическая единица обладает лексическим значением и выражает 

понятие. Понятие, по Л.А. Новикову, это форма мышления, логическая категория, отражающая все 

существенные с точки зрения общественной практики признаки и свойства предмета, это итог его 

познания. Лексическое же значение – это специфически языковое отражение предмета, его краткая 

характеристика. «Если основное назначение понятия – давать полное научное отражение объекта, то 

главная функция значения – экономно и эффективно намекать на определенное внеязыковое 

содержание, на специальные знания, имеющиеся в человеческом опыте»
2
. Дифференциация значения 

и понятия, на наш взгляд, принципиально важна для разграничения термина и слова в тех случаях, 

когда языковой знак у них совпадает. Как видим, один и тот же языковой знак может  обладать 

лексическим значением  (в таком случае -  это слово) и может выражать научное понятие  (тогда это 

термин).  

Такое понимание дает возможность Л.А. Новикову вслед за Г.П.Мельниковым
3
  применительно к 

термину вместо традиционного «семантического треугольника» Огдена-Ричардса рассматривать его 

модифицированную модель – трапецию, в которой лексическое значение слова и научное понятие, 

выражаемое термином, разводятся по разным вершинам. Итак, и слова, и термины выступают в 

номинативной функции, соответственно, номинативность не может быть признана отличительной 

чертой, отделяющей термин от нетермина. Основное отличие терминологической номинации от 

общеязыковой состоит в том, что термины выражают научные понятия, отличающиеся высокой 

степенью логического обобщения, глубоким проникновением в сущность отражаемого предмета или 

явления, конкретностью и определенностью, что делает его непригодным для выражения образных 

значений. Общеупотребительные же слова выражают бытовые понятия или общие представления, 

отражающие подчас несущественные признаки обозначаемого предмета, что позволяет использовать 

данные языковые единицы и в оценочных  высказываниях, и в образных значениях.  

                                                 
1
 Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. -М.: Высшая школа, 1987. – с.39. 

2
 Новиков Л. А.Семантика русского языка: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1982. - с.173.   

3 Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.- 368 с. 
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Общеупотребительные слова также логически обобщают предметы и явления мира, но степень 

этого обобщения иная, чем у терминов. Сравнение толкования слова и дефиниции термина также 

подтверждает данное положение. По мнению многих исследователей, именно дефиниция  является 

формальным показателем превращения языковой единицы в термин.  Текст определения термина 

отличается информационной насыщенностью и стилистической нейтральностью,  лаконичностью, 

типичностью признаков для данной тематической области и т. п. В дефиниции термина применяются 

специальные знания, в то время как в толковании слова применяются  знания, понятные любому 

носителю языка.         

В терминах степень обобщения велика, на первый план выдвигается соотнесенность с понятием, 

соотнесенность же с реальным объектом действительности отступает на второй план. Понятийная 

соотнесенность терминов привела некоторых исследователей к выводам о том, что термин лишен 

лингвистической значимости, поскольку его основной особенностью является выражение 

конкретного научного понятия, и его собственно языковые особенности не столь значимы. Однако 

подобные взгляды вызвали справедливые возражения.   

Сегодня двуединая природа термина как выразителя и языкового, и научно-профессионального 

знания признается, пожалуй, всеми исследователями. В языковом выражении терминологических и 

нетерминологических понятий нет никаких отличий (за исключением специальных знаков, 

графических символов, цифр, которые, как уже было отмечено выше, не являются объектом 

лингвистических исследований). Языковые знаки терминов и нетерминов создаются по одним и тем 

же фонетическим, словообразовательным, грамматическим законам.  И это вполне естественно, ведь, 

как уже было отмечено выше,  специальная лексика является подсистемой общелитературной 

лексики. 

Следует заметить, что процесс создания новых слов, в том числе и терминов (первичная 

номинация) в современных языках значительно уступает семантическому преобразованию слов 

общелитературного языка, при котором последние приспосабливаются для наименования 

специальных понятий, в то же время не теряя связи с общим языком. Происходит это вследствие 

постоянного развития общества и науки и возникающей в связи с этим  нехватки номинативного 

инвентаря. Пополнение этого инвентаря происходит не за счет создания новых слов, а за счет 

переосмысления имеющихся в языке единиц, использования старых языковых знаков в новых 

значениях. Семантическая структура слова усложняется, конкретизируется тот общий признак, 

который позволяет на основе метафорического или метонимического переноса использовать слово в 

новом – терминологическом значении. Использование уже имеющихся номинативных средств в 

новой для них функции определяется как вторичная номинация. 

Терминологическую номинацию  принято относить к вторичной номинации, поскольку считается, 

что абсолютное большинство терминов образуется путем терминологизации уже имеющихся в языке 

наименований. «Терминологическая номинация всегда вторична по отношению к общей номинации. 

В общем языке почти все давно названо. В специальных областях постоянно требуются новые 

названия»
1
.   

Важной особенностью терминологической номинации является сознательный характер 

терминотворчества. Появление новых терминов продиктовано стремлением человека к более 

глубокому проникновению в суть явлений и предметов, детальному изучению окружающей его 

действительности,  постоянному совершенствованию  и самосовершенствованию. А, как известно, 

термины не только содержат информацию об обозначаемом ими предмете или явлении, но и 

предопределяют способ мышления о нем, т. е способ познания. Каждый новый виток познания 

объекта находит отражение в его наименовании, которое либо подвергается переосмыслению, 

уточняется и дополняется, либо создается новое, соответствующее новым представлениям об 

объекте.  

Научные термины создаются представителями конкретных областей научной деятельности, 

поэтому значительную роль в этом процессе  играет субъективный фактор. Терминологическая 

номинация предполагает определенную интерпретацию именуемого предмета или явления со 

стороны именующего. В то же время, новое наименование формируется на основе уже накопленного 

опыта, имеющегося знания об объекте, с учетом логических, методологических и языковых 

закономерностей построения новых номинаций. Соответственно, создание нового термина – это 

                                                 
1
 Суперанская А. В., Подольская Н. В. Васильева Н. В. Общая терминология. Вопросы теории. М.: "Едиториал УРСС", 

2003.- с. 82. 
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творческий субъективно-объективный процесс, в котором взаимодействуют личностная (авторская) 

позиция и коллективный предшествующий опыт и знания об именуемом объекте.   

М.Н. Володина выделяет два этапа в процессе терминологической номинации: стихийный и 

системный
1
. Для стихийного или первоначального этапа характерно фиксирование новых знаний  с 

помощью известных образов, т. е. использование в качестве терминов общеупотребительных слов, 

подвергшихся ассоциативному переосмыслению. Субъективный фактор здесь играет большую роль, 

в основу наименования может быть положен случайный признак, однако этот термин будет скорее 

рабочим обозначением. 

 На втором – системном – этапе терминообразования термин рассматривается как объект 

искусственного регулирования, что дает основания для унификации и стандартизации 

терминологических средств. Происходит научное осмысление именуемого явления. Термин, 

закрепленный за специальным понятием должен занять определенное место в понятийной системе 

данной области знания, а это происходит тогда, когда само именуемое явление находит свое место в 

системе научных понятий.  В обоих случаях принципиально важным  является выбор наиболее 

информативного признака, лежащего в основе наименования.   

Таким образом, в современных терминологических исследованиях терминотворчество 

рассматривается как целенаправленная номинативная деятельность, обусловленная развитием 

познания и непосредственно связанная с формированием, хранением и передачей специальных 

знаний. Термин трактуется как носитель информации о специальном понятии, как важнейший 

элемент профессионально-научной коммуникации, которая,  в свою очередь, является основой 

развития научного познания.  Терминологическая номинация – это опосредованный мышлением 

процесс именования специальных понятий, который неразрывно связан с языковой номинацией, 

зависит от познавательной деятельности людей, обусловлен языковым выражением результатов 

познания. 

 

Сведения об авторе: 
Лилит Золян - к.ф.н., доцент, факультет русской филологии, кафедра русского языка для 

гуманитарных факультетов,  ЕГУ. 

E-mail: lilitzolyan@Gmail.com 

 
Статья рекомендована к печати членом редакционной коллегии,  д.п.н., Б.М.Есаджанян. 

                                                 
1 Володина М.Н. Теория терминологической номинации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. - 180 с.  

 

mailto:lilitzolyan@Gmail.com


  

~~  222211  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

УДК: 811.161.1                                                                                                                              Русский язык 

                              

СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Сусанна ЛАЛАЯН 
 

Ключевые слова: пассивные конструкции, агенс, субъект, предикат, компонентный анализ. 

Հիմնաբառեր՝ կրավորական կառուցվածքներ, ագենս, սուբեկտ, պրեդիկատ,  բաղադրիչային վերլուծություն 
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Ս. Լալայան  
Կրավորական նախադասությունների իմաստաքերականական կառուցվածքը 

 
Հոդվածում ուսումնասիրվում են ռուսերենի կրավորական կառուցվածքի նախադասությունները: 

Բաղադրիչային վերլուծությունը, որը հաշվի է առնում նախադասության բաղադրիչների իմաստային, 
շարահյուսական և ձևաբանական բնութագրերի փոխներգործությունը, թույլ է տալիս սահմանել 
կրավորական նախադասությունները և տարանջատել նրանց համանուն կառուցվածքներից:  

 
S. Lalayan 

Semantic and Grammatical Structure of Passive Constructions 
 
The paper is devoted to the analysis of the passive constructions in Russian. Componential analysis includes the 

consideration of the semantic, morphological and syntactic features of each component of the sentence. The 
method determines the passive constructions and distinguishes them from homomorphic structures due to agentive 
functions of the Instrumental component. 

 

В статье исследуются пассивные конструкции в русском языке. Компонентный анализ, учитывающий 

семантическую категориальность, морфологическую форму и синтаксическую функцию компонентов 

предложения в их взаимодействии, позволяет определить границы пассивных конструкций, сопоставляя их с 

близкими и отличными от них структурами. 

 

Пассивными принято считать конструкции, в которых позицию подлежащего занимает объект. 

При более широком подходе, выходящем за рамки традиционного, к пассивным относятся также 

конструкции, в которых субъект не занимает позиции подлежащего. В соответствии с таким 

определением, которое не учитывает морфологическую форму выражения предиката, к числу 

пассивных относятся также неопределенно-личные и безличные предложения
1
.  

В статье исследуются собственно пассивные конструкции, в которых именной компонент, 

выполняющий функцию прямого дополнения в соотносительной активной конструкции, является 

подлежащим. При анализе этих конструкций применяется метод компонентного анализа, 

учитывающего семантическую категориальность, морфологическую форму и синтаксическую 

функцию компонентов предложения в их взаимодействии
2
. Но при этом последовательно 

разграничиваются семантические функции аргументов пропозиции и субъектная функция, в 

частности агенс и субъект как понятия, относящиеся к разным уровням описания содержательной 

стороны предложения. Это позволяет определить границы пассивных конструкций, сопоставляя их с 

близкими и отличными от них структурами.  

Компонентный анализ «трехчленного пассива» (с творительным агенса) позволяет определить его 

как конструкцию, организованную предикативным сопряжением субъекта в именительном падеже с 

предикатом, выраженным залогово-маркированной формой акционального глагола. Денотативным 

значением субъекта является «объектив» - семантическая функция, квалифицирующая семантему 

неодушевленного предмета как объект действия, состояния или отношения
3
.  Принимая во внимание, 

что термин объектив может ассоциироваться или смешиваться с обозначением объекта в субъектно-

предикатной структуре, считаем уместным напомнить предупреждение Ч. Филлмора не смешивать 

                                                 
       1 Храковский В.С. Пассивные конструкции//Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л.; 1974 

                2 Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.; 1982, с. 159-160 

                3 Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л.; 1977, с. 53 
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его ни с понятием прямого объекта, ни с названием поверхностного падежа, синонимичного 

аккузативу
1
.  

Маршрут был выбран господином из Сан-Франциско обширный. (И.Бунин)      

Английские пластинки подарены каким-то молодым человеком. (В. Лихоносов. 

В функции субъекта могут выступать и предикатные имена. Например:  

Приход их был замечен доктором. (Ф. Искандер)  

Обусловленной синтаксемой творительного падежа представлен агенс, распространяющий 

предикативную основу. Обусловленность данной формы отмечается и в Грамматике-80, когда 

говорится, что только в предложении возникает связь главного члена – спрягаемого глагола или 

страдательного причастия – с существительным в форме творительного падежа без предлога. Однако 

творительный падеж со значением деятеля квалифицируется как распространяющий субъектный 

компонент
2
.  

Рассмотренный тип конструкций следует отличать от структур, совпадающих не только по 

морфологической форме компонентов, но и по семантической категориальности имен. Ср.  

Его студия… всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими 

англичанами, голландцами, американцами…. (В.Катаев)  

Пароход перегружен людьми и кладью. (И. Бунин)  

В этих предложениях связанная синтаксема в творительном падеже распространяет предикат 

присловной подчинительной связью. Семантический признак «лицо» в творительном компоненте не 

релевантен для данных конструкций, он не формирует агентивную функцию аргумента, в данном 

случае личное имя воспринимается как «предметная сущность».  

Можно еще привести примеры с элементами метафоричности, чтобы показать несущественность 

признака ―лицо‖ для рассматриваемого типа предложений.  

Скамьи были залеплены гостями, как сучья одинокого дерева налетевшей стаей грачей (К. 

Федин). 

Конструкции различаются и по денотативному значению субъекта. Если в пассивной конструкции 

субъектом представлен «объектив», то в данных предложениях им является «дескриптив» - носитель 

свойства, выражаемого предикатом. 

Вопреки распространенному мнению о невозможности сочетания в пассивной конструкции 

личных имен, такие предложения в достаточной степени представлены в литературе. Запрет 

распространяется только на конструкции с предикатом, выраженным возвратной формой глагола -  Я 

лечусь врачом. 

См. примеры:  

Он был свергнут братом с престола. (И. Бунин) 

Два дня тому назад Чик был застигнут в школьном саду сторожем школы. (Ф.Искандер) 

К данной группе можно отнести конструкции, творительный компонент которых представлен 

неодушевленным существительным с семантическим признаком «лицо», например:  

Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу. (А.Толстой) 

На вокзале король был встречен военными властями. (К. Федин) 

К «трехчленному» пассиву относятся и конструкции с рефлексивом, соотносящимся с глаголом 

несовершенного вида активных конструкций, например: 

 Поспешные шаги за дверью – и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой. 

(И.Бунин) 

Здесь также можно отметить явление омоморфности, ср. Стакан все время наполнялся им. – 

Площадь наполнялась людьми. 

Заметим, что в конструкциях с рефлексивом, по сравнению с причастным предикатом, значение 

действия превалирует над значением состояния. В причастном предикате (соотносящемся с 

глаголами совершенного вида) действие представлено в его результате, и поэтому значение 

состояния ярче обнаруживается в этих конструкциях. 

Дифференциация семантической функции агенса от других, на первый взгляд сходных с ней 

функций творительного компонента позволяет отграничить пассивные конструкции от следующих 

омоморфных структур. 

1. Конструкции с творительным орудия /средства (творительный инструментальный).  

                                                 
1 Fillmore Ch. The Case for Case// Universals in Linguistic Theory. New-York, 1968, с. 25 
2 Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. М.; 1982, с. 144 
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У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест…. (И.Бабель) 

Отвесом измерена глубина ямы. (К. Федин)  

Творительный орудия исключает возможность эксплицирования агентивного компонента. 

Позиция агенса обязательнa при наличии орудия, но она не может быть заполнена в силу действия 

закона, запрещающего сочетание одинаковых падежных форм. Ср.  

*Крест нарисован мелом мальчиком. (Мальчик нарисовал крест мелом). 

См. еще пример: Был он бит плетьми и отправлен в Сибирь, в рудники (Его били плетьми и 

отправили в Сибирь).  

Как уже было отмечено, личное имя в именительном падеже не имеет никаких последствий для 

синтаксической характеристики конструкции. Она может и должна считаться пассивной с 

невербализованным агенсом.   

2. Конструкции с творительным «вспомогательного материала» (семантическая функция 

аргумента «медиатив»).  

  Котиковая шубка ее и муфта были покрыты снежинками. (А.Толстой) 

Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами. (А. Толстой) 

В этих предложениях не реализовано акциональное значение глагола, соответственно нет и 

позиции агенса. Предикат распространяется связанной синтаксемой в творительном падеже. Важно, 

что в соотносительных глагольных предложениях употребляется только несовершенный вид глагола. 

Это указывает на невозможность трактовки творительного компонента в качестве агенса. 

Ср. Глаза его были прикрыты повязкой. – Повязка прикрывала его глаза; *Повязка прикрыла 

его глаза. 

По своим структурно-семантическим особенностям выделяются конструкции с творительным 

―стихийного каузатора‖:  

Весь двор был озарен красным пламенем. (И. Бунин) 

Они идентичны с безличными по пропозиционной структуре. Если пассивными считать только 

конструкции с агентивным компонентом, эксплицитным или имплицитным, то рассматриваемый тип 

исключается из числа пассивных. Но ―деятельное‖ начало стихийных каузаторов, их способ 

существования сближает их с агенсом, позволяет пренебречь их семантическим различием и, таким 

образом, отнести их к пассивным. Приведем пример агентивного представления ―стихийного 

каузатора‖:  

У подножия картины был положен солнцем прямой луч. (И. Бабель)  

Солнце в данном употреблении воспринимается агентивно (= производитель целенаправленного 

действия).  

В отдельную группу можно выделить конструкции с творительным неличного имени, 

совмещающим значения агенса и места. Семантическая функция аргумента «локатив» может быть 

интерпретирована как агенс в случае, когда обозначает совокупность лиц, объединенных 

определенным местом. 

Сувениры изготовлены фабрикой (=людьми, работающими на фабрике). 

Листок был экстренно выпущен социал-демократической газеткой. (К.Федин) 

К этой же группе относятся конструкции с творительным отвлеченных имен типа наука, 

искусство, цивилизация, пропозитивную функцию которых трудно определить. Их объединяет с 

предыдущими предложениями наличие в творительном компоненте семантического признака ―лицо‖: 

…советской наукой (=советскими учеными) были отвергнуты многие философские тезисы Л. 

Витгенштейна. (В. Богданов) 

При анализе конструкций без агентивного компонента на первый план выдвигается проблема 

разграничения пассива/статива. Стативом в литературе принято называть ―именное сказуемое, 

омонимичное аналитической форме пассива совершенного вида‖
1
. Конструкции, не 

распространенные творительным падежом, квалифицируются по семантике предиката. Причастные 

формы акциональных глаголов, открывающие позицию агенса, организуют модели пассивные, в 

которых реализуется их глагольное значение (естественно, в какой-то степени приглушенное, что 

связано с невыраженностью агенса). 

В тот же день правители, которые привели Германию к позору, были свергнуты (А.Толстой). 

Напротив гостиницы «Сладости Востока» была арендована у больного грека Синопли 

запущенная кофейня. (А.Толстой) 

                                                 
1 Буланин Л.Л. К соотношению пассива и статива в русском языке// Проблемы теории грамматического залога. Л.; 1978, с. 197 
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Изложенное можно подытожить некоторыми выводами. Конструкции с агентивным 

компонентом являются пассивными. При его отсутствии, когда в предикате затушевано 

акциональное значение, квалификация двучленной конструкции представляется проблематичной. 

Конструкции с причастным предикатом, сочетающимся только с личными именами, можно считать 

пассивными (двучленный пассив). В остальных случаях, если не имеется диагностирующих 

признаков пассива/статива, вопрос не решается однозначно. 
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Վ.Ավանեսյան 
Պատմական ֆակուլտետ. Անցյալը և ներկան 

 
   Ðá¹í³ ÍáõÙ ùÝÝ³ ñÏíáõÙ »Ý  å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ý³ ÏáõÉï »ï Ç ëï »ÕÍÙ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ ³ óÁ 

³ ñË Çí³ ÛÇÝ ÝÛáõÃ »ñÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³ , ÇÝãÇÝ Ù»Í³ å »ë  Ýå ³ ëï »É ¿ ëÏ½µÇó  ÇÝëï Çï áõï Ç Ù³ ëÝ³ ×ÛáõÕÇ, ÇëÏ Ñ»ï á 

Ý³ ¨  ³ é³ ÝÓÇÝ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ ÛáõÝÁ: ä ³ ï Ù³ ·ñ³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ µ³ Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ Ï³ Ý 

ÑáõÙ³ ÝÇï ³ ñÇ Ï³ ½ÙáõÙ, ¨, í»ñç³ å »ë, å ³ ï Ù³ ù³ Õ³ ù³ ·Çï ³ Ï³ Ý ý³ ÏáõÉï »ï Ç ·áÛáõÃ Û³ Ý  ßñç³ ÝáõÙ, 

Ã áÕ³ ñÏí»É »Ý  ßñç³ Ý³ í³ ñï Ý»ñ Ñ»ï ¨Û³ É áñ³ Ï³ íáñáõÙÝ»ñáí`  å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý áõëáõóÇã, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ 

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ ·Çï áõÃ Û³ Ý, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ Çñ³ íáõÝùÇ áõëáõóÇã, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ ûï ³ ñ É»½áõÝ»ñÇ  áõëáõóÇã, 
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V.Avanesyan 

The Historical Faculty: Past and Present 
 

The article outlines the process of creation and  development of the Faculty of History  on the basis of archival 
material that contributed to the  development of the activity of the university branch and later of the university. The 
faculty, which was called Faculty of Historiography,Faculty of History and  Philology, Chair of History within 
Humanitarian Faculty and Faculty of History and Political Science, produced graduates with  the qualification of 
Teacher of History, Teacher of History and Sociology, Teacher of History and Law, Teacher of History and Foreign 
Languages, Historian and with the degree of Baccalaureate in History and Pedagogy. 

 
В статье на основе архивных материалов рассматривается процесс становления и развития 

исторического факультета, чему в большей степени способствовало создание вначале филиала, а затем и 
самостоятельного вуза. За время существования историко-литературного, исторического, историко- 
филологического, исторического в составе гуманитарного факультета и, наконец, факультета истории и 
политологии были выпущены специалисты  по следующим квалификациям: учитель истории, учитель истории 
и обществоведения, учитель истории и советского права, учитель истории и иностранного языка, историк и 
учитель истории, историк- бакалавр истории и педагогики.  

 
Цель данной статьи - проследить путь становления  исторического факультета университета. 

Основным источником исследования явились архивные материалы, хранящиеся в  Арцахском 

государственном  университете с момента  его создания (1969 г.) по  настоящее время, и живой 

свидетель этого процесса  первый ректор института, ныне здравствующий преподаватель кафедры 

философии  и политологии, кандидат философских наук, профессор Абрамян Шаген Михайлович.  

Прежде всего отметим, что до 1969г. ( а это единственный случай в бывшем Советском Союзе), в 

автономной области не было ни одного высшего учебного заведения. Азербайджанское руководство  

всячески препятствовало открытию института-университета, и лишь при вмешательстве Москвы с 

лета 1969 г. начал функционировать филиал, а с 4 марта 1974 г. как самостоятельный педагогический 

вуз с обучением на русском, армянском и азербайджанском языках . Приказом Министра  высшего и 

среднего  специального образования Азербайджана от 28 февраля 1974 г. ректором был назначен 

Саркисян Сергей Герасимович, кандидат исторических наук, доцент. 

В том же 1974 г. начал действовать исторический факультет под названием  историко- 

литературный. Первоначально в составе факультета функционировала общая кафедра общественных 

наук (кафедру возглавляли с 7 сентября 1974 г.  по 24 декабря 1975г. Абрамян Шаген М., кандидат 

философских наук, доцент, с 24 декабря 1975г. по 2 сентября 1978г. -  Ионесян Ашот С., к.и.н., 

доцент., а с 1978г. по 1989г. - вновь Абрамян Ш.М.,   Необходимо отметить, что эта должность 
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входила в номенклатуру ЦК компартии Азербайджана). Одновременно действовал кабинет 

общественных наук (зав. кабинетом с 13 августа 1974 г. по 20 июля 1976 г. работала Саркисян 

Татьяна С.). Кафедра охватывала следующих основных преподавателей: Ионесян Ашот С., 

Согомонян Григорий С., Есаян Олег Е.(ныне посол Армении в Российской Федерации), Кулигин 

Александр Ф., (освобожден по собственному  желанию с 26 июня 1975 г.), а  по часовой оплате - 

Дадаян Степан В. (секретарь комитета комсомола) и Саркисян Сергей Г. (ректор института). Кафедра 

общественных наук включала следующие дисциплины: общественный блок - история КПСС, 

марксистско-ленинская философия, политэкономия, научный коммунизм, основы научного атеизма, 

марксистско- ленинская эстетика, марксистско- ленинская  этика; историчесий блок – история СССР, 

история древнего мира, археология СССР, вспомогательные исторические дисциплины, история 

Азербайджана (была введена специальным приказом ректора от 13 июня 1974г., одновременно было 

поручено  зав. кафедрой общественных наук Абрамяну Ш.М.  разработать учебные программы и 

методические  рекомендации по  указанному курсу для успешного проведения занятий), 

историческое краеведение, методика преподавания истории. 

В августе 1974г. впервые  проводились вступительные экзамены по  специальности "История" с 

обучением на русском языке, а с 1975г.  - на армянском  языке. 

Парадоксом является тот факт, что на истфаке на официальном уровне запрещалось преподавание 

дисциплины  "История армянского народа", и это - в армянской области!  Кроме того, в советской  

системе существовала порочная практика: руководствуясь ''политикой  интернационализма'',  декан и 

зав. кафедрой (речь идет  об историко - литературном факультете, хотя то же самое  отмечалось и на 

других факультетах) избирались,  а по существу  назначались, по национальному признаку, вне 

зависимости от того, соответствовал ли шифр, указанный в дипломе кандидата наук, занимаемой 

должности. Приведем пример: когда в 1976г. кафедру общественных наук  разделили на две 

самостоятельные - марксизма- ленинизма и  всеобщей истории, то  на должности декана факультета и 

зав. кафедрой всеобщей истории  были избраны азербайджанцы. 

16 сентября  1977 г. приказом ректора Халатряна Сергея Е.( ректором назначен  22 декабря 

1975г.), кандидат педагогических наук, историко - литературный факультет был разделен на два 

самостоятельных   подразделения - литературный  факультет (декан- Ханян Сократ А.) и  

исторический  (декан.- Зейналов С.М.). Ситуация на историческом  факультете, по существу, 

изменилась в январе 1988г.  Тогда усилиями студентов  и преподавателей русского и армянского 

секторов, являвшихся членами ученого совета исторического факультета, на должность декана был 

избран Дадаян Степан В., кандидат исторических наук, доцент (ректор Арцахского госуниверситета с 

2007 по 2012 гг.). 

Этим   выборам предшествовал приказ  ректора  Саркисяна Сергея А., кандидата философских 

наук, (назначенного  на эту должность 1 июля 1982г.)  N136/л от 23 декабря 1987г.  о том, что выборы 

деканов будут назначены  4 января 1988г. на расширенном заседании ученых советов 

соответствующих факультетов. Основание: приказ Минвуза СССР от 15 сентября 1987г. N 642 " Об 

изменении инструкции о порядке выборов деканов факультетов  в высших учебных заведениях 

СССР". 

С началом карабахского движения, в силу  известных обстоятельств, Степанакертский 

педагогический институт был временно закрыт (приказ ректора от 19 октября 1988г. Основание: 

Постановление Совета Министров СССР  N 1208 от 14 октября 1988г.  и приказ Госкомобразования 

СССР N382 от 17 октября 1988г.).  Русский и армянский секторы исторического факультета были 

переведены  в Кироваканский (ныне  Ванадзорский) пединститут. Декан факультета  Дадаян С.В. и  

зав. кафедрой всеобщей истории Аванесян Валерий М.,кандидат исторических наук, доцент  

(приказом ректора от 8 июня  1988 г. N 46/л  обязанности зав. кафедрой  были возложены  на 

Аванесяна  В.М., а с 1990г.  он был избран на эту должность  по конкурсу сроком на пять лет)  также 

были переведены в г. Кировакан. Но после разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 

1988г. арцахские  студенты вернулись в Степанакерт, а вуз был  переименован в Степанакертское  

отделение Кироваканского пединститута (ректор Едоян, а  директор отделения -  Багдасарян Ерванд 

А., кандидат экономических наук, доцент). Финансировало отделение Правительство Армении. 

Во время карабахской войны студенты-историки активно воевали на различных фронтах, с 

оружием в руках защищая родину. Среди погибших  72-х  воинов-студентов, фотографии которых 

высечены на памятной доске Мемориала, установленного во дворе университета, 10 являются 

студентами исторического факультета, причем двое - Барсегян Эдмон  Александрович (поступил в 

1986 г.) и Асратян  Игорь Александрович (поступил в 1990 г.) закончили школу с золотой медалью и 
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поступили в институт, сдав один экзамен. Решением ректората Асратян И. (в 1995г.) и Барсегян Э. (в 

1996г.), а также Даниелян Нарек К. (в 1995г), который считается без вести пропавшим, получили 

посмертно дипломы с отличием.  

 За время существования историко-литературного, исторического, историко- филологического, 

исторического в составе гуманитарного, и, наконец,  факультета  истории и политологии были 

выпущены студенты по следующим квалификациям: учитель истории, учитель истории и 

обществоведения, учитель истории и советского права, учитель  истории и иностранного языка, 

историк и учитель истории, историк - бакалавр истории и педагогики, магистр истории. 

 Условно разделив количество выпускников исторического факультета по секторам  за период 

Степанакертского пединститута, Степанакертского отделения Кироваканского пединститута  и 

период Нагорно- Карабахского университета, (создан  решением Правительства Армении от  13 

октября 1992г.  N509, ныне Арцахский госуниверситет) , получим: русский сектор, очное отделение с 

1978г. по 1984г. - 171 ч.(выпуск в 1983-84 уч. г. стал последним для очного отделения русского 

сектора), заочное отделение – с 1986г. по 1994г. – 178 ч. (выпуск в 1993 -94 уч. г. стал последним для 

заочного отделения русского сектора);  армянский сектор, очное отделение с 1975г. по 1992г. - 308 ч., 

из коих по двум секторам –44 выпускника получили дипломы с отличием:  юноши – 28, девушки -26.  

Из 44-х выпускников   20  - в армянском секторе, 22 – в русском секторе. Таким образом, за время 

существования Степ.пединститута и Степ.отделения Кироваканского пединститута было выпущено 

657 студентов. 

Что касается Нагорно-Карабахского  университета, то с 1993г. по 2015г. было выпущено 945 

студентов (627 –  по очной форме обучения,  318 -  по заочной ) по армянскому сектору. 45 

выпускников получили дипломы с отличием. За время функционирования института  и  отделения, 

университета было выпущено 1602 студента - историка. 

После открытия  Нагорно-Карабахского государственного университета произошли  структурные 

изменения  и на историческом  факультете.  5 января 1993г. историко - филологический факультет 

был переименован в историко-филологический и права (приказ  N2 ректора  Аванесяна  Арпата С., 

назначенного   на эту должность 16 октября 1992г.).    

Приказом N66 от 19 августа 1993г. на базе кафедры всеобщей истории было  создано два 

самостоятельных подразделения: кафедра истории армянского народа (зав. кафедрой Балаян Ваграм 

Р.) и кафедра всеобщей истории (зав. кафедрой Балаян Рона А.), объединившиеся впоследствии в 

кафедру  истории, которая функционирует по настоящее время. 

Кафедра марксизма – ленинизма ( с 1989г. по 1992г. ее возглавлял Авагимян Николай А., кандидат  

философских наук,  доцент)  была переименована в кафедру философии, политологии и права (зав. 

кафедрой Саркисян С.А., кандидат  философских наук), стала  выпускающей и структурно вошла в 

факультет историко- филологический и права, как и две вышеназванные кафедры.  

С 1 июля 1994г.,  по предложению тогдашнего премьер – министра НКР   Погосяна  Ж.Т., был  

создан гуманитарный факультет. Его возглавляли в разное время Петросян Андрей П., Арутюнян 

Григорий А., Мхитарян Арзик М.  А с 2010г.  на базе гуманитарного факультета по решению Ученого 

совета Арцахского госуниверситета (приказ N 188 от 26.08.2010, § 1) были созданы: факультет 

истории и политологии (декан  Аванесян Валерий М., д.и.н., профессор)  и факультет педагогики 

(декан Мхитарян А.М., к.п.н., профессор). В состав названного  факультета этим же  решением вошли 

две кафедры: истории ( зав. кафедрой Сафарян В.А., кандидат  исторических наук, доцент  ) и 

философии  и политологии (зав. кафедрой Абрамян Ш.М., кандидат  философских наук, профессор, с 

2010 по 2012гг., а с 2013 по настоящее время Акопян Анна Г., кандидат  философских наук, доцент) с 

выпускающими специальностями  "История" и "Политология". 

В Арцахском госуниверситете  функционируют магистратура и аспирантура. Магистратуру  с 

2002г. по 2015г.  (за исключением  2007г.) окончили - 134 чел. Аспирантуру по специальностям 

"История армянского народа", "История Армении и сопредельных стран " закончили 13 чел. 3 

выпускника получили  дипломы с отличием:  Балаян  Ваграм Р. (с 2007 по 2012гг. проректор  по 

науке), Оганджанян Нелли, Арутюнян Марина Г., и 4 выпускника - дипломы обыкновенного  образца 

(Сарумян Нуне П., Арутюнян Мгер А., Арустамян Армине Б., Акопян Тарон В.)  защитили  

кандидатские диссертации. Таким образом, 7 наших выпускников пополнили ряды историков с 

учеными степенями. Кафедру  истории в разное время возглавляли: Аванесян В.М. (с 1988 

г.по1992г.), Балаян В.Р.  (с 1992 г.по1998г.),  Акопян В. ( с 1998 г.по1999г.),  вновь Балаян В.Р. ( с 

1999 г.по 2008г.),  Сафарян В.А. ( с 2008 г.по настоящее время). 
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Что касается специальности "Бакалавр политологии",  то ее открыли в 2005г. и по 2015 г. было 

выпущено 85 студентов, из коих  28  -с дипломами  с отличием .  С 2009г. действует также 

магистратура  по политологии, и  в 2011г . состоялся  ее первый выпуск  – 4 маг., из  коих 2  получили  

дипломы с  отличием, а в 2012-2015гг.  магистратуру окончили - 36 маг., из коих - 7 с дипломами   с 

отличием. 

Кафедру  философии и политологии (первоначально, с 1993г., кафедра философии, политологии и 

права, а с 1994г. кафедра философии и политологии)   возглавляли: Авоян Роберт,  доктор 

философских наук, профессор; Саркисян С.А., к.ф.н,. профессор, Манасян Александр С., доктор 

философских наук, профессор; Абрамян Ш.М., к.ф.н., профессор.  

В 2008-2009 учебном году истфак, также как и весь университет, перешел на кредитную систему 

обучения. 

На факультете преподают: 2  доктора наук, профессора; 3 кандидата наук, профессора;  5   

кандидатов наук, доцентов; 3 кандидата наук, старших преподавателя; 6 старших преподавателей; 3 

преподавателя; 1 ассистент. 

Основными направлениями научно - исследовательской работы факультета истории и 

политологии являются:    различные периоды истории армянского народа, историческая этнография, 

археология и этнография, армянский вопрос и борьба за признание геноцида, история армянской 

культуры и искусства, история и перспективы Арцахской проблемы, современная политическая 

история. 

С момента создания факультета и до настоящего времени работали  и продолжают  работать  

преподаватели (включая преподавателей кафедры общественных наук как основных, так и по 

часовой оплате): Абрамян Шаген М., Саркисян Сергей Г; Дадаян Степан В; Ионесян Ашот С., 

Согомонян Григорий С.,  Есаян Олег Е., Кулигин Александр Ф., Халатрян Сергей Е., Саркисян 

Светлана С., Арушанян Григорий Д., Погосян Анушаван А., Асриян Юрий А., Саиян Сергей А., 
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А., Балаян Рона А., Григорян Сергей О., Петросян Андрей П., Оганесян Сергей С., Григорян Николай 

М., Степанян Шаген А., Гаспарян Гайк К., Аванесян Белла,  Арутюнян Сиран А., Согомонян Михаил 

С., Алавердян Карина И., Акопян Виктор З., Тер - Карапетян Маргарита И., Аванесян Владик Ш., 

Багдасарян Ерванд А., Авагимян Николай А., Саркисян Сергей А., Согомонян Сатик Г.,  Кочарян 

Арменак А., Галстян Пайцар, Айвазян Света, Бабаян Гариб М., Габриелян Габриел Б., Балаян 

Мариетта М., Арутюнян Ашот М., Арустамян Левон Р., Балаян Ваграм Р., Сарумян Нуне П.,  Акопян 

Владик А., Алексанян Сурен М., Мирзабекян Аршак А., Оганян Зоя Т., Карапетян Ирина Р.,   

Оганесян Светлана Д., Саркисян Гаруш Л.,  Гулян Ашот В., Саркисян Армен Т., Варданян Арарат  В., 

Аванесян Лерник Л., Петросян Аревик В., Арстамян Армине Б., Акопян Тарон В.,Товмасян Ваагн А.,  

Балаян Меланя Г.,  Асриян Лаура,  Авоян Роберт, Манасян Александр С., Акопян Анна , Согомонян 
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Нана. 

По нашему       глубокому убеждению,   фамилии  всех преподавателей  нельзя было не упомянуть, 

поскольку все они  внесли свою лепту в становление и развитие исторического факультета, тем 

более, одних уже нет в живых (вечная им память!), другие продолжают плодотворно работать. 
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Приложение 
Количество выпускников исторического факультета АрГУ 

 

 

 

 
год выпуска 

 

Армянский сектор 

 

Русский сектор 

 
очное   отд. 

 
заочное отд. 

 
очное   отд. 

 
заочное отд. 

диплом  

обыкновен. 

образца 

диплом с 

отличием 

диплом  

обыкновен. 

образца 

диплом с 

отличием 

диплом  

обыкновен. 

образца 

диплом с 

отличием 

диплом  

обыкновен. 

образца 

диплом с 

отличием 

1978     20 4   

1979 25    23    

1980 22 2   18 5   

1981 23 2   25 2   

1982 22 3   20 4   

1983 24 2   24 2   

1984 22 3   19 5   

1985 23 2       

1986 19 1     25  

1987 16 2     23  

1988 18 1     24  

1989 22      22  

1990 20      27  

1991 12      35  

1992 19 3       

1993   8      

1994 17      22  

1995 15 3 29      

1996 30 5       

1997 21 2       

1998 16 1       

1999 
специалитет 

15        

1999 
бакалавр 

9        

2000 
бакалавр 

15        

2001 15        

2002 15 2       

2003 17        

2004 30  11      

2005   11      

2006 23        

2007 20 2 27      

2008 
специалитет 

26 2       

2008 
бакалавр 

24 4 28      

2009 
специалитет 

25        

2009 
бакалавр 

23 2 20      

2010 32 2 25      

2011 33 1 34      

2012 37 8 29      

2013 46 4 22      

2014 37 6 15      

2015 - - 25      
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ՀՏԴ    941(479.243)                                                                                                   Հայոց պատմություն  

 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ  (1918-1920թթ.) 
   

Արմինե ԱՌՍՏԱՆՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր.  Լեռնային Ղարաբաղ, պատմագիտություն, կեղծաբանում, փաստեր, խեղաթյուրում, նվաճողական,  
քաղաքականություն,  արցախահայություն,  վիճելի տարածք,  աշխատություն 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, история, факты, спорный, искажения, экспансионистская политика, карабахские 

армяне, пропаганда, регион, работа, историк. 

Key words: Nagorno-Karabakh, history, facts, contentious, distortion, expansionist politics, people of Artsakh, agitation, region, 
work, historian.  

А. Арустамян 

Антиармянская  пропаганда Азербайджана (1918-1920гг.) 
 

   В данной статье представлена действительность, сложившаяся вокруг карабахской проблемы 1918-

1920гг.  и фальсификации, выдвинутые азербайджанской историографией. В статье представлены  взгляды, 

изложенные в трудах  азербайджанских историков  И. Нифталиева, Балаева, где искажены реальные 

исторические факты.  Автор представил тенденции захватнической политики Азербайджана и претензии к 

Нагорному Карабаху. Основываясь на исторической действительности, автор попытался оппонировать 

азербайджанской трактовке событий и выявить фальсификации азербайджанской историографии.  

 

A.Arstamyan 

Azerbaijan's Anti-Armenian Propaganda (1918-1920s) 
 

The article presents the reality of the Karabakh conflict in the period from 1918 to 1920 and the falsifications of 

Azeri historians related to the subject. The article presents the approaches of Azeri historians I. Niftaliev, A. Balaev 

who distort key historic facts. The authors presented the tendencies of aggressive policy of Azerbaijan and claims to 

Nagorno-Karabakh. The author of the article makes an attempt to oppose the Azeri viewpoint  and, basing on the 

historic reality, to reveal the falsifications of Azeri historians. 
 

 Ներկա հոդվածում ներկայացված է 1918-1920թթ. Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ ստեղծված 
իրականությունը և ադրբեջանական պատմագիտության առաջ քաշած խեղաթյուրումները: Հոդվածում 
ներկայացված է ադրբեջանական պատմաբան Ի. Նիֆտալիևի աշխատության մեջ առաջ քաշած 
տեսակետները, որով նա կեղծաբանում է պատմական իրական փաստերը: Հեղինակը ներկայացնում է 
Ադրբեջանի զավթողական քաղաքականության դսևորումները և հավակնությունները Լեռնային 
Ղարաբաղի նկատմամբ: Հեղինակի կողմից փորձ է կատարվել, հիմնվելով պատմական իրականության 
վրա, հակադրվել և վեր հանել ադրբեջանական պատմագիտության կեղծաբանումները: 

 

1918-1920  թթ.  հայ-ադրբեջանական  լարված  հարաբերությունները  կողմերի  միջև  եղած   

սահմանային   խնդիրների   հետևանք   էին:   Հայաստանի   Հանրապետությունը  մտադիր  չէր  

հրաժարվել  Նախիջևանի,  Զանգեզուրի,  Ղարաբաղի  և  հայկական  մյուս  տարածքների  

նկատմամբ  ունեցած  իր  իրավունքներից:  Իսկ  Ադրբեջանը  հայկական  տարածքները  

բռնակցելու  ճանապարհին  դիմում  էր  ցանկացած  քայլի:  Ադրբեջանի հակահայ քարոզչական 

մեքենան ջանքեր չի խնայում կեղծաբանելու  պատմական փաստերն ու իրողությունները, ծուռ 

հայելու մեջ ներկայացնելու  հայտնի դեպքերն ու շարադրել դրանք սեփական հորինված 

սցենարով: Պատմական փաստերի կեղծաբանման, բացահայտ թշնամանքի և ատելության ոգով 

է շարադրված Այդըն Բալաևի <<Ադրբեջանական ազգային շարժումը 1917-1918թթ.1>>, 

<<Մարտյան իրադարձությունները Ադրբեջանում  1918թ.>>2,   Իլդար Նիֆտալիևի << 

Ադրբեջանական ԽՍՀ-ն հայերի զավթողական պլաններում (20-րդ դարի 20-ական 

թթ.)>>աշխատությունները3: Բալաևի աշխատությունները աչքի են ընկնում փաստերի 

բացահայտ խեղաթյուրմամբ: Սխալված չէինք լինի, եթե ասենք, որ այդ միտումը ադրբեջանցի 

պատմաբանի մոտ հասնում է զավեշտական մակարդակի:  Բալաևը իր աշխատության մեջ  

                                                 
1
Балаев А.,  Азербайджанское национальное движение 1917-1918гг.,  Баку 1998. 

2
Балаев А. , Мартовские события  1918 года в Азербайджане,  Баку 2009. 

3
Нифталиев И., Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20-е годы 20-ого века),Баку, 2010. 
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նշում է, թե 1918թ. Ադրբեջանի մուսավաթական հանրապետության հռչակումից հետո 

ամենաբարդը Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններն էին: Քողարկելով 

Ադրբեջանի նվաճողական հավակնությունները, բացահայտ ագրեսիան Հայաստանի 

հանրապետության նկատմամբ վերոհիշյալ հեղինակը  անհիմն մեղադրանքներ է ներկայացնում 

հայկական կողմին` կեղծելով իրականությունը ստերի անվերջ շարանի ներքո: 

Ամենազավեշտալին էլ այն է, որ հեղինակը դեպքերը ներկայացնում է այնպես, որից միամիտ 

ընթերցողի մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել,  թե հայերն անշնորհակալ գտնվեցին 

ադրբեջանցիների կատարած <<բարեգործությունների հանդեպ>>: Այսպես, Բալաևը գրում է, որ 

1918թ. Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման պահին հայ ժողովուրդը  

մայրաքաղաք չուներ: Ադրբեջանական կողմը ցանկանալով օգնել հարևան ժողովրդին, Երևանը 

ադրբեջանական ազգային խորհրդի 1918թ. մայիսի 28-ի որոշմամբ  զիջում է հայերին: Սակայն 

<<անշնորհակալ հայերը>> չբավարարվելով դրանով` ներկայացնում են տարածքային նոր 

պահանջներ Ադրբեջանին1: Հայաստանի առաջին հանրապետությունն հռչակվեց քաղաքական 

ծանր պայմաններում, երբ հայ ժողովուրդը կենաց ու մահու պայքար էր մղում թուրքական 

նվաճողների դեմ, երբ Սարդարապատում վճռվում էր հայ ժողովրդի լինելիության խնդիրը, երբ 

վտանգն անմիջականորեն սպառնում էր Հայաստանի սրտին` Այրարատյան նահանգին ու նրա 

կենտրոն հայոց հինավուրց Էրեբունի-Երևանին: Այդ ինչպես են ադրբեջանցիները հայերին 

կառավարական որոշմամբ նվիրել Երևանը, երբ իրենք դեռ պետություն չէին ստեղծել, երբ 

անմիջականորեն այդ Երևանը գրավելու համար մուսավաթականներին  դաշնակից թուրքերը 

սպառնում էին գրավել այն, ու միայն մայիսյան հերոսամարտերում հայ ժողովրդի ցուցաբերած 

աննկուն կամքն ու հերոսական պայքարը փրկեց հայությանը և վերականգնեց հայոց 

պետականությունն ու ծնունդ տվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությանը: Բալաևը գրում է, 

որ  հանրապետության հռչակման առաջին իսկ օրերից հայկական կողմը բացահայտ 

թշնամական կեցվածք է ընդունում Ադրբեջանի նկատմամբ`  տարածքային հավակնություններ  

ցուցաբերելով զուտ ադրբեջանական հողերի` Նախիջևանի, Զանգեզուրի և Լեռնային 

Ղարաբաղի նկատմամբ: Անհիմն կերպով առանց որևէ ապացույց մեջբերելով ադրբեջանցի 

հեղինակը հայկական բուն պատմական հողերը հռչակում է ադրբեջանական: Անհասկանալի է 

նաև Բալաևի կողմից այն պնդումը, թե Հայաստանի առաջին հանրապետությունն հռչակվեց 

ադրբեջանական հողերի վրա: Միտումը պարզ է` ադրբեջանական հայտարարել 

տարածաշրջանը մուսավաթական նվաճողական  նկատառումներից ելնելով ու սնվելով 

պանթուրքիզմի հետադիմական ու ոճրագործ գաղափարախոսությունից, սակայն 

անհասկանալի է պատմաբանի կեցվածքն այն տեսակետից, որ իր կողմից առաջ քաշված 

դրույթներն ներկայացված են առանց որևէ հիմնավորման: Քանզի, եթե նույնիսկ որոշ 

ադրբեջանցի կեղծարարներ ամեն ինչ ադրբեջանական հայտարարելով,  այսպես ասած 

փորձում են դա <<հիմնավորել>>  իրենց վերագրած ալբանական արմատներով, ապա Բալաևը  

իր ազգի ներկայացուցիչների համար չի փնտրում ալբանական արմատներ, դեռ ավելին  

նույնիսկ դեմ է <<ադրբեջանցիներ>> անվանը, համարելով, որ ճիշտը <<ադրբեջանական 

թուրքեր>> արտահայտությունն է: Մի էթնիկական հանրության պատմագիտության 

ներկայացուցիչներ, որոնք դեռ չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ովքեր և ինչ արմատներ 

ունեն իրենք, որդեգրել են հանցավոր մի միտում  ոչ միայն քաղաքականության մեջ, այլև 

պատմագիտության ոլորտում` <<սեփականաշնորհել>>հայ ազգի  պատմությունը,   նրա 

ազգային տարածքը,  ձեռք մեկնել և խեղաթյուրել այդ ազգի պատմությունն, որը հիրավի 

համաշխարհային պատմության մեջ ունի իր կայուն տեղը հինավուրց արմատներով ու 

մշակութային ժառանգությամբ: Վերջինիս մոտ փաստերի խեղաթյուրումն հասնում է այն 

աստիճանի, որ  գրում է, թե բուն  Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ադրբեջանական 

բնակչությունը մեծամասնություն է կազմել պարզապես հայկական կողմի որդեգրած 

                                                 
1
Балаев А. Азербайджанское национальное движение 1917-1918гг. Баку 1998,стр. 106. 
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տակտիկան կայանում էր նրանում, որ հալածանքների, սպառնալիքների, ճնշումների ներքո 

ստիպեն ադրբեջանցիներին դուրս գալ իրենց  հողերից: Ադրբեջանի խորհրդայնացման 

վերաբերյալ  Բալաեվը գրում է, թե իբր խորհրդային կարմիր բանակը գործում էր 

դաշնակցականների կառավարության հետ միասին: Բալաևը իր մեկ այլ գրքում<<Մարտյան 

իրադարձությունները 1918թ.>>  գրում է, թե հայ և ադրբեջանական ազգային շարժումների միջև 

էական տարբերություններ կային: Ադրբեջանցի պատմաբանը, որը ամենավերջին ձևերով 

կեղծաբանում է փաստերը, գրում է, դաշնակցությունը, որը փաստացի այդ ժամանակ 

ղեկավարում էր ազգային գաղափարախոսությունը, պահանջներ ուներ միանգամայն 

պատմականորեն ադրբեջանական հողերի` նկատմամբ:  <<Դաշնակցությունը միայն մի 

երազանք ուներ վերականգնել մեծ Հայքը ծովից ծով սահմաններում>>, թե  <<հայկական կողմը 

մեծ սպասումներ ուներ առաջին աշխարհամարտում ռուսական կողմի հաղթանակի հետ, քանի 

որ միայն այդ ճանապարհով կարող էին իրականանալ հայերի տարածքային պահանջները>>,  

իսկ ադրբեջանական ազգային շարժումը ըստ ադրբեջանցի հեղինակի պայքարում էր 

Ադրբեջանի ազգային անկախության համար: Պարզ է այն, որ ադրբեջանցի այս հեղինակը ոչ 

միայն խեղաթյուրում է փաստերը, այլև զբաղվում է պատմաշինարարությամբ, հորինում կեղծ 

պատմություն: Նախ ադրբեջանական ազգային շարժում գոյություն չուներ, քանի որ նախքան 

նման շարժում ծագելը պետք է լիներ ազգ իր պատմությամբ և  կենսական տարածքով ու 

հասունացած ազգային ինքնագիտակցությամբ, անհասկանալի է նաև թե ում դեմ էր ուղղված 

այդ ազգային շարժումը, ովքեր էին սպառնում  վերջիններիս ինքնորոշմանը,եթե նույնիսկ կար 

այդպիսին,  ինչ պահանջներ ունեին իրենք, երբ ընդամենը մուսավաթական կուսակցությունը, 

համաթուրանական գաղափարախոսության զավթողական նկատառումներից ելնելով, ծնունդ 

տվեց Ադրբեջանական մուսավաթական հանրապետությանը` նպատակ ունենալով թուրք-

ադրբեջանական կամուրջ ստեղծել  այդ ճանապարհին հայտնված հայ ժողովրդի և նրա 

կենսական տարածքների գրավմամբ: Ընդհանրապես ադրբեջանական պատմագիտությանը 

հատուկ է իրադարձությունները ներկայացնել այնպես, որ ընթերցողին անմիջապես թվում է թե  

իրենք զոհ են, իսկ հայերն ջարդարարներ, որոնց նպատակն էր բնաջնջել իրենց: Վերջինս նշում 

է, թե դաշնակցության և մուսավաթի միջև տարբերությունները կայանում էին նրանում, որ  

դաշնակցությունը կողմ էր պատերազմը շարունակելուն ռուսների կողմից, հույս ունենալով, թե 

այդ պատերազմում Թուրքիան պարտություն կկրեր և հայերին կհաջողվեր իրականություն 

դարձնել «այսպես կոչված Մեծ Հայքի» ստեղծման գաղափարը ու նաև ցինիկաբար 

հայտարարում, թե բոլշևիկների իշխանության գալով Մեծ Հայքի ստեղծման գաղափարը ի չիք 

դարձավ, քանի որ վերջիններս դեմ էին պատերազմին, ու  քանի որ հայերի ձգտումները 

արևմուտքում կապված Թուրքիայի հետ իրականություն չդարձան, ուստի վերջիններս իրենց 

հայացքն հառեցին Անդրկովկասի վրա: Պատմաբանն այդ մոռանում է,  որ արդեն 1917թ. 

Ղարաբաղում ստեղծվել էր ժամանակավոր կառավարման համակարգ և Ղարաբաղի հայության 

հրավիրած համագումարների նպատակն էր ընդդիմանալ  մուսավաթական նվաճողական 

քաղաքականության և ոչնչացման ծրագրերի  դեմ  էին ու միանալ  մայր Հայաստանին: Բալաևը  

կեղծելով պատմական փաստերը միաժամանակ ինքն իրեն հակասում է գրելով, թե  

դաշնակցություն կուսակցության և բոլշևիկների ցանկություններն համընկնում էին և այդ 

ցանկությունը կայանում էր նրանում, որ երկուստեք դեմ էին այսպես կոչված  ադրբեջանական 

ազգային շարժմանը և հայերը նախորոք զինվել էին ու  կազմել ադրբեջանական գյուղերի 

անունների  ցուցակները,  որոնք պետք է ոչնչացնեին: Ինչքան էլ Բալաևը իր աշխատությունում 

փորձում է Ադրբեջանը ներկայացնել որպես զոհ պետություն, և իրավիճակը ներկայացնել 

այնպես, թե հայերի միակ նպատակն է եղել բնաջնջել ադրբեջանցիներին, այդուհանդերձ իր 

աշխատության էջերում Բալաևը կատարում է եղրահանգումներ, որոնք անկախ իրենից 

բացահայտում են քողարկված ճշմարտությունը: Այսպես ադրբեջանցի պատմաբանը 

գովերգելով մուսավաթական կուսակցության դերը Ադրբեջան պետության ստեղծման գործում, 

գրում է, թե մուսավաթական կուսակցության և երիտթուրքերի իթթիհատ կուսակցության միջև 

կային բազմաթիվ նմանություններ, դեռ ավելին իթթիհատը որդեգրել է  մուսավաթի մի շարք 
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դրույթներ: Նշելով մուսավաթի ծրագրային հիմունքները,  հեղինակը գրում է, որ թե մուսավաթի 

և թե իթթիհատի գլխավոր նպատակը մուսուլմանական աշխարհի միավորումն էր  և այդ 

ճանապարհին <<խոչընդոտող>> արգելքների վերացումը1: Ասվածից միանգամայն պարզ է, 

հեղինակը նույնիսկ չի սքողում կուսակցության որդեգրած ագրեսիվ, ծավալապաշտական 

էությունն և նույնիսկ նշում է, որ թուրքիզմը կուսակցության գլխավոր առանցքային 

հիմնադրույթն էր: Պանթուրքիզմի հետադիմական և արյունռուշտ գաղափարախոսությունը 

որդեգրած մուսավաթի նպատակը վերջին հաշվով հայ տարրի բնաջնջումն էր: Ադրբեջանում 

1918թ. հայասպանության  քաղաքականությունը դարձավ նպատակային պետական ծրագիր, 

որն իրականացվում էր թուրք- թաթարական միավորված ուժերով: 1918թ. սեպտեմբերին 

թուրքական ոճրագործների կողմից 3 օր շարունակ Բաքվում հայերի սպանդ է իրականացվել, 

որի ընթացքում դաժանաբար սպանվել են հարյուրավոր հայեր: Իրենք թուրքերը 

իրականացնելով նման ջարդեր հայտնել են, թե իբր դրանով լուծում են նույն թվականի մարտին 

Բաքվում իբր հայերի ձեռքով իրականացված ադրբեջանցիների կոտորածը: Ինքը Բալաևվը դա 

ներկայացնում է որպես հայերի կողմից կատարված ջարդ: Մինչդեռ իրականությունն այն է, որ 

մարտյան այդ դեպքերը տեղի են ունեցել Բաքվի կոմունայի և մուսավաթական զինված 

ջոկատների միջև և երկուստեք եղել են զոհեր: Հատկանշական է այն, որ ամեն անգամ թուրք-

թաթարական զինված խմբավորումները հայերի նկատմամբ իրենց ոճրագործությունները 

<<արդարացնում էին>>  իբր որպես վրեժխնդրության լուծում հայերից ի պատասխան  նույն 

թվականի մարտին ադրբեջանցիների հանդեպ իրականացրած ջարդերի: Մի խոսքով 1918թ. 

ուրվագծված, արհեստածին Ադրբեջանի հանրապետությունը, պետական քաղաքականություն 

դարձրեց հայոց պատմական հողերի գրավումը, այդ հողերի լիիրավ սեփականատերերի 

ոչնչացումը: Պանթուրքիզմը  հայոց հայրենիքի երկու հատվածներում էլ սպառնում էր ոչնչացնել 

հայոց տարրը:  Ադրբեջանական պատմագիրը խեղաթյուրելով պատմությունը, Ադրբեջանի 

հանրապետության ստեղծումը ներկայացնում է, որպես ադրբեջանական ազգային-

ազատագրական շարժման արդյունք, որպես  ադբեջանցիների ազգային ինքնագիտակցության 

արթնացում2, որը ինքնին հակագիտական որակավորում է: Այդ կապակցությամբ 

նույնիսկհեղինակի մեջբերումները հակասում են ինքն իրեն: Բալաևը նշում է, թե միանգամայն 

իրավացի է Ռասուլզադեն(վերջինս 1918թ. ադրբեջանական ազգային խորհրդի նախագահն էր), 

որն իր  հոդվածներից մեկում նշում է թե եթե որևէ ադրբեջանցու հարցնես, ինչ ազգի ես 

պատկանում, կպատասխանի մուսուլմանական, ինչ լեզվով ես խոսում, դարձյալ 

կպատասխանի մուսուլմանական և այդպես շարունակ, ու ավելացնում, որ փաստորեն ինքը 

ադրբեջանցին զուրկ է ազգային գիտակցությունից ու արմատներից և հետևաբար 

պետականության արմատներից3: Այդուհանդերձ պատմականորեն անարմատ այդ 

հավաքականության պատմաբան ներկայացուցիչները իրենց աշխատություններում փորձում են 

սեփականացնել հայոց հնամենի պատմությունը, հայերին համարել <<եկվոր, նվաճող>>,  

հավակնում հայոց պատմական հողերին ոչ միայն վիճելի հայտարարված, այլ ընդհանրապես 

ողջ Արևելյան Հայաստանի  նկատմաբ: Արհեստածին և անարմատ ադրբեջանական պետության 

ստեղծման մասին է վկայում Բալաևը մեջ բերելով նույն Ռասուլզադեի մեկ այլ ելույթ արված 

ադրբեջանական պառլամենտի նիստում, որտեղ վերջինս նշել է թե <<ադրբեջանական իդեալը, 

որ ծնվել է առաջին աշխարհամարտում ( սա այն նույն իդեալն է, որով Թուրքիան մտավ առաջին 

աշխարհամարտ` այսինքն պանթուրքիզմը- մեջբերումը մերն է` Ա. Առստամյան),  և որը 

առաջին քայլն է կատարում քաղաքական կյանքում: Այդ նորածին թուրքական քաղաքական 

մանուկը կդառնա չափահաս, թե կմահանա ինչպես վտիտ մի մանուկ,  ահա ամենադժվար, բայց 

չափազանց կարևոր պատասխանատվությունը, թույլ չտալ, որ մահանա նորածին 
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Ադրբեջանը1>>: Ադրբեջանական պետության ստեղծման մասին անուղղակի,  սակայն դիպուկ 

մի մեջբերում է կատարում Բալաևը, նշելով թե գեներալ Թոմսոնը, որը սկզբնական շրջանում չէր 

ճանաչում Ադրբեջանի անկախությունը, ասելով թե << հանրապետություն, որը ծնվել է 

ադրբեջանական ժողովրդի ընդհանուր կամքի համաձայն գոյություն չունի, այլ կա ընդամենը 

թուրքական ինտրիգների արդյունքում ծնված կառավարություն>>:2Ցավոք այս ճշմարտացի 

գնահատականից հետագայում անգլիական կառավարությունը հրաժարվեց հովանավոր 

կանգնելով Ադրբեջանին ընդդեմ հայության արդարացի պահանջների: Ինքը Բալաևը ևս 

հասկանում ու  նշում էր, որ անգլիական  դիվանագիտության փոփոխությունը Ադրբեջանի 

նկատմամբ,  կապված էր վերջինիս  հետ ընդդեմ Ռուսաստանի ունեցած շահերով: Նույնիսկ 

այսպիսի արտահայտություն է անում, թե անգլիացիների վերաբերմունքի այդ փոփոխությունը  

կապված չէր նրա`<< ադրբեջանցիների սև աչքերին սիրահարվելու հետ>>, այլ  տնտեսական և 

քաղաքական շահերն էին  պատճառը փոփոխության:  Ադրբեջանցի հեղինակը նշում է այստեղ 

Անգլիայի հակառուսական կեցվածքը և նավթի գործոնի դերը,որը հիմք հանդիսացավ 

ադրբեջանա-անգլիական մերձեցման համար: Վերջինս նշում է, թե Թոմսոնը հայտարարել է 

1918թ. դեկտեմբերի 28-ին, որ որ ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի իշխանությունը և ամեն կերպ 

օգնելու է նրան: Բաքվի սեպտեմբերյան ջարդերի մասին, որին զոհ գնացին շուրջ 30000 հայեր, 

Բալաեվը ոչինչ չի նշում, մինչդեռ այդ մասին ոչ միայն հայկական և օտար աղբյուրներն են 

վկայում,  հենց  ադրբեջանական արխիվները:31918թ. չնայած Թուրքիայի պարտությանը 1-ին 

աշխարհամարտում թուրքերը շարունակեցին իրենց առաջխաղացումը ձգտելով հասնել 

պանթուրանիզմի իրականացմանը: Նրանք 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավեցին Բաքուն 

ոչնչացնելով շուրջ 30000 հայեր:  Պատմությունը  Բալաևի մոտ անհիմն և հակասական է  

ներկայացված:Վերջինս փաստորեն փորձելով ադրբեջանական պետության ստեղծումը 

ներկայացնել որպես ադրբեջանական ազգային ինքնագիտակցության արթնացման արդյունք, 

ամեն կերպ փորձում է զարգացնել այդ հայեցակարգը, բայց քանի որ դա անհիմն է, ապա 

իսկույն երևան է գալիս հեղինակի գիտական անկարողությունը այդ հարցում:Նա նշում է, 

թուրքական կառավարության ջանքերի մասին ուղղված Ադրբեջանի խորհրդայնացմանը, և 

իրավացիորեն բացատրում դա հետևյալ կերպ, թե որպես առաջին աշխարհամարտում մահվան 

դատավճռի առաջ կանգնած պետություն` Թուրքիան, իր հայացքն ուղղեց դեպի Խորհրդային 

Ռուսաստան, որն ակնկալում էր Թուրքիայի օգնությունը տարածաշրջանի խորհրդայնացման 

հարցում և նշում է, որ հովանավորվելով Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանը գործողությունների 

ազատություն ստացավ Ադրբեջանի դեմ: Սակայն Ադրբեջանը  ըստ հեղինակի չէր ուզում 

խորհրդայնանալ և պայքար էր մղում ընդդեմ կարմիր բանակի: Մինչդեռ իրականությունն այն է, 

որ ի տարբերություն Հայաստանի հանրապետության, որն իսկապես ստեղծված էր ազգային 

պետականության հիմքերի վրա և որի անկումն իսկապես արդյունք էր քեմալա-խորհրդային 

մերձեցման և թուրքական հարձակման, Ադրբեջանում խորհրդային իշխանությունը 

հաստատվեց առանց ներքին դիմադրական պայքարի:Պանթուրանիզմը միավորել էր 

Ադրբեջանին ու Թուրքիային ու ներքին անհամաձայնություն այստեղ լինել չէր կարող: 

Ադրբեջանական արխիվում պահպանված ու հրապարակված նյութերից պարզ է դառնում, որ 

ադրբեջանական գործիչները, պահը ճիշտ ընկալելով,  ընդունել են խորհրդային իշխանությունը 

նույն նվաճողական պահանջներով: Ն. Նարիմանովը իր ելույթում կոչ էր անում ընդունել 

խորհրդային իշխանությունը, քանի որ դա կստեղծի մի այնպիսի իրավիճակ, որով իրենք 

կհայտնվեն ավելի շահեկան վիճակում: Շահեկան  վիճակ ասելով Նարիմանովը նկատի ուներ, 

որ քեմալա-ադրբեջանական կապը կամրապնդվեր խորհրդաքեմալական կապով: 

Բացահայտ խեղաթյուրումներով առլեցուն է Նիֆտալիևի աշխատությունը: Վերջինս  

ներածության մեջ նշում է իր ուսումնասիրած թեմայի  հրատապությունը` այն կապելով 1988թ. 

                                                 
1Նույնը, էջ 28 
2Նույնըէջ 31 
3
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Արցախյան շարժման հետ: Հեղինակը իրավացիորեն արցախյան հիմնահարցի ակունքները 

տեսնում է ավելի վաղ, սակայն գռեհիկորեն հայտարարում, որ ժամանակին պատմության 

դասերը հաշվի չեն առել, այդ պատճառով էլ 80-ական թթ. բախվել են արցախահայերի 

―ագրեսիային‖ և անջատողական շարժմանը: Հեղինակը պատմական փաստերը շրջանցելով և 

ավագ եղբոր`Թուրքիայի քաղաքական դիրքորոշումը պաշտպանելով` գրում է, թե հայ 

պատմագիտական միտքը որդեգրել է ստահոդ <<ցեղասպանվածի բարդույթը>> դրանով իսկ 

նվաճողական նկրտումներ հանդես բերելով այսպես կոչված Թուրքիայի յոթ վիլայեթների 

նկատմամբ, այնպես էլ այդ նկրտումները տարածվում են <<ադրբեջանական>> այնպիսի 

տարածքների վրա, ինչպիսիք են Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը: Հարկ է նշել մի կարևոր 

իրողություն. Անկախ թշնամու կեցվածքից, անկախ ազգային պատկանելությունից, 

պատմագիտությունը կոչված չէ ծառայելու կամ հարմարեցվելու տվյալ ազգի, կամ ազգային 

իշխանությունների հավակնություններին, կամ ստեղծած գաղափարախոսությանը: 

Պատմական փաստերը խեղաթյուրել և հորինել կեղծաբանություն` ազգային ագրեսիան 

քողարկելու, կամ զավթողական հավակնություները հիմնավորելու, պատմության չեղած էջերը 

լրացնելու նպատակով` ոչ միայն հակագիտություն է, այլ նաև համամարդկային արժեքների դեմ 

ոտնձգություն, հանցագործություն: Այլ  բնորոշում ադրբեջանական պատմագիտությանը չի 

կարելի տալ, քանզի միայն մարդկային արժեքների դեմ մեղանչող մեկը կարող է հայտարարել, 

թե հայոց պատմագիտական միտքը  որդեգրել է` իր ժողովրդին հին քրիստոնեական ազգ 

ներկայացնելու տենդենցը, մի փաստարկ, որն ընդունում է համաշխարհային պատմությունը, 

որն այնքան ակներև է, որ նույնիսկ պատմականորեն ապացուցման կարիք երբևէ չի ունեցել:  

Հեղինակի կողմնակալ, պատմական ճշմարտության խեղաթյուրման դիրքերից գրված 

աշխատության մեջ փորձ է կատարվում  ադրբեջանական քաղաքական քարոզչամեքենային 

ձեռնտու  տեսանկյունից ներկայացնել 1919թ. հունվարի 15-ին  ադրբեջանական 

կառավարության որոշմամբ Խոսրով բեկ Սուլթանովը նշանակվեց Շուշիի, Զանգեզուրի, 

Ջեբրայիլի և Ջիվանշիրի գավառների գեներալ-նահանգապետ և օգտվում էր անգլիական 

հրամանատարության աջակցությունից1: Նիֆտալիևը իր աշխատության մեջ ճկուն կերպով 

քողարկում է Սուլթանովի կատարած ոճրագործություները և արցախցիների բարձրացրած 

ապստամբությունը համարում ներմուծված և հրահրված դաշնակցության կողմից: Մինչդեռ 

պատմական ճշմարտությունը հետևյալն է. Արցախահայությունը երբեք չի ընդունել 

ադրբեջանական իշխանությունը, ոչ մի արցախցի անկախ զբաղեցրած դիրքից, կուսակցական 

պատկանելիությունից, կամ պաշտոնից ընդունելի չի   համարել ադրբեջանական 

իշխանությունը: Դրա վառ ապացույցն է արցախահայության հրավիրած համագումարները, 

որտեղ  մշտապես դրսևորվել է  նրանց անհողդողդ կամքը` մերժել Ադրբեջանի իշխանությունը: 

Իրականությունն այն է, որ  Սուլթանովը ձգտում էր արյան գնով  Ղարաբաղը միացնել 

Ադրբեջանին: 1919թ. ամռանը ծանր ժամանակաշրջան էր հայության համար: Սուլթանովի 

հրոսակները սարսափելի սպանդ կազմակերպեցին Ղայբալիշեն, Կրկժան, Խնածախ, Դաշուշեն 

և այլ գյուղերում:  Ըստ աղբյուրների Ղայբալիշենի 700 բնակիչներից կենդանի են մնացել 11 

տղամարդ և 87 կին ու երեխա2: Իսկ արյունռուշտ Սուլթանովն ու իր անգլիացի գործընկերները 

ականատես լինելով այս ողբերգությանը` ոչինչ  չեն ձեռնարկել ոճրագործությունը վերջ տալու 

համար:  Սուլթանովի կարծիքով արյան մեջ խեղդելով արցախահայությանը` կստիպեն նրան 

ընդունել Ադրբեջանի իշխանությունը: Մինչդեռ արցախցիների հերոսական դիմադրությունը, 

մինչև վերջ պայքարելու պատրաստակամությունը հօդս են ցնդեցնում ադրբեջանցի 

պատմաբանի մտքերն այն մասին, թե  արցախահայերն ապստամբել են դաշնակցություն  

կուսակցության  դրդմամբ և ապստամբության գաղափարը չի ծագել ժողովրդի մոտ: Մինչդեռ  

արցախահայությունը ոչ թե ապստամբել,  այլ ազգային պայքար է մղել ընդդեմ իր 

անկախության դեմ ոտնձգություն բարձրացնողների: Արցախահայությունը չի ընդունել 

                                                 
1Աբրահամյան Հ., ՄարտնչողԱրցախը 1917-2000, գիրքԱ 1917-1923,Երևան, 2003, էջ 125: 
2Նույն տեղում, էջ 142: 
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ադրբեջանական զավթիչներին միայն մի պատճառով, քանի որ Արցախը Ադրբեջանի մաս երբեք 

չի կազմել, Սուլթանովի իշխանությունը օտարամուտ է, Ադրբեջանին կցվելը հայի համար 

անընդունելի էր և  խորթ:  Կռվի դուրս եկած արցախցին գիտեր, որ կռվում է իր հողը 

պաշտպանելու համար, սա է իրականությունը: Այս դեպքերն համաժողովրդական բնույթ 

ունեին և Նիֆտալիևի կողմից դրանց նեղ կուսակցական, կամ դասակարգային բնորոշում տալը 

չի համապատասխանում պատմական ճշմարտությանը: Ադրբեջանցի պատմաբանը 

առանձնակի ոգևորությամբ է խոսում 1919թ. օգոստոսի 12-ին Ղարաբաղի հայության յոթերորդ 

համագումարում ձեռք բերված օգոստոսյան համաձայնագրի մասին` այն համարելով մինչև 

1921թ. գոյություն ունեցող միակ փաստաթուղթը, որի վրա հիմնվելով պետք է կարգավորվեին 

հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները վիճելի տարածքների վերաբերյալ: Իհարկե 

պատմաբանի կողմից խիստ ուռճացված գնահատական է տրված հիշյալ համաձայնագրին, ինչը 

և բնական է, քանի որ իր բովանդակությամբ այն  ձեռնտու լինելով ադրբեջանական կողմին, 

որոշ կարևոր հանգամանքների անտեսմամբ և մերժմամբ, պատմաբանն այն համարում է լուրջ 

փաստաթուղթ, որտեղ իբր արցախահայությունը ճանաչում է Ադրբեջանի իշխանությունը:  

Այստեղ արդեն միանգամայն անտեսվում են այն պայմաններն ու օբյեկտիվ գործոններն, որոնց 

ազդեցությամբ հարկադրաբար ծնվեց այդ համաձայնագիրը: Համաձայնագիրը բաղկացած էր 26 

կետից1:  Համաձայնագրի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված էր, որ Ղարաբաղի հայկական 

գավառները/ Դիզակ, Վարանդա, Խաչեն, Ջրաբերդ և Շուշի քաղաքը/ մինչև Փարիզի 

վեհաժողովի որոշումը << ժամանակավորապես իրենց համարում են Ադրբեջանի 

հանրապետության սահմաններում>>: Նիֆտալիևի աշխատության մեջ խոսք անգամ չկա 

օգոստոսյան համաձայնագրի ժամանակավոր բնույթի մասին, այլ պարզապես նշված է, որ 

համագումարը որոշել է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում: Իսկ իրականում 

ադրբեջանցի պատմաբանները լռում են  այն մասին, որ Ղարաբաղի հայության յոթերրորդ 

համագումարի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով չբավարարվելով բազմիցս կրկնվող 

սպանդերով, Սուլթանովը նոր ուժեր է կենտրոնացնում Ղարաբաղի սահմանամերձ 

շրջաններում և ավերածություններ կատարում: Համագումարը հրավիրվում է Շոշ գյուղում:  

Սուլթանովի հրամանով հրանոթների փողերը ուղղվում են Շոշ գյուղի  և քաղաքի հայկական 

թաղամասի վրա: Վերջինս վերջնագիր էր ներկայացրել համագումարին ճանաչելու Ադրբեջանի 

իշխանությունը: Համագումարն անընդհատ ձգձգում է բանակցությունները ժամանակ շահելու 

նպատակով, Սուլթանովը հրամայում է նոր ուժեր տեղափոխել Արցախ: Դրությունն առավել  

քան տագնապալի էր դառնում: Վերահաս ողբերգության և սպասվելիք արյունահեղության 

առաջն առնելու նպատակով համագումարի կողմից ընտրված 20 հոգուց կազմված 

հանձնաժողովը որոշում է մեկնել Շուշի և Սուլթանովի հետ բանակցություններ վարել:  

Անգլիացիների ճնշման ներքո, որոնք վստահեցնում էին, թե վիճելի տարածքների` Ղարաբաղ-

Զանգեզուրի  հարցի վերջնական լուծումը տեղի կունենա Փարիզի վեհաժողովի որոշմամբ, 

ինչպես նաև Ադրբեջանի ռազմական սպառնալիքների ներքո, հանձնաժողովը Ղարաբաղի 

հայության յոթերրորդ համագումարի անունից ստորագրում է վերոհիշյալ 

համաձայնագիրը:Համագումարի պատգամավորները  ժամանակավոր համաձայնագիրը 

ընդունեցին ոչ թե իրենց  ազատ կամքով ու համոզմունքով, այլ հարկադրանքով ու բռնությամբ: 

1920թ.  ապրիլի 28-ին տեղի ունեցած խորհրդայնացումից հետո Մուսավաթական Ադրբեջանի 

զավթողական քաղաքականությունը փոխանցվեց խորհրդային Ադրբեջանին: 

 Նիֆտալիևը գրում է, հայտնի է, որ այս շրջանում Թուրքիան պայքար էր մղում Անտանտի 

դեմ, միաժամանակ Մուստաֆա Քեմալի կառավարության նպատակն էր պահպանել 

եղբայրական Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը: Նիֆտալիևը նշում է, թե 

Թուրքիան չէր կարող անտարբեր մնալ Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների 

նկատմամբ, քանի որ Ադրբեջանը և ադրբեջանական թուրքերն այն կամուրջն են, որ կոչված են 

միացնելու Թուրքիան թուրքերի հետ, որոնք գտնվում էին Խորհրդային Ռուսաստանի 

                                                 
1Կարապետյան Մ., Հայաստանը 1912-1920թթ., Երևան, 2003, էջ 265: 
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տիրապետության ներքո: Ուստի և Մուստաֆա Քեմալը անհանգստություն է հայտնել այն 

մասին, թե խորհրդային Ռուսաստանը ցանկանում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստեղծել 

հայկական պետություն: Նիֆտալիևը նշում է, որ  Քեմալական կառավարության դիրքորոշումը 

իր վառ արտահայտությունն է գտել  Քեմալի հետևյալ արտահայտության մեջ. «Մենք 

ցանկանում ենք ստեղծել անկախ Ադրբեջանի հանրապետություն, որի համար անհրաժեշտ է 

կապերը ամրապնդել ռուսների հետ: Հարկավոր է այնպես անել,  որ որոշ շրջաններ , ինչպիսին 

օրինակ Ղարաբաղն է,  գտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ»:1 Միանգամայն պարզ է, որ 

թուրք-ադրբեջանական կամուրջը պետք է հաստատվեր խորհրդային Ռուսաստանի միջոցով, 

այս շղթաների մեջ հայտված ՀՀ-ից պետք է ճանկեին նրա պատմական հայրենիքի անբաժանելի 

մասր կազմող տարածքները:  Բաքվում ՀՀ լիազոր ներկայացուցիչ Մ. Հարությունյանը 

իրավացիորեն նշում է, թե մուսավաթական Ադրբեջանի և Իթթիհատական Թուրքիայի ձգտումը 

ստեղծել միասնական Թուրքական պետություն` Կ.Պոլսից մինչև Բաքու, փաստորեն չի 

վերացել: Խորհրդային Ադրբեջանի և հեղափոխական Կարմիր Անատոլիայի նպատակները 

նույնն են: Այն ինչ նախկինում իրականացվում էր թուրքական ցեղերի միասնական կարգախոսի 

տակ, այժմ իրականացվում էր բանվորագյուղացիական հեղափոխության և Անտանտի դեմ 

պայքարի կարգախոսի տակ: Իր նպատակին հասնելու համար Խորհրդային Ադրբեջանը ունի 

ուղի`ստեղծել խորհրդային Հայաստանև երկրորդ Թուրքիայի հետ կապ ստեղծել Նախիջևանի և 

Սուրմալուի միջոցով: Եվ առաջին և երկրորդ դեպքերում էլ նրա տրամադրության տակ 

ենբոլշևիզմի ծրագրերն ու կարգախոսները, ինչպես նաև հայ կոմունիստների ուժերը2: 

Նիֆտալիևի աշխատությունը ողողված է փաստերի կեղծաբանմամբ, Ադրբեջանին որպես զոհ 

ներկայացնելու տրամադրվածությամբ, հայկականության հանդեպ խորը ատելությամբ, հայ 

ժողովրդի պատմական իրավունքների ոտնահարման ցավոտ արտահայտություներով, հայոց 

պատմության կեղծաբանմամբ: Խոսելով 1920թ. օգոստոսի 10-ի ռուս-հայկական համաձայնագրի 

մասին` Նիֆտալիևը նշում է, որ այն համընկավ Սևրի պայմանագրի հետ: Վերջինս գրում է, որ 

չնայած ընդամենը 3 ամիս էր մնացել, որ առաջին հանրապետությունն անկում ապրեր, 

այդուհանդերձ դաշնակցական կառավարությունը շարունակում էր հույսեր կապել Սևրի հետ և 

ապրել  Մեծ Հայքի վերականգման  խաբկանքներով: Փաստորեն հայ ժողովրդի` իր պատմական 

հայրենիքում ապրելու իրավունքը և հայկական հողերը հետ վերադարձնելու,  կրկին 

միավորելու և  ոտնձգություններից պաշտպանելու կամքը ադրբեջանցի պատմաբանը 

համարում է խաբկանք, բնորոշում այն որպես ագրեսիվ և զավթողական,միաժամանակ 

քողարկելով թե Ադրբեջանի և թե եղբայրական Թուրքիայի արյունռուշտ  պանթուրքիզմի 

քաղաքականությունը,որի արդյունքը եղավ հայոց ազգի մեծագույն ողբերգությունը` հայոց 

ցեղասպանությունը Արևմտյան Հայաստանում 1915թ.և դրա շարունակությունը կազմած  1918-

1920թթ. կոտորածները Արևելյան Հայաստանում: Նիֆտալիեվը իր աշխատության մեջ հանդես 

գալով պանթուրքիզմի զավթողական քաղաքականության բացահայտ պաշտպանությամբ, նշում 

է, որ հայկական կողմը նվաճողական  հավակնություններ ուներ նաև «թուրքական հողերի 

նկատմամբ» ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանը որպես  Թուրքիայի արևմտյան հողեր և 

ավելացնում, որ այս տարածքներում հիշյալ շրջանում (նկատի ունի 1918-1920թթ-ը իր 

ուսումնասիրության շրջանակներում-մեջբերումը մերն է` Ա.Ա) բնակչության 

մեծամասնությունը կազմում էին թուրքերը: Հետաքրքիր է, իսկ ինչու չպետք է թուրքերը 

կազմեին մեծամասնություն  մի տարածքում, որտեղ հայ ժողովուրդը  ենթարկվել էր 

համամարդկային ծանր հանցագործության` ցեղասպանության, բռնագաղթի, հայրենազրկվել: 

Ոչ միայն ցեղասպանության, այլ թեկուզ մեղմ ասած հայկական ջարդերի մասին  Նիֆտալիևը 

ոչինչ չի հիշատակում, այդ ոճրագործությունների մասին գրելը պատմաբանին ձեռնտու չէ, հենց 

այստեղ է, որ թքած ունենալով անաչառության, պատմական փաստերի ճշգրիտ ներկայացման և 

                                                 
1
 И. Нифталиев, նշվ. աշխ., Էջ78: 

2
 Нагорный Карабах в международным…, էջ 512: 
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բարոյական խղճի վրա, ադրբեջանցի պատմաբանը շարադրում է դեպքերի ընթացքն իրեն 

ձեռնտու բովանդակություն և երանգ հաղորդելով, համամարդկային ընթերցող 

հասարակությանը փորձելով ներկայացնել խեղաթյուրված, մարդկային և  ազգային արժեքները 

ոտնահարող կեղծ պատմություն: 

 Այսպիսով ադրբեջանական պատմագիտությունը կոչված է ծառայելու թուրք-

ադրբեջանական նվաճողական ագրեսիային, հայոց ազգի պատմության խեղաթյուրմանը, 

իրականությունն ու պատմական փաստերը արհեստավարժ փոփոխելուն ու քողարկելուն:  
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ՀՏԴ 940(479.243)                                                                                                                 Պատմություն 

º öð º Ø  Î ² Â à Ô Æ Î à ê À  Ô ² ð ² ´ ² Ô à ô Ø . Ä ² Ø ² Ü ² Î ² Þð æ² Ü Æ  

ä ² îØ ² Î ² Ü  ² Ü ò à ô ¸ ² ð ÒÆ  º îÜ ² Ê à ð øÀ  

 

Ü »ÉÉÇ ´ ԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ. ¶ÛáõÉÇëï ³ ÝÇ å ³ ÛÙ³ Ý³ ·Çñ, Ô ³ ñ³ µ³ Õ, º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáë, å ³ ñëÏ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝ, è áõë³ ëï ³ Ý, 

¾ çÙÇ³ ÍÇÝ, ÞáõßÇ, ² . º ñÙáÉáí, Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇ, Ø »ÉÇù-ì ³ ÝÇ ² Ã ³ µ»ÏÛ³ Ý, å ³ ñï ù, Ý³ Ù³ Ï  

Key words: Treaty of Gulistan, Karabakh, Catholicos Ephrem, Persian Government, Russia, Ejmiadzin, Shoushi, A. Yermolov, 

Nerses Ashtaraketsi, Melik-Vani Atabekyan, duty, letter. 

Ключевые слова: Гюлистанский договор, Карабах, католикос Ефрем, персидское правительство, Россия, Эчмиадзин, 

Шуши, А. Ермолов, Нерсес Аштаракеци, Мелик-Вани Атабекян, долг, письмо. 

 

N. Baghdasaryan  

Catholicos Ephrem in Karabakh: Background in the Historical Fervor of the Time 
 

At the period under consideration the province of  Karabakh had been a part of the Russian Empire. The article 

covered the circumstances of the visit of Artsakh by Catholicos Ephrem 1821-1823 which had raised a big clamour. The 

reaction of the Tsarist Regime on the Catholicos’ ambassador duties, leaving aside the political reasons, evidenced that 

Karabakh was considered as one of the profitable colonies of Tsarist Russia. Russia did not want to share the profit 

gained from Karabakh with any other power, especially with Persia.  

 

Н. Багдасарян 

Католикос Ефрем в Карабахе: в контексте исторических реалий данного периода  
 

В исследуемый  период времени  провинция Карабах находилась в составе Российской империи. В статье 

представлены  обстоятельства, в результате которых посещение Карабаха католикосом Ефремом  в 1821-

1823 гг. привело к большому политическому шуму. Реакция царского правительства на миссию католикоса, 

кроме политических причин, свидетельствует о том, что Карабах считался одной из прибыльных колоний. 

Прибыль, получаемую с Карабаха, Россия не желала делить ни с какой державой, тем более с Персией. 

 

à õëáõÙÝ³ ëÇñíáÕ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝáõÙ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ·³ í³ éÁ  ·ï Ýí»É ¿ éáõë³ Ï³ Ý Ï³ ÛëñáõÃ Û³ Ý Ï³ ½ÙáõÙ: 

Ðá¹í³ ÍáõÙ Ý»ñÏ³ Û³ óí»É »Ý ³ ÛÝ Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï ¨³ Ýùáí 1821-1823 Ã Ã . º ÷ ñ»Ù Ï³ Ã áÕÇÏáëÇ 

³ Ûó»ÉáõÃ ÛáõÝÁ Ô ³ ñ³ µ³ Õ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ù»Í ³ ÕÙáõÏ ³ é³ ç³ óñ»ó: ä ³ ï Ù³ ßñç³ ÝÇ »ï Ý³ Ë áñù³ ÛÇÝ ÙÇ ß³ ñù 

Ñ³ ñó»ñÇ µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý ·áñÍáõÙ ³ é³ ù»ÉáõÃ Û³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃ ÛáõÝÁ Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿: Î ³ Ã áÕÇÏáëÇ 

ÝíÇñ³ ÏáõÃ Û³ Ý ßáõñç Í³ í³ Éí³ Í ó³ ñ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³ Ý ³ ñÓ³ ·³ ÝùÁ, µ³ óÇ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý å ³ ï ×³ éÝ»ñÇó, 

÷ ³ ëï áõÙ ¿ ³ ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ñ ó³ ñ³ Ï³ Ý è áõë³ ëï ³ ÝÇ »Ï³ Ùï ³ µ»ñ 

·³ ÕáõÃ Ý»ñÇó Ù»ÏÁ: Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇó ëï ³ óíáÕ ß³ ÑáõÛÃ Á è áõë³ ëï ³ ÝÁ ã¿ñ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ µ³ ÅÇÝ Ñ³ Ý»É áã ÙÇ ³ ÛÉ 

ï »ñáõÃ Û³ Ý, ³ é³ í»É ¨ë` ä ³ ñëÏ³ ëï ³ ÝÇÝ: 

 

1813 Ã . ÑáÏï »Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ¶ÛáõÉÇëï ³ Ý µ»ñ¹³ í³ ÝáõÙ ÏÝùí³ Í éáõë-å ³ ñëÏ³ Ï³ Ý 

å ³ ÛÙ³ Ý³ ·ÇñÁ Ýß³ Ý³ íáñáõÙ ¿ éáõë³ Ï³ Ý ½»ÝùÇ ÷ ³ ÛÉáõÝ Ñ³ ÕÃ³ Ý³ ÏÁ å ³ ñëÏ³ Ï³ ÝÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ
1
: 

ä ³ ÛÙ³ Ý³ ·ñáí ³ ñ¨»ÉÛ³ Ý Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ å ³ ñëÏ³ Ñå ³ ï ³ Ï ï ³ ñ³ ÍùÝ»ñÇó Ô ³ ñ³ µ³ ÕÝ ³ ÝóÝáõÙ ¿ 

è áõë³ ëï ³ ÝÇ ï Çñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ï ³ Ï: 

¶ÛáõÉÇëï ³ ÝÇ å ³ ÛÙ³ Ý³ ·ñÇÝ Ñ³ çáñ¹³ Í å ³ ï Ù³ Ï³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÁ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ñ³ Ù³ ñ 

Ýß³ Ý³ íáñí»ó Ñ³ Ù»Ù³ ï ³ µ³ ñ »ñÏ³ ñ³ ï ¨ Ë ³ Õ³ ÕáõÃÛ³ Ùµ: 1804-1813 ÃÃ . éáõë-å ³ ñëÏ³ Ï³ Ý 

å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí ³ é³ ç³ ó³ Í ëáíÇÝ, ³ ñï ³ ·³ ÕÃÇÝ, ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇ ³ ÝÏÙ³ ÝÁ 

Ñ³ çáñ¹áõÙ ¿ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ß»Ý³ óÙ³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÁ: à ñáß³ ÏÇáñ»Ý å ³ ßï å ³ Ýí³ Í ÉÇÝ»Éáí 

éáõë³ Ï³ Ý ½»Ýùáí ¨ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ Ùµ` »ñÏñ³ Ù³ ëÁ í»ñ³ Íí»É ¿ñ Ñ³ Ý·Çëï  ¨ ³ å ³ Ñáí ³ ÝÏÛáõÝÇ: 

à õëï Ç å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿, áñ 1821 Ã . í»ñçÇÝ, ¾çÙÇ³ ÍÝÇ Ñ³ Ûáó Ï³ ÃáÕÇÏáë º ÷ ñ»ÙÁ, Ñ³ É³ Íí³ Í 

å ³ ñëÏ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý ÏáÕÙÇó, ³ Ýó³ í è áõë³ ëï ³ ÝÇ ³ ÛëñÏáíÏ³ ëÛ³ Ý ï ³ ñ³ ÍùÝ»ñÁ` 

Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ·³ í³ é: Ü ñ³ Ý ³ Û¹ ù³ ÛÉÇÝ ¿ÇÝ ÙÕ»É ¾çÙÇ³ ÍÝÇ ³ ÃáéÇ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

Í³ Ýñ íÇ×³ ÏÁ ¨ º ñ¨³ ÝÇ ë³ ñ¹³ ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ Ñ³ ëóíáÕ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý µéÝ³ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ
2
: 

¾ çÙÇ³ ÍÝÇ ³ ÃáéÇ å ³ ñï ùÁ º ñ¨³ ÝÇ ë³ ñ¹³ ñÇ »é³ Ý¹áõÝ ç³ Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí Ï³ ½ÙáõÙ ¿ñ 320000 éáõµ.` 

                                                 
1
Ø ³ ñï ÇñáëÛ³ Ý Ð., Æ Ýã ¿ ³ ñ»É Î áíÏ³ ëÇ Ñ³ Ù³ ñ è áõë³ ëï ³ ÝÁ è áÙ³ ÝáíÝ»ñÇ ·³ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ Û³ Ý Ý»ñùá, Â ÇýÉÇë,1913, ¿ç 

6,´ ³ É³ Û³ Ý ì ., ² ñó³ Ë Ç å ³ ï ÙáõÃ ÛáõÝ, º ñ¨³ Ý, 2002, ¿ç 204: 
2
 ö³ ÷ ³ ½Û³ Ý Ð.,Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ 1823 Ã . µáÕáù³ ·ÇñÁ, ¦´ ³ Ýµ»ñ Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ ÝÇ§, ÃÇí 13, º ñ¨³ Ý, 1980, ¿ç 268:  
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³ ñÍ³ Ãáí
1
 Ï³ Ù, ÇÝãå »ë ÝßáõÙ ¿ ² É. º ñÇóÛ³ ÝÁ, 4000 ÃáõÙ³ Ý

2
: Ü ñ³  ³ é³ ù»ÉáõÃÛ³ Ý ·ÉË ³ íáñ 

Ýå ³ ï ³ ÏÝ Ç ëÏ½µ³ Ý» ÝíÇñ³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ä ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿ñ ÝíÇñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ º ÷ ñ»Ù 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙÇó Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ: Î ³ ÃáÕÇÏáëÁ Ñ³ Ùá½í³ Í ¿ñ, áñ ³ Ûëï »Õ ÏÏ³ ñáÕ³ Ý³ ñ 

ÅáÕáí»É ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ·áõÙ³ ñÁ: 

Î ³ ÃáÕÇÏáëÇ` Ô ³ ñ³ µ³ Õ Ù»ÏÝ»Éáõ ¨ ³ Ûëï »Õ ·ï Ýí»Éáõ Ù³ ëÇÝ å ³ ï ÙáÕ ³ ñË Çí³ ÛÇÝ 

ëÏ½µÝ³ ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ñ³ ñáõëï  ï »Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³ Õáñ¹áõÙ
3
: ² ÛÝáõÑ³ Ý¹»ñÓ, Ýñ³  ³ é³ ù»ÉáõÃÛ³ Ý 

Ñ»ï  Ï³ å í³ Í Ñ³ Ýñ³ Ñ³ Ûï  ÷ ³ ëï »ñÁ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ »Ý ëï ³ ÝáõÙ, »ñµ ÙÇ ÏáÕÙ  ÃáÕÝ»Éáí 

Ù³ Ýñ³ Ù³ ëÝ»ñÁ` ³ ÛÝ ÷ áñÓáõÙ »Ýù ùÝÝ»É ó³ ÛÅÙ ãáõëáõÙÝ³ ëÇñí³ Í ³ ÛÉ ¹Çï ³ ÝÏÛáõÝÇó: 

âÝ³ Û³ Í å ³ ñëÇó Ã³ ·³ Å³ é³ Ý· ² µ³ ë Ø Çñ½³ Ý ³ Ù»Ý Ï»ñå  Ñ»éáõ ¿ñ å ³ ÑáõÙ ¾ çÙÇ³ ÍÝÇ ³ ÃáéÁ, 

áñå »ë½Ç ³ ÛÝ ·áñÍÇù ã¹³ éÝ³  è áõë³ ëï ³ ÝÇ Ó»éùáõÙ, ë³ Ï³ ÛÝ å »ï ³ Ï³ Ý ³ Û¹ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ 

ã¿ñ Ï³ ñáÕ Ñ»ï ³ ùñùñ»É  º ñ¨³ ÝÇ ë³ ñ¹³ ñ ÐÛáõë»ÇÝ Ô áõÉÇ Ë ³ ÝÇÝ: ì »ñçÇÝÇë ¦Ë áñÑñ¹áí§ ¿É º ÷ ñ»Ù 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÝ Çñ»Ý ¹»ë áõ ¹»Ý Ý»ï »Éáõó Ñ»ï á áñáßáõÙ ¿ ¹ÇÙ»É ÞáõßÇáõÙ µÝ³ ÏíáÕ ¼áÑñ³ å  ¨ Ø ³ ñÏáë 

Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇÝ: Î ³ ÃáÕÇÏáëÁ Ñ³ Ûï Ýí³ Í ÉÇÝ»Éáí ³ Ý»É³ Ý»ÉÇ íÇ×³ ÏáõÙ Çñ ¨ ¾ çÙÇ³ ÍÝÇ 

ÙÇ³ µ³ ÝÝ»ñÇ ëï áñ³ ·ñáõÃÛ³ Ùµ ÙáõñÑ³ Ï ¿ áõÕ³ ñÏáõÙ Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇÝ` Ë Ý¹ñ»Éáí ÑÇßÛ³ É ·áõÙ³ ñÁ: 

¶áÑ³ óÝáÕ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëï ³ Ý³ Éáõó Ñ»ï á ë³ ñ¹³ ñÁ Ñ³ ÝÓÝ³ ñ³ ñáõÙ ¿ Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ ³ ÝÓ³ Ùµ ·Ý³ É 

ÞáõßÇ Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇó ·áõÙ³ ñÁ Ë Ý¹ñ»Éáõ: 

Æ ñ Ô ³ ñ³ µ³ Õ Ù»ÏÝ»Éáõ Ùï ³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Ý³ Ù³ Ïáí Ñ³ Ûï ÝáõÙ ¿ ì . 

Ø ³ ¹³ ÃáíÇÝ: Ü ³ Ù³ ÏáõÙ Ï³ ñ¹áõÙ »Ýù.¦² é ·»ñ³ ½³ ÝóáõÃÇõÝ Ó»ñ ³ å ³ õÇÝ»³ É ³ Ñ³  ½ÏÝÇ ² ëï áõÍáÛ 

¨ Ü áñÇÝ Ï³ Ûë»ñ³ Ï³ Ý Ù»ÍáõÃ»³ Ý Ñ³ Ý¹»ñÓ»³ É ¨ ·³ É Ç Ï³ Ûë»ñ³ Ë Ý³ Ù »ñÏÇñ¹ Ô ³ ñ³ µ³ Õáõ ¨ 

³ å ³ Ñáí³ Ý³ É Ç Ý»ñùáÛ Ë Ý³ Ùáó ·»ñ³ ½³ ÝóáõÃ»³ Ý Ó»ñáÛ.áõëï Ç Ë Ý¹ñ»Ùù ½Ç µ³ ñ»Ñ³ ×»³ É 

ÁÝï ñ»ëçÇù í³ ëÝ Ù»ñ ½å ³ ï ß³ ×³ õáñ ï ¿ÕÝ ÙÇ. ½Ç ³ Ý¹»Ý Çç¨³ Ýë Ï³ É»³ É ³ é Å³ Ù³ Ý³ Ï ÙÇ 

³ å ³ Ñáí³ ëóáõù ¨ ¹³ ¹³ ñ»ëóÇÝ Éë»ÉÇù Ù»ñ Ç Ó³ ÛÝÇ å ³ ñï ³ å ³ Ñ³ Ýç Ý»Õã³ ó Ù»ñáó ³ ÝûñÇÝ³ ó...§
4
: 

1821Ã . ë»å ï »Ùµ»ñÇ Ï»ëÇÝ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÝ Çñ»Ý áõÕ»ÏóáÕ µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ å ³ ï Ï³ é»ÉÇ ÙÇ 

Ã³ ÷ áñáí, áñÇ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ÇÝ ï »Õ³ å ³ Ñ Ø ³ ñï Çñáë ³ ñù»å ÇëÏáå áëÁ, ² Ýï áÝ Ø áõÕÝ»óÇ 

³ ñù»å ÇëÏáå áëÁ, ¶ñÇ·áñ »å ÇëÏáå áëÁ, ·ñ³ ·ÇñÝ»ñ` ÐáíÑ³ ÝÝ»ë »å ÇëÏáå áëÁ ¨ Ðáíë»÷  í³ ñ¹³ å »ï  

Î ³ ñµ»óÇÝ, ÐáíÑ³ ÝÝ»ë í³ ñ¹³ å »ï  Ô ñÇÙ»óÇÝ (³ ï »Ý³ ¹å Çñ) áõÕ¨áñíáõÙ ¿ Ô ³ ñ³ µ³ Õ: Â ³ ÷ áñÇÝ 

áõÕ»ÏóáÕ ë³ ñÏ³ í³ ·Ý»ñÇ ÃíáõÙ ¿ñ Ý³ ¨ Ø »ëñáå  Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝóÁ, áí ÝÏ³ ñ³ ·ñ»É ¿ ³ ÙµáÕç 

×³ Ý³ å ³ ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ
5
: ¸ ³ Ý¹³ Õ ³ é³ ç ÁÝÃ³ Ý³ Éáí ¨ Ñ³ ëÝ»Éáí î³ Ã¨Ç í³ Ýù, º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ 

Ý³ Ù³ Ï ¿ ëï ³ ÝáõÙ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ø »Ñï Ç Ô áõÉÇ Ë ³ ÝÇóª Ï³ Ý· ³ éÝ»É ³ Û¹ï »Õ ¨ ³ é³ ç ã·Ý³ É ÞáõßÇ, 

ÙÇÝã̈  ãëï ³ óíÇ º ñÙáÉáíÇ Ññ³ Ù³ ÝÁ: º ñÙáÉáíÝ ³ Û¹ Å³ Ù³ Ý³ Ï Î áíÏ³ ëÇ É»éÝ³ Ï³ ÝÝ»ñÇ ¹»Ù 

å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ Ù»ç ¿ñ, ÇëÏ Â ÇýÉÇëáõÙ ·áñÍ»ñÁ í³ ñáõÙ ¿ñ ·»Ý»ñ³ É ì »ÉÛ³ ÙÇÝáíÁ: Èáõñ ëï ³ Ý³ Éáí ³ Ûë 

Ù³ ëÇÝ Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇÝ Ý³ Ù³ Ï ¿ áõÕ³ ñÏáõÙ ì »ÉÛ³ ÙÇÝáíÇÝ` Ë Ý¹ñ»Éáí ÃáõÛÉ ï ³ É, áñ 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Å³ Ù³ ÝÇ ÞáõßÇ, Ë áëï ³ Ý³ Éáí, áñ í»ñçÇÝë áã ÙÇ ·áñÍÇ Ó»éÝ³ ÙáõË  ãÇ ÉÇÝÇ: Æ  í»ñçá, 

ÝáÛ»Ùµ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Çñ»Ý áõÕ»ÏóáÕ ßù³ Ë Ùµáí Ñ³ ëÝáõÙ ¿ ÞáõßÇ, Çç¨³ ÝáõÙ 

Ð³ ÛñáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇ ï ³ ÝÁ: ² Ûëï »Õ Ýñ³ Ý Ñ³ Ý¹Çë³ íáñ ¨ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¿ñ ëå ³ ëíáõÙ: 

Î ³ ÃáÕÇÏáëÇ Å³ Ù³ ÝáõÙÁ Ñ³ íáõñ å ³ ï ß³ ×Ç Ï³ ½Ù³ Ï»ñå »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ 1821Ã . ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ 3-áí 

Ãí³ ·ñí³ Í ÙÇ Ý³ Ù³ ÏáõÙ Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ ì . ¶.Ø ³ ¹³ ÃáíÇÝ: Ü ³ Ù³ ÏáõÙ Ï³ ñ¹áõÙ 

»Ýù. ¦... ¸ áõù ¨ë ßÝáñÑ áõÝÇóÇù ÁÝÏ³ ÉÝáõÉ ½ÇÝùÝ, óáõó³ Ý»Éáí ½ï »ÕÇ µÝ³ ÏáõÃ»³ Ý áõñ»ù, áõñ ³ ñÅ³ Ý 

Çó» í³ ëÝ ÇõñáÛ µ³ ñÓñ ëñµ³ ½ÝáõÃ»³ Ý Ñ³ Ý·ãÇÉ Ç ·ÉáõË  ë³ éÝ³ å ³ ï  Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ 

×³ Ý³ å ³ ñÑáñ¹áõÃ»³ Ýó ÇõñáÛ Û³ ÛÝå ÇëáõÙ Ñ³ ë³ ÏÇ Í»ñáõÃ»³ Ýó§
6
: 

Ð³ Ù³ ñÛ³  Ã» ÝáõÛÝ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛ³ Ùµ ÙÇ Ý³ Ù³ Ï ¿É 1821Ã . ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ ÑÕáõÙ 

¿ ÞáõßÇÇ ¼áÑñ³ å  ¨ Ø ³ ñÏáë Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇÝ` Ë Ý¹ñ»Éáí Ýñ³ Ýó ¨ Ýñ³ Ýó ÙÇçáóáí` Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ 

ÅáÕáíñ¹ÇÝ ãË Ý³ Û»É ² ÃáéÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ ³ Ù»Ý ÙÇ ³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝ
7
: ² Ýßáõßï , Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÁ 

³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝ óáõÛó ï í»óÇÝ Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ: ¸ ñ³  Ù³ ëÇÝ ¿ íÏ³ ÛáõÙ Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ Ñ³ çáñ¹ 

Ý³ Ù³ ÏÁ Ãí³ ·ñí³ Í 1822Ã . ÑáõÝí³ ñÇ 21-áí: ² Ûëï »Õ ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇÝ Çñ ·áÑáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ 

Ñ³ Ûï ÝáõÙ Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ óáõÛó ï ñí³ Í ç»ñÙ í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇ ¨. ¦´ ³ ½Ù³ å ³ ï ÇÏ Ù³ ñ¹³ ëÇñáõÃ»³ Ùµ 

Ó»ñáó Ù»Í³ ëÇñ³ Ï³ Ý ¨ ³ ½·³ ëÇñ³ Ï³ Ý µ³ ñ»å ³ ßï áõÃ»³ Ùµ§
8
: 

                                                 
1Тунян В., Церковная политика самодержавия в Закавказье в первой половине XIXв., Ереван,2005, с.26. 
2
 º ñÇó»³ Ý ² É.,² Ù»Ý³ ÛÝ Ð³ Ûáó Ï³ Ã áÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ »õ Î áíÏ³ ëÇ Ñ³ Ûù XIX ¹³ ñáõÙ, Ñ. ² , Â ÇýÉÇë,1894,¿ç 189: 

3
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Î ³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý ¹Çí³ Ý, Ã ÕÃ . 35, í³ í. 378, Ã . 1, Ã ÕÃ . 42, í³ í.126, Ã .1, Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ñË Çí, 

Ã ÕÃ . 165, í³ í. 539, í³ í. 513,í³ í.606, í³ í. 320, Ã . 24,í³ í.326: 
4
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Î ³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý ¹Çí³ Ý., Ã ÕÃ . 35, í³ í. 378, Ã . 1: 

5
Â ³ ÕÇ³ ¹»³ Ýó Ø ., Ö ³ Ý³ å ³ ñÑáñ¹áõÃ ÇõÝ Ç Ð³ Ûë, Ñ. ³ é³ çÇÝ, Î ³ ÉÏ³ Ã ³ , 1847: 

6
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ñË Çí, Ã ÕÃ . 165, í³ í. 320, Ã . 24: 

7
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Ü º ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ñË Çí, Ã ÕÃ . 165, í³ í. 320: 

8
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ñË Çí, Ã ÕÃ . 165, í³ í. 326: 
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º ÷ ñ»ÙÇ Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ ·ï Ýí»ÉÁ` ³ é³ çÇÝ Ñ³ Û³ óùÇó ³ ÝíÝ³ ë ³ Û¹ ³ é³ ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 

Ù»Í íÇ×³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ùÝÝ³ ñÏáõÙÝ»ñÇ ï »ÕÇù ï í»ó: 1822 Ã . ÑáõÝí³ ñÇ í»ñç»ñÇÝ ¸ ³ Õëï ³ ÝÇó 

í»ñ³ ¹³ ñÓ³ Í ² . º ñÙáÉáíÝ Çñ ³ Ýµ³ í³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ûï Ý»ó Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõÝ` º ÷ ñ»ÙÇ` 

éáõë³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ·ï Ýí»Éáõ ³ éÇÃáí: Ü ³  ·ï ÝáõÙ ¿ñ, áñ ³ Û¹ ù³ ÛÉÁ å ³ ñëÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Ïû·ï ³ ·áñÍí»ñ áñå »ë å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ ³ éÇÃ : âÝ³ Û³ Í Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ÛÝ ÷ ³ ëï ³ ñÏÇÝ, áñ 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ í»ñ³ ¹³ ñÓÝ»É ÏÝß³ Ý³ ÏÇ Ýñ³ Ý Ù³ ï Ý»É ë³ ñ¹³ ñÇ Ó»éùÁ, º ñÙáÉáíÁ, ³ ÛÝáõ³ Ù»Ý³ ÛÝÇí, 

å Ý¹»ó, áñ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ ³ ÝÙÇç³ å »ë ¹áõñë ·³  éáõë³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÇó: º ñÙáÉáíÝ Çñ 

Ñ³ Ï³ ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ ÍáõÃÛáõÝÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »ó º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ 1822Ã . ÑáõÝí³ ñÇ 30-ÇÝ ·ñ³ Í 

Ý³ Ù³ ÏáõÙ: Ü ³ Ù³ ÏáõÙ º ñÙáÉáíÁ ·ñáõÙ ¿ñ, áñ ß³ ï  ¿ ó³ íáõÙ, áñ í»Ñ³ ÷ ³ éÁ éáõë³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ Ý ¿ 

Ùï »É ³ é³ Ýó Ï³ ÝË ³ å »ë ½·áõß³ óÝ»Éáõ éáõë³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ ÝÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí Ýñ³ Ý 

³ ñÅ³ Ý³ å ³ ï Çí ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ãÇ óáõó³ µ»ñ»É, Ý³  Çñ ³ ÷ ëáë³ ÝùÝ ¿ Ñ³ Ûï ÝáõÙ Ý³ ¨, áñ ãÝ³ Û³ Í 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ áõÝ»ó³ Í Çñ Ë áñÇÝ Ñ³ ñ·³ ÝùÇÝ` ãÇ Ï³ ñáÕ ÃáõÛÉ³ ï ñ»É Ï³ ÃáÕÇÏáëÇ 

Ñ»ï ³ ·³  Ñ³ Ý·ñí³ ÝáõÙÁ Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ ¨ Ë Ý¹ñáõÙ ¿ ßáõï ³ ÷ áõÛÃ  í»ñ³ ¹³ éÝ³ É Çñ ³ ÃáéÁ: Ü ³ Ù³ ÏÁ 

º ñÙáÉáíÝ ³ Ù÷ á÷ áõÙ ¿ Ñ»ï ¨Û³ É ï áÕ»ñáí. ¦Æ Ù Ï³ ñÍÇùáí, ¹³  ³ Ù»Ý³ É³ í ÙÇçáóÝ ¿, áñÁ 

Ï³ ëÏ³ Í³ ÙÇï  å ³ ñëÏ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ ÏÑ»é³ óÝÇ µáÉáñ Ï³ ëÏ³ ÍÝ»ñÁ Ó»ñª ³ Ûë »ñÏñáõÙ 

·ï Ýí»Éáõ Ù³ ëÇÝ. ¹ñ³ Ýáí ¹áõù ¿É Ýñ³ Ýó ÏáÕÙÇó Ñ³ í³ ï ³ ñÙáõÃÛáõÝ Ïëï ³ Ý³ ù ¨ ¹ñ³ Ýáí 

Ïµ³ ñ»É³ í»ù Ó»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ é³ í³ ñíáÕ ³ ÃáéÇ ×Ýßí³ Í ¹ñáõÃÛáõÝÁ§
1
: 

ä ³ ñëÏ³ Ï³ Ý ÏáÕÙÇ Ñ»ï  Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã÷ ã³ óÝ»Éáõ Ùï ³ Ñá·áõÃÛáõÝÇó ½³ ï ` ó³ ñ³ Ï³ Ý 

Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ï³ ñáÕ Ñ³ Ý·Çëï  í»ñ³ µ»ñí»É ÝíÇñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ é³ ç³ ó³ Í áã ÷ áùñ 

·áõÙ³ ñÝ Çñ ï Çñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ï ³ Ï ·ï ÝíáÕ »ñÏñ³ Ù³ ëÇó ¹áõñë µ»ñ»Éáõ ¨ å ³ ñëÇÏ Ë ³ ÝÇÝ í×³ ñ»Éáõ 

Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÇÝ: ² ëí³ ÍÝ ³ å ³ óáõóáõÙ ¿ ² . º ñÙáÉáíÇ ¥1822 Ã . Ù³ ñï Ç 12¤` ÏáÙë Î . Ü »ë»Éñá¹»ÇÝ 

·ñ³ Í Ý³ Ù³ ÏÁ. ¦Ø Ç¨ÝáÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ý³  ³ Ûëï »Õ ÷ áÕ ¿ ÅáÕáíáõÙ å ³ ñëÇó ³ ÝÛ³ ·áõÃÇõÝÁ Ïßï ³ óÝ»Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ ¨ ³ Ûë µ³ ÝáõÙ Çõñ»³ Ý û·ÝáõÙ ¿ å ³ ñëÇó µ³ ñ»Ï³ Ù Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ë ³ ÝÁ, áñÝ áñÇõñ ÏáÕÙÇó ãÇ 

Ñ³ Ù³ ñÓ³ ÏáõÇÉ Ýáó³  ³ ßÏ³ ñ³ Û ÁÝÍ³ Û³ µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³ Ý»Éáõ§
2
: ö³ ëï áñ»Ý, Ý³ Ù³ ÏÇ »ï Ý³ Ë áñùÁ 

ùÝÝ»Éáí` å ³ ñ½íáõÙ ¿ ó³ ñ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý ·ÉË ³ íáñ Ùï ³ Ñá·áõÃÛáõÝÁ` Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ 

ÅáÕáíí³ Í ·áõÙ³ ñÇ ¹áõñë Ñ³ ÝáõÙÁ, ÇÝãÁ Ñ³ Ï³ é³ Ï ¹»å ùáõÙ Ï³ ñáÕ ¿ñ ·³ ÝÓí»É ó³ ñ³ Ï³ Ý 

·³ ÝÓ³ ñ³ ÝÇ û·ï ÇÝ: 

1822Ã . ÷ »ï ñí³ ñÇ 13-ÇÝ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ ÞáõßÇÇó º ñÙáÉáíÇÝ ÑÕáõÙ ¿ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ý³ Ù³ ÏÁ: 

Ü ³ Ù³ ÏáõÙ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Ñ³ Ûï ÝáõÙ ¿, áñ ÇÝùÁ å ³ ñ½³ å »ë ëï Çå í³ Í ¿ñ ·³ É Ô ³ ñ³ µ³ Õ. ¦... »ë 

å ³ ñï ³ õáñáõ»ó³ Û ÇÙ í»ñçÇÝ ÛáÛëÁ ¹Ý»É Ï³ Ûë»ñ ·³ ÑáÛÇó áÕáñÙ³ ÍáõÃ»³ Ý íñ³ Û ¨ ³ Û¹ å ³ ï ×³ éáí 

ëï Çå áõ³ Í ¿Ç ¹ÇÙ»É Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ Ýáñ³  µ³ ñ»ñ³ ñ Ñáí³ Ý³ õáñáõÃ»³ ÝÁ, áñå ¿ë ½Ç ³ å ³  ·³ Éáí Ó»½ 

Ùûï ` Ó»ñ ² ëï áõÍáÛ å ³ ñ·¨³ Í ÇÙ³ ëï áõÃÇõÝÇó Ë áñÑáõñ¹ ëï ³ Ý³ ÛÇ ÇÝÓ ¨ ¾ çÙÇ³ ÍÝÇ ² ÃáéÁ 

³ å ³ Ñáí³ óÝ»Éáõ Ù³ ëÇÝ§
3
: 

Ü ³ Ù³ ÏÇ í»ñçáõÙ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Ë Ý¹ñáõÙ ¿ Ï³ Ù Çñ Ùáï  áõÕ³ ñÏ»É Ü »ñë»ë ³ ñù»å ÇëÏáå áëÇÝ, Ï³ Ù 

¿É ÃáõÛÉ ï ³ É, áñ ÇÝùÁ ·Ý³  Ýñ³  Ùáï
4
: 1822Ã . Ù³ ñï Ç 24-ÇÝ å ³ ï ³ ëË ³ Ý»Éáí º ÷ ñ»ÙÇ Ý³ Ù³ ÏÇÝ` 

º ñÙáÉáíÁ ¹³ ñÓÛ³ É å Ý¹áõÙ ¿ Ï³ ÃáÕÇÏáëÇ í»ñ³ ¹³ éÝ³ ÉÁ, ÙÇÝã̈  ³ Ý·³ Ù, »Ã» í»ñçÇÝë Ññ³ Å³ ñí»ñ 

å ³ ï ñÇ³ ñù³ Ï³ Ý ³ ëï Ç×³ ÝÇó: ¸ ³  éáõë³ Ï³ Ý ÏáÕÙÇó ÏÁÝ¹áõÝí»ñ ³ ÛÝ ¹»å ùáõÙ, »ñµ Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ 

í»ñ³ ¹³ éÝ³ ñ ¾ çÙÇ³ ÍÇÝ Ññ³ Å³ ñí»ñ Ï³ ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÇó, Çñ ÷ áË ³ ñ»Ý Ýß³ Ý³ Ï»ñ Çñ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ íáñ Ñ³ çáñ¹ÇÝ. ¦² ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ó»ñ Ñ³ Ý·ëï áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ï »ÕÁÝï ñ»ÉÁ, »Ã» ÙÇÝã̈  

³ Ý·³ Ù ³ Ûë »ñÏñáõÙÁÉÇÝ¿ñ ³ Û¹ í³ ÛñÁ, ³ ÛÉ ¨ë ã¿ Ï³ ñáÕ å ³ ñëÇó ï ¿ñáõÃ»³ ÝÁ Ï³ ëÏ³ ÍÝ»ñÇ Ù¿çÙï óÝ»É 

¨ áõñ»ÙÝãÇ íÝ³ ëÇÉ »ñÏáõ ï ¿ñáõÃ»³ Ýó µ³ ñÇ Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝáõÃ»³ ÝÁ§: Æ Ýã í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ Ü »ñë»ë 

² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ Ô ³ ñ³ µ³ Õ ·³ Éáõ Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÇÝ, ³ å ³  º ñÙáÉáíÁ ·ñáõÙ ¿, Ü »ñë»ëÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ Çñ 

Ï³ ÙùÇ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý Ù»ç ¨ ÇÝùÁ ãÇ Ï³ ñáÕ Ï³ Ù ³ ñ·»É»É ¨ Ï³ Ù ¿É Ã áõÛÉ³ ï ñ»É Ýñ³  ·³ Éáõëï Á 

Ô ³ ñ³ µ³ Õ
5
: 

Î ³ ÃáÕÇÏáëÇ ³ é³ ù»ÉáõÃÛ³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ ÛÉ ¹Çï ³ ÝÏÛáõÝÇó: 

Î ³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý Ã³ ÷ áñáõÙ ·ï ÝíáÕ Ø »ëñáå  Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝÇ ·ñÇ ³ é³ Í ×³ Ù÷ áñ¹³ Ï³ Ý ÝáÃ»ñÁ 

ï »Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³ Õáñ¹áõÙ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Ý»ñáõÅÇ ¨ ² ñó³ Ë Ç »ñ¨»ÉÇÝ»ñÇ áõ 

Ù»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ ÏáõÃÛ³ Ý ¨ µ³ ñÓñ³ ßË ³ ñÑÇÏ ¹ÇñùÇ Ù³ ëÇÝ: ¸ ³  ¿ íÏ³ ÛáõÙ Ý³ ¨ º ÷ ñ»ÙÇ Ñ»ï  

ï »ë³ Ïó»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ÞáõßÇ Å³ Ù³ Ý³ Í ¨ Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇ ç»ñÙ ÑÛáõñ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ í³ Û»É³ Í Ü »ñë»ë 

² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ Ý³ Ù³ ÏÁ ¥Ãí³ ·ñí³ Í ¿ 1822 Ã . ÑáõÝÇëÇ 15¤` áõÕÕí³ Í ÃÇýÉÇë³ µÝ³ Ï ÇßË ³ Ý è áëï áÙ 

¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇÝ. ¦... Ç µ³ ñÓáõÝë »ñÏÝÇó ³ ëï  Ç ·ÉáõË  µ³ ñÓñ³ µ»ñÓ É»ñùÝ Þáõßáõ³ ó »õ í³ ÛÇÉ»Ùù Ç µ³ ñõ¿ 

                                                 
1Присоединение Восточной Армении к России, сборник документов, т.II (1814-1830), Ереван, 1978, с. 99. 
2
 º ñÇó»³ Ý ² É.,Ýßí. ³ ßË ., ¿ç 200-201: 

3
 º ñÇó»³ Ý ² É.,Ýßí. ³ ßË .,¿ç 195: 

4
Ü áõÛÝï »ÕáõÙ, ¿ç 196: 

5
Ü áõÛÝï »ÕáõÙ, ¿ç 198: 
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í³ ÕÇÙÇ ëÇñ»É»³ ó Ù»ñáÛ ¨ µ³ ½Ù³ ÷ áñÓ Ñ³ ñ³ ½³ ï Çó Û³ ñ·áÛ ³ ½Ýáõ³ Ï³ Ý³ óÝ Â ³ éáõÙ»³ Ýó ûñÑÝ¿Éáõ 

½Ó»½ ¨ ½å ³ ñÍ³ Ýù¹ ³ ½·Ç ¨ Ñ³ Ûñ»Ý»³ ó ³ Ù»Ý³ ÛÝ Ô ³ ñ³ µ³ Õáõ§
1
: Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇÝ ³ ÛÝ 

å ³ ÑÇÝ ¿ñ ·ï Ýí»É Â ³ éáõÙÛ³ ÝÝ»ñÇ ï ³ ÝÁ, »ñµ Ù³ Ñ³ Ù»ñÓ Ø ³ ñÏáë Â ³ éáõÙÛ³ ÝÁ ¾ çÙÇ³ ÍÝÇ 

å ³ ñï ùÁ` 4000 áëÏáõ ÙáõñÑ³ ÏÁ, Ñ³ ÝÓÝ»É ¿ñ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÇÝ
2
: Ø »ëñáå  Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝóÁ Çµñ¨ 

³ Ï³ Ý³ ï »ë ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÙ ¿ Ý³ ¨ Ã» áñù³ Ý ¦Ñá·»ë¿ñ§ ¿ÇÝ Õ³ ñ³ µ³ ÕóÇÝ»ñÁ, Ã» ÇÝãå »ë ¿ÇÝ Ýñ³ Ýù 

Ù»Í³ ñáõÙ Çñ»Ýó Ñá·¨áñ îÇñáçÁ º ÷ ñ»ÙÇÝ ¦ï ³ Ï³ õÇÝ ù³ é³ å ³ ï ÇÏ ³ õ»ÉÇ å ³ ï Çõ »¹ÇÝ Ø »ÍÇÝ 

Ü »ñë»ëÇ§, Ü »ñë»ëÇ ³ éç¨ Ë áÝ³ ñÑí»É ¿ÇÝ ÇßË ³ Ý Ø ³ ¹³ ÃáíÁ ¨ ³ Ý·³ Ù Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ø »Ñï Ç Ô áõÉÇ 

Ë ³ ÝÁ
3
: 

Ü áñÇó ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ Å³ Ù³ ÝÙ³ Ý µáõÝ ß³ ñÅ³ éÇÃÇÝ, Ýß»Ýù, áñ 1828Ã . 

ÑáõÝÇëÇ ëÏ½µÇÝ ì »ÉÛ³ ÙÇÝáíÁ ÏñÏÇÝ Ý³ Ù³ Ï ¿ áõÕ³ ñÏáõÙ Ü »ñë»ëÇÝ: Ü ³ Ù³ ÏáõÙ Ý³  ·ñáõÙ ¿, áñ 

º ñÙáÉáíÁ ï »ëÝáõÙ ¿, áñ å ³ ï ñÇ³ ñù º ÷ ñ»ÙÁ Ë áõë³ ÷ áõÙ ¿ Ï³ ï ³ ñ»Éáõ Çñ µ³ ñ»Ï³ Ù³ Ï³ Ý Ë áñÑáõñ¹Á` 

¾ çÙÇ³ ÍÇÝ í»ñ³ ¹³ éÝ³ Éáõ Ù³ ëÇÝ: Ü ³  Ë Ý¹ñáõÙ ¿ ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõÝ, áñå »ë½Ç í»ñçÇÝë º ÷ ñ»ÙÇÝ 

ï »Õ»Ï³ óÝÇ, áñ éáõë³ Ï³ Ý Ï³ ÛëñáõÃÛáõÝÁ ³ ÛÉ̈ ë ãÇ Ï³ ñáÕ Ýñ³ Ý Çñ ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñáõÙ å ³ Ñ»É 

Ï³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý ÏáãÙ³ Ùµ, ³ ÛÉ Ï³ ñáÕ ¿ ×³ Ý³ ã»É Ýñ³ Ý Çµñ¨ ëáëÏ í³ ñ¹³ å »ï Ç, ³ Û¹ ¹»å ùáõÙ ÙÇ³ ÛÝ 

ÃáõÛÉ ï ³ Éáí µÝ³ Ïí»É Ýñ³ Ý ³ ÛÝï »Õ, áñï »Õ ÏÏ³ Ù»Ý³ : 

² Ûë Ý³ Ù³ ÏÇÝ Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇÝ å ³ ï ³ ëË ³ ÝáõÙ ¿ 1822Ã .ÑáõÝÇëÇ 25-ÇÝ: Ü ³ Ù³ ÏáõÙ 

Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Ñ³ Ûï ÝáõÙ ¿, áñ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Í»ñáõÃÛ³ Ý å ³ ï ×³ éáí Ï³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý ³ ÃáéÇó 

Ññ³ Å³ ñí»Éáõ ó³ ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»É ¿ ¹»é ÙÇ ù³ ÝÇ ï ³ ñÇ ³ é³ ç, ÇëÏ ÑáõÝÇëÇ 20-ÇÝ ¦Ý³  å ³ ï ñ³ ëï  ¿ 

½·ñáõÃÇõÝ ³ é ³ Ù»Ý³ ÛÝ ³ ½·Ý Ð³ Ûáó í³ ëÝ ³ ÛÝå ÇëÇ ÇÝùÝ³ ÛûÅ³ ñ Ï³ Ùûù Ññ³ Å³ ñ³ Ý³ ó Çõñáó, 

Û³ í³ ñï  áñáóáõÝÇ »É³ Ý»É ¨ ÇÝùÝ ³ ëï Ç Ô ³ ñ³ µ³ Õáõ ¨ ·Ý³ É Ûº ÉÇë³ í¿ï ûå ûÉ§
4
: 

º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ Ññ³ Å³ ñ³ Ï³ ÝÇó Ñ»ï áÇñ Ï³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý Ã³ ÷ áñáí ß³ ñÅí»ó ¹»å Ç 

¶³ ÝÓ³ ë³ ñ ¨ ëÏë»ó ëå ³ ë»É º ñÙáÉáíÇ Ï³ ñ·³ ¹ñáõÃÛ³ ÝÁ: ² Ûë Ù³ ëÇÝ Ü »ñë»ë ³ ñù»å ÇëÏáå áëÁ 

1822Ã . ÑáõÉÇëÇ 12-ÇÝ ÞáõßÇÇó ·ñ»É ¿, áñ ¦½³ õáõñÝ 15 Ï³ Ù 20, Áëï áñáÛ ¨ Ý³  ÙÝ³ É Ç Î »ë³ å ³ ï  ·»Õç, 

Ñ»é³ Ý³ Éáí Ç ·Ç×³ ÛÇÝ û¹õáÛ ¨ ï »ÕõáÛ ³ ÙñáóÇÝ Þáõßáõ³ ó, ëå ³ ë¿ µ³ ñ»í³ Ë ×³ Ý ï Ýûñ¿áõÃ»³ Ýó 

Ü áñÇÝ ´ ³ ñÓñ ¶»ñ³ ½³ ÝóáõÃ»³ Ý ·ÉË ³ õáñ Ï³ é³ í³ ñãÇ ² É¿Ïë¿ ä »ï ñáíÇã º ñÙáÉáíÇ§
5
: 

ÞáõßÇÇó º ÷ ñ»Ù ¨ Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óÇ Ï³ ÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ Ù»ÏÝ»É »Ý æñ³ µ»ñ¹, áñï »Õ 

ÑÛáõñÁÝÏ³ Éí»É »Ý Ø »ÉÇù-ì ³ ÝÇ ² Ã³ µ»ÏÛ³ ÝÇ ï ³ ÝÁ: ² Ûë Ù³ ëÇÝ Ã³ ÷ áñáõÙ ·ï ÝíáÕ í³ ñ¹³ å »ï  

Ðáíë»÷  î»ñ-Ø ³ ñáõùÛ³ ÝÁ Î áõë³ å ³ ï Çó ² Õ³ µ»Ï ¨ ² í³ · ø³ É³ ÝÃ³ ñÛ³ ÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³ Í Ý³ Ù³ ÏáõÙ 

1822 Ã . ÑáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ·ñ»É ¿. ¦Ð³ Ý¹»ñÓ ·ÉË áíÙ»ñáí Ï³ Ùù áÕçáõÃ»³ Ùµ ³ Ù»Ý»ù»³ Ýùë Ç ï ³ Ý 

ûñÑÝ»³ É ³ ½ÝÇõ Ù¿ÉÇù Æ í³ Ýáõ ³ Ù»Ý³ ÛÝ Ï»ñå Çõ å ³ ï áõáí§
6
: Ø »ÉÇù–ì ³ ÝÇÇ ÑÛáõñ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ 

í³ Û»É»Éáõ ¨ Ýñ³  Ñ½áñáõÃÛ³ Ý áõ Ñéã³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ø . Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝÁ ·ñ»É ¿. ¦À Ý¹ ×³ Ý³ å ³ ñÑ 

É»éÝ³ ÛÇÝ ¨ ³ Ýï ³ é³ Ë Çï ` ÃñÃÝç³ Ï ¨ áÕÇÝáõï »Éáí` ½Ç ·³ ñáõÝ ¿ñ, Ñ³ ë³ ù Ç Ì Çñ³ Ý³ ù³ ñ, ½áñ 

Ñ³ ë³ ñ³ Ïûñ¿Ý Ø ¿ÉÇù ì ³ ÝõáÛ ·ÇõÕ ³ ë¿ÇÝ, Ç ·³ õ³ éÇÝ Ê ³ ã»ÝáÛ, ¨ Çç³ ù Ç ï ³ Ý ÝáñáõÝÇëÏØ ¿ÉÇù 

ì ³ ÝõáÛ, ³ éÝ µ³ ñ»å ³ ßï Ç ¨ »ñÏÇõÕ³ ÍÇ Û² ëï áõÍáÛ, µ³ Ûó ¨ Ñ½ûñÇÝ Ç å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ: ÈáÏ ³ ÝáõÝ ëáñ³  

¹áÕ³ óáõó³ Ý¿ñ ½ßñç³ Ï³ Û ³ ½·ë, ÙÇÝã̈  ³ Ý·³ Ù ¨ ½É»éÝ³ Ï³ Ýë Î áíÏ³ ëáõ: º ñÏÇñ Ýáñ³  ³ é³ ï  ¿ñ 

Ñ³ óÇõ ¨ Ù»Õ»ñµ. »ñÇí³ ñù Ýáñ³  ÁÝï Çñù, ¨ µÝ³ ÏÇãù ³ Ù»Ý³ ÛÝ Ð³ Ûù Ñ½ûñù ¨ ï Çñ³ ë¿ñù ÛáÛÅ§
7
:  

Ð»ï ³ ·³ ÛáõÙ Çñ »ñ³ Ë ï ³ ·Çï áõÃÛáõÝÁ º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï »É ¿ 1824 Ã . ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ 

14-ÇÝ Ð³ Õå ³ ï Çó Ø »ÉÇù-ì ³ ÝáõÝ áõÕ³ ñÏ³ Í ûñÑÝ³ ·ñÇ Ù»ç. ¦Ø »ù å ³ ñï ³ õáñ»³ É Ç ·»ñ³ å ³ ï ÇÏ 

ëÇñáÛ ¨ µ³ ñ»å ³ ßï áõÃ»³ Ýó Ó»ñáó` ½áñáó ³ é³ ù ½ã³ ÷  µ³ õ³ Ï³ Ý³ å ¿ë Ç ÉÇÝ»É Ù»ñ ÁÝ¹ ûñÑÝ»³ É 

Û³ ñÏ³ õ Ó»ñáí Ñ³ Ý¹»ñÓ ÁÝ¹ Ù»½ »Õ»Éáíù...§
8
: 

Î ³ ÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³ Ï³ Ý Ñ³ Ý·ñí³ ÝÁ ¶ÛáõÉÇëï ³ ÝÝ ¿ñ, áñï »ÕÇó 1822 Ã . û·áëï áëÇ 9-ÇÝ 

Ðáí³ ÏÇÙ È³ ½³ ñÛ³ ÝÇÝ ·ñí³ Í Ý³ Ù³ ÏáõÙ Ü »ñë»ë Ï³ ÃáÕÇÏáëÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ·ï ÝíáõÙ ¿ ¦...Ç Ï³ Éáõ³ Í 

ù³ ç³ µ³ ½áõÏ ÇßË ³ Ý³ ½Ý Ù»ÉÇù Ðáíë»÷ »³ Ýó »õ Ù»ÉÇù ´ »·É³ ñ»³ Ýó§
9
: Ü ³ Ë ÏÇÝ Ù»ÉÇù³ Ï³ Ý ï ³ ÝÁ 

Ù»Í³ å ³ ï Çí ÑÛáõñ»ñÇÝ óáõÛó ï í³ Í µ³ ñÓñ³ Ï³ ñ· ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ Ø . Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝÁ ·ñ»É ¿. 

¦îáõÝÙ¿ÉÇùÚáíë¿÷ ³ Û ³ ÝÏ³ Ý¿ñ Ç ÙÇç³ í³ Ûñ ù³ é³ é³ ç ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ, ÁÝ¹ áñ »ñÃ¨»Ïë ³ éÝ¿ÇÝ 

Ï³ ñ³ õ³ Ýù Ç î÷ Õ»³ ó Û² ñó³ Ë , ¨ Ç Ð³ Ûáó Û² Õáõ³ Ýë: ² ÝÙ³ ñÃ  ¿ñ áõÙ»ù ³ Ýó³ Ý»É ³ é³ Ýó ë»Õ³ ÝáÛ 

ÑÇõñ³ ë¿ñ ï ³ Ý ³ ÛëÙÇÏ, ³ éûñÇÝ »ñÏáõ »½ÇÝù ¨ ãáñë Ï³ Ù ÑÇÝ· áãË ³ ñù ½»ÝáõÇÝ ³ Ý¹` Ç Ï»ñ³ Ïáõñ 

                                                 
1
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Ü »ñë»ë ² ßï ³ ñ³ Ï»óáõ ³ ñË Çí,ÃÕÃ . 165, í³ í. 558: 

2
 Â ³ ÕÇ³ ¹»³ ÝóØ ., Ö ³ Ý³ å ³ ñÑáñ¹áõÃ ÇõÝ Ç Ð³ Ûë, Ñ. ³ é³ çÇÝ, Î ³ ÉÏ³ Ã ³ , 1847, ¿ç325: 

3
Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ¿ç327: 

4
ì ³ õ»ñ³ ·ñ»ñ Ð³ Û »Ï»Õ»óáõ å ³ ï ÙáõÃ»³ Ý, ·Çñù Â , Ð³ Û ² é³ ù»É³ Ï³ Ý »Ï»Õ»óáõ ² ñó³ Ë Ç Ã »ÙÁ (1813-1933 Ã Ã .), º ñ¨³ Ý, 

2000,¿ç 43: 
5
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, Î ³ ÃáÕÇÏáë³ Ï³ Ý ¹Çí³ Ý, Ã ÕÃ . 42, í³ í. 126, Ã . 1: 

6
 Ø ³ Õ³ ÉÛ³ Ý ² ., Ýßí. ³ ßË ., ¿ç 82: 

7
 Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ Ý Ø ., ¶ñ³ Ï³ Ý Å³ é³ Ý·áõÃ ÛáõÝ, Ñ. 9, º ñ¨³ Ý, 1975, ¿ç 163: 

8
Ø ³ Õ³ ÉÛ³ Ý ² ., ² ñó³ Ë Ç Ù»ÉÇùáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»ÉÇù³ Ï³ Ý ï Ý»ñÁXVII-XIX ¹¹., º ñ¨³ Ý, 2007, ¿ç 82: 

9
 Ø ³ ï »Ý³ ¹³ ñ³ Ý, È³ ½³ ñÛ³ ÝÝ»ñÇ ³ ñË Çí,ÃÕÃ . 105, ·. 13, í³ í. 192, ¿ç 1: 
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³ Ýó³ õáñ³ ó, µ³ ó Ç ÓÏ³ Ýó ¨ Ûáñëáó ³ Ýï Ç` ½áñë Û³ çáÕ³ Ïù Ç ÅáÕáíñ¹áóÝ ³ Ý¹³ ¹³ ñ Ïñ¿ÇÝ Ç Ý»ñùë§
1
: 

Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ Ýñ³ Ýó óáõó³ µ»ñ³ Í ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ Ý ûñÇÝ³ ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÝÏ³ ñ³ ·ñí³ Í »Ý Ø . 

Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ ÝóÇ ×³ Ù÷ áñ¹³ Ï³ Ý ÝáÃ»ñáõÙ, íÏ³ ÛáõÙ »Ý, áñ ³ ñó³ Ë ³ Ñ³ ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ ÝÏ³ Ë  ó³ ñ³ Ï³ Ý 

Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇó, Ùßï ³ å »ë Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛ³ Ùµ ¨ å ³ ï Ï³ é³ Ýùáí ¿ í»ñ³ µ»ñí»É Çñ 

Ñá·¨áñ Ñáíí³ å »ï Ý»ñÇÝ: 

 ² Ù÷ á÷ »Éáí` Ýß»Ýù, áñ 1821-1823 ÃÃ . º ÷ ñ»Ù Ï³ ÃáÕÇÏáëÇ ³ Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ Ô ³ ñ³ µ³ Õ, µ³ óÇ 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ù»Í ³ ÕÙáõÏÇó, Çñ³ Ï³ ÝáõÙ áã ÙÇ Ñ»ï ¨³ Ýù ãáõÝ»ó³ í: ² Ï³ Ù³  ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ³ ßË áõÛÅ 

³ Ýóáõ¹³ ñÓáõÙ Ñ³ Ûï Ýí³ Í Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ³ Ûë Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý 

·áñÍáõÙ ³ Û¹ ³ é³ ù»ÉáõÃÛ³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ å »ë Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿: Î ³ ÃáÕÇÏáëÇ 

ÝíÇñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ßáõñç Í³ í³ Éí³ Í ó³ ñ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý ÑÇí³ Ý¹³ ·ÇÝ ³ ñÓ³ ·³ ÝùÁ, µ³ óÇ 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý å ³ ï ×³ éÝ»ñÇó, ÏñÏÇÝ ÷ ³ ëï áõÙ ¿ ³ ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ñ 

ó³ ñ³ Ï³ Ý è áõë³ ëï ³ ÝÇ »Ï³ Ùï ³ µ»ñ ·³ ÕáõÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ü ñ³ ÝÇó ëï ³ óíáÕ ß³ ÑáõÛÃÁ è áõë³ ëï ³ ÝÁ 

ã¿ñ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ µ³ ÅÇÝ Ñ³ Ý»É áã ÙÇ ³ ÛÉ ï »ñáõÃÛ³ Ý, ³ é³ í»É ¨ë` ä ³ ñëÏ³ ëï ³ ÝÇÝ: ì »ñáÝßÛ³ É 

³ ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³ Õáñ¹³ Í ï »Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³ Ûï ÝÇ ¿ ¹³ éÝáõÙ Ý³ ¨, áñ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ 

Ý»ñï Ýï »ë³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ å ñáõÙ ¿ÇÝ í»ñÁÝÓÛáõÕÙ³ Ý ¨ ß»Ý³ óÙ³ Ý ßñç³ Ý: Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ 

Ý³ Ë ÏÇÝ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ Ùáï  Ï³ ÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ å ³ ï ÙáÕ ¹ñí³ ·Ý»ñÁ ÷ ³ ëï áõÙ »Ý. ãÝ³ Û³ Í 

ó³ ñ³ Ï³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù»ÉÇù³ Ï³ Ý Ï³ ñ·ÇÝ ¨ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³ ÝÁ í»ñç 

ï ³ Éáõ Ó»éÝ³ ñÏáõÙÝ»ñÇÝ` ã·ñí³ Í ûñ»Ýùáí Ýñ³ Ýù ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ÇÝ ÙÝ³ É Çñ»Ýó Ï³ Éí³ ÍùÝ»ñÇ 

ÇÝùÝÇßË ³ Ý ï »ñÁ` Ñá·³ Éáí Ñå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇ µ³ ñ»Ï»óáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ:  

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

 

Ü »ÉÉÇ ´ ³ Õ¹³ ë³ ñÛ³ Ý - å .·.Ã ., ¹áó»Ýï ,  ² ñä Ð å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ³ ÙµÇáÝ 

E-mail:   nelliohanjanyan@yandex.ru 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  պ.գ.դ., Վ.Ավանեսյանը: 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                 
1
 Â ³ ÕÇ³ ¹Û³ Ý Ø ., ¶ñ³ Ï³ Ý Å³ é³ Ý·áõÃ ÛáõÝ, Ñ. 9, ¿ç 165: 
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ՀՏԴ 3231:37(479.243)                                                                                                           Պատմություն 

  ì º ð ê îÆ Ü  ² ¼¶² ÚÆ Ü  ² ¼² î² ¶ð ² Î ² Ü  Ü à ð úð Ú²  ä ² Úø² ð à ô Ø   

² ð ò ² Ê Æ  Ø ² Úð  ´ à ô ÐÆ  ¸ º ð Æ  Ø ² ê Æ Ü  
 

Ø Ñ»ñ ÐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅáõÙ, µáõհ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï , ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñ, 

ÇÝùÝ³ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý áõÅ»ñ, é³ ½Ù³ Ï³ Ý ·áñÍ, å ñáý»ëáñ³ ¹³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý Ï³ ½Ù:  
Ключевые слова: Арцахское движение, вуз, Степанакертский пединститут, идеологическая борьба, оборонительные 

меры, военное дело, профессорско- преподавательский состав. 

Keywords: the Artsakhi movement, high school, Stepanakert pedagogical Institute, Ideological fight, self-defence forces, military 

science, staff. 
 

М. Арутюнян 

Еще раз о роли вуза Арцаха в национально-освободительной борьбе 
 

Коллектив Степанакертского пединститута на передовой линии идеологического фронта боролся за 

независимость и свободу Арцаха разными способами. Для того, чтобы объединить усилия и 

систематизировать действия студенчества, в институте были созданы подпольные сообщества и 

объединения, которые проводили активную идеологическую работу. Более 400 студентов и многие 

преподаватели отправились на поле боя, чтобы отдать свой гражданский долг Родине, 70 из которых – ценой 

собственной жизни. 

 

M. Harutyunyan 

Once again about the Role of Arstakh University in  the National Liberation Struggle 
 

The staff of Stepanakert Pedagogical Institute fighting for the independence and freedom of Artsakh at the 

ideological forefront used different types and means of struggle. In order to join efforts and organize students‘ 

activities, to ensure active ideological work, there were underground communities and associations formed in the 

Institute. More than 400 students and many lecturers went on the battlefield to discharge their civic duty, 70 of them at 

the cost of their lives. 

 
ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç ÏáÉ»Ïï ÇíÁ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý ×³ Ï³ ï Ç ³ é³ çÝ³ ·ÍáõÙ, 

å ³ Ûù³ ñÇ ï ³ ñµ»ñ Ó¨»ñáí áõ ÙÇçáóÝ»ñáí, Ù³ ñï Ýã»É ¿ Ñ³ ÝáõÝ ² ñó³ Ë Ç ³ ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ Ý ¨ ³ ½³ ï áõÃ Û³ Ý: 

à õë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·»Éáõ ¨ ç³ Ýù»ñÁ Ñ³ Ù³ Ë Ùµ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ÇÝëï Çï áõï áõÙ 

ëï »ÕÍí»óÇÝ ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏÛ³  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ ÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇáõÃ ÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ ñá½ã³ Ï³ Ý »é³ Ý¹áõÝ 

³ ßË ³ ï ³ Ýù ¿ÇÝ Í³ í³ É»É: Ð³ Ûñ»ÝÇùÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí ³ í»ÉÇ ù³ Ý 400 áõë³ ÝáÕÝ»ñ ¨ µ³ ½Ù³ ÃÇí 

¹³ ë³ Ë áëÝ»ñ Ù³ ñï ³ ¹³ ßï  »É³ Ý áõ Çñ»Ýó Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý áõ ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý å ³ ñï ùÁ Ï³ ï ³ ñ»óÇÝ, 

Ýñ³ ÝóÇó ßáõñç ÛáÃ  ï ³ ëÝÛ³ Ï ÝíÇñÛ³ ÉÝ»ñ` Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí… 

 
Ø »ñ Ý³ Ë áñ¹ Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ ï Ï³ Ýß»É »Ýù, áñ ² ñó³ Ë Ç Ù³ Ûñ µáõÑÇ, ÇÝãå »ë 

Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ï³ Û³ ó³ Í µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛ³ Ý, ³ é³ çÝ³ Ñ»ñÃ  

·áñÍ³ éáõÛÃÝ»ñÇó »Ý áã ÙÇ³ ÛÝ ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃ Û³ Ý, ÏñÃ áõÃÛ³ Ý, ·Çï áõÃÛ³ Ý áõ Ùß³ ÏáõÛÃ Ç ¨ 

å »ï áõÃÛ³ Ý ÏÛ³ ÝùáõÙ Ï³ ñ¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ ÛÉ áÉáñï Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñ 

å ³ ï ñ³ ëï »ÉÁ, ³ ÛÉ Ý³ ¨ ³ ½·³ ÛÇÝ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛ³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ ÝÁ, Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý 

·Çï ³ ÏóáõÃÛ³ Ý ³ ×ÇÝ, ÇëÏ Ñ³ ñÏ »Õ³ Í ¹»å ùáõÙ Ý³ ¨ Ñ³ Ûñ»ÝÇ å »ï áõÃ Û³ Ý å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ³ Ý 

·áñÍÇÝ Áëï  ³ Ù»Ý³ ÛÝÇ Ýå ³ ëï »ÉÁ: ² Ûë ï »ë³ Ï»ï Çó, ³ ÛÝ  ·ï Ýí»ó Çñ ÏáãÙ³ Ý µ³ ñÓñáõÃ Û³ Ý íñ³ , 

³ ÝÙÝ³ óáñ¹ Ù³ ëÝ³ Ïó»ó Ñ³ ÝáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç ³ ½³ ï áõÃ Û³ Ý áõ ³ ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ Ý ÙÕíáÕ å ³ Ûù³ ñÇÝ ¨ 

ÑÇß³ ñÅ³ Ý Ó»éÝ³ ñÏáõÙÝ»ñáí Ñ³ ñëï ³ óñ»ó ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ï ³ ñ»·ñáõÃÛ³ Ý ¿ç»ñÁ
1
£  

² ½·³ ÛÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ÝáñûñÛ³  ÷ áõÉÇÝ ² ñó³ Ë Ç Ù³ Ûñ µáõÑÇ Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ý, 

¹³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý ¨ áõë³ ÝáÕ³ Ï³ Ý ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½Ù»ñÇ Ñ³ Ûñ»Ý³ Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ í»ñçÇÝ 

ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ÉáõÛë »Ý ï »ë»É áñáß³ ÏÇ Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³ Ûëûñ ëï ³ ó»É »Ý ëÏ½µÝ³ ÕµÛáõñ³ ÛÇÝ 

Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ Ã »Ù³ ÛÇ Ñ³ Ù³ å ³ ñ÷ ³ Ï áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃ Û³ Ý Ñ³ Ù³ ñ£ ² ñä Ð å ³ ßï áÝ³ Ã »ñÃáõÙ 

Þ³ ñÅÙ³ Ý 10-³ ÙÛ³ ÏÇ ³ éÃ Çí ï å ³ ·ñí»É »Ý ÙÇ ß³ ñù ÝÛáõÃ »ñ, áñáÝóÇó Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ³ é³ ÝÓÝ³ óÝ»É ê . 

Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ
2
, È. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ

1
 Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñÁ£ ä ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ³ ÙµÇáÝÇ ¹³ ë³ Ë áë è . ´ ³ É³ Û³ ÝÇ 

                                                 
1
 ² ½·³ ÛÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÝáñûñÛ³  å ³ Ûù³ ñáõÙ ² ñó³ Ë Ç Ù³ Ûñ µáõÑÇ ¹»ñÇ Ù³ ëÇÝ.- Ø »ëñáå  Ø ³ ßï áó  Ð³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ 

¦Èñ³ ï áõ§ (¶Çï ³ Ï³ Ý Ñá¹í³ ÍÝ»ñÇ å ³ ñµ»ñ³ Ï³ Ý ÅáÕáí³ Íáõ), º ñ., ¦ÈÇÙáõß§, 2015, ¿ç 93-105(ï »ë Ý³ ¨ ëï áñ¨ª 9-ñ¹ ¨ 16-ñ¹ 

Í³ ÝáÃ ³ ·ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ): 
2
 Ê ³ ÝÛ³ Ý ê áÏñ³ ï , ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁ ³ ½·³ ÛÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñáõÙ£ î»ë ¦² ñó³ Ë Ç 

Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ Ý§ (² ñä Ð å ³ ßï áÝ³ Ã »ñÃ ), ÷ »ï ñí³ ñ-Ù³ ñï , 1998 Ã .£ Ü áõÛÝÁ ï »ëª ² ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ã »Å 

ûç³ Ë Á, ¦² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 2(15), ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007, ¿ç 3-6£ 
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Ññ³ å ³ ñ³ ÏÙ³ Ý Ù»ç Ý»ñÏ³ Û³ óí³ Í »Ý áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃ Û³ Ý ³ é³ ÝÓÇÝ ¹ñí³ ·Ý »ñÁ
2
£ 

Â »Ù³ ÛÇ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ Çñ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ï »É ¹»å ù»ñÇ Ù³ ëÝ³ ÏÇó-å ³ ï Ù³ µ³ ÝÇ ³ ÛÉ 

Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñáõÙ
3
£ à õß³ ·ñ³ í ï »Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ Ý ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý 

ÇÝëï Çï áõï Ç Ý³ Ë ÏÇÝ é»Ïï áñ ê »ñ·»Û ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÇ Ñá¹í³ ÍáõÙ
4
£  

Þ³ ñÅÙ³ Ý ³ Ïï ÇíÇëï Ç»ñÇó Ù»ÏÇª Ð³ ÙÉ»ï  ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ ûñÇÝ³ Ïáí Ù³ Ûñ µáõÑÇ ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½ÙÇ 

Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃ Û³ Ý Ñ»ï ³ ùñùÇñ Ù³ Ýñ³ Ù³ ëÝ»ñ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ·ï Ý»É Ð. ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ ÝÇ ·ñùáõÙ
5
£  

² ñä Ð áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ ëË ñ³ ÝùÁ µ³ ó³ Ñ³ Ûï »Éáõ ¨ Ýñ³ Ýó ÑÇß³ ï ³ ÏÁ Ñ³ í»ñÅ³ óÝ»Éáõ Ïáãí³ Í 

³ é³ çÇÝ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ÅáÕáí³ ÍáõÇ
6
 Ññ³ ï ³ ñ³ ÏáõÙÁ Ý³ ¨ Ñ»ï ³ å Ý¹»É ¿ »ñÏñáñ¹ í»ñ³ Ùß³ Ïí³ Í 

Ññ³ ï ³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ Ý³ Ë ³ å ³ ï ñ³ ëï »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ÑÇÙù»ñ ëï »ÕÍ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ï£ ¸ ñ³ Ý 

Ñ³ çáñ¹»É »Ý »ñÏáõ ÏáÉ»Ïï Çí Ù»Ý³ ·ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóáõÙ Ë Ý¹ñá ³ é³ ñÏ³  Ã»Ù³ Ý Ñ»ï ³ ·³  

Éñ³ Ùß³ ÏÙ³ Ý áõ áñáß³ ÏÇ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ ¿ Ñ³ ëóí»É
7
: 

Þ³ ñÅÙ³ ÝÝ áõë³ ÝáÕáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ý í»ñ³ µ»ñÛ³ É ÝÛáõÃ »ñ Ï³ Ý Ý³ ¨ å ³ ñµ»ñ³ Ï³ Ý 

Ù³ ÙáõÉáõÙ
8
£  

à õë³ ÝáÕáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃ ÛáõÝÁ ² ñó³ Ë Û³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÇÝ ³ é³ ÝÓÇÝ ³ ÏÝ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñá¹í³ ÍÇ 

ÝÛáõÃ  ¿ ¹³ ñÓ»É ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇÝ ÝíÇñí³ Í Ñ³ Ýñ³ ·Çï ³ ñ³ ÝáõÙ
9
£  

ÞÝáñÑ³ Ï³ É ³ ßË ³ ï աÝù ¿ Ï³ ï ³ ñ»É È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ ³ é³ çÇÝ 

é»Ïï áñ ² ñå ³ ï  ² í³ Ý»ëÛ³ ÝÁ
10

, áñÁ ² ñó³ Ë áõÙ Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ ëï »ÕÍáõÙÁ Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ 

³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ýí³ ×áõÙÝ»ñÇó ¨ ÐÐ µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ ÏñÃ áõÃ Û³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç Ù»ç 

² ñó³ Ë Ç Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áÉáñï Ç Ý»ñ³ éÙ³ Ý Ï³ ñ¨áñ ù³ ÛÉ»ñÇó Ù»ÏÁ£  

² ñó³ Ë áõÙ µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý Ñ³ ëï ³ ï áõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ ¹ñÙ³ Ý áñáß 

ÑÇÙÝ³ Ñ³ ñó»ñÇÝ »Ý ÝíÇñí³ Í Þ. Ø . ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ ÝÇ áõ ê . ì . ¸ ³ ¹³ Û³ ÝÇ
11

,  ê . ê áõÉ»ÛÙ³ ÝÛ³ ÝÇ
12

   ¨  

Ü . ê ³ ñáõÙÛ³ ÝÇ
13

 Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñÁ£ 

îáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ ÏÁ Ã »Ù³ ÛÇ ³ é³ ÝÓÇÝ ÑÇÙÝ³ Ñ³ ñó»ñÇ ³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓ»É ¿ Ý³ ¨ ³ é³ ÝÓÇÝ 

Ñá¹í³ ÍÝ»ñáí Ï³ Ù ½»ÏáõóáõÙÝ»ñáí
14

: 

Ê Ý¹ñá ³ é³ ñÏ³  Ã »Ù³ ÛÇ í»ñ³ µ»ñÛ³ É Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÝ»ñ Ï³ Ý Ý³ ¨ ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý 

å ³ Ûù³ ñÇÝ ¨, Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë, Ý³ Ñ³ ï ³ ÏÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³ Í ·ñù»ñáõÙ áõ ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñáõÙ, áñáÝó 

Ã í³ ñÏáõÙÁ ß³ ï  ï »Õ áõ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ïå ³ Ñ³ Ýç»ñ£ ¸ ñ³  ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝÁ, Ï³ ñÍáõÙ »Ýù, ãÏ³ £ 

Ü »ñÏ³ Û³ óí³ ÍÇó ³ ñ¹»Ý ÇëÏ å ³ ñ½ ¿, áñ µ³ í³ Ï³ Ý ÝÛáõÃ  ¿ Ñ³ í³ ùí»É »Õ³ ÍÝ ³ ÙµáÕç³ óÝ»Éáõ ¨ 

ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ÇÝãÝ ¿É ÷ áñÓ»É »Ýù ³ Ý»É ëáõÛÝ ß³ ñ³ ¹ñ³ Ýùáí£ 

² ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý Ê ê Ð–Ç ÏáÕÙÇó È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ í³ ñíáÕ Ë ï ñ³ Ï³ Ý 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý å ³ ï ×³ éáí ³ ÛÝå »ë ¿ ëï ³ óí»É, áñ ² ñó³ Ë áõÙ µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý 

Ñ³ ëï ³ ï áõÃ ÛáõÝ µ³ ó»ÉÁ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý³ óí»É ¿£ ² ¹ñµ»ç³ ÝóÇ µéÝ³ ¹³ ï ÇãÝ»ñÝ ³ Ý·³ Ù 

¹³  ¿ÇÝ áõ½áõÙ Í³ é³ Û»óÝ»É È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ ÅáÕáíñ¹³ ·ñ³ Ï³ Ý-³ ½·³ ·ñ³ Ï³ Ý Ï³ ½ÙÁ Ñû·áõï  

³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÇ ÷ áË »Éáõ ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ ÏÝ»ñ ï »õ³ Í ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ ÝÁ£ ² Û¹ Ù³ ëÇÝ íÏ³ ÛáõÙ  »Ý 

                                                                                                                                                                  
1
 ¶ñÇ·áñÛ³ Ý È., À Ý¹Ñ³ ï ³ ÏáõÙ..., î»ë ¦² ñó³ Ë Ç Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ Ý§, ÷ »ï ñí³ ñ-Ù³ ñï , 1998 Ã .£  

2
 ´ ³ É³ Û³ Ý è ., ² ñó³ Ë Ç ·áÛ³ å ³ Ûù³ ñáõÙ Ù»ñ áõë³ ÝáÕÝ»ñÝ »Ý..., ¦² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 1, 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï ,1998, ¿ç 73-76£ 
3
 ´ ³ É³ Û³ Ý è ., ² ñä Ð ßñç³ Ý³ í³ ñï Ý»ñÇ Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý Ë Ç½³ Ë áõÙÝ»ñÁ ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ Ù³ ñï áõÙ, ¦Î ñÃ áõÃ ÛáõÝÁ ¨ 

·Çï áõÃ ÛáõÝÁ ² ñó³ Ë áõÙ§, N 5-6, º ñ¨³ Ý, 2005, ¿ç 126-131, ÝáõÛÝÇª ² ñä Ð Ùï ³ íáñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÁ ¨ ² ñó³ Ë Û³ Ý 

Ñ»ñáë³ Ù³ ñï Á, ¦Î ñÃ áõÃÛáõÝÁ ¨ ·Çï áõÃ ÛáõÝÁ ² ñó³ Ë áõÙ§, N 3-4, º ñ¨³ Ý, 2006, ¿ç 96-97£ 
4
 ê ³ ñ·ëÛ³ Ý ê ., à õë³ ÝáÕÝ»ñÝ áõ ² ñó³ Ë Û³ Ý ·áÛ³ Ù³ ñï Á£ ¦Ð³ Û ½ÇÝíáñ§ (ÐÐ ä Ü  å ³ ßï áÝ³ Ã »ñÃ ), ÃÇí 31(336) 5-12 

û·áëï áë, 2000Ã .£ 
5
 ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ Ý Ð., Ö ³ Ï³ ï ³ ·ñÇÝ ÁÝ¹³ é³ ç(ö³ ëï ³ í³ í»ñ³ ·ñ³ Ï³ Ý ³ ÏÝ³ ñÏ ), º ñ¨³ Ý, 2001£ 

6
 ´ ³ É³ Û³ Ý ì . è ., ´ ³ É³ Û³ Ý è . ² ., Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý Ø . ² ., Ðáõß³ Ù³ ï Û³ Ý ëË ñ³ ÝùÇ, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2002£ 

7
 ´ ³ É³ Û³ Ý ì , ´ ³ É³ Û³ Ý è , Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý Ø ., ² ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ Ý ÝíÇñÛ³ ÉÝ»ñÁ: ² ñä Ð áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½·³ ÛÇÝ-

³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ, º ñ., ¦¼³ Ý·³ Ï-97§, 2009, ´ ³ É³ Û³ Ý è , ê ³ ñáõÙÛ³ Ý Ü ., Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý Ø ., 

² éëï ³ ÙÛ³ Ý ² ., ² ñä Ð Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃ ÛáõÝÁ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇÝ, ê ï ., 2012: 
8
 î»ë ¦² å ³ é³ Å §, N 3-4(80-81), 1-28 ÷ »ï ñí³ ñÇ, 2003 Ã ., ¦Ð³ Ûñ»ÝÛ³ ó å ³ ßï å ³ Ý§, Ù³ ñï  2003 Ã . ¨ ³ ÛÉÝ£ 

9
 à õë³ ÝáÕáõÃ ÛáõÝÁ ¨ Õ³ ñ³ µ³ ÕÛ³ Ý ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÁ£ î»ë Ô ³ ñ³ µ³ ÕÛ³ Ý ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ ï »ñ³ ½Ù. 1988-

1994£ Ð³ Ýñ³ ·Çï ³ ñ³ Ý Ù»Ï Ñ³ ï áñáí, Ð. ² Ûí³ ½Û³ ÝÇ Ë Ùµ., º ñ¨³ Ý, 2004, ¿ç 639-650£ 
10

 ² í³ Ý»ëÛ³ Ý ² . ê ., ÈÔ ä Ð (² ñä Ð). Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý »ñÏñáñ¹ å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ Ý(1990-1994 Ã Ã .), ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2008£  
11

 ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ Ý  Þ. Ø ., ¸ ³ ¹³ Û³ Ý ê . ì ., ê áóÇ³ É-ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý íÇ×³ ÏÁ È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕáõÙ ² ¹ñµ»ç³ ÝÇ 

Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç Ù³ ëÝ³ ×ÛáõÕÇ µ³ óÙ³ Ý å ³ ÑÇÝ, ¦² ñä Ð  ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 1(14), ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 

2007, ¿ç 3-8£ 
12

 ê áõÉ»ÛÙ³ ÝÛ³ Ý ê ., ² ñó³ Ë Ç Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ ÑÇÙÝ³ ¹ñÙ³ Ý ³ ÏáõÝùÝ»ñáõÙ, ¦Î ñÃ áõÃ ÛáõÝÁ ¨ ·Çï áõÃ ÛáõÝÁ ² ñó³ Ë áõÙ§, N 3-4, 

º ñ¨³ Ý, 2002, ¿ç 111-113  
13

 ê ³ ñáõÙÛ³ Ý Ü . ä ., ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç ·áñÍáõÝ»áõÃ ÛáõÝÁ 1973-1974 Ã í³ Ï³ ÝÝ»ñÇÝ, ¦² ñä Ð  

·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 1(17), ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2008, ¿ç 3-7 
14

 Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý Ø . ² ., ² ñä Ð-Ý ² ñó³ Ë Û³ Ý ³ ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ, ² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý 

ÁÝÃ »ñóáõÙÝ»ñ/ ¼»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ ¹ñáõÛÃ Ý»ñ 20-21 ³ å ñÇÉÇ 2009Ã .£ º ñ., ¦¼³ Ý·³ Ï-97§, 2009, 6-8, Ð³ ñáõÃ ÛáõÝÛ³ Ý Ø . ² ., 

² ñó³ Ë Ç Ù³ Ûñ µáõÑÇ áõë³ ÝáÕáõÃ ÛáõÝÁ Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý ¹Çñù»ñáõÙ, ¦Ê ³ Õ³ Õ Î áíÏ³ ëÁª ï ³ ñ³ Í³ ßñç³ ÝÇ 

½³ ñ·³ óÙ³ Ý ·áñÍáÝ§. ÈÔ Ð ¨ ÐÐ ³ ÝÏ³ Ë áõÃ Û³ ÝÁ ÝíÇñí³ Í ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ·Çï ³ ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ »ñ, º ñ., 2011, ¿ç 235-244: 
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Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇóÝ»ñÁ
1
£ 1932 Ã í³ Ï³ ÝÇó ´ ³ ùíáõÙ ·áñÍáÕ ² ä Ø Æ  Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý µ³ ÅÇÝÁ 1969 Ã . 

ï »Õ³ ÷ áË í»ó ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï £ 1973 Ã . Ù³ ëÝ³ ×ÛáõÕÇ ³ é³ çÇÝ, 132 ßñç³ Ý³ í³ ñï Ý»ñÇ ÃáÕ³ ñÏÙ³ Ý 

ï ³ ñáõÙ ³ ÛÝ Ó»éù µ»ñ»ó ³ é³ ÝÓÇÝ µáõÑÇª ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý 

ÇÝëï Çï áõï Ç Ï³ ñ·³ íÇ×³ Ï
2
£ 

Ê áñÑñ¹³ ÛÇÝ ² ¹ñµ»ç³ ÝÇ µéÝ³ ï ÇñáõÃ Û³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ëï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Û³ Ý µáõÑáõÙ 

ÏñÃ áõÃ ÛáõÝ ¿ñ ëï ³ ÝáõÙ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ Ù»ñ Ù³ ñ½Ç »ñÇï ³ ë³ ñ¹áõÃ Û³ Ý ë»ñáõóùÁ£ à õÅ»Õ 

í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃ Û³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ³ Û¹ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ Ù»ñ Ù³ ñ½Ç Ùï ³ íáñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý ¹³ ñµÝáóáõÙ 

³ ÝÃ»Õí³ Í ÙÝáõÙ ¿ÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ï³ ÛÍ»ñÁ, áñáÝù µéÝÏí»óÇÝ Ê ê ÐØ -áõÙ 

í»ñ³ Ï³ éáõóÙ³ Ý áõÕ»·ÍÇ áñ¹»·ñáõÙÇó Ç í»ñ£ Ð³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç ï »ÕÇ áõÝ»óáÕ Ë ÙáñáõÙÝ»ñÝ 

Çñ»Ýó ½·³ ÛáõÝ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ ·ï ³ Ý ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç µáõÑáõÙ£ 

² ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñáí ï ³ ñí»óÇÝ áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ, áñáÝù ·³ Õï Ý³ µ³ ñ Çñ»Ýó 

ç³ Ýù»ñÝ ¿ÇÝ ·áñÍ³ ¹ñáõÙ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ ñá½ã³ Ï³ Ý áõ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ 

áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ£  

¸ »é»õë 1986 Ã . ³ å ñÇÉÇó ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏáõÙ ·áñÍáÕ ¦² ñó³ Ë ³ Ï³ Ý ÙÇáõÃ Û³ Ý§ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇÝ 

Ù³ ëÝ³ ÏóáõÙ ¿ÇÝ áõë³ ÝáÕÝ»ñ, áñáÝù å ³ Ûù³ ñÇ ÷ áñÓ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ áõ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ ÛùաñÇ 

ÏñáÕÝ»ñ  ¹³ ñÓ³ Ý, Ñ»ï ³ ·³ ÛáõÙ ëï ³ ÝÓÝ»Éáí áõë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý Ï³ ½Ù³ Ï»ñå Ù³ Ý, ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý 

ÏáÕÙÝáñáßÙ³ Ý »õ Çñ»Ýó Ñ»ï »õÇó ï ³ Ý»Éáõ ³ é³ ù»ÉáõÃ ÛáõÝÁ£ 

¸ ³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý Ï³ ½ÙÇÝ Þ³ ñÅÙ³ ÝÁ Ý»ñ·ñ³ í»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ Ñ³ ñÏ »Õ³ í áñáß³ ÏÇ ³ ßË ³ ï ³ Ýù 

ï ³ Ý»É
3
£  

 1988Ã . ÷ »ï ñí³ ñÇÝ, »ñµ ³ ñó³ Ë ³ Ñ³ ÛáõÃÛáõÝÁ áï ùÇ »É³ í Ù³ Ûñ Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ Ñ»ï  

í»ñ³ ÙÇ³ íáñí»Éáõ å ³ Ñ³ Ýçáí, ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý 

µ³ ÅÝÇÝ  Ñ³ Ï³ ¹ñí»ó ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ ÝÁ
4
: 

´ Ý³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, å ³ Ûù³ ñÇ »É³ Í Ñ³ ñ³ ½³ ï  ÅáÕáíñ¹Ç ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý áõÕÕáñ¹áõÙÇó ³ ÝÙ³ ëÝ 

ã¿ñ ÙÝáõÙ Ý³ »õ ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç µáõÑÇ ¹³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý Ï³ ½ÙÁ, Ñ³ ï Ï³ å »ëª Ýñ³  

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý³ å »ë ³ é³ í»É ³ Ïï Çí Ù³ ëÁ£ ´ ³ í³ Ï³ Ý ¿ ÑÇß»É, áñ 1988 Ã . ÷ »ï ñí³ ñÇ 13-Ç ³ é³ çÇÝ 

Ñ³ Ýñ³ Ñ³ í³ ùÁ, áñÝ ³ é³ Ýó áõë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý ³ Ïï Çí Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃ Û³ Ý ¹Åí³ ñ ¿ å ³ ï Ï»ñ³ óÝ»É, 

µ³ ó»É ¿ Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç ¹³ ë³ Ë áë ¶ñÇ·áñÇ ² ý³ Ý³ ëÛ³ ÝÁ£ Æ ëÏ »ñµ ÈÔ Æ Ø  

Ù³ ñ½Ë áñÑñ¹Ç ³ ñï ³ Ñ»ñÃ  Ýëï ³ ßñç³ ÝÁ ÷ »ï ñí³ ñÇ 20-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó å ³ ï Ù³ Ï³ Ý áñáßáõÙÁ, áñÁ 

¹³ ñÓ³ í ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏÇó Þ³ ñÅÙ³ Ý ¹áõñë ·³ Éáõ »õ Ñ³ Ù³ ÅáÕáíñ¹³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Í³ í³ ÉÙ³ Ý 

³ ½¹³ ÏÁ, ¦Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç å ñáý»ëáñ³ ¹³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý áÕç Ï³ ½ÙÁ ¹³ ñÓ³ í Ù»ñ 

ÅáÕáíñ¹Ç ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ë áë³ ÷ áÕÁ
5
§£      

1988-Ç ÷ »ï ñí³ ñÇ 27-29-ÇÝ ê áõÙ·³ ÛÇÃ áõÙ Ñ³ Û»ñÇ ó»Õ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ óÝó»ó Ñ³ Ù³ ÛÝ 

Ñ³ ÛáõÃ Û³ ÝÁ, ³ Û¹ Ã íáõÙ ¨ Ù»ñ µáõÑÇ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý µ³ ÅÝÇ  ¹³ ë³ Ë áëÝ»ñÇÝ ¨ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇÝ: È³ ñí³ Í 

Çñ³ íÇ×³ ÏáõÙ ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇ ¹³ ë³ Ë áëÝ»ñÇ ¨ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ ³ Ýµ³ ñï ³ í³ Ý å ³ Ñí³ ÍùÁ, å ³ ï ÅáÕÇ  

¨ Ñ³ ÕÃ áÕÇ  óáõó³ ¹ñ³ Ï³ Ý Ï»óí³ ÍùÁ Ë áñ³ óÝáõÙ ¿ÇÝ Ã ßÝ³ Ù³ ÝùÁ: ² ñó³ Ë ³ Ñ³ Û 

Ùï ³ íáñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý ½·³ ÉÇ Ù³ ëÁ Çñ Ùï ³ íáñ áõ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ³ Ï³ Ý áõÝ³ ÏáõÃ ÛáõÝÝ»ñÝ Ç ëå ³ ë 

¹ñ»ó ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý µéÝ³ ï ÇñáõÃ ÛáõÝÇó ³ ½³ ï ³ ·ñí»Éáõ å ³ Ûù³ ñÇÝ£ 

î³ ñ»ñùÇ Ù»ç ¿ñ áõë³ ÝáÕáõÃ ÛáõÝÁ£ ² ÛÝ ³ ëï Ç×³ Ý³ µ³ ñ ¹³ éÝáõÙ ¿ñ å ³ Ûù³ ñÇ ß³ ñÅÇã áõÅ»ñÇó 

Ù»ÏÁ£ à õë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·»Éáõ ¨ ç³ Ýù»ñÁ Ñ³ Ù³ Ë Ùµ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï áõÙ ëï »ÕÍí»óÇÝ ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏÛ³  

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ ÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇáõÃ ÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ ñá½ã³ Ï³ Ý »é³ Ý¹áõÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù 

¿ÇÝ Í³ í³ É»É: ä ñáý»ëáñ³ ¹³ ë³ Ë áë³ Ï³ Ý ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½ÙÇ ÙÇ ß³ ñù Ý»ñÏ³ Û³ óáõóÇãÝ»ñ ³ ç³ ÏóáõÙ ¨ 

Ë ñ³ Ë áõëáõÙ ¿ÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý³ å »ë ³ Ïï Çí »ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñÇÝ: Ê ê ÐØ  ï ³ ñµ»ñ í³ Ûñ»ñÇó, 

Ñ³ ï Ï³ å »ë  Ø áëÏí³ ÛÇó, È»ÝÇÝ·ñ³ ¹Çó Ã ÕÃ³ ÏÇóÝ»ñ ¿ÇÝ ·áñÍáõÕíáõÙ ² ñó³ Ë , áíù»ñ Ý³ Ë Ý³ Ï³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý Ùß³ ÏÙ³ Ý  »ÝÃ ³ ñÏí»Éáí ´ ³ ùíáõÙ, ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ÙÇ³ ÏáÕÙ³ ÝÇáñ»Ý, Ê áñÑñ¹³ ÛÇÝ 

Ø ÇáõÃÛ³ Ý Ï³ Ûë»ñ³ å »ï ³ Ï³ Ý ß³ Ñ»ñÇ áõ ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý Ý»Ý·³ ÷ áË áõÙÝ»ñÇ ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙ ¿ÇÝ 

Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ ² ñó³ Ë áõÙ ï »ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³ ¹³ ñÓáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ£   

Ö ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝÁ Ñ³ ÝñáõÃ Û³ Ý É³ ÛÝ Ë ³ í»ñÇÝ áõ Ê ê ÐØ  Õ»Ï³ í³ ñÝ»ñÇÝ Ñ³ ëóÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ 

Ñáñ¹³ ó ¹³ ë³ Ë áëÝ»ñÇ Ñ»é³ ·ñ»ñÇ áõ Ý³ Ù³ ÏÝ»ñÇ ÑáëùÁ Ø áëÏí³ , ³ ÛÝáõÑ»ï ¨ Ññ³ å ³ ñ³ Ïí»óÇÝ 

                                                 
1
 Ê ³ ÝÛ³ Ý ê áÏñ³ ï , ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁ ³ ½·³ ÛÇÝ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñáõÙ£ î»ë ¦² ñó³ Ë Ç 

Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ Ý§, ÷ »ï ñí³ ñ-Ù³ ñï , 1998 Ã .£ 
2
 î»ë Î ñÃ áõÃ ÛáõÝÁ, Ùß³ ÏáõÛÃ Á ¨ ëå áñï Á ² ñó³ Ë áõÙ(ï å ³ ·ñí³ Í ¿ ÈÔ Ð ÏñÃ áõÃ Û³ Ý, Ùß³ ÏáõÛÃ Ç ¨ ëå áñï Ç ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ 

³ é³ çÇÝ Ñ³ Ù³ ·áõÙ³ ñÇ ³ éÃÇí), º ñ¨³ Ý, 2006, ¿ç 74£ 
3
 ¶ñÇ·áñÛ³ Ý È., ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝ, 

¦Ð³ Ûñ»ÝÛ³ ó å ³ ßï å ³ Ý§ (² ä ì  ÙÇáõÃÛ³ Ý å ³ ßï áÝ³ Ã »ñÃ ), Ù³ ñï  2003 Ã ., ¿ç 3-4£ 
4
 Ê ³ ÝÛ³ Ý ê . ² ., ² ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ã»Å ûç³ Ë Á, ¦² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 2(15), 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007, ¿ç 3£ 
5
 ¶ñÇ·áñÛ³ Ý È., ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝ, 

¦Ð³ Ûñ»ÝÛ³ ó å ³ ßï å ³ Ý§, Ù³ ñï  2003 Ã ., ¿ç 8£  
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Ýñ³ Ýó Ã ÕÃ³ ÏóáõÃ ÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñá¹í³ ÍÝ»ñÁ ¦Ê áñÑñ¹³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ Õ§ ¨ ³ ÛÉ å ³ ñµ»ñ³ Ï³ ÝÝ»ñáõÙ£ 

Å³ Ù³ նաÏÇÝ ûñ³ ·ñ³ ÛÇÝ ·ñ³ éáõÙÝ»ñ Ï³ ï ³ ñ³ Í ¹³ ë³ Ë áë È. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ íÏ³ ÛáõÃ Û³ Ùµ ê »¹³  

Ô ³ ½³ ÝãÛ³ ÝÝ ³ ÛÝ ¦»½³ ÏÇ ¹³ ë³ Ë áëÝ»ñÇó ¿ñ, áñ Çñ áÕç ³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÁ û·ï ³ ·áñÍáõÙ ¿ñª 

Ñ»é³ ·ñ»ñ ÑÕ»Éáí ¶áñµ³ ãáíÇÝ§
1
£ Î ³ ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ð. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ, ² . Ø Ë ÇÃ³ ñÛ³ ÝÇ ¨ È. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ 

Ññ³ å ³ ñ³ ÏáõÙÁ Ù³ ñ½³ ÛÇÝ Ã»ñÃ Ç 1988 Ã . Ù³ ñï Ç 18-Ç Ñ³ Ù³ ñáõÙ, ê . ¸ ³ ¹³ Û³ ÝÇ ¨ ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ 

µáÕáù-Ý³ Ù³ ÏÁ ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇ í³ Û-·Çï Ý³ Ï³ ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ·ñùÇ Ñ³ ÝÇñ³ íÇ Ï³ ñ¨áñÙ³ Ý ¹»Ù ¨ ³ ÛÉÝ£  

à õë³ ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ ¹³ ë³ Ë áëÝ»ñÇÝ ³ í»ÉÇ áõ ³ í»ÉÇ Ñ³ ×³ Ë  Ï³ ñ»ÉÇ ¿ñ ï »ëÝ»É 

Ñ³ Ýñ³ Ñ³ í³ ùÝ»ñáõÙ áõ óáõÛó»ñáõÙ: ´ áõÑÇó ³ é³ çÇÝ Ñ»é³ ·ÇñÁ ¶áñµ³ ãáíÇÝ, Áëï  È. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ, 

áõÕ³ ñÏí»É ¿ñ 200 áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ ëï áñ³ ·ñáõÃ Û³ Ùµ
2
£ ¸ ³ ë³ Ë áëÝ»ñ Ð. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ, ¶. 

² ý³ Ý³ ëÛ³ ÝÇ, ² . Ø Ë ÇÃ³ ñÛ³ ÝÇ, Ð. Ø áíëÇëÛ³ ÝÇ, ê . ¸ ³ ¹³ Û³ ÝÇ, Î . ² ñ³ ÙÛ³ ÝÇ, è . ´ ³ É³ Û³ ÝÇ, Þ. 

² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ ÝÇ, ê . Ô ³ ½³ ÝãÛ³ ÝÇ, È. ¶ñÇ·áñÛ³ ÝÇ, ê . Ê ³ ÝÛ³ ÝÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ µáí³ Ý¹³ Ï³ ÉÇó 

»ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³ íáñíáõÙ ¿ÇÝ ³ ñó³ Ë ³ Ñ³ ÛáõÃ Û³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ ³ ñ¹³ ñ³ óÇáõÃÛáõÝÝ áõ 

³ Ýßñç»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: 

Ð³ Û ¹³ ë³ Ë áëÝ»րÇ Íñ³ ·ñ»ñÇ áõ ³ Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ Ñëï ³ Ï å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙ ¿ ï ³ ÉÇë 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇóÁ
3
: 

² ¹ñµ»ç³ ÝÇ Õ»Ï³ í³ ñ ßñç³ ÝÝ»ñÁ Ó·ï áõÙ ¿ÇÝ ³ Ùñ³ å Ý¹»É ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÁ 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï áõÙ ¨ å ³ ñ³ å ÙáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ Ù³ ï »Õ ß³ ñáõÝ³ Ï»Éáõ 

³ Ýí³ Ý ï ³ Ï 1988-Ç ³ å ñÇÉ ³ Ùëí³  ëÏ½µÇÝ ÞáõßÇÇó, ² Õ¹³ ÙÇó ¨ ³ ÛÉ ßñçÏ»Ýï ñáÝÝ»ñÇó Ñ³ ï áõÏ 

³ íï áµáõëÝ»ñáí ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï   ï »Õ³ ÷ áË »óÇÝ ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý µ³ ÅÝÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇÝ: ¸ ñ³ Ýáí 

´ ³ ùáõÝ ÑáõÛë áõÝ»ñ Ñ³ Ï³ ÏßÇé ëï »ÕÍ»É Ñ³ Û  áõë³ ÝáÕáõÃÛ³ ÝÁ ¨ Ë áãըÝ¹áï »É Ýñ³  ³ Ïï ÇíáõÃ Û³ Ý 

¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇÝ£  

ê ³ Ï³ ÛÝ Ù³ ÛÇëÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÁ Ù³ ñ½áõÙ í»ñëï ÇÝ ëñí»ó£ ÞáõßÇ ù³ Õ³ ùÇó Ñ³ Û 

µÝ³ ÏãáõÃÛáõÝÁ, Ù³ Ñí³ Ý ëå ³ éÝ³ ÉÇùÇ ï ³ Ï, µéÝ³ ï »Õ³ Ñ³ Ýí»ó Çñ ÍÝÝ¹³ í³ ÛñÇó: 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï áõÙ ³ Ý³ ñ¹³ ñ í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇó áõ Ñ³ ñ¨³ ÝÝ»ñÇ Ï³ Ù³ Û³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

íñ¹áíí³ Í óáõó³ ñ³ ñÝ»ñÁ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ù³ ÛÉ»ñÇ ¹ÇÙ»óÇÝ£ 150-Çó ³ í»ÉÇ ëï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï óÇ 

»ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñ Ùï ³ Ý ÇÝëï Çï áõï , ÙÇ³ ó³ Ý Ñ³ Û áõë³ ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ ³ Ýíï ³ Ý·áõÃÛ³ Ý 

ÝÏ³ ï ³ éáõÙÝ»ñáí ³ é³ ç³ ñÏ»óÇÝ ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇÝ Ë ³ Õ³ ÕáõÃÛ³ Ùµ ³ ½³ ï »É µáõÑÁ: ¸ ³  

Ã »ñ¨ë ÙÇ³ Ï áõÕÇÝ ¿ñ ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÇ Ýáñ ë³ ¹ñ³ ÝùÝ»ñÇó Ë áõë³ ÷ »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ£ Ð³ Û 

»ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñÁ Ñ³ Ý¹»ë µ»ñ»óÇÝ ½ëå í³ ÍáõÃÛáõÝ áõ í×é³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, áñÇó ù³ ñ ¿ÇÝ Ïï ñ»É ³ Ý·³ Ù 

ä ² Î -Ç ³ ßË ³ ï ³ ÏÇóÝ»ñÁ: ² ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý Ê ê Ð ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ø áëÏáíÛ³ Ý Ñáí³ Ý³ íáñÝ»ñÇ 

Ñ»ï  ÙÇ³ ëÇÝ ÝÙ³ Ý ³ éÇÃ Ý»ñ ¿ÇÝ áñáÝáõÙ ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç µáõÑÁ ÷ ³ Ï»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ÇÝãÁ Ýñ³ Ýó 

Ñ³ ßí³ ñÏÝ»ñáí, ÏÃ áõÉ³ óÝ»ñ ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý Ý»ñáõÅÁ£ À Ý¹ áñáõÙ, ÇÑ³ ñÏ», 

áã å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ýáñ»Ý ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý µ³ ÅÇÝÁ ÙÝ³ ó ÷ áÃáñÏíáÕ ² ñó³ Ë áõÙ, ï »Õ³ ÷ áË í»Éáí 

ÞáõßÇ, ÇëÏ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý µ³ ÅÇÝÁ Ñ»é³ óí»ó Þ³ ñÅÙ³ Ý ÏÇ½³ Ï»տÇó, 1988-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ ëÏ½µÇÝ 

ï »Õ³ ÷ áË í»Éáí ì ³ Ý³ Óáñ (Î Çñáí³ Ï³ Ý): 

¸ »å ù»ñÇ ÁÝÃ³ óùÁ óáõÛó ¿ñ ï ³ ÉÇë ½ÇÝí³ Í ÇÝùÝ³ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý ³ ÝË áõë³ ÷ »ÉÇáõÃ ÛáõÝÁ, 

áñáíÑ»ï ¨  ² ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý Ê ê Ð Õ»Ï³ í³ ñÝ»ñÇ é³ ½Ù³ ï »Ýã Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ Û 

µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý µÝ³ ï »Õ³ Ñ³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ ÝÙ»Õ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ³ ñÛáõÝ³ Ñ»ÕáõÃÛáõÝÁ, ¹³ Å³ Ý 

ßñç³ ÷ ³ ÏáõÙÁ ³ ñ¹»Ý ÇëÏ å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ ³ ½¹³ Ýß³ ÝÝ»ñ ¿ÇÝ£ à õë³ ÝáÕáõÃ ÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏáõÙ 

ù³ ÛÉ»ñ ¿ñ Ó»éÝ³ ñÏáõÙ ½ÇÝí³ Í Ï³ Ù³ íáñ³ Ï³ Ý çáÏ³ ï  ëï »ÕÍ»Éáõ áõÕÕáõÃ Û³ Ùµ, áñáÝù áõÕÇÕ 

Ñ³ Ù»Ù³ ï ³ Ï³ Ý ¿ÇÝ ¹»å ù»ñÇ ³ ëï Ç×³ Ý³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ ¨, ÇÑ³ ñÏ», ½ÇÝí³ Í 

ÇÝùÝ³ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛ³ Ý áõ ³ ÝË áõë³ ÷ »ÉÇáõÃ Û³ Ý Ù»ç Ù³ ñ¹Ï³ Ýó(ÙÇÝã̈  ÇëÏ 

áõë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý É³ ÛÝ ßñç³ ÝÝ»ñÇÝ) Ñ³ Ùá½»Éáõ Ñ³ çáÕáõÃÛ³ ÝÁ£ à õë³ ÝáÕ ³ Ïï ÇíÇëï Ý»ñÇó ² ÉÇÏ 

ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÇ íÏ³ ÛáõÃ Û³ Ùµª 1988 Ã . ³ ßÝ³ ÝÁ áõë³ ÝáÕ³ Ï³ Ý ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ ³ ñ¹»Ý Ó¨³ íáñí»É ¿ñ  ÙÇ 

ù³ ÝÇ Ñá·áõó µ³ ÕÏ³ ó³ Í Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ÙÇçáõÏ, áíù»ñ, ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛ³ Ý ¹»å ùáõÙ,  å ³ ï ñ³ ëï  ¿ÇÝ 

½»Ýù í»ñóÝ»É, ë³ Ï³ ÛÝ ¹»é¨ë ÉáõÍí³ Í ã¿ñ ½»ÝùÇ áõ ½ÇÝ³ ÙÃ »ñùÇ Ñ³ ñóÁ£ ² Û¹ çáÏ³ ï Á í»ñçÝ³ Ï³ Ý áõ 

Ï³ ÛáõÝ Ï»ñå áí Ï³ ½Ù³ íáñí»ó, »ñµ áõë³ ÝáÕáõÃ ÛáõÝÁ ï »Õ³ ÷ áË í»ó ì ³ Ý³ Óáñ, áõñ µ³ ñ»Ýå ³ ëï  

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ Ï³ ÛÇÝ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ã³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñ ï ³ Ý»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ£ ² å ³ ·³  çáÏ³ ï Ç ÏáñÇ½Á 

Ï³ ½ÙáÕ 6-7 »ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñÁ Ñ³ ëóñÇÝ Í³ ÝáÃ³ Ý³ É Þ³ ñÅÙ³ Ý ï »Õ³ Ï³ Ý ³ Ïï ÇíÇëï Ý»ñÇ Ñ»ï , ÇëÏ 

»ñ»ÏáÝ»ñÇÝ ä áÉÇï »Ë ÝÇÏÇ Ù³ ñ½³ ¹³ ÑÉÇ×áõÙ ·³ Õï ÝÇ ³ ñ¨»ÉÛ³ Ý Ù³ ñ½³ Ó¨»ñ å ³ ñ³ å »É, ³ ÛëÇÝùÝ 

³ ñ¹»Ý å ³ ï ñ³ ëï íáõÙ ¿ÇÝ ³ é³ çÇÏ³  Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ³ é³ ç³ ¹ñ³ ÝùÝ»ñÇÝ
4
£     

                                                 
1
 ¶ñÇ·áñÛ³ Ý È., ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝ, 

¦Ð³ Ûñ»ÝÛ³ ó å ³ ßï å ³ Ý§, Ù³ ñï  2003 Ã ., ¿ç 8£ 
2
 ¶ñÇ·áñÛ³ Ý È., ² ñó³ Ë Ç å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝ, 

¦Ð³ Ûñ»ÝÛ³ ó å ³ ßï å ³ Ý§, Ù³ ñï  2003 Ã ., ¿ç 3£ 
3
 Ê ³ ÝÛ³ Ý ê . ² ., ² ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ã»Å ûç³ Ë Á£ ¦² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 2(15), 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007, ¿ç 4£ 
4
 î»ë ¦Î ³ ×³ é§ ·Çï ³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝÇ ³ ñË Çí, ·áñÍ 18, Ã . 1, »ñ. ³ £ 
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ê å Çï ³ ÏÇ 1988 Ã . ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ 7-Ç »ñÏñ³ ß³ ñÅÇó ÏÇë³ Ë ³ ñË áõÉ ¹³ ñÓ³ í Î Çñáí³ Ï³ ÝÇ 

Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç ß»ÝùÁ: ² ÛÉ̈ ë Ý³ Ë ÏÇÝ ê Ø Æ -Ç ÏáÉ»Ïï ÇíÇ ÙÝ³ ÉÝ ³ ÛÝï »Õ 

³ ÝÑÝ³ ñÇÝ ¿ñ£ ¸ ³ ë³ Ë áëÝ»ñÇ ¨ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í³ Ù³ ëÝáõÃ ÛáõÝÁ ¹»Ïï »Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ í»ñ³ ¹³ ñÓ³ í  

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï : Þ³ ñÅÙ³ Ý ³ Ïï ÇíÇëï  áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ Ï³ Ù³ íáñ Ù»ÏÝ»óÇÝ ³ Õ»ï Ç ·áï Ç ¨ 

û·ÝáõÃ Û³ Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»óÇÝ ³ Õ»ï Û³ É Ñ³ Ûñ»Ý³ ÏÇóÝ»ñÇÝ£  

ÈÔ Æ Ø  Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ñ³ ï áõÏ ÏáÙÇï »Ç Õ»Ï³ í³ ñ ² . ì áÉëÏÇÝ ëï »ÕÍí³ Í Ï³ óáõÃÛáõÝÇó »ÉùÁ 

Ñ³ Ù³ ñ»ó ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Á Î Çñáí³ Ï³ ÝÇ å »ï ³ Ï³ Ý 

Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ç µ³ Å³ ÝÙáõÝùÇ í»ñ³ ÷ áË »ÉÁ£ ² Û¹ ù³ ÛÉÁ å »ï ù ¿ ¹Çï ³ ñÏ»É 

² ñó³ Ë Ç ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ùß³ ÏáõÃ ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ñÏÝ»ñÁ ² ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý Ê ê Ð 

»ÝÃ³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÇó Ñ³ Ý»Éáõ ¨ Ð³ ÛÏ³ Ï³ Ý Ê ê Ð »ÝÃ³ Ï³ ÛáõÃ Û³ ÝÁ Ñ³ ÝÓÝ»Éáõ ³ ÛÝ áõÕÕáõÛÃ Ç 

Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ, áñÁ ÷ áñÓáõÙ ¿ñ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»É ÈÔ Æ Ø  Ñ³ ï áõÏ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý ÏáÙÇï »Ý£ 

² Õ»ï ³ ÉÇ »ñÏñ³ ß³ ñÅÇ, ßñç³ ÷ ³ ÏÙ³ Ý, ³ ¹ñµ»ç³ ÝóÇÝ»ñÇ ã¹³ ¹³ ñáÕ ³ Ñ³ µ»ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

É³ ñí³ Í ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Çñ³ ¹ñáõÃ Û³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Î Ø Æ  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç µ³ Å³ ÝÙáõÝùÁ 

ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ñ Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÇ ³ Ù»Ý³ ÙÛ³  Ã áÕ³ ñÏáõÙÁ: ² Ûëå »ë, 1987-1988 áõë. ï ³ ñáõÙ 

Ã áÕ³ ñÏí»É ¿  266 Ù³ ëÝ³ ·»ï , 1988-1989-ÇÝ` 229, 1989-1990-ÇÝ` 260, 1990-1991-ÇÝ` 239, 1991-1992-

ÇÝ` 146
1
: 

1989 Ã . ·³ ñÝ³ ÝÁ Ó»éÝ³ ñÏí»óÇÝ áõë³ ÝáÕáõÃÛ³ ÝÁ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå »Éáõ ¨ ç³ Ýù»ñÁ Ñ³ Ù³ Ë Ùµ»Éáõ 

ù³ ÛÉ»ñ£ ¸ ñ³  Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ÇÝ ÙÇ³ íáñáÕ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ ¨ Íñ³ ·ñí³ Í áõ Ýå ³ ï ³ Ï³ áõÕÕí³ Í  

·áñÍ»É³ Ï»ñå , áñÁ Ï³ ÝáÝ³ Ï³ ñ·í³ Í  å Çï Ç ÉÇÝ»ñ Ï³ ÝáÝ³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ£ ² Û¹ Ë Ý¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ 

ÑÇÙÝ³ ¹ñí»ó Ð³ Ûáó ÁÝÏ»ñ³ í³ ñ³ Ï³ Ý ³ ñó³ Ë ³ Ï³ Ý Ïáõë³ ÏóáõÃÛáõÝÁ(ÐÀ ² Î ), áñÁ ³ é³ ç³ ¹ñ»É ¿ñ 

é³ ½Ù³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñ£ ² Ïï ÇíÇëï  áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ 1988-Ç Ù³ ñï  ³ ÙëáõÙ »ñ¹í»óÇÝ ² À Î -Ç 

Ì ñ³ ·ñÇ, Î ³ ÝáÝ³ ¹ñáõÃÛ³ Ý, ½»ÝùÇ ¨ »é³ ·áõÛÝ ¹ñáßÇ íñ³ £ ¸ ³ , ÷ ³ ëï áñ»Ý, ¹³ ñÓ³ í Ýñ³ Ýó 

½ÇÝíáñ³ Ï³ Ý áõ Ïáõë³ Ïó³ Ï³ Ý »ñ¹áõÙÁ£  

Î áõë³ ÏóáõÃÛ³ Ý ß³ ñù»ñÝ ÁÝ¹É³ ÛÝ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù Í³ í³ Éí»ó 

áõë³ ÝáÕáõÃ Û³ Ý ßñç³ ÝáõÙ£ à õë³ ÝáÕ-³ Ïï ÇíÇëï Ý»ñÁ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ß³ ï  ½·áõÛß, ä ² Î -Ç Éñï »ëÝ»ñÇó 

·³ Õï ÝÇ ÙÝ³ Éáõ ¨ å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý Ù³ ñ¹Ï³ ÝóÇó ½»ñÍ ÙÝ³ Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí£ Æ ëÏ ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ 

Ï³ ï ³ ñíáõÙ ¿ñ Ë Çëï  ã³ ÷ ³ ÝÇßÝ»ñáí£ Ø Ç ù³ ÝÇ ³ ÙÇë ³ Ýó ³ ñ¹»Ý Î Ø Æ  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç 

µ³ Å³ ÝÙáõÝùáõÙ ½·³ ÉÇ ¿ñ ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏÛ³  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ Û³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ£ ² À Î -Ç Ñ»ï ù»ñÁ 

Ã ³ ùóÝ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí áñáßíáõÙ ¿ ëï »ÕÍ»É »ñÇï ³ ë³ ñ¹³ Ï³ Ý Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝ, áñÁ Ïáãí³ Í ¿ñ 

Ýáñ ³ Ý¹³ ÙÝ»ñáí Ñ³ Ù³ Éñ»É Ïáõë³ ÏóáõÃ ÛáõÝÁ ¨ ÷ áË ³ ñÇÝ»Éáõ ³ ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ»ÕÇÝ³ Ï³ ½ñÏí³ Í 

ÏáÙ»ñÇï ÙÇáõÃÛ³ ÝÁ£  ² Û¹å »ë ëï »ÕÍíáõÙ ¿ ² ñó³ Ë Û³ Ý áõë³ ÝáÕ³ »ñÇï ³ ë³ ñ¹³ Ï³ Ý 

ÙÇáõÃÛáõÝÁ(² à ô º Ø )£ ² Ïï ÇíÇëï Ý»ñÇó ² ÉÇÏ ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÇ íÏ³ ÛáõÃ Û³ Ùµª ÙÇÝã̈  1989 Ã . ³ ßáõÝÁ 

Ó¨³ íáñí»É ¿ñ Ý³ ¨ áõë³ ÝáÕ³ Ï³ Ý ¦çáÏ³ ï Á§, áñÁ ¹»é ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ã¿ñ ëÏë»É
2
£  

à õë³ ÝáÕ³ Ï³ Ý çáÏ³ ï Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ëÏÇ½µ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É 1989 Ã . ³ ßáõÝÁ, »ñµ Ï³ å  

Ñ³ ëï ³ ï »Éáí ´ »ñ¹³ ÓáñÇ ÇÝùÝ³ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý Ë áñÑñ¹Ç(´ Æ Ê ) Ñ»ï , 10-15 Ù³ ñ¹áõó Ï³ ½Ùí³ Í 

³ é³ ÝÓÇÝ Ë Ùµ»ñáí, ßÇÝçáÏ³ ï Ç å ³ ï ñí³ ÏÇ ï ³ Ï, áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ 10-20 ûñáí Ù»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ ´ »ñ¹³ Óáñ 

áõ ½ÇÝí³ Í Ñ»ñÃ³ å ³ ÑáõÃ ÛáõÝ ï ³ ÝáõÙ »ÝÃ³ ßñç³ ÝÇ 4 ·ÛáõÕ»ñáõÙ£ ² ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ùßï ³ Ï³ Ý 

Ññ³ Ù³ Ý³ ï ³ ñ ãÏ³ ñ, ³ ÛÝ ÁÝï ñíáõÙ ¿ñ ³ é³ ç³ ¹ñ³ ÝùÁ Ï³ ï ³ ñ»Éáõó ³ é³ ç, Ñ»Ýó ³ é³ ç³ ¹ñ³ ÝùÁ 

Ï³ ï ³ ñ»Éáõ í³ ÛñáõÙ£ À Ý¹Ñ³ Ýáõñ Ññ³ Ù³ Ý³ ï ³ ñÁ ² ñÏ³ ¹Ç Î ³ ñ³ å »ï Û³ ÝÝ ¿ñ, áñÇ Ñ»ï  

Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ»óíáõÙ ¿ñ ³ Ù»Ý ÙÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ áñáßáõÙ Ï³ Û³ óÝ»ÉÇë Ñ³ ßíÇ ¿ñ ³ éÝíáõÙ µáÉáñ 

Ù³ ëÝ³ ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ ñÍÇùÁ£  

¶³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½³ ï  áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ ½µ³ ÕíáõÙ ¿ÇÝ Ý³ ¨ 

å ³ ñï Ç½³ Ý³ Ï³ Ý ·áñÍáÕáõÃ ÛáõÝÝ»ñáí, ³ í»ÉÇ Ñ³ ×³ Ë ª ½»ÝùÇ áõ ½ÇÝ³ ÙÃ»ñùÇ Ñ³ ÛÃ ³ ÛÃ áõÙ ¨ 

ï »Õ³ ÷ áË áõÙ, ¹Çí»ñëÇáÝ ·áñÍáÕáõÃ ÛáõÝÝ»ñ ë³ ÑÙ³ Ý³ Ù»ñÓ µÝ³ Ï³ í³ Ûñ»ñáõÙ, áõñ Ý³ ¨ ß÷ áõÙÝ»ñÇ 

Ù»ç ¿ÇÝ Ùï ÝáõÙ ï »ÕÇ µÝ³ ÏÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ª íëï ³ Ñ»ÉÇ Ù³ ñ¹ÇÏ ·ï Ý»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí£  

º ñµ 1990 Ã . ·³ ñÝ³ Ý í»ñçÇÝ é³ ½Ù³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃ ÛáõÝ í³ ñáÕ áõë³ ÝáÕÝ»ñÁ 

³ í³ ñï áõÙ ¿ÇÝ µáõÑÁ, áñáß»óÇÝ ÙÇ Ñ³ ëï ³ ï ³ Ï³ Ù, íëï ³ Ñ»ÉÇ Ù³ ñ¹ Ã áÕÝ»É ï »ÕáõÙ, Ñ³ ÝÓÇÝ 

ü »ÉÇùë ¶³ µñÇ»ÉÛ³ ÝÇ, áñÁ å Çï Ç ß³ ñáõÝ³ Ï»ñ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÝ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï , ÇëÏ Çñ»Ýù ·Ý³ É 

² ñó³ Ë Ç ßñç³ ÝÝ»ñÁ, ï »Õ»ñáõÙ ·áñÍ»Éáõ ¨ ÁÝ¹Ñ³ ï ³ ÏÛ³  Ï³ Ù³ íáñ³ Ï³ Ý çáÏ³ ï Ý»ñ ëï »ÕÍ»Éáõ 

Ýå ³ ï ³ Ïáí£ ² ÉÇÏ ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÝ áõ ² ñÙ»Ý ´ ³ µ³ Û³ ÝÁ µáõÑÝ ³ í³ ñï »É ¿ÇÝ, ÇëÏ Ø Ñ»ñ ´ »·É³ ñÛ³ ÝÝ áõ 

Ü áñ³ Ûñ ¸ ³ ÝÇ»ÉÛ³ ÝÁ ï »Õ³ ÷ áË í»óÇÝ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý áõëáõóÙ³ Ý Ï³ ñ·Ç, áñå »ë½Ç ÙÇ³ ëÇÝ Ù»ÏÝ»ÇÝ 

Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ Ý, áñÁ, Ýñ³ Ýó ÇëÏ ·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ùµª ² ñó³ Ë Û³ Ý ß³ ñÅÙ³ Ý Ã áõÛÉ ûÕ³ ÏÝ ¿ñ, Ã»¨ 

Ù³ ñ½Ç ³ Ù»Ý³ Ù»Í í³ ñã³ ï ³ ñ³ Íù³ ÛÇÝ ÙÇ³ íáñÝ ¿ñ
3
£  ² . ´ ³ µ³ Û³ ÝÁ ¨ Ü . ¸ ³ ÝÇ»ÉÛ³ ÝÁ ·áñÍáõÙ 

¿ÇÝ Ý»ñùÇÝ(Ñ³ ñÃ³ í³ Ûñ³ ÛÇÝ) ·ÛáõÕ»ñÇ, ÇëÏ ² . ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÝ áõ Ø . ´ »·É³ ñÛ³ ÝÁ í»ñÇÝ(É»éÝ³ ÛÇÝ) 

                                                 
1
 Ê ³ ÝÛ³ Ý ê . ² ., ² ½·³ ÛÇÝ-³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý å ³ Ûù³ ñÇ Ã»Å ûç³ Ë Á, ¦² ñä Ð ·Çï ³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ·Çñ§, N 2(15), 

ëï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï , 2007, ¿ç 5£ 
2
 î»ë ¦Î ³ ×³ é§ ·Çï ³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝÇ ³ ñË Çí, ·áñÍ 18, Ã . 1, »ñ. ³ £ 

3
 î»ë ¦Î ³ ×³ é§ ·Çï ³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝÇ ³ ñË Çí, ·áñÍ 18, Ã . 1, »ñ. µ£ 
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·ÛáõÕ»ñÇ »ÝÃ³ ßñç³ ÝÝ»ñáõÙ£ Ø Ç³ Å³ Ù³ Ý³ Ï, ßñçÇÏ çáÏ³ ï áí Ýñ³ Ýù Ù³ ñï ³ Ï³ Ý 

³ é³ ç³ ¹ñ³ ÝùÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³ ï ³ ñáõÙ ² ñó³ Ë Ç ÙÛáõë ßñç³ ÝÝ»ñáõÙ,  Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹ÇÝ ³ Ýå ³ ï ÇÅ 

ãÃ áÕÝ»Éáõ ¨ Í³ Ûñ³ Ù³ ë³ ÛÇÝ ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³ ÏÇãÝ»ñÇÝ Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹Ç Ñ³ ñÓ³ ÏáõÙÝ»ñÇó 

å ³ ßï å ³ Ý»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí£ 1990 Ã . ÑáÏï »Ùµ»ñÇÝ áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ çáÏ³ ï Ç Ù³ ñï ÇÏÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ ëÁ 

Ó»ñµ³ Ï³ Éí»ó Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝÇ ø³ ç³ í³ Ý ·ÛáõÕáõÙ£  

1990Ã . û·áëï áëÇ 11-ÇÝ ÐÀ ² Î -Ç ³ ç Ã ¨Ç ÑÇÙùÇ íñ³  Ð. Ê ³ ã³ ï ñÛ³ ÝÇ Ý³ Ë ³ Ó»éÝáõÃÛ³ Ùµ 

ÑÇÙÝ³ ¹ñí»É ¿ Ð³ Û ³ ½·³ ÛÝ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ×³ Ï³ ï  (Ð² Ö ) é³ ½Ù³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ ÛáõÝÁ, 

áñÇ  ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛ³ Ý ÑÇÙùÁ ¶³ ñ»·ÇÝ Ü Å¹»ÑÇ ¦ò »Õ³ ÏñáÝ§ áõëÙáõÝùÇ ÑÇÙÝ³ ¹ñáõÛÃ Ý»ñÝ »Ý£ 

Î ³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ Û³ Ý Ù»ç,  ÁÝ¹·ñÏí»É »Ý  Ù»Í Ã íáí áõë³ ÝáÕÝ»ñ, áñáÝù ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇó µ³ óÇ(1990-91 Ã Ã . Ññ³ ï ³ ñ³ Ïí»É ¿ ¦² í»ï Û³ ó º ñÏÇñ§ Ã »ñÃ Á) Ù³ ëÝ³ Ïó»É են 

Ý³ ¨ å ³ ßï å ³ Ý³ Ï³ Ý áõ ³ ½³ ï ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÙÇ ß³ ñù Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£  

Ð³ Ûñ»ÝÇùÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí ³ í»ÉÇ ù³ Ý 400 áõë³ ÝáÕÝ»ñ ¨ µ³ ½Ù³ ÃÇí 

¹³ ë³ Ë áëÝ»ñ Ù³ ñï ³ ¹³ ßï  »É³ Ý áõ Çñ»Ýó Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý áõ ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý å ³ ñï ùÁ 

Ï³ ï ³ ñ»óÇÝ... à õë³ ÝáÕÝ»ñÝ ³ ãùÇ ÁÝÏ³ Ý ´ »ñ¹³ ÓáñÇ »ÝÃ ³ ßñç³ ÝÇ, Ð³ ¹ñáõÃ Ç áõ Þ³ ÑáõÙÛ³ ÝÇ 

ßñç³ ÝÝ»ñÇ Í³ Ûñ³ Ù³ ë³ ÛÇÝ ·ÛáõÕ»ñÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ Û³ Ý ÁÝÃ³ óùáõÙ£ à õë³ ÝáÕÝ»ñ ¾ . ´ ³ ñë»ÕÛ³ ÝÇ, 

È. Î ³ ñ³ å »ï Û³ ÝÇ, Æ . Ð³ ëñ³ ÃÛ³ ÝÇ ¨ ³ ÛÉáó ³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý ûñÇÝ³ ÏÝ áõ Ë Ç½³ Ë áõÙÝ»ñÁ á·»ßÝãÙ³ Ý 

³ ÕµÛáõñ ¿ÇÝ µ³ ½Ù³ ÃÇí ³ ½³ ï ³ Ù³ ñï ÇÏÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ, áíù»ñ ï á·áñíáõÙ ¿ÇÝ ³ Ý³ ñ· Ã ßÝ³ ÙáõÝ 

ç³ Ë ç³ Ë »Éáõ, ² ñó³ Ë Ç ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÇó Ñ»ï  ßå ñï »Éáõ í×é³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ùµ£ à õë³ ÝáÕÝ»ñÝ 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ Ñ³ ÏáõÙ óáõó³ µ»ñ»óÇÝ ¹»å Ç é³ ½Ù³ Ï³ Ý ·áñÍÁ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí Ýñ³ Ýó Ñ³ çáÕí»ó 

Ï³ ñ× Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÙÇçáóáõÙ Ó»éù µ»ñ»É é³ ½Ù³ Ï³ Ý ·»ñ³ ½³ Ýó ·Çï »ÉÇùÝ»ñ, Ù³ ñï ³ Ï³ Ý 

ï »Ë ÝÇÏ³ ÛÇÝ ï Çñ³ å »ï »Éáõ áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨, ÇÑ³ ñÏ», ï ³ ñµ»ñ ëï áñ³ µ³ Å³ ÝáõÙÝ»ñ 

Õ»Ï³ í³ ñ»Éáõ ÷ áñÓ áõ ÑÙï áõÃ ÛáõÝ£ Ü ñ³ ÝóÇó ß³ ï »ñÁ Ñ»ï Ù³ Ñáõ ³ ñÅ³ Ý³ ó»É »Ý Ï³ é³ í³ ñ³ Ï³ Ý 

å ³ ñ·¨Ý»ñÇ áõ Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ßù³ Ýß³ ÝÝ»ñÇ£ 

² Ûë ûñ»ñÇÝ, »ñµ Ñ³ Ï³ Ù³ ñï áõÃ Û³ Ý ·áï áõÙ ³ í»ÉÇ ù³ Ý »ñÏáõ ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ Ï Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñíáÕ 

Ññ³ ¹³ ¹³ ñÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹Á å ³ ñµ»ñ³ µ³ ñ Ñ³ Ó³ ÏáõÙÝ»ñ áõ áï ÝÓ·áõÃ ÛáõÝÝ»ñ ¿ 

Ï³ ï ³ ñáõÙ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ½ÇÝí³ Í áõÅ»ñÇ µÝ³ ·Í»ñÇ íñ³ , ÇëÏ Å³ ÙÏ»ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ³ é³ ÛáÕÝ»ñÁ ëË ñ³ ÉÇó 

·áñÍáÕáõÃ ÛáõÝÝ»ñáí Ñ³ Ï³ Ñ³ ñí³ Í »Ý Ñ³ ëóÝáõÙ ³ ñï ³ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ Ñ³ ï áõÏ å ³ ï ñ³ ëï áõÃ ÛáõÝ 

³ Ýó³ Í ³ ¹ñµ»ç³ Ý³ Ï³ Ý ÁÝï ñ³ ½áñÇÝ, áõÕÕ³ ÏÇ å ³ Ñ³ Ýçí³ Í ¿ ² ñó³ Ë Û³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ 

Ñ»ñáë³ Ï³ Ý ¹ñí³ ·Ý»ñÇ áõ ³ ãùÇ ÁÝÏ³ Í ³ ½³ ï ³ Ù³ ñï ÇÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ Ï»ÉÇ í³ ñùÇ Ñ³ Ýñ³ Ñéã³ ÏáõÙÁ: 

² Ûë ³ ½·³ Ýå ³ ëï  ·áñÍáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ï »ÕÝ áõÝÇ ² ñó³ Ë Ç Ù³ Ûñ  µáõÑÇ ¹»ñÇ í»ñ³ ÇÙ³ ëï ³ íáñáõÙÁ: 

º Ã » º ñ¨³ ÝÇ å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ ¹»ñÁ Ý»ñÏ³ Û³ óí»É ¿ ÙÇ ³ é³ ÝÓÇÝ ÅáÕáí³ Íáõáí
1
, ³ å ³  Ù»ñ 

å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ Ù»Ï Ññ³ ï ³ ñ³ ÏáõÃ Û³ Ùµ µ³ í³ ñ³ ñí»ÉÁ ×Çßï  ã¿ñ ÉÇÝÇ, ³ ÛëÇÝùÝª Ñ³ ëáõÝ³ ó»É ¿ 

³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý áõ ÏáÉ»Ïï Çí Ù»Ý³ ·ñáõÃÛ³ Ý Ï³ Ù ÅáÕáí³ ÍáõÝ»ñÇ Ññ³ ï ³ ñ³ ÏÙ³ Ý å ³ ÑÁ, ÇÝãÇ 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  û·ï ³ ·áñÍáõÙÁ Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙ ÏÉÇÝ»ñ »ñÇï ³ ë³ ñ¹ ë»ñÝ¹Ç é³ ½Ù³ Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý 

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ… 

 
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

 

Ø Ñ»ñ Ð³ ñáõÃÛáõÝÛ³ Ý - å .·.Ã ., ¹áó»Ýï ,  ² ñä Ð å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ³ ÙµÇáÝ 

E-mail:   hamher@yandex.ru, kachar.gk.shushi@mail.ru 
 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  պ.գ.դ., Վ.Ավանեսյանը: 

                                                 
1
 º ñ¨³ ÝÇ å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÁ ³ ñó³ Ë Û³ Ý ·áÛ³ Ù³ ñï áõÙ /º ä Ð, Ð³ Û³ ·Çï . Ñ»ï ³ ½áï . ÇÝ-ï .; Ê Ùµ.՝ ² . ê ÇÙáÝÛ³ Ý    

º ñ., º ä Ð, 2011, 256 ¿ç:  
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УДК 94(4)                                                                                                                        Պատմություն 

 

ПОЛИТИКА АВСТРО-ВЕНГРИИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗРУШЕНИЕ  

БАЛКАНСКОГО СОЮЗА 
 

Аревик ПЕТРОСЯН 
 

Ключевые слова: внешняя политика, интересы, военное столкновение,  противоречия, шовинистические настроения, 

союзники, балканский фронт. 

Բանալի բառեր. ³ րտաքին, քաղաքականութÛուն, շահեր, ռազմական բախում,  հակասություններ, շովինիստական, 

տրամադրություններ, ¹³ ßÝ³ ÏÇóÝ»ñ, բալկանյան ճակատ: 
Key Words: Foreign policy, interests, military clash, contradictions, chauvinistic sentiments, allies, the Balkans, front. 

 
Ա. Պետրոսյան 

Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքանությունը ուղղված Բալկանյան միության փլուզմանը 
 
² íëï ñá-ÐáõÝ·³ ñÇ³ ÛÇ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ ´ ³ ÉÏ³ ÝÝ»ñáõÙ Ç ¹»Ùë ´ áõÉÕ³ ñÇ³ ÛÇ ընդդեմ 

ê »ñµÇ³ ÛÇ Ñ³ Ï³ ÏßéÇ ëï »ղÍáõÙնէ: ê ³  Ñ³ ï Ï³ å »ë ³ ñ¹Ç³ Ï³ Ý ¿ñ ³ ÛÝ ³ éáõÙáí, áñ ê »ñµÇ³ ÛÇ áõÅ»Õ³ óáõÙÁ 

Ïëï Çå »ñ ² íëï ñá-ÐáõÝ·³ ñÇ³ ÛÇÝ »íñáå ³ Ï³ Ý å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ ¹»å ùáõÙ ³ í»ÉÇ Ù»Í³ Ã Çí áõÅ»ñ ß»Õ»É éáõë³ Ï³ Ý 

×³ Ï³ ï Çó ¹»å Ç ´ ³ ÉÏ³ ÝÛ³ Ý ×³ Ï³ ï : Ի դեմս Բալկանյան միության Անտանտի կողքին հանդես եկավ լուրջ 
ռազմական ուժ, հետևաբար ավստրոգերմանական դիվանագիտությունը հանգեց այն գաղափարին, որ 
անդամալուծեն այս ուժը` պառակտում մտցնելով բալկանյան բլոկի անդամների շարքերում: 

 

A. Petrosyan 

The   Policy of Austria-Hungary, aimed at the Destruction of the Balkan League 
 

The purpose of the Austria-Hungarian policy treaty was to support Bulgaria as a counterbalance of  Serbia. This 
was especially actual as strengthening of Serbia compelled the Austria-Hungary Empire to divert the most part of the 
armed forces from the Russian to the Balkan military front. The Entente gained mighty military force having  the 
Balkan League on the party, therefore the main task of Austria-German diplomacy was to paralyze this force having 
brought  a split between the  members of the Balkan League. 

 
Целью австро-венгерской политики являлось создании на Балканах, противовеса Сербии в лице  Болгарии. 

Это было тем более актуально, поскольку  усиление Сербии вынуждало Австро-Венгрию в случае европейской 
войны отвлекать большее количество сил с русского на балканский фронт. 
В лице Балканского союза на стороне  Антанты оказалась серьезная военная сила, которая, при  единодушии, 
представляла бы седьмую великую державу в Европе. Поэтому основная задача австро-германской 
дипломатии сводилась к тому, чтобы парализовать эту силу, внеся раскол в ряды участников балканского 
блока. 

 
Лондонский договор, который завершил войну между Балканским союзом (Болгарией, Сербией, 

Грецией, Черногорией) и Турцией,  не принес мира и спокойствия на Балканы. Победа союзников 
была омрачена резкими противоречиями внутри Балканского союза. Вспыхнувший новый 
вооруженный конфликт ввел во временное замешательство великие державы и спутал их карты. 
Парадокс заключался в том, что противоречивые отношения ―союзников‘‘ внутри Тройственного 
союза и Антанты привели к тому, что во время этого конфликта была нарушена сложившаяся ранее 
блоковая схема. В результате Франция – занимала антироссийскую, а Германия – антиавстрийскую 
позиции. 

После благополучного исхода для Сербии всех последствий первого этапа вооруженного 
столкновения на полуострове, по мнению министра иностанных дел Австро-Венгрии Берхтольда, 
Австро-Венгрия в очередной раз убедилась в том, что именно в лице этой балканской страны ‗‘она 
имеет целеустремленного и упорного врага, против которого необходимо организовать все 
враждебные Сербии силы‘‘. Поэтому цель австро-венгерской политики он видел в создании на 
Балканах, в лице  Болгарии – противовеса Сербии, потому что  только ―маленькая и разбитая врагом 
Сербия являлась бы наилучшим разрешением вопроса для Двуединой монархии‘‘. Это было тем 
более актуально, поскольку усиление Сербии вынуждало Австро-Венгрию в случае европейской 
войны отвлекать большее количество сил с русского на балканский фронт. Турция же, на которую 
Германия и Австро-Венгрия рассчитывали в случае войны с Россией, после понесенных потерь была 
ослаблена и могла сковать в Закавказье уже меньшее число русских дивизий. 
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В лице Балканского союза на стороне Антанты оказалась серьезная военная сила, которая ―при 
нерушимом единодушии представляла бы поистине  седьмую великую державу в Европе‘‘. Поэтому 
основная задача австро-германской дипломатии сводилась к тому, чтобы парализовать эту силу, 
внеся раскол в ряды участников балканского блока. Руководители правительств Германии и Австро-
Венгрии задались целью взорвать Балканский союз путем столкновения бывших союзников и создать 
для Сербии угрозу с тыла в лицевраждебной Болгарии. Германский статс-секретарь по иностранным 
делам Готлиб фон Ягов, сменивший на этом посту А. Кидерлен-Вехтера, открыто заявил 
дипломатическим представителям Болгарии и Сербии о том, что если война между ними неизбежна, 
то лучше было бы теперь разрешить все споры путем военного столкновения. Это давало очередное 
подтверждение тому, что рознь, между славянскими балканскими государствами, ведущая к их 
ослаблению, соответствовала интересам Австро-Венгрии и Германии. 

В беседе российского посланника в Болгарии А.Неклюдова с проезжавшим через Софию 
греческим премьером Венизелосом, последний следующим образом определил ―главного врага‘‘ 
союзников – ―это национальный шовинизм, коротый толкает нас друг против  друга на пользу, 
главным образом Австро-Венгрии‘‘. 

Первые видимые трещины в коалиции балканских стран начали проявляться уже во время 
переговоров о заключении перемирия с Портой, и они были немедленно отмечены дипломатами 
Берлина и Вены. Прежде всего – тенденции к отходу от союза балканских государств были замечены 
у отдельных представителей правящих кругов Болгарии и Греции. В последней, согласно донесениям 
военного агента, наблюдалось некое ―пресмыкание перед всем ―германским‘‘ и презрение к 
французам. Король и принцы были проникнуты германскими идеями‘‘, в то время как правящие 
круги Сербии, подвергшиеся сильному давлению со стороны Австро-Венгрии и Германии, 
испытывали острую нужду в поддержке и солидарной политике стран балканской коалиции. 

В качестве определенной альтернативы дипломаты Австро-Венгрии и Германии предлагали 
сербскому правительству искать выхода к Эгейскому морю через Македонию и 
Салоники.Одновременно в Софии Австро-Венгрия и Германия тайно рекомендовали болгарскому 
правительству не уступать Сербии . 

Внутриполитическая обстановка, сложившаяся весной 1913 г. на Балканах, благоприятствовала 
интригам дипломатов Австро-Венгрии и Германии. Неклюдов доносил из Софии о появлении ‗‘в 
болгарских газетах резких выпадов против Сербии и сербов, а также против Румынии‘‘. Все более 
осложнялись отношения между Болгарией и Грецией. Последняя устами своего посланника в Вене 
Георга Стрейта доверительно сообщала главе Австрийского правительства графу К.Штюргку, что 
‗‘… постоянное существование Балканского союза никоим образом не отвечает сокровенным 
желаниям Греции …‘‘ .   

Заявления болгарских политических лидеров в очередной раз укрепили подозрения европейской 
дипломатии о не последней роли Австро-Венгрии в разрушении Балканского союза и о ее влиянии на 
Балканах, в частности, в Болгарии. Проблема болгарского правительства, согласно депешам 
российского посланника Е.Демидова из Афин, заключалась в том, что Болгария еще охотнее 
Румынии прислушивалась к австро-германским предложениям. По его мнению, именно из их рук 
она, в конце концов, получит то, ―в чем мы могли ей отказать, в связи с чем в ущерб нам нарушится 
не только балканское равновесие‘‘. В таком случае он предвидел ― … скорый раздел Сербии между 
Австро-Венгрией и Болгарией‘‘  В доказательство этих предположений греческого министра 
болгарские шовинисты устраивали митинги, требуя от правительства твердого курса по отношению к 
Сербии и Греции. В день подписания  мирного договора с Турцией шовинистическая печать *писала: 
―Война окончилась, да здравствует война!‘‘. 

На Ballplatz Вильгельмштрассе* были вполне удовлетворены таким развитием событий. Австро-
Венгрия всячески подталкивала балканские страны, в частности Болгарию к войне. Не сумев 
склонить к союзу правительство Пашича, австрийское правительство приложило максимум усилий к 
воздействию на софийский кабинет. По донесению Неклюдова, австрийский посланник обещал 
Гешову ―полную поддержку в предстоящих вопросах  Балканского разграничения‘‘. Он предлагал 
также предоставить ей заем и дать гарантию территориальной целостности. ―Болгария может быть 
уверена, -  писал Берхтольд 16 апреля 1913 г. Тарковскому, - что мы окажем ее претензиям самую 
теплую поддержку и согласимся только с таким решением балканской проблемы, которая, по нашему 
мнению, будет соответствовать интересам Болгарии‘‘. Кроме того, он  обещал организовать в 
Албании вооруженное отряды, которые беспокоили бы сербов с тыла. По сообщению росиийского 
посла в Австро-Венгрии Н. Н. Шебеко, Австро-Венгрия ―в настоящее время напрягает все усилия для 
сближения Болгарии с Румынией, опасаясь пуще всего ее сближения с Сербией…‘‘ . В разговоре с 
королем австро-венгерский посланник указал ему на опасность подобного шага, последствием чего 
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явилось бы то, что ‗‘Румыния и Австро-Венгрия окажутся в двух враждебных лагерях‘‘. Поощряя 
претензии болгарских правящих кругов  на Салоники взамен Силистрии, австрийская дипломатия 
хотела примирить Румынию с Болгарией. Таким образом, австро-германская дипломатия трудилась 
над созданием нового политического союза в составе Румынии, Болгарии и Турции. По донесению 
Шебеко, Австро-Венгрией и болгарами разпространялись слухи о состоявшемся соглашении между 
Болгарией и Румынией, для того чтобы побудить сербов и греков к большей уступчивости. 
Румынский посланник в Сербии в беседе с французским военным агентом сказал, ‗‘что  здесь 
возмущены сделанными Австро-Венгрией в Софии без ведома и согласия Румынии заявлениями, что 
последняя будто бы будет действовать совместно с Австро-Венгрией против Сербии в случае новой 
балканской войны‘‘ .  

Кроме того, некоторые послы, согласно секретной телеграмме Демидова от 23.04.1913 г., при 
создавшихся условиях считали целесообразным и оправданным финансовое воздействие на созников, 
но не в виде резкого давления, которое сможет ―их от нас отлучить‘‘, а в более мягкой форме. 
Например, поставить согласие великих держав на принцип военного вознаграждения в зависимости 
от сближения точек  зрения на территориальное размежевание . Особо актульно данное предложение 
было ввиду постоянных обращений к французским банкам за кредитами в связи с финансовой 
истощенностью всех бывших союзников. 

Несмотря на формальное согласие, правители балканских стран уклонялись от участия в 
арбитраже выдвигая разлиные причины. Например, Болгария высказывалась за арбитраж шести 
великих держав, Греция – за арбитраж только России и Германии. Пашич лично не возражал против 
арбитража, но на него оказывали давление другие члены сербского правительства, представители 
армии и флота. 

Одновременно они продолжали обвинять друг друга в провоцированиии войны, нагнетали 
обстановку и продолжали переброску военной силы к границам. 

Надеясь на урегулирование, некоторые послы высказали желание настоять на заседании 
премьеров четырех Балканских стран (Сербии, Болгарии, Греции и Черногории). Министр 
иностранных дел России С.Д.Сазонов предложил им приехать в Петербург для ―обсуждения 
разногласий и способов их решения‘‘.  

Одновременно С. Д. Сазонов советовал Болгарии и Греции для решения их спора избрать 
арбитром Францию.Однако, по донесению российского посла во Франции А.П.Извольского, 
французский посол в Болгарии Палеолог высказал свое отрицательное отношение к мысли об 
арбитраже великих держав Тройственного Согласия в болгаро-греческом споре, ибо он ‗‘опасался 
вызвать неудовольствие обеих сторон и подчеркнуть противоположность между группами великих 
держав‘‘. Министр иностранных дел Франции Ж.М.Пишон также возразил против подобного 
арбитража, полагая, что это вызовет противодействие со стороны Тройственного Союза и обострит 
контраст между обеими группами держав. В качестве выхода из данной ситуации, он предложил 
Греции и Болгарии самим обратиться к державам Тройственного Согласия с просьбой об арбитраже, 
только в таком случае они могли бы согласиться на желание спорящих сторон. 

Несмотря на то, что все высказались за участие в совещании, на деле главы правительств, тянули с 
ответом. Тем временем в политической жизни Болгарии произошли значительные перемены: глава 
правительства Гешов письмом представил королю отставку своего кабинета.  

Новый кабинет, возглавленный Даневым, состоял из коалиции нескольких партий. 
Болгарские политические деятели решили говорить языком войны. Так, например, в русофобских 

статьях газет ‗‘Утро‘‘ (писателя и депутата Д. Страшимирова) и ―Речь‘‘ (публициста и идеолога 
‗‘либеральной‘‘ партии Ионкова-Владыкина) – писалось, что ― … необходимо порвать с Россией и 
вступить в соглашение с Австро-Венгрией, интересы которой вполне совпадают с интересами 
Болгарии‘‘. Шовинистические проавстрийские круги во главе с царем Фердинандом решили разбить 
Сербию и Грецию и установоть на полуострове свое господствующее положение.Таким образом, 
австро-германской дипломатии удалось расколоть союз балканских государств. 

Видя провал своих инициатив, Сазонов заявил болгарскому посланнику, что Болгария, подчиняясь 
внушениям Австро-Венгрии, совершает акт предательства по отношению к славянскому делу.‗‘Это 
безнравственно и может привести к горькому разочарованию‘‘. Однако Болгария не только 
подчинялась внушениям Австро-Венгрии, но и активно использовала ее помощь и поддержку, 
получив 80 тысяч ружей, пушки, лошадей. По сообщениям российского военного агента в Сербии от 
4 июня 1913 г. ―Австро-Венгрия снабжала Болгарию военным материалом, перевозя его через Дунай. 
В южной Венгрии болгарские агенты продолжают закупать для армии лошадей‘‘. 

На Балканах вновь началаясь война. Используя фактор внезапности, болгарская армия 
продвинулась на 5 – 10 км. заняв ряд населенных пунктов. Вскоре сербская и греческая армии сами 
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перешли в контрнаступление и отбросили болгар за пределы исходных позиций. Авантюристические 
планы Фердинанда и генерала Саввова потерпели крах впервые же дни конфликта. Уже через два дня 
после начала военных действий болгарская армия вынуждена была перейти к обороне. Часть 
болгарских правителей во главе с Д. Даневым, видя провал своей политики, склонна была 
представить случившееся в виде пограничного инцидента и пойти на компромисс. Однако сербские 
войска оказали болгарам упорное сопративление в районе р. Брегальницы. Не принесли болгарам 
успеха и вспомогательные операции против греческих войск в районе нижнего течения р. Струмы и 
на территории от Струмы до р. Вардар. Правительства Сербии и Греции решили воспользоваться 
благоприятной возможностью и объявили войну Болгарии, отдав приказ о наступлении. Войну 
Болгарии объявила также Черногория. 

Спровоцировав военный конфликт, Болгария приговорила себя на позорное поражение. Совершая 
нападение на своих прежних союзников, болгарское правительство рассчитывало, что Германия и 
Австро-Венгрия сумеют удержать Румынию от вступления в войну. Этот рассчет оказался 
ошибочным.  

В этой ситуации кабинет Данева предложил начать переговоры, но бывшие союзники ответили 
отказом и начали широкие наступательные действия, стремясь отбросить болгар за пределы 
исходных позиций. 

Усилия России были направлены к скорейшему прекращению военных действий, во всяком 
случае, к их локализации. В последнем ее поддерживали Франция и Англия. С.Сазонов полагал в тот 
момент, что нужно выждать подходящий момент для примирительного воздействия на воюющих. Он 
предупредил Сербию и Грецию против ослепления успехами, указывая, что продолжение войны 
приведет к полному истощению обеих сторон и возможному вмешательству Австро-Венгрии. 
Правительство С. Данева в эти критические дни демонстрировало полную беспомощность. 26 июня 
(9 июля) 1913 г. А. Неклюдов так характеризовал царящую атмосферу: ―Здесь все начинают 
сознавать, что болгарское дело проиграно, и что болгары потеряют бесповоротно всю 
Македонию…‘‘. 

 Война между союзниками окончательно превратилась во Вторую Блаканскую. 
Европейская дипломатия в который уже раз оказалась бессильной мирным способом разрешить 

балканский вопрос, и ей оставалось только с возмущением смотреть на ―страшные последствия 
кровавого безумия, овладевшего сербами,  болгарами и греками‘‘  

Австрийское правительсто сначала было довольно выступлением болгар, расколовшим, наконец-
то, Балканский союз, но затем стало проявлять серьезную озабоченность и было готово к 
вмешательству в вооруженный конфликт. Надеясь на победу Болгарии, Австро-Венгрия собиралась 
воспрепятствовать возможным русским попыткам заступиться за Сербию, но после того как стало 
ясно, что болгары будут разбиты, Австрия начала готовиться выступить в поддержку царя 
Фердинанда, атаковав Сербию с тыла. Уже к 13 июля 1913 г. подготовка к мобилизации в основном 
была завершена. При этом она еще расчитывала на поддержку Германии, но последняя сумела 
убедить Австро-Венгрию в несвоевременности такого шага. После того, как в декабре 1912 г. 
прозвучал предостерегающий голос Англии, правительство Германии, так же как и в дни агадирского 
кризиса, предпочло воздержаться от войны. Большое влияние на решение Германии оказал также 
военный фактор. Представитель России в Берлине С. Н. Свербеев сообшал еще об одном важном 
обстоятельстве, которое способствовало этому решению. Как раз в 1913 г. в рамках исполнения 
нового военного закона были начаты чрезвычайные мероприятия по усилению германской армии. 
Они должны были дать эффект лишь только к концу года, но не ранее . Германское правительсто 
учитывало также, что Балканы снова оказались в лагере Антанты: Болгария разбита, а Румыния и 
Греция стояли настороне Сербии. 5 июля 1913 г. кайзер решил предостеречь австрийцев и поручил 
сообщить в Вену, что он считает серьезной ошибкой графа Берхтольда его решение занять в 
отношении Монастира ту же позицию, которая была в свое время занята им в отношении Дураццо. 
Ввиду столь определенной позиции своей союзницы, правительству Австро-Венгрии ничего не 
оставалось, кроме как подчиниться указаниям Германии. Они звучали тем более повелительно, что 
немцев энергично поддержала Италия. 

20 июля турки вступили в Адрианополь. В связи с этим болгарский царь Фердинанд уже 19 июля 
1913 г. отправил Николаю ІI телеграмму следующего содержания:  ―Болгария, окруженнная армиями 
пяти соседних государст, находится на пороге гибели … Прошу заступничества Вашего Величества в 
том, чтобы турки приостановили свое нашествие на территориях, приобретенных кровью сотни 
тысяч болгар, и в том, чтобы положить конец истреблению христианских народов‘‘ . Одновременно 
болгарский монарх с подобным же письмом обратился к австрийскому императору. По донесению 
Кудашева, единственное, на что была способна Австро-Венгрия после очередной настоятельной 
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просьбы Болгарии – это сделать вторичное представление Порте о неприкосновенности линии Энос – 
Мидия. Таким образом, после предостережений со стороны Германии, Австро-Венгрия не оказала 
Болгарии ожидаемой поддержки. 

Не имея возможности оказать какое-либо давление и переломить ход событий, Центральные 
державы продолжали выжидать. Разгром Болгарии произвел тягостное впе чатление в России. 

 Пытаясь остановить Турцию, Сазонов предлагал ряд принудительных мер. Особый интерес 
может представлять донесение российского военного агента в Турции о возможности высадки 
десанта . Однако попытка России организовать в Константинополе демарш великих держав в пользу 
Болгарии натолкнулся на сопротивление держав Тройственнохо союза, которые выразили свое 
несогласие с морской демонстрацией. Послы центральных держав в Петербурге тотчас донесли, что 
не исключается возможность вторжения России в Западную Армению. Это вызвало переполох не 
только в Берлине и Вене, но и в Париже и Лондоне. Франция и Англия также стремились вести 
осторожную политику и не идти на конфликит с Турцией, отвергли предложение России. По этому 
поводу российский посол во Франции А.П.Извольский сообщал, что французское правительство 
встревожено последними заявлениями Петербурга. По сведениям Пишона, ‗‘ни Англия, ни Германия, 
ни Австро-Венгрия не согласятся участвовать в морской демонстрации, которая сама по себе 
предстваляет непреодолимые технические трудности. Что же касается, нашего единоличного 
выступления против Турции, то оно, по его мнению, чревато серьезными опасениями для 
европейского мира и может вызвать встречное противодействие как со стороны Австро-Венгрии, 
которая воспользуется этим, чтобы надавить на Сербию, так и Германией, которая не откажется от 
своей роли защитницы Турции и вряд ли хладнокровно отнесется к событиям в Малой Азии‘‘ . 
Западные партнеры дали понять, что не одобряют ‗‘единоличных‘‘ шагов России. Вместе с тем как 
министр иностранных дел Англиии Э.Грей, так и Пишон осудили переход турецкими войсками 
установленной мирным договором границы. 

Разнобой в позициях великих держав позволил Турции игнорировать высказанные ей 
предупреждения. Великий визирь, по донесению российского посла Болгарии  Гирса из 
Константинополя, убеждал, что не отсутствие доброй воли, а полная невозможность заставляет его 
оставлять войска в Адрианополе, в противном случае вспыхнет – революция. К этому времени 
австро-германский блок стал склоняться к поддержке турецких притязаний. Ягов говорил о 
трудности выдворения турок из Адрианополя, а германскийпосол в Константинополе Г. Вангенгейм, 
вторя великому визирю, пугал возникновением в Турции анархии и бесчинств, если ее вновь лишат 
этого города. В этих условиях Сазонову ничего не оставалось другого как согласиться на 
исправление линии Энос – Мидия в пользу Турции. Тем более, что осуществить угрозу относительно 
―изолированных действий‘‘ против Турции царское правительство не решилось. Таким образом, 
русская дипломатия вынуждена была отказаться от своего требования сохранения Адрианополя за 
Болгарией. Связано это было прежде всего с тем, что она не получила достаточной поддержки от 
остальных участников Антанты – Англии и Франции.  

В этом положении разбитой Болгарии пришлось капитулировать. Завершился балканский 
вооруженный конфликт  распадом Балканского союза. 

Германия и Австро-Венгрия тем временем продолжали усилия по расколу Балканских государств, 
стремясь противопоставить Сербии турецко-болгаро-румынскую комбинацию. 

• Прим. автора: Улица в Берлине, на которой находилось министерство иностранных дел 
Германии, ―HausamBallplatz‖ больше не употребляется. 

 
Основными источниками являются архивные материалы АВПРИ (Архива Внешней 

Политики Российской Империи) и РГВИА (Российского Государственного Военно-
Исторического Архива). 
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ՀՏԴ 913.1 (479.243)                                                                                Պատմություն 
 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՐՑԱԽԸ (ԳԱՐԴՄԱՆՔ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ)`   

ԱՐՑԱԽ  «ԱՇԽԱՐՀԻ» ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ  Է 
 

Նունե ՍԱՐՈՒՄՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր. Արցախ¸Ուտիք¸ Գարդմանք¸ էթնիկ տարածք¸ մելիքություն¸Գյուլիստան¸ բռնագաղթ¸ Քուստ-ի-
Փառնես¸ Կողթ¸ Մեծ Կողմանք¸ Տուս-Քուստակ¸ Շակաշեն¸ Ելիզավետպոլի նահանգ¸ պայմանագիր¸ տեղաշարժ¸ 
ազատագրական պայքար¸ զանգվածային բնաջնջում¸ Շահումյանֈ 

Ключевые слова:Арцах, Гардманк, Утик, Шаумян, этническая территория, меликства, Гюлистан, выселение, Куст-и-

парнес, Кохт, Тус-Кустак, Метс-Кохманк, Шакашен, Елизаветполская губерния, договор, делегация, переселение, 

освободительная борьба, массовое уничтожение. 

Key words:  Artsakh, Gardmank, Utig, ethnic area, melikdom, Gulistan, eviction, Kust-i-Parnes, Koght, Mets Kogmank, Tus-Kustak, 

Shakashen, The province of Elizavetpol, agreement, upheaval, liberation struggle, massive genocide, Shahumyan. 
 

Н.Сарумян  

Северный  Арцах - историко-географическая часть Арцахского «мира»   

 

Северный Арцах - исконно армянская земля и неотъемлемая часть Арцаха и частично - Утика. В статье 

представлена историческая  география  Арцаха и Утика, частью которых является Северный Арцах, а также 

рассматривается  процесс дальнейших политико-географических изменений в истории региона. Особое 

внимание уделяется периоду насильственного введения данной территории в состав Азербайджанской ССР. 

Отмечается, что на всем протяжении существования СССР главной целью руководства  Азербайджана было 

стремление очистить исконно армянские земли от коренных жителей и создать тюркское государство. 

Однако, несмотря на всяческие угрозы и попытки вытеснения армянского населения, армяне Северного 

Арцаха смогли отстоять свою свободу и целостность территории вплоть до 1991 года. 

 

N.Sarumyan  

North Artsakh is the Historical  Geographical Area of the Artsakh ’’World’’ 

 

The idea that North Artsakh is an inseparable part of the historical Artsahk ‗‘World‘‘ is illustrated in the article. 

Accordingly the history of the administrative unit and the political borders of Artsakh and its Northern part are 

presented. The  process of further political and geographical changes in the history of the region is considered as well. 

Then the political pressure on  many regions of historical Armenia, such as Nakhichevan, Nagorno and North Artsakh 

in ‗‘Fraternal Azerbaijan‘‘ and one part of Javakheti and Gugark in Georgia with adopted program of Stalin‘s 

authorities in the conditions of Soviet regime is presented. 

It is noted that throughout the existence of the USSR, the aspiration to clear the Armenian lands of aboriginals and 

to create the Turkic state was a main goal of the leadership of Azerbaijan. 

However, despite all threats and attempts of replacement of the Armenian population, Northern Artsakh's 

Armenians could defend the freedom and integrity of the territory up to 1991. 

 
Հոդվածում  լուսաբանվում է այն միտքը¸ որ Հյուսիսային Արցախը պատմական Արցախ «աշխարհի» 

անբաժանելի մաս է  հանդիսանումֈ Ըստ այդմ էլ  ներկայացվում է Արցախի և նրա Հյուսիսային մասի 
վարչաքաղաքական սահմանները¸ վարչական միավորի պատմական անցյալը¸ լուսաբանվում է 
ուսումնասիրվող տարածքների միասնական էթնիկ և տնտեսական տարածք հանդիսանալու 
հանգամանքըֈ  

Ներկայումս Հյուսիսային Արցախի և նրա մի մասը կազմող Շահումյանի տարածքը բռնազավթված է 
Ադրբեջանի կողմից¸ իսկ շահումյանցիները` զրկված են իրենց հայրենի օջախներիցֈ 

 

Արցախը զբաղեցնում է Փոքր Կովկասի հարավ-արևելյան լեռնոտ տարածքը¸ Մեծ Հայքի ծայր 

արևելյան հատվածի մի մասըֈ Նրա սահմաններն արևմուտքում հասնում են Սյունյաց 

աշխարհին`մինչև Սևանա լճի արևելյան ափերը¸հյուսիս-արևելքում` Ուտիքին¸ հարավում` 

Երասխ(Արաքս) գետին¸ արևելքում` խորանում Մուխանքի դաշտաբերանին¸ իսկ հյուսիսային և 

արևելյան սահմանագիծը բացահայտ չի երևում¸ այլ թվում է¸ թե այն բաժանվում է լեռների 

ստորոտներով¸ մասնավորապես Խոչքար լեռներով և Շամքորի անջրպետով¸ իսկ արևմուտքից 

եզրագծվում է Սյունյաց Աղավնու(Հագարու) գետով¸որոնք պարսպում են նրա ելքը և փոխում ջրերի 

ընթացքը¸ որովհետև Սյունիքում գետերը հյուսիսից և ելքի կողմից իջնում են Գեղամա լեռներով 
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դեպի մեծ Երասխը¸ իսկ Արցախում արևմուտքից արևելք դեպի Կուր գետն են հոսում¸ ոռոգելով 

Ուտիքի դաշտը¸ որտեղ ամենահզորը ամենահյուսիսայինն է`Թարթառը կամ Թերթերը¸ ըստ մեր 

նախնիների` Տրտուն¸ որը բխելով Վայոց ձոր և Զանգեզուր լեռների թիկունքից¸ անցնելով Խաչենի 

խոր ձորերով¸ դուրս է գալիս Ուտիքի Առանձնակ դաշտը` անցնելով Պարտավ քաղաքի մոտով1ֈ 

Արցախ-Ուտիքը  ֆիզիկա-աշխարհագրական իմաստով զբաղեցնում էր ներկայիս ԼՂՀ 

Հադրութի¸ Մարտակերտի¸ Մարտունու¸ Ասկերանի¸ Շուշիի¸ Շահումյանի¸ Քաշաթաղի և 

ազատագրված Քարվաճառի¸ ինչպես նաև Գետաբեկի¸ Թոուզի¸ Շամխորի¸ 

Քարհատի(Դաշքեսանի)¸ Խանլարի¸Ջաբրաիլի¸ Ֆիզուլու շրջանները2ֈ 

Հյուսիսային Արցախը`Գարդմանքը (նաև Գարդման¸ Ուտիք¸ Հյուսիսային Արցախ)` որը 

համընկնում է Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի տարածքին և հանդիսանում է գարդմանահայերի 

կողմից կիրառվող տվյալ նահանգի անվանումը¸ Ադրբեջանի մեկ այլ¸ տարածքում մնացած 

Գարդմանքի հողերի ընդհանուր¸ առավել չկիրառվող անվանումն էֈ Զբաղեցնում է Սևանա լճից 

արևելք և Կուր գետից արևմուտք ընկած տարածքները` պատմական Ուտիք նահանգի Շակաշեն¸ 

Գարդմանք¸Տուչկատակ¸ Ուտի առանձնակ¸ Առանռոտ¸ Աղուէ գավառների մեծ մասը¸ որը 

կազմում է ներկայիս Ադրբեջանի հանրապետության հյուսիս-արևմտյան շրջաններըֈ 

 Գարդմանքում է գտնվում Տիգրանակերտներից  մեկը¸ որը հիմնադրել է Տիգրան Բ Մեծը Ք.ա. 

95-55թվականներին3ֈ 

Դաշտային կամ Հյուսիսային Արցախը աշխարհագրական շրջանն է այժմյան Ադրբեջանի 

տարածքում` Կուր գետի և Մռավի լեռնաշղթայի միջևֈ 

Դաշտային Արցախի տարածքը համընկնում է Մեծ Հայքի Ուտիք աշխարհի Գարդմանք գավառի 

հետֈ Քանի որ Դաշտային Արցախը գտնվում է Լեռնային Արցախից(Ղարաբաղից) հյուսիս¸ այն 

հաճախ կոչվում է նաև Հյուսիսային Արցախֈ 

Ըստ Ղ. Ինճիճյանի` բուն Գարդմանքը տեղադրվում է Շամքորի ու շրջակայքի վրա¸ ձգվելով 

դեպի արևմուտք4ֈ 

Վաղ միջնադարում տարածաշրջանը ներառում էր Մեծ Հայքի Արցախ և Ուտիք նահանգներից 

մի քանի գավառներ¸ ինչպես¸ օրինակ` Կողթ¸ Քուստ-ի-Փառնես¸Գարդման¸ Շակաշեն և այլնֈ 

Միջնադարում տարածքն ավելի հայտնի էր Գարդման անունով¸ իսկ ուշ միջնադարում կազմում էր 

Գանձակի (Գյանջայի) խանությունըֈ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո հայտնի էր 

Ելիզավետպոլի նահանգ անվամբֈ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո  երկրամասը 

միացվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը և տրոհվեց վարչական մի քանի շրջանների մեջֈ Դրանք 

են` Գետաբեկի¸ Դաշքեսանի¸ Թոուզի¸ Խանլարի¸ Կասում-Իսմայիլովի (Գյուրանի)¸ Ղազախի¸ 

Շամխորի և ներկայիս ԼՂՀ մաս կազմող¸ սակայն Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված` Շահումյանի 

շրջաններըֈ 

Երկրամասն իր մեջ ներառում է Սևանի և Մռավի լեռնաշղթաներից սկիզբ առնող և աջ կողմից 

Կուր գետի հետ միախառնվող` Ասրիկ¸ Զակամ¸ Շամքոր¸ Արթինաջուր (Կոշկար)¸ Գանձակ¸ 

Կուրակ և Սևջուր գետերի ջրահավաք ավազանները¸ ինչպես նաև` Ջողազ¸ Աղստև և Տավուշ 

գետերի ստորին հոսանքի շրջաններըֈ 

Հյուսիսային Արցախ կոչված երկրամասն¸ ըստ «Աշխարհացոյց»-ի ներառում էր Մեծ Հայքի 

Արցախ և Ուտիք նահանգներից 3-ական գավառներ. Արցախից` Քուստ-ի-Փառնես կամ 

Միջնարցախ¸ Կողթ (ընկնում է Գեղամա ծովի ելքի Շամքոր և Խոչքար գետերի ակունքների 

միջև¸Այրում գավառում)¸ և Մեծ Կողմանք(Թարթառի հյուսիսային կամ ձախ կողմում է¸ 

Չլաբերդում)5¸ իսկ Ուտիքից` Տուս-Քուստակ¸Գարդման1 (տարածվում է Շամքոր գետի վերին 

                                                 
1ԱլիշանՂ.¸ Արցախ¸ 1993¸ Երևան¸ էջ 5ֈ 
2Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ(ՂԱՊ)¸ հանրագիտարան¸ Երևան¸ 2004¸ էջ 232ֈ  
3Կարապետյան Ս.¸Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում¸ Երևան¸ 

1999¸ էջ 227ֈ 
4Ինճիճեան Ղ.¸ Ստորագրութիոն Հին Հայաստանեայց¸ Վենետիկ¸ 1822¸էջ  338ֈ Տես նաև` Ուլուբաբյան Բ.¸Դրվագներ 

Հայոց արևելից կողմանց պատմության¸(5-7-րդ դարեր)¸Երևան¸ 1981¸ էջ 35ֈ 
5Ալիշան Ղ.¸ Արցախ¸Երևան¸ 1993¸ էջ 10ֈ 
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հոսանքի շրջանում) և Շակաշեն (գավառի պատմաաշխարհագրական նշանավոր վայրը Գանձակ 

քաղաքն է¸ որը կառուցվել է 12-րդ դարում)2ֈ 

Արտաշես Ա-ի և նրա ժամանակակցի` Ծոփքի թագավոր Զարեհի մասին հույն աշխարհագետ 

Ստրաբոնը3 հաղորդում է¸ որ նրանց ժամանակներում իրենց երկրների բնակչությունը միալեզու 

էր¸ այսինքն խոսում էին միայն հայերենֈ Սրանից հետևում է¸ որ Մեծ Հայքի հյուսիսարևելյան 

շրջանների¸ այսինքն` Արցախ-Ուտիքի բնակչությունը իրենց մասնակցությունն են բերել հայ 

ժողովրդի կազմավորման ընթացքին և դարձել նրա անքակտելի մասըֈ Ինչպես Արտաշեսյանների¸ 

այնպես էլ Արշակունիների թագավորության ժամանակաշրջանում Արցախն ու Ուտիքը կազմում 

էին Մեծ Հայքի անբաժանելի մասերըֈ Իբրև Հայաստանը կազմող մասեր-նահանգներ` վերջիններս 

հիշատակվում են Ստրաբոնի¸Պլինիոս Ավագի¸ Պտղոմեոսի¸ Ստեփանոս Բյուզանդացու և այլոց 

երկերումֈ Այս ու բազմաթիվ այլ հեղինակներ նշում են¸ որ Հայաստանի սահմանը 

հյուսիսարևելքում անցնում էր Կուր գետով4ֈ 

1804-1813թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի ու 

Պարսկաստանի միջև Գյուլիստանում կնքվեց հաշտության պայմանագիր¸ ըստ որի Արցախը¸ այդ 

թվում Գյուլիստանի մելիքությունը և հարավային Կովկասի տարածքների մեծ մասն անցել են 

Ռուսաստանինֈ 19-րդ դ. Գյուլիստանը ներառված էր Ելիզավետպոլի նահանգի Ջվանշիր գավառի 

կազմումֈ 

1867 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Ալեքսանդր 2-րդ ցարը ստորագրեց «Կովկասյան և 

Անդրկովկասյան երկրամասի կառավարման բարեփոխումների մասին» կանոնադրությունը¸ որի 

համաձայն Անդրկովկասը բաժանվեց հինգ նահանգների` Քութայիսի¸ Թիֆլիսի¸Երևանի¸ Բաքվի և 

Ելիզավետպոլիֈ Հին Գանձակը վերանվանվեց Ելիզավետպոլ¸ որի անունով էլ կոչվեց նոր 

նահանգը5ֈ Այս նահանգի մեջ մտան Արցախը¸ Զանգեզուրը և հայկական այլ գավառներֈԱրցախի 

գավառական կենտրոններ դարձան Թարթառը (Ջիվանշիրի համար) և Ջեբրայիլը (համանուն 

գավառի համար)6ֈ Ղարաբաղը այս նահանգի կազմում մնաց մինչև 1917 թվականըֈ  

1889 թ. դրությամբ Գանձակի նահանգում գործում էր 11 վանք և 88 եկեղեցի7ֈ 

Արցախ աշխարհի բազմադարյան պատմության ամենածանր ու դրամատիկ 

իրադարձություններով լի ժամանակաշրջաններից մեկը¸ թերևս 1918-1921 թվականներն են8ֈ 

1918-1920թթ. Գյուլիստանը Լեռնային Ղարաբաղի այլ շրջանների թվում փաստորեն ինքնուրույն 

էր և կառավարվում էր տեղի Հայոց Ազգային խորհրդի կողմից9ֈ 

1920թ. մարտ-ապրիլին Գյուլիստանն Արցախի շրջանների հետ ենթարկվել է օսմանյան 

թուրքերի և մուսավաթականների հարձակումներին,10 ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր¸ 

զոհվել խաղաղ բնակիչներֈ 

Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստեղծման օրվանից ոչ միայն քաղաքական նկատառումներով 

յուրացրել է հարևան Իրանի հյուսիսային հատվածում գտնվող Ատրպատական նահանգի անունը¸ 

այլև ի սկզբանե ձևավորվել է մեծավ մասամբ պատմական Հայաստանի հողերի վրա (Կուրի ողջ 

աջափնյա հատվածը)ֈ 

Ստալինյան իշխանությունների որդեգրած` Հայաստանը Վրաստանի և Ադրբեջանի 

Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների միջև մասնատելով տարալուծելու 

                                                                                                                                                                  
1Հեղինակներից շատերը Գարդմանը դնում են Արցախ «աշխարհի» մեջֈՏես`ՀակոբյանԹ.Խ.¸ Հայաստանի պատմական 

աշխարհագրություն¸ Երևան¸2007¸ էջ 243ֈ 
2Նույն տեղում¸ էջ 244ֈ 
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51918թ. սկզբին Եիզավետպոլը վերանվանվեց Գանձակ 
6Հայաստանի Հանրապետության պատմության պետական կենտրոնական արխիվ¸ ֆ.199¸ց. 1¸գ.128¸թ. 248ֈ 
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1999¸ էջ 227ֈ 
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ծրագիրը¸ ճիշտ է¸ ամբողջությամբ կյանքի չկոչվեց¸ այնուամենայնիվ պատմական Հայաստանի 

հայահոծ մի շարք երկրամասեր` Նախիջևանը¸ Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղն ու Հյուսիսային 

Արցախը բռնակցվեցին «եղբայրական Ադրբեջանին»¸ իսկ Ջավախքն ու Գուգարքի մի մասը` 

ՎրաստանինֈՈւստի պատահական չէր¸ որ 1923թ.հուլիսի 7-ին կազմավորված ԼՂԻՄ-ի1 կազմում 

չեն ներառվել Գյուլիստանի և Հյուսիսային Արցախի շրջաններըֈ Ադրբեջանի իշխանությունները 

Գյուլիստանի շրջանում վարել են ժողովրդագրական միատարրությունը խախտելու ակնհայտ 

քաղաքականություն` 1930 թվականին շրջանին միացրել են 4 ադրբեջանաբնակ գյուղ` Զեյվա¸ 

Շեֆեկ¸ Գյուրզալար և Թոդանֈ Այս տեսքով շրջանը պաշտոնապես կազմավորվեց  1930թ. օգոստոսի 

8-ին (08.08.1930թ.)¸ այդ ժամանակ էլ Անդրկովկասի բոլշևիկների առաջնորդ Ստեփան Շահումյանի 

պատվին ստանալով Շահումյանի շրջան անվանումը2ֈ 

Շահումյանի շրջանը¸ ինչպես խորհրդային ողջ տարիներին¸ այնպես էլ` նախկինում¸Լեռնային 

Ղարաբաղի մյուս հատվածների և ամենից առաջ` ԼՂԻՄ-ի հետ կազմում էր մեկ միասնական 

պատմաաշխարհագրական էթնիկ և տնտեսական տարածությունֈ 

Շահումյանի շրջանը 1930-1991թթ. Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում էրֈ Նրա տարածքը կազմում 

էր 600 քառ.կմ¸ իսկ բնակչությունը 1989 թվականի դրությամբ 21 հազար էր¸ որից 17¸5 հազարը 

հայեր էին¸ 3¸5 հազարը ռուսներ ու ադրբեջանցիներ3ֈ 

Կենտրոնը քաղաք Շահումյանն էրֈ Շրջանը ԼՂՀ հյուսիսային դարպասն է¸ արևմուտքում և 

հյուսիսում սահմանակից է Դաշքեսանի¸ Խանլարի¸ արևելքում` Գերանբոյի (Կասում-Իսմայիլով)¸ 

հարավում` ԼՂՀ Մարտակերտի շրջաններինֈ Տարածքի հարավային սահմանագծի երկարությամբ 

ձգվում է Մռավի լեռնաշղթան (ամենաբարձր գագաթը Գյամիշլեռն է` 3724մ)ֈ Հարավ-արևելյան 

սահմանի երկարությամբ (Մարտակերտի սահմանագծով) հոսում է Ինջա (բարակ) գետըֈ Շրջանի 

Գյուլիստան գյուղի մոտ է գտնվում Ս. Ամենափրկիչ (Նապատ) վանքը¸գյուղից 3 կմ հեռու` 

Գյուլիստանի կիսավեր բերդը (XVIII¹.)¸ որը եղել է Գյուլիստանի մելիքների 

նստավայրը¸պահպանվել էին դղյակներ¸ բնակելի շենքերի և եկեղեցու ավերակներֈ Շահումյան 

քաղաքում էր գտնվում Ս. Աստվածածին եկեղեցին (XVIIդ.)¸ քաղաքից հարավ` Երեք մանկունք 

կիսավեր վանքը (XVIIդ.)¸ Բուզլուխում` եկեղեցի (XVIIIդ.)¸ մոտակայքում` Ս. Մինաս 

ուխտատեղին¸ Հայ Պարիսում` ավերակ եկեղեցի և Նահատակ մատուռը¸ Վերինշենում` եկեղեցի 

(XVIIIդ.)4 և այլնֈ 

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ռազմաճակատ է մեկնել 2647 շահումյանցի (այդ 

թվում` 10 կին )¸ զոհվել է 1200-ը¸ իսկ մեկն էլ` Գարեգին Բալայանն արժանացել է Խորհրդային 

միության հերոսի կոչման5ֈ 

Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականության պայմաններում անգամ 1950-60-ական 

թվականներին շրջանում նկատվել է ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքֈ Նման 

տեղաշարժերն արգելակելու¸ հայկական շրջանները լուծարելու նպատակով Ադրբեջանի 

իշխանությունները ստեղծել են արտադրական տարածքային նոր խոշոր միավորներֈ Խանլարի 

շրջանը¸ որը գերակշռող հայ բնակչություն ուներ և հայ ղեկավարություն¸ միավորվել է 

ադրբեջանաբնակ Սաֆարալիևի շրջանի հետֈ Իսկ Շահումյանի շրջանը որոշվել է միացնել հարևան 

ադրբեջանաբնակ Կասում-Իսմայիլովի շրջանի հետֈ 

Այդ որոշման դեմ բազմաթիվ բողոք - հեռագրեր հանրագրեր¸ հատուկ պատվիրակություններ է 

ուղարկվել Մոսկվա և շահումյանցիների դիմադրության շնորհիվ շրջանը պահպանել է իր 

կարգավիճակըֈ 

Ադրբեջանական իշխանությունները և Ղարաբաղում ադրբեջանցի գործիչները 

արցախահայությանը սպառնում էին ուժ գործադրել¸ եթե նա չկատարի Ադրբեջանի պահանջները1ֈ 

                                                 
1Հովհաննիսյան Գ.¸Սովետական իշխանության հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղում¸ Երևան¸1971¸ էջ 231ֈ 
2Í Ê Ð , Ï óò ü ê âåðø èíàì, Ñ ò åïанакерт, 2001,ñò ð. 135. Ê  èñò îðèè îáðàçîâàíèÿ Í àãîðíî-Ê àðàáàõñêîé îáëàñò è 

À ç. Ñ Ñ Ñ Ð  1918-1925, äîêóìåíò û  è ìàò åðèàëû , Á àêó, 1989, ñ. 54. 
3Í Ê Ð , Ï óò ü ê âåðø èíàì,Ñ ò åïанакерт, ñò ð. 134. 
4ՂԱՊ¸ էջ 517ֈ 
5Նույն տեղը¸ էջ 518ֈ 
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Անդրֆեդերացիայի ստեղծումով արհեստականորեն խլացվել էին այդ վարչական միավորի մեջ 

մտնող ազգերի ներքին պահանջներն ու դժգոհությունները¸ ծավալվել էր վերին հրամանով վարվող 

մի քաղաքականություն¸ որը ինտերնացիոնալիզմ քարոզելով միակ ճշմարտությունն էր համարում  

«եղբայրական Ադրբեջանի» կազմում պահելը2ֈ 

1987 թվականից սկսած` բացահայտ է դարձել հայերին բռնի տեղահանելու` Ադրբեջանի 

իշխանությունների քաղաքականությունըֈ Առաջին փորձը նրանք կատարել են Հյուսիսային 

Արցախի Չարդախլու գյուղի բնակիչների նկատմամբ3ֈ 

Մինչև Ղարաբաղյան հակամարտության սկիզբը Հյուսիսային Արցախի լեռնային հատվածում 

բնակչության մեծամասնություն են կազմել հայերը` շրջանի բնիկները.այնտեղ ապրել է մոտ 90-95 

հազար հայֈ Նրանց մոտ կեսը` 40 հազարը¸ ապրել է Կիրովաբադ (Գյանջա¸ պատմական Գանձակ) 

քաղաքում¸ իսկ մնացածը 10-20 հազար բնակչությամբ բնակվել է Շահումյանի¸ Խանլարի¸ 

Դաշքեսանի և Շամքորի շրջաններումֈ 

1988 թ. աշնանը Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում ծայր առած բռնություններին հաջորդել են 

բռնագաղթը և զանգվածային փախուստըֈ Դատարկվել են Շամխորի  ̧Դաշքեսանի  ̧Խանլարի և այլ 

շրջանների հայկական գյուղերըֈ  

Ադրբեջանի ղեկավարությունը` հանրապետության ժողովրդական ճակատի հետ միասին  ̧

մարդկանց խոշոր զանգվածներին ներքաշեց հակաիրավական գործողությունների մեջ ընդհուպ 

մինչև զինված հարձակումները հայկական քաղաքաների ու շրջանների վրաֈ 1989թ. հուլիսի 26-ին 

ժողովրդական պատգամավորների շրջխորհրդի արտահերթ նստաշրջանը որոշում ընդունեց 

շրջանը ԼՂԻՄ-ի կազմի մեջ մտցնելու մասին4: 

Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ծավալված հետագա ռազմական գործողությունների 

հետևանքով  1989 - 1990 թվականներին հայաթափվել է Հյուսիսային Արցախի`Գարդմանքի 

հայկական էթնոսի պատմական տարածքը,5 ապա և 1992թ. հունիսի 13-14-ին` 1000-օրյա 

դիմակայումից հետո¸ զավթվել է Շահումյանի շրջանը: 

Այդօրերին` 20000  հայ բնակչություն  ̧ 11 հայկական գյուղ ունեցող Շահումյանում տրվեց 289 

անհայտ կորած կամ զոհված: Այդ օրը կորցրեցինք Հյուսիսային Արցախի Շահումյանի շրջանըիր` 

Ներքին Շեն, Վերին Շեն, Հայ Պարիս, Մանաշիդ, Էրքեջ, Բուզլուխ, Կարաչինար, Գաղթուտ, 

Գյուլիստան, Խարխափուտ հայկական գյուղերով 698 քառ. կմ. տարածքֈ6 

Եվ միայն մայիսյան զինադադարից հետո` 1994թ.հունիսին նորից ստեղծվել է Շահումյանի 

շրջանի վարչակազմ և սկսվել է շահումյանցիների վերաբնակեցումը ԼՂՀ-ումֈ 

2001թվականին ԼՂՀ կազմում ստեղծվել է Շահումյանի շրջան վարչական նոր սահմաններով¸ 

որն ընդգրկում է Շահումյանի նախկին շրջանը (որի գյուղերը գտնվում են հակառակորդի 

վերահսկողության տակ¸ թվով 16 գյուղ), Գետաշենի նախկին ենթաշրջանը (թվով 7 գյուղերը 

հակառակորդի վերահսկողության տակ են գտնվում) և Քելբաջարի նախկին շրջանը (թվով 33 

գյուղ)7ֈ 

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Նունե Սարումյան - պ.գ.թ.¸դոցենտ¸ԱրՊՀ 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  պ.գ.դ., Վ.Ավանեսյանը: 

                                                                                                                                                                  
1Բալայան Վ.¸ Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը¸Երևան¸ 2002¸ էջ 314ֈ 
2Սարումյան Ն.¸ Քաղաքական և մշակութային իրավիճակը ԼՂԻՄ-ում 1960-80-ական 

թվականներին¸Ստեփանակերտ¸2001¸ էջ 8ֈ 
3Ղահրամանյան Կ.¸ Հյուսիսային Արցախ¸ Երևան¸ 2000¸ էջ 8ֈ    
4Թովմասյան Վ.¸ Աթաջանյան Վ.¸ Ներսիսյան Յու.¸ Ղարաբաղյան հարց¸ էջ 14ֈ 
5«Գարդմանի կանչ» թերթ¸ 2008թ. նոյեմբերֈ     
6http://sarcashen.blogspot.com/search/label/ 
7Նույն տեղումֈ 
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ՀՏԴ 37 (479.243):94                                                                              Պատմություն 
 

ê öÚà ô è ø² Ð² Ú  ´ ² ð º ð ² ð Ü º ð Æ   Ü º ð ¸ ð à ô Ø À   ÈÔ Ð-à ô Ø   

Î ð Â ² Î ² Ü   Ì ð ² ¶ð º ð Æ  Æ ð ² Î ² Ü ² ò Ø ² Ü  ¶à ð Ì à ô Ø  
 

² ñ³ ñ³ ï   ì ԱՐԴԱՆՅԱՆ   

 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñª ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ ÛáõÝÝ»ñ, ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÝ»ñ, µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñ, ÈÔ Ð, µ³ ñ»·áñÍáõÃ ÛáõÝ, 

¹å ñáó³ ßÇÝáõÃÛáõÝ, Ï³ Ñ³ íáñáõÙ, Ü à ô è  áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý Íñ³ ·Çñ 

Ключевые слова: организации диаспоры,  фонды, благотворители. НКР, благотворительность, строительство школ, 

оснащение, учебная программа НУР. 
Key words: Diaspora organizations, funds, charitable people, NKR, charity, school-building, furnishing, NUR training program. 

 

А. Варданян 
Вклад  благотворителей армянской диаспоры  в реализацию  

образовательных  программ в  НКР 
 

Нагорно- Карабахская Республика, будучи непризнанным  государством,  лишена  возможности получать 
кредиты на развитие экономической, социальной, культурной, здравоохранительной и  других сфер  от 
международных финансовых организаций. Следовательно, поддержка Армянской диаспоры, благотворительных, 
культурных организаций и церкви  является неоценимой. Велика роль индивидуальных спонсоров, которые 
осуществляют в Арцахе  ряд благотворительных  программ. Благодаря  их финансовой поддержке претворились в 
жизнь  многие благотворительные, а также образовательные  программы. 

 
A. Vardanyan 

The Contribution of the Benevolent   Armenians of the Diaspora in the Realization  

Of Educational Projects in the NKR 

 
The Nagorno-Karabakh Republic, being the non-recognized state is deprived of the opportunity to get credits from 

international financial organizations for the development of social-economic, cultural, health-keeping and other fields. 
Consequently, the support of the Diaspora, benevolent cultural organizations and the churches is invaluable, as well as the 
role of the individual sponsors, that realize series of benevolent programs. Due to their financial support most benevolent 
educational projects became possible.  

 

È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝÁ ÉÇÝ»Éáí ã×³ Ý³ ãí³ Í å »ï áõÃÛáõÝ, Çñ ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý, 

Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ, ³ éáÕç³ å ³ Ñ³ Ï³ Ý ¨ ³ ÛÉ áÉáñï Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ½ñÏí³ Í ¿ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇó í³ ñÏ»ñ ëï ³ Ý³ Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÇó: ² Û¹ ³ éáõÙáí ³ Ý·Ý³ Ñ³ ï »ÉÇ ¿ ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û 

µ³ ñ»·áñÍ³ Ï³ Ý, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ, »Ï»Õ»ó³ Ï³ Ý Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛáõÝÁ: ² ñó³ Ë ÇÝ 

û·Ý»Éáõ ·áñÍáõÙ Ù»Í ³ í³ Ý¹ áõÝ»Ý ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ »Ý µ³ ½Ù³ µÝáõÛÃ Íñ³ ·ñ»ñ, 

³ Û¹ ÃíáõÙ ÏñÃության բնագավառում: 

 
 È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝÁ, ÉÇÝ»Éáí ã×³ Ý³ ãí³ Í å »ï áõÃÛáõÝ, Çñ  ëáóÇ³ É-

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý, ³ éáÕç³ å ³ Ñ³ Ï³ Ý, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ ¨ ³ ÛÉ áÉáñï Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ½ñÏí³ Í ¿  

ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇó í³ ñÏ»ñ ëï ³ Ý³ Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÇó: ² Û¹ 

³ éáõÙáí ³ Ý·Ý³ Ñ³ ï »ÉÇ ¿  ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û µ³ ñ»·áñÍ³ Ï³ Ý, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ, »Ï»Õ»ó³ Ï³ Ý 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛáõÝÁ: Æ Ýãå »ë å ³ ï »ñ³ ½ÙÇó Ñ»ï á, ³ ÛÝå »ë ¿É ³ ÛÅÙ,  

Ñ³ ñ³ µ»ñ³ Ï³ Ý  Ë ³ Õ³ ÕáõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ýñ³ Ýó  ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ ÏÛ³ ÝùÇ »Ý Ïáãí»É 

é³ ½Ù³ í³ ñ³ Ï³ Ý  Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ß³ ï  Íñ³ ·ñ»ñ, áï ùÇ »Ý Ï³ Ý·Ý»É  ·ÛáõÕ»ñ áõ ù³ Õ³ ùÝ»ñ, 

Ï³ éáõóí»É ¨ ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý »Ý Ñ³ ÝÓÝí»É  ×³ Ý³ å ³ ñÑÝ»ñ,  ·³ ½³ ï ³ ñÝ»ñ, çñ³ ·Í»ñ, ÑÇí³ Ý¹³ ÝáóÝ»ñ ¨ 

³ ÛÉÝ: ² ñó³ Ë ÇÝ û·Ý»Éáõ ·áñÍáõÙ Ù»Í ³ í³ Ý¹ áõÝ»Ý  ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÁ, áñáÝù  

ÝíÇñ³ ï íáõÃÛ³ Ùµ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ³ é³ ÝÓÇÝ Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ Ïó»Éáí ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§ Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý 

ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ, ³ ÛÉ  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÈÔ Ð Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý Ñ»ï , ² ñó³ Ë áõÙ  Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ »Ý  

µ³ ½Ù³ µÝáõÛÃ Íñ³ ·ñ»ñ, ³ Û¹ ÃíáõÙ  ÏñÃáõÃÛ³ Ý  µÝ³ ·³ í³ éáõÙ: 

Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝÇ ì ³ ÕáõÑ³ ë ·ÛáõÕÇ ¹å ñáóÁ Ï³ éáõóí»É ¿ 1990-³ Ï³ Ý Ãí³ Ï³ ÝÝ»ñÇÝª 

å ³ ï »ñ³ ½Ù³ Ï³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ ¹³ ñ»óí»Éáõó Ñ»ï á,  ³ ñ·»Ýï ÇÝ³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñ Ðáíë»÷  ¨ 

øñÇëï ÇÝ Â ³ Ë Ã³ Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó
1
: Þáõñç »ñÏáõ ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ Ï ³ Ýó ì ³ ÕáõÑ³ ëáõÙ Ýáñ ¹å ñáó Ï³ éáõóí»ó` 

                                                 
1
  ÐÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù 1999, ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ¨ Íñ³ ·ñ³ ÛÇÝ Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ, º ñ., 2000, ¿ç 22: 
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»ñÏáõ  Ù³ ëÝ³ ß»Ýùáí, 240 ³ ß³ Ï»ñï Ç Ñ³ Ù³ ñ, ÈÔ Ð Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý ¨ ·áñÍ³ ñ³ ñ ê ³ Ùí»É ² É»ùë³ ÝÛ³ ÝÇ  

Ñ³ ï Ï³ óñ³ Í ÙÇçáóÝ»ñáí, ÇëÏ  ÑÇÝ ¹å ñáóÁ ï ñ³ Ù³ ¹ñí»ó  Ñ³ Ù³ ÛÝùÇ Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½ÇÝ
1
:  

² Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û ì ³ ã» ¨ è Çï ³  Ðáíë»÷ Û³ ÝÝ»ñÁ,  ÏáñóÝ»Éáí Çñ»Ýó 20-³ ÙÛ³  ¹ëï »ñÁ̀  ² ÝÇÃ³ ÛÇÝ, µ³ ñÇ 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ ÑÇÙÝ»óÇÝ ¦² ÝÇÃ³  Ðáíë»÷ Û³ Ý§ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù, áñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí 1998Ã -ÇÝ ÈÔ Ð 

Ø ³ ñï áõÝáõ ßñç³ ÝÇ ² ß³ Ý ·ÛáõÕáõÙ  Ï³ éáõóí»ó ² ÝÇÃ³  ³ ÝáõÝÁ ÏñáÕ  ÙÇçÝ³ Ï³ ñ· ¹å ñáóÁ: ¦² ÝÇÃ³  

Ðáíë»÷ Û³ Ý§  ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ Ý»ñÏ³ Û³ óáõóÇãÝ»ñ ï »ñ ¨ ï ÇÏÇÝ ò áÉ³ Ï ¨  ¶áÑ³ ñ Ðáíë»÷ Û³ ÝÝ»ñÇ 

³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ 2010Ã. ë»å ï »Ùµ»ñÇÝ ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý Ñ³ ÝÓÝí»ó  ¹å ñáóÇÝ ÏÇó  Ï³ éáõóí³ Í   ò áÉ³ Ï ¨ 

¶áÑ³ ñ Ðáíë»÷ Û³ ÝÝ»ñÇ ³ Ýí³ Ý  Ù³ ñ½³ ¹³ ÑÉÇ×Á ¨ Ê ³ ãÇÏ î»ñ-Ø Ïñï ãÛ³ ÝÇ ³ Ýí³ Ý  ·ñ³ ¹³ ñ³ ÝÁ
2
:   

1997 Ãí³ Ï³ ÝÇó ÞáõßÇáõÙ  ·áñÍáõÙ ¿ ¸ ³ ÝÇ»É Ô ³ ½³ ñÛ³ ÝÇ  ³ Ýí³ Ý  Ñ³ Ýñ³ ÏñÃ³ Ï³ Ý »ñ³ Åßï ³ Ï³ Ý 

¹å ñáóÁ, áñÁ  ÑÇÙÝ³ ¹ñí»É ¿ ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û Ñ³ Ûï ÝÇ »ñ·Çã, ·»Õ³ ÝÏ³ ñÇã, µ³ ñ»·áñÍ Î ³ ñ»Ý Ô ³ ñÇµÛ³ ÝÇ 

Ý³ Ë ³ Ó»éÝáõÃÛ³ Ùµ, ë÷ ÛáõéùÇ Ù»ñ Ñ³ Ûñ»Ý³ ÏÇóÝ»ñÇ  ÝÛáõÃ³ Ï³ Ý  ¨ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý  ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ: ¸ å ñáóÁ 

µ³ óí»ó 30 ³ ß³ Ï»ñï áí, ÇëÏ 2012 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ áõÝ»ñ 12 ¹³ ë³ ñ³ Ý` Ùáï  120 ³ ß³ Ï»ñï áí: ê Ïë³ Í 2010Ã -

Çó` ¹å ñáóÁ å »ï áõÃÛ³ Ý  ÏáÕÙÇó  ýÇÝ³ Ýë³ íáñí»ó 50%- áí (³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÇ Ù³ ëáí), ÇëÏ  Ñ³ çáñ¹ ï ³ ñÇ` 

70%-áí
3
: ÈÔ Ð Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý áñáßÙ³ Ùµ` 2013Ã. ÑáõÝí³ ñÇó ¹å ñáóÇ ýÇÝ³ Ýë³ íáñáõÙÁ 

(³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÇ Ù³ ëáí) Ï³ ï ³ ñíáõÙ ¿ å »ï µÛáõç»Ç Ñ³ ßíÇÝ, µ³ óÇ ³ Û¹ª Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ ¹å ñáóÇÝ 

ÝíÇñ»É ¿ É³ µáñ³ ï áñÇ³ Ý»ñ` Ï»Ýë³ µ³ ÝáõÃÛáõÝ, ùÇÙÇ³ , ýÇ½ÇÏ³  ³ é³ ñÏ³ Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ: 

ü ñ³ Ýë³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ Ý»ñ Î ³ ñå Çë ¨ Ü ÇÏáÉ  Ü ÇÏáÕáëÛ³ Ý ³ ÙáõëÇÝÝ»ñÁ 2002Ã. Ø ³ ñï áõÝáõ ßñç³ ÝÇ 

Þ»Ë »ñ ·ÛáõÕáõÙ Ï³ éáõó»óÇÝ »ñÏÑ³ ñÏ³ ÝÇ ¹å ñáóÇ  ß»Ýù` Ç ÑÇß³ ï ³ Ï Î ³ ñå ÇëÇ Ñáñ  ¨ Ùáñ Ü ÇÏáÕáë ¨ 

¾ñÙÇÝ»  Ü ÇÏáÕáëÛ³ ÝÝ»ñÇ: ¸ å ñáóÁ  Ý³ Ë ³ ï »ëí³ Í ¿ 132 ³ ß³ Ï»ñï Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ
4
: ² í»ÉÇ áõß ¹å ñáóÇÝ 

ÏÇó ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý Ñ³ ÝÓÝí»ó ëå áñï ¹³ ÑÉÇ×Á: 

Ð³ ¹ñáõÃÇ ßñç³ ÝÇ ì ³ ñ¹³ ß³ ï  ·ÛáõÕÇ ¹å ñáóÇ í»ñ³ Ýáñá·Ù³ Ý  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁ 2003 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 

Çñ³ Ï³ Ý³ óí»É  ¿  µ³ ñ»ñ³ ñ ì ³ ñáõÅ³ Ý øãÇùÛ³ ÝÇ  ýÇÝ³ Ýë³ íáñÙ³ Ùµ
5
,  ÇëÏ Æ ñ³ ÝÇ Æ ëÉ³ Ù³ Ï³ Ý 

Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ù³ Õ³ ù³ óÇ ¾¹ÇÏ ¾ñÙÛ³ ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí Ýáñá·í»É ¿  Ø ³ ñï ³ Ï»ñï  ù³ Õ³ ùÇ 

Ù³ ÝÏ³ Ï³ Ý  ÏñáÝ³ ¹³ ëï Ç³ ñ³ Ïã³ Ï³ Ý Ï»Ýï ñáÝÇ  ß»ÝùÁ
6
:   

ø³ ß³ Ã³ ÕÇ  ßñç³ ÝÇ  È»éÝ³ ÑáíÇï   Ñ³ Ù³ ÛÝùÇ  ¹å ñáóÇ  ß»ÝùÁ  í»ñ³ Ï³ éáõóí»É  ¿  ² Ø Ü -áõÙ  ·áñÍáÕ  

¦Ð³ Ûñ»Ý³ ë»ñ§  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛ³ Ý  Ñ³ Ù³ Ý³ Ë ³ ·³ ÑÝ»ñ, ³ ÙáõëÇÝÝ»ñ  Ü »ÉÉÇ  Ø ³ ñï ÇñáëÛ³ ÝÇ  ¨  

ê ï »÷ ³ Ý  ê ³ ñ·ëÛ³ ÝÇ  ç³ Ýù»ñáí: Þ»ÝùÝ  ³ ÙµáÕçáõÃÛ³ Ùµ  í»ñ³ ÷ áË í»É  ¿  ¨  ³ ãùÇ  ¿  ÁÝÏÝáõÙ  Çñ  

·»Õ»óÏáõÃÛ³ Ùµ, Ñ³ ñÙ³ ñ³ í»ï áõÃÛ³ Ùµ
7
: 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç ÑÙ.11  »é³ Ñ³ ñÏ ¹å ñáóÇ ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ÝíÇñ³ ï áõÝ»ñÝ ¿ÇÝ  ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û  

µ³ ñ»ñ³ ñ æ»ñ³ ñ¹ Â ñ÷ ³ ÝçÛ³ ÝÁ, ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§ Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý  ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ ² Ø Ü  ² ñ¨Ùï Û³ Ý 

ßñç³ ÝÇ ï »Õ³ Ï³ Ý  Ù³ ñÙÇÝÁ
8
: Î ñÃûç³ Ë Á  ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý ¿ Ñ³ ÝÓÝí»É 2010Ã. ³ Ùé³ ÝÁ: 

è áõë³ ëï ³ Ý³ µÝ³ Ï µ³ ñ»ñ³ ñ ê »ñ·»Û ê ³ ñÏÇëáíÇ  ï ñ³ Ù³ ¹ñ³ Í  ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý  ÙÇçáóÝ»ñáí` (ßáõñç 

3 ÙÉÝ ¹áÉ³ ñ)  Ï³ éáõóí»ó  ¨ ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý  Ñ³ ÝÓÝí»ó ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç ² É. ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ³ Ýí³ Ý ÑÙ. 3 

ÙÇçÝ³ Ï³ ñ· ¹å ñáóÁ
9
: Ü ñ³  »Õµ³ Ûñ Ü ÇÏáÉ³ Û  ê ³ ñÏÇëáíÇ  ÙÇçáóÝ»ñáí Ñ³ çáñ¹ ï ³ ñÇ` 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ  

ÑáÏï »Ùµ»ñÇ  13-ÇÝ,  ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý Ñ³ ÝÓÝí»ó  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç ÑÙ.1 ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ¹å ñáóÇ  Ù³ ëÝ³ ß»ÝùÁ: 

¸ å ñáóÇ  ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý  íñ³   Í³ Ë ëí»É ¿  1ÙÉñ¹  600 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù, Ù»Ï  ³ ß³ Ï»ñï ³ Ï³ Ý  ï »ÕÇ  Ñ³ Ù³ ñ  

Í³ Ë ëí»É  ¿  520 ² Ø Ü   ¹áÉ³ ñ: ² Ûëûñ  ¹å ñáóáõÙ  áõë³ ÝáõÙ  ¿  ßáõñç  1300  ³ ß³ Ï»ñï
10

: 

è áõë³ ëï ³ ÝÇ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÇ  ÝíÇñ³ µ»ñ³ Í ÙÇçáóÝ»ñáí  ÑÇÙÝáíÇÝ Ýáñá·í»ó ÞáõßÇÇ Ê ³ ã³ ï áõñ 

² µáíÛ³ ÝÇ ³ Ýí³ Ý  ¹å ñáóÇ ß»ÝùÁ: ê ³ , Ç ÃÇíë  Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ ³ ÛÉ  Ó»éÝ³ ñÏÝ»ñÇ, ¦Ø »ñ ÞáõßÇÝ§ Íñ³ ·ñÇ 

ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý  µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÇó ¿: ¸ å ñáóÁ »é³ Ñ³ ñÏ Ï³ éáõÛó ¿,  áõÝÇ ãáñë Ù³ ëÝ³ ß»Ýù, áñáÝù Ý³ Ë ³ ï »ëí³ Í 

»Ý 1200 ³ ß³ Ï»ñï Ç Ñ³ Ù³ ñ: Þáõß»óÇ ¹å ñáó³ Ï³ ÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¹»é̈ ë »ñ»ù ³ Ý·³ Ù å ³ Ï³ ë ¿
11

:  

ü ñ³ Ýë³ Ñ³ Û  º ½ÝÇÏ  Ø á½Û³ ÝÇ  Ïï ³ Ïáí  ÞáõßÇáõÙ  Ï³ éáõóíáõÙ  ¿  ³ ñÑ»ëï ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý  áõëáõÙÝ³ ñ³ Ý, 

áñÁ  Ý³ Ë ³ ï »ëí³ Í  ¿  225  áõë³ ÝáÕÇ  Ñ³ Ù³ ñ: à õëáõÙÝ³ ñ³ ÝÁ  Ùáï   ãáñë  Ñ³ ½³ ñ  ù³ é³ ÏáõëÇ  Ù»ï ñ  

Ù³ Ï»ñ»ëáí  »ñÏÑ³ ñÏ³ ÝÇ  ßÇÝáõÃÛáõÝ  ¿: ² ÛÝ  áõÝ»Ý³ Éáõ  ¿  Ñ³ Ýñ³ ÏñÃ³ Ï³ Ý  ³ é³ ñÏ³ Ý»ñÇ  ¨  

³ ñÑ»ëï Ý»ñÇ  áõëáõóÙ³ Ý  Ñ³ Ù³ ñ  ³ ÝÑñ³ Å»ßï   µáÉáñ  Ñ³ ñÙ³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
12

: à õëáõÙÝ³ ñ³ ÝÝ  Çñ  

                                                 
1
 ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§ Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù 2011,  ï ³ ñ»Ï³ Ý  Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ,  º ñ., 2012, ¿ç 25: 

2
 ¦² ½³ ï  ² ñó³ Ë §, 14 ÑáÏï »Ùµ»ñÇ 2010: 

3
  Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, 3 ÑáõÉÇëÇ 2012: 

4
 ―Карабахский экспресс‖, апрель-сентябрь 2006 N 2-3, стр. 47-48: 

5
 ÈÔ Ð å »ï ³ Ï³ Ý ³ ñË Çí, ü .180, ó.1, Ï-10, å .Ù.45, Ã .55: 

6
 Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, ý.345, ó.2, Ï 10, å .Ù.3, Ã .4: 

7
 ¦² ½³ ï   ² ñó³ Ë §, 18  ë»å ï »Ùµ»ñÇ  2014: 

8
 Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ  21 Ù³ ÛÇëÇ 2009: 

9
 Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ, 4 Ù³ ÛÇëÇ 2013: 

10
 Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ , 14  ÑáÏï »Ùµ»ñÇ  2014: 

11
 ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§  Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù 2011, ï ³ ñ»Ï³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ, ¿ç 20: 

12
 ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§  Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý  ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù  2013, ï ³ ñ»Ï³ Ý  Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ, º ñ., 2014, ¿ç  20: 
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·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  ëÏë»Éáõ  ¿  2015Ã., ÇëÏ  µ³ ñ»ñ³ ñ  È¨áÝ  Ü ³ ½³ ñÛ³ ÝÇ  ÁÝï ³ ÝÇùÁ  Ñáí³ Ý³ íáñáõÙ  ¿  

áõëáõÙÝ³ ñ³ ÝÇ  Ñ³ Ýñ³ Ï³ ó³ ñ³ ÝÇ  ß»ÝùÇ  í»ñ³ Ï³ éáõóáõÙÁ
1
: 

2012Ã. ³ Ùé³ ÝÁ  Ï³ Ý³ ¹³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñ, µÅÇßÏ ëñï ³ µ³ Ý ² Éµ»ñï  Ø »ÉÇù-Ô ³ ëáõÙÛ³ ÝÇ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý  

ÙÇçáóÝ»ñáí  ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý Ñ³ ÝÓÝí»ó ² ñó³ Ë Ç  å »ï ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Éë³ ñ³ ÝÇ  Ñ³ Ýñ³ Ï³ ó³ ñ³ ÝÇ  

í»ñ³ Ýáñá·í³ Í áõ Ï³ Ñ³ íáñí³ Í 4-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ Ñ³ ñÏ»ñÁ, ³ í»ÉÇ ù³ Ý ÑÇÝ· ï ³ ëÝÛ³ Ï  áõë³ ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ: 

âáññáñ¹ Ñ³ ñÏÁ ÝíÇñí³ Í ¿ µ³ ñ»ñ³ ñÇ »Õµáñ` ê »ñ·»Û Ø »ÉÇù-Ô ³ ëáõÙÛ³ ÝÇ, ÇëÏ  ÑÇÝ·»ñáñ¹Á̀  ùñáç  

Ä áõÉÇ»ï  Ø »ÉÇù Ô áõë³ ÙÛ³ ÝÇ  ÑÇß³ ï ³ ÏÇÝ
2
:  

Ì ÝáÕ³ ½áõñÏ Ï³ Ù  ëáóÇ³ É³ å »ë ³ Ý³ å ³ Ñáí ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñáõÙ ³ å ñáÕ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ  ÉáõÍ»Éáõ 

Ýå ³ ï ³ Ïáí  ÞáõßÇáõÙ  Ï³ éáõóíáõÙ ¿ Ýáñ ·Çß»ñûÃÇÏ ¹å ñáó: º é³ Ñ³ ñÏ  ßÇÝáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ  Ï³ å ñ»Ý  

³ ñó³ Ë óÇ áõÃëáõÝ  »ñ»Ë ³ Ý»ñ, Ï³ éáõóíáõÙ ¿ ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û ³ Ýí³ ÝÇ µ³ ñ»ñ³ ñ Ðñ³ Ûñ  ÐáíÝ³ ÝÛ³ ÝÇ  

ÝíÇñ³ ï íáõÃÛ³ Ùµ ¨ ÈÔ Ð  Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý  Ñ³ Ù³ ýÇÝ³ Ýë³ íáñÙ³ Ùµ
3
:   

Ü »ñÏ³ ÛáõÙë  Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝÇ ì ³ Ýù ·ÛáõÕáõÙ Ï³ éáõóíáõÙ ¿  ê áõíáñáíÇ ¨ Ø ³ ¹³ ÃáíÇ ³ Ýí³ Ý  

½ÇÝíáñ³ Ï³ Ý   áõëáõÙÝ³ ñ³ ÝÁ̀  Ù»Í µ³ ñ»ñ³ ñ È¨áÝ Ð³ Ûñ³ å »ï Û³ ÝÇ ýÇÝ³ Ýë³ íáñÙ³ Ùµ: 

øë³ ÝÑÇÝ·  ï ³ ñí³   Ï»Ýë³ ·ñáõÃÛáõÝ  áõÝÇ  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  ÑÙ. 6 ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý  ¹å ñáóÁ: ² Û¹  ³ ÙµáÕç  

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÁÝÃ³ óùáõÙ  ÏñÃûç³ Ë Á  ·áñÍ»É  ¿  Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ç  ß»ÝùáõÙ  ¨  ëå ³ ëáõÙ  ¿ñ  ³ ÛÝ  »ñ³ Ý»ÉÇ  

ûñí³ Ý, »ñµ  Ï¹³ éÝ³   ³ ñ¹Ç  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇÝ  Ñ³ Ù³ ÑáõÝã  ¹å ñáó: 2014Ã. ÑáÏï »Ùµ»ñÇ  14-ÇÝ  ï »ÕÇ  

áõÝ»ó³ í  Ýáñ³ Ï³ éáõÛó, Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó  Ñ³ ñÙ³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí  ¹å ñáó³ Ï³ Ý  ß»ÝùÇ  µ³ óáõÙÁ: ² ÛÝ  

Ï³ éáõóí»É  ¿  è áõë³ ëï ³ ÝÇ  Ñ³ Û»ñÇ  ÙÇáõÃÛ³ Ý  Ý³ Ë ³ ·³ Ñ  ² ñ³   ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ ÝÇ  ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý  

³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ: ´ ³ ñ»ñ³ ñÁ  ¹å ñáóÇ  µ³ óÙ³ ÝÝ  ¿É  ³ ñÅ»ù³ íáñ  Ýí»ñ  Ù³ ï áõó»óª Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ  

¹³ ë³ ñ³ ÝÁ  Ñ³ Ù³ Éñ»Éáí  20 Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ãáí
4
: 

è áõë³ ëï ³ ÝóÇ  Ñ³ Û  µ³ ñ»ñ³ ñ  ² ñÙ»Ý  Þ³ Ñ³ ½Ç½Û³ ÝÝ  Çñ  ÙÇçáóÝ»ñáí  2013Ã.  ëÏë»ó  

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  ê ³ Û³ Ã  Ü áí³ ÛÇ  ³ Ýí³ Ý  »ñ³ Åßï ³ Ï³ Ý  ùáÉ»çÇ  í»ñ³ Ï³ éáõóÙ³ Ý  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁª 

³ ñï ³ ùÇÝ  ¨  Ý»ñùÇÝ  å ³ ï »ñÇ  ³ Ùñ³ óáõÙ, ë³ ÉÇÏ³ å ³ ï áõÙ, ÇÝÅ»Ý»ñ³ Ï³ Ý  ·Í»ñÇ  Ýáñ³ óáõÙ: 

º ñ³ Åßï ³ Ï³ Ý  ùáÉ»çÝ  ³ Ûëûñ  127  áõë³ ÝáÕ  áõÝÇ, áñáÝù  ëáíáñáõÙ  »Ý  ï ³ ëÁ  µ³ ÅÇÝÝ»ñáõÙ
5
: 

ê ÷ ÛáõéùÇ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ րÝ»ñÁ Ù»Í áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ ñÓÝáõÙ áã ÙÇ³ ÛÝ ¹å ñáó³ ßÇÝáõÃÛ³ ÝÁ, ³ ÛÉ̈ ` 

Ï³ Ñ³ íáñÙ³ ÝÁ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ ¹³ ë³ ñ³ ÝÝ»ñÇ µ³ óÙ³ ÝÁ: 

² ñó³ Ë Ç ¹å ñáóÝ»ñáõÙ  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ ¹³ ë³ ñ³ ÝÝ»ñÇ  µ³ óÙ³ Ý ·áñÍáõÙ ³ Ïï Çí  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

»Ý Í³ í³ É»É Çï ³ É³ Ñ³ Û  µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñ ï »ñ áõ ï ÇÏÇÝ ê ³ ñá ¨ ê Çñ³ Ý Ê áõ¹³ í»ñ¹Ý»ñÁ: Ü ñ³ Ýó 

ÝíÇñ³ ï íáõÃÛ³ Ùµ 2012Ã.  Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ ¹³ ë³ ñ³ Ý ¿ µ³ óí»É ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç ÑÙ.5 

ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ¹å ñáóáõÙ, ê Çñ³ Ý  Ê áõ¹³ í»ñ¹ÇÇ Ñáñ` ¹áÏï áñ Î ³ ñ³ å »ï   ´ áñ³ ÝÛ³ ÝÇ ÑÇß³ ï ³ ÏÇÝ
6
:   

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  ÑÙ.2 ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý  ¹å ñáóÇ  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ã³ ÛÇÝ  Ï³ µÇÝ»ï Á  Ï³ Ñ³ íáñ»É  ¿  Ù»Í  

µ³ ñ»ñ³ ñ  ² ñ³   ² µñ³ Ñ³ ÙÛ³ ÝÁ, ÇëÏ  ³ ßË ³ ñÑ³ ·ñáõÃÛ³ Ý  Ï³ µÇÝ»ï Áª ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û  Ãáß³ Ï³ éáõ  

³ ÙáõëÇÝÝ»ñ  Î ³ ñáÕÉ³ ÝÛ³ ÝÝ»ñÁ: 

Ü áñ  áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý  é³ ½Ù³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ ¥Ü à ô è ¤, áñÝ  ² ñó³ Ë áõÙ  Ý»ñ¹ñí»ó  ãáñë ï ³ ñÇ  ³ é³ ç, 

³ ñ·»Ýï ÇÝ³ Ñ³ Û  µ³ ñ»ñ³ ñ  ¾¹áõ³ ñ¹á  ¾éÝ»ÏÛ³ ÝÇ  Ñáí³ Ý³ íáñáõÃÛ³ Ùµ, Ù»Ï  ³ ß³ Ï»ñï Çª Ù»Ï  

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Çã  Íñ³ ·ñáí, ³ é³ çÇÝ  ÷ áõÉáõÙ  ÁÝ¹·ñÏ»ó  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  ¨  ÞáõßÇÇ ¥³ Û¹  ÃíáõÙª ø³ ñÇÝ 

ï ³ Ï  ·ÛáõÕÇ¤ ¹å ñáóÝ»ñÁ: 1-4-ñ¹  ¹³ ë³ ñ³ ÝóÇÝ»ñÝ  ³ å ³ Ñáíí»óÇÝ  XO  ï Çå Ç  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ÇãÝ»ñáíª 

áñå »ë  áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý  ·áñÍÇù, ÇëÏ  ¹³ ëí³ ñÝ»ñÝ  ¿É  ³ Ýó³ Ý  Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý  

í»ñ³ å ³ ï ñ³ ëï áõÙÝ»ñ: Î ñÃ³ Ï³ Ý  Íñ³ ·ÇñÁ  Ýå ³ ï ³ Ï  ¿  Ñ»ï ³ å Ý¹áõÙ  ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý  Ýáñ  

ï »Ë ÝáÉá·Ç³ Ý»ñÇ  û·ï ³ ·áñÍÙ³ Ùµ  Ñ»ï ³ ùñùÇñ, ³ ñ¹Ç³ Ï³ Ý  ¨  ³ í»ÉÇ  ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï   ¹³ ñÓÝ»É  

áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý  ·áñÍÁÝÃ³ óÁ: ² ÛÝáõÑ»ï ¨    XO  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ÇãÝ»ñáí  ³ ßË ³ ï »Éáõ  áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ  

í»ñ³ å ³ ï ñ³ ëï í»óÇÝ  5-ñ¹  ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ  ¹³ ë³ í³ Ý¹áÕ  áõëáõóÇãÝ»ñÁ: 

  2014Ã. áõëáõÙÝ³ Ï³ ÝÇó  Íñ³ ·ñÇ  ³ ßË ³ ñÑ³ ·ñáõÃÛáõÝÝ  ÁÝ¹É³ ÛÝ»Éáõ  Ýå ³ ï ³ Ïáí  ³ é³ çÇÝ  ³ Ý·³ Ù  

XO  ï Çå Ç  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ÇãÝ»ñ  »Ý  µ³ Å³ Ýí»É  ßñçÏ»Ýï ñáÝÝ»ñÇ  ¹å ñáóÝ»ñÇ  ï ³ ññ³ Ï³ Ý 

¹³ ë³ ñ³ ÝÝ»ñÇÝ: ´ ³ óÇ  ¹ñ³ ÝÇó  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  ¨  ÞáõßÇÇ  ¹å ñáóÝ»ñáõÙ  Ýáñ  ï »ë³ ÏÇ  

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ÇãÝ»ñ  »Ý  µ³ Å³ Ýí»É  6-ñ¹  ¹³ ë³ ñ³ ÝóÇÝ»ñÇÝ: ¸ ñ³ Ýù  ¦Intel§ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛ³ Ý  ÏáÕÙÇó  

Ñ³ ï áõÏ ¹å ñáó³ Ï³ ÝÝ»ñÇ  Ñ³ Ù³ ñ  ëï »ÕÍí³ Í  Ýáñ  ë»ñÝ¹Ç  Ý»ÃµáõùÝ»ñ  »Ý, áñáÝù  áõÝ»Ý  ³ í»ÉÇ  Ù»Í  

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï »Ë ÝÇÏ³ å »ë  Ñ½áñ  »Ý  XO- Ý»ñÇó  ¨  ³ í»ÉÇ  ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï   ÏÉÇÝ»Ý  áõëáõÙÝ³ Ï³ Ý  

·áñÍÁÝÃ³ óáõÙ  û·ï ³ ·áñÍ»Éáõ  Ñ³ Ù³ ñ: Ü à ô è   Íñ³ ·ñÇ  å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï áõÝ»ñÁ  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï Ç  

¹å ñáóÝ»ñÇ  Ñ³ Ù³ ñ  Ó»éù  »Ý µ»ñ»É  Ý³ ¨  å ñáÛ»Ïï áñÝ»ñ, áñáÝù  ¹å ñáóÝ»ñÇÝ  µ³ Å³ Ýí»É  »Ý  

                                                 
1
 ¦² ½³ ï   ² ñó³ Ë §, 3 ÑáõÉÇëÇ  2014: 

2
 Ü áõÛÝ ï »ÕáõÙ  , 7 ÑáõÉÇëÇ  2012: 

3
 ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§ Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù 2011, ï ³ ñ»Ï³ Ý  Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ, ¿ç 36: 

4
 ¦² ½³ ï   ² ñó³ Ë §, 16 ÑáÏï »Ùµ»ñÇ  2014: 

5
 ¦Ð³ Û³ ëï ³ Ý§  Ñ³ Ù³ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù. ï ³ ñ»Ï³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ, 2013, ¿ç 14: 

6
 ¦² ½³ ï  ² ñó³ Ë §, 21 Ù³ ñï Ç  2013: 
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Ý»ÃµáõùÝ»ñÇ  Ñ»ï : ¸ å ñáóÝ»ñÇÝ  µ³ Å³ Ýí»É  »Ý  800  Ý»ÃµáõùÝ»ñ, ÇëÏ  ãáñë  ï ³ ñí³   ÁÝÃ³ óùáõÙ ¹ñ³ Ýù 

ÏÑ³ ëÝ»Ý 7200-Ç
1
:    

2002Ã. ë»å ï »Ùµ»ñÇÝ ýñ³ Ýë³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñ ê ³ Ùí»É ÞÝáñÑáùÛ³ ÝÇ ÏáÕÙÇó   Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý 

û·ÝáõÃÛ³ Ý Ï³ ñ·áí áõÕ³ ñÏí³ Í  ·ñ»Ý³ Ï³ Ý   å Çï áõÛùÝ»ñáí áõ ¹å ñáó³ Ï³ Ý  ³ ÛÉ Çñ»ñáí ÉÇ 300 

³ ß³ Ï»ñï ³ Ï³ Ý å ³ Ûáõë³ ÏÝ»ñÁ µ³ ßË í»É »Ý  Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝÇ ì ³ Ýù ·ÛáõÕÇ  ¹å ñáó³ Ñ³ ë³ Ï 

»ñ»Ë ³ Ý»ñ  áõÝ»óáÕ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÇÝ
2
:   

Ð³ ßíÇ ³ éÝ»Éáí »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ý³ Ë ³ ¹å ñáó³ Ï³ Ý ÏñÃáõÃÛ³ Ý Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û  

µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÁ Ù»Í áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ ñÓÝáõÙ Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ý»ñÇ ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ ÝÝ áõ  

Ï³ Ñ³ íáñÙ³ ÝÁ: 

´ ³ ñ»ñ³ ñ ¾¹ÇÏ  Ô áõÉÛ³ ÝÇ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ Ï³ éáõóí»É ¨ ß³ Ñ³ ·áñÍÙ³ Ý ¿ Ñ³ ÝÓÝí»É  

Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝÇ ì ³ Ýù ·ÛáõÕÇ 120 ï »Õ³ Ýáó  Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Á: 

´ ³ ñ»ñ³ ñ ² ñÙ»Ý  Â á÷ áõ½Û³ ÝÇ Ñáí³ Ý³ íáñáõÃÛ³ Ùµ  Ï³ éáõóí»É ¿ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó   Ë ³ Õ³ Ññ³ å ³ ñ³ Ï 

ø³ ß³ Ã³ ÕÇ ßñç³ ÝÇ ø³ ñ»·³ Ñ Ñ³ Ù³ ÛÝùáõÙ, í»ñ³ Ýáñá·í»É ¿ ² Û·»ëï ³ ÝÇ  Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ç ß»ÝùÁ 

µ³ ñ»ñ³ ñ Ä ³ Ý»ï  à õáÉßÇ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ: Ð³ Û û·ÝáõÃÛ³ Ý ÙÇáõÃÛ³ Ý ² ñó³ Ë Ç 

Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ý»ñÇÝ ¿ ÝíÇñ³ ï íáõÃÛáõÝ ÷ áË ³ Ýó»É  ³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û  µ³ ñ»ñ³ ñ, ÐúØ -áõÑÇ  æ³ ëÇÏ  

´ áõÝÇ³ ÃÛ³ ÝÁ, áñÁ  ï ñ³ Ù³ ¹ñí»É ¿ µáÉáñ Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ý»ñÇ ë³ Ý»ñÇÝ ¨  ³ ßË ³ ï ³ ÏÇóÝ»ñÇÝ
3
:   

ü ñ³ Ýë³ Ñ³ Û  µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÇ  ÝíÇñ³ ï íáõÃÛ³ Ùµ  Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½  ¿  Ï³ éáõóí»É  Ø ³ ñï áõÝáõ  ßñç³ ÝÇ  

ê áë  Ñ³ Ù³ ÛÝùáõÙ, áñï »Õ  Ý³ Ë ³ ¹å ñáó³ Ï³ Ý  ÏñÃáõÃÛáõÝ  »Ý  ëï ³ ÝáõÙ  ³ í»ÉÇ  ù³ Ý  ÑÇëáõÝ  »ñ»Ë ³ Ý»ñ
4
: 

Ø ³ ÝÏ³ å ³ ñï »½Ý»ñÇ  Ï³ éáõóáõÙÁ  ¨  Ï³ Ñ³ íáñáõÙÁ  Ï³ ñ¨áñ  ¿  áã  ÙÇ³ ÛÝ  »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ  Ñ³ Ù³ ñ, ³ ÛÉ  Ý³ ¨  

Ýå ³ ëï áõÙ  »Ý  ï »Õ»ñáõÙ  µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý  Ñ³ Ù³ ñ  ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñÇ  ëï »ÕÍÙ³ ÝÁ: 

² Ø Ü  ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñ æáñç ¨ ø»ñáÉ³ ÛÝ  Ü ³ ç³ ñÛ³ ÝÝ»ñÁ  Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ ÝáõÙ  Ï³ ï ³ ñ»É »Ý  ÙÇ 

ß³ ñù  Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý  ¹ñ³ Ù³ µ³ ßË áõÃÛáõÝÝ»ñ: ÞñçÏ»Ýï ñáÝÇ  Ù³ ÝÏ³ å ³ ñï »½ÇÝ Ñ³ ï Ï³ óñ»É »Ý 145 

Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù,  Ø ³ ñ³ Õ³  ·ÛáõÕÇ 65  »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ` 15 Ñ³ ½³ ñ³ Ï³ Ý ¹ñ³ Ù, ÇëÏ  ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï áõÙ 

µÝ³ ÏíáÕ »ñ»ù  Ñ³ ßÙ³ Ý¹³ Ù  »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ  ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ï ñ³ Ù³ ¹ñí»É »Ý 290 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù` Ýñ³ Ýó 

Ñ»ï ³ ·³   µáõÅáõÙÁ ÐÐ-áõÙ ¨ è ¸ -áõÙ  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ
5
:  

ê ÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÁ Ù»Í áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ ñÓÝáõÙ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ³ Ù³ é³ ÛÇÝ Ñ³ Ý·ëï Ç 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå Ù³ ÝÁ: 2005 Ãí³ Ï³ ÝÇó ÞáõßÇÇ ¦Ü ³ ñ»Ï³ óÇ§ ³ ñí»ëï Ç ÙÇáõÃÛ³ Ý Ï»Ýï ñáÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 

¦² ñ³ Ù Ø ³ ÝáõÏÛ³ Ý§ ³ Ù³ é³ ÛÇÝ ×³ Ùµ³ ñÁ, áñÇ  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ÇãÝ»ñÝ »Ý Ï³ Ý³ ¹³ Ñ³ Û Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý-

Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ ·áñÍÇã, µ³ Ý³ ëï »ÕÍ Ð³ Û¹áõÏ Þ³ ÙÉ»³ ÝÁ ¨ Ýñ³  ÏÇÝÁ̀  Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ ² Ç¹³  Þ³ ÙÉ»³ Ý-

¸ ³ íÇ¹»³ ÝÁ: Þáõß»óÇ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ Ûëï »Õ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå íáõÙ »Ý Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ¨ 

ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý  å ³ ñï ùÇ ½·³ óáõÙÇ Ù³ ëÇÝ ¹³ ë»ñ áõ Ù³ ñ½³ Ï³ Ý  å ³ ñ³ å ÙáõÝùÝ»ñ
6
:   

ÈÔ Ð  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ  ¨  ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý  Ñ³ ñó»ñÇ  Ý³ Ë ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·áõÙ  ·áñÍáÕ  »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ  

Ë Ý³ ÙùÇ  ¨  å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ³ Ý  ÑÙ. 1  ¨  ÑÙ. 2    ·Çß»ñûÃÇÏ  Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ë³ Ý»ñÇ  Ñ³ Ù³ ñ  

³ Ù»ñÇÏ³ Ñ³ Û  ¶ñÇ·áñ  Ð³ ÏáµÛ³ ÝÇ  ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ  ³ Ùé³ ÝÁ  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå í»É  »Ý  ¿ùëÏáõñëÇ³ Ý»ñ  ¹»å Ç  

² ñó³ Ë Ç  ï ³ ñµ»ñ  ï »ë³ ñÅ³ Ý  í³ Ûñ»ñ
7
: 

Î ³ å ³ ÝÇ  áëÏáõ  ÏáÙµÇÝ³ ï Ç  ï Ýûñ»Ý, Ï³ Ý³ ¹³ Ñ³ Û  Ðñ³ ã  æ³ µñ³ Û³ ÝÇ  Ñáí³ Ý³ íáñáõÃÛ³ Ùµ  

ø³ ß³ Ã³ ÕÇ  ßñç³ ÝÇ  Î áíë³ Ï³ Ý  ù³ Õ³ ùÇ  Â ³ ÃáõÉ  Î ñå »Û³ ÝÇ  ³ Ýí³ Ý  ÙÇçÝ³ Ï³ ñ·  ¹å ñáóÇ  

Ñ³ ñ¨³ ÝáõÃÛ³ Ùµ  Ï³ éáõóí»É  ¿  é³ ½Ù³ Ù³ ñ½³ Ï³ Ý  Ë ³ Õ³ Ññ³ å ³ ñ³ Ïª ï ³ ñµ»ñ  Ù³ ñ½³ ë³ ñù»ñáí, 

áñï »Õ  ³ ß³ Ï»ñï Ý»ñÇó  µ³ óÇ  Ï³ ñáÕ  »Ý  Ù³ ñ½í»É  Ý³ ¨  ù³ Õ³ ùÇ  »ñÇï ³ ë³ ñ¹Ý»ñÁ
8
: 

² Ûëûñ ¿É ë÷ Ûáõéù³ Ñ³ Û µ³ ñ»ñ³ ñÝ»ñÁ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ Ûñ»Ý³ Ýí»ñ, ³ ½·³ Ýå ³ ëï  

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ² ñó³ Ë áõÙ: Ü ñ³ Ýó µ³ ñ»·áñÍ³ Ï³ Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ íÏ³ ÛáõÙ ¿ ê ÷ ÛáõéùÇ 

Ñá·»Ñ³ ñ³ ½³ ï áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ: 
 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 
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Ðî¸  395                                                                                     Քաղաքագիտություն 

 

Èº ì   ¶à ô Ø Æ ÈÚà ì Æ  º ì ð ² ê Æ ² Î ² Ü à ô Â Ú² Ü  Ð² Úº ò ² Î ² ð ¶À  
 

Ü ³ Ý³  ² è ê î² Ø Ú² Ü  
 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ.  º íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, ¿Ã Ýá·»Ý»½, º íñ³ ëÇ³ , ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ûñ»Ýù, ¿ÃÝáë, ¿ÃÝÇÏ µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃ ÛáõÝ, 

³ Ýï ³ é, ï ³ ÷ ³ ëï ³ Ý, ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃ ÛáõÝ 

Ключевые слова: Евразийство, Евразия, закон  развития, этнос, этническое многообразие, лес, степь, цивилизация. 

Key words: Eurasianism, Eurasia, law of development, еthnos, ethnic diversity, forest, steppe, civilization. 
 

Н. Арустамян 

Теория евразийства Гумилева 
 

В статье представлены особенности теории евразйства  Л. Гумилева. Свои труды, обращенные  к теории 

этногенеза Л.Н. Гумилев считал продолжением евразийской концепции. В основе современной концепции 

евразийства, опирающейся  на учение Л. Н. Гумилева, лежит русская  общегосударственная идеология. Она 

гармонично объединяет интересы русского этноса, интересы государства и интересы всех коренных народов 

страны в единое целое. Не случайно Л. Н. Гумилев говорил, что если русский народ будет спасен, то только 

через евразийство. 
 

N.Arustamyan 

Gumilev`s theory  of  Eurasianism 
 

The article deals with Gumilev`s theory of Eurasianism. Gumilev considers his works on theory of ethno genesis as 

continuation of Eurasian concept.  At the heart of the modern concept of eurasianism which is guided by L. N. Gumilev's 

doctrine the Russian nation-wide ideology lies.  It harmoniously unites interests of native people, Russian ethnos and the 

state in organic whole.  And as Gumilev said, if Russia is saved, it will be only through eurasianism. 

 
Ðá¹í³ ÍáõÙ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿ È¨ ¶áõÙÇÉÛáíÇ  »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Ç ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

¶áõÙÇÉÛáíÁ Çñ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁ Ï³ å í³ Í ¿ÃÝá·»Ý»½Ç ï »ëáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ñ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý 

Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Ç ß³ ñáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝ: ¶áõմիÉÛáíÇ áõëÙáõÝùÇ íñ³  ÑÇÙÝí³ Í Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý 

ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³ Í ¿ éáõë³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ å »ï ³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝÁ: ² ÛÝ Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ïáñ»Ý ÙÇ³ íáñáõÙ ¿ 

éáõë³ Ï³ Ý ¿ÃÝáëÇ ¨ µáÉáñ µÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ Ñ»ñÁ Ù»Ï ÙÇ³ ëÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç: º í å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿ñ  ¶áõÙÇÉÛáíÁ 

ÝßáõÙ, áñ »Ã» éáõë ÅáÕáíáõñ¹Á ÷ ñÏíÇ ³ å ³  ÙÇ³ ÛÝ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí: 
 

Լև ¶áõÙÇÉÛáíÁ 20-ñ¹ ¹³ ñÇ ³ Ï³ Ý³ íáñ ·Çï ³ Ï³ Ý ¨ Ùï ³ ÍáÕ ¿, áõÙ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁ º íñ³ ëÇ³ ÛÇ 

å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý, ÃÛáõñù³ Ï³ Ý, ëÉ³ íáÝ³ Ï³ Ý, ³ ëÇ³ Ï³ Ý ¨ »íñáå ³ Ï³ Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù³ ëÇÝ  

½³ ñ·³ óÝáõÙ »Ý ·Çï áõÃÛ³ Ý Ù»ç ÙÇç³ é³ ñÏ³ Û³ Ï³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ, áñÁ Çñ³ í³ Ùµ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ³ Ýí³ Ý»É 

¦»íñ³ ëÇ³ ·Çï áõÃÛáõÝ§: ¶áõÙÇÉÛáíÁ Çñ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÁ Ï³ å í³ Í ¿ÃÝá·»Ý»½Ç ï »ëáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  

Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ñ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Ç ß³ ñáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝ: Նա ÝßáõÙ ¿, áñ ¿ÃÝáëÝ»ñÇ íñ³  

³ ½¹áõÙ »Ý áã ÙÇ³ ÛÝ ³ ßË ³ ñÑ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÙÇç³ í³ ÛñÁ, ³ ÛÉ̈  ³ í³ Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, Ñ³ ñ¨³ Ý ¿ÃÝáëÝ»ñÇ Ñ»ï  

µ³ ñ»Ï³ ÙáõÃÛáõÝÁ Ï³ Ù ÃßÝ³ Ù³ ÝùÁ, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ ÷ áË ·áñÍ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ. ¸ ñ³ Ýó Ñ»ï  Ù»Ïï »Õ ·áÛáõÃÛáõÝ 

áõÝÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ûñ»Ýù, ÇÝãÁ í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ ÛÝ ¿ÃÝáëÝ»ñÇÝ, ³ ÛÉ̈  µÝáõÃÛ³ Ý µáÉáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ: 

¼³ ñ·³ óÙ³ Ý ûñ»ÝùÇ ³ ñï ³ óáÉáõÙÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Í³ ·Ù³ Ý ¨ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ³ ëå ³ ñ»½Çó  

³ ÝÑ»ï ³ óÙ³ Ý  ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñáõÙ ³ Ýí³ ÝáõÙ »Ýù ¿ÃÝá·»Ý»½: Àëï  ¿ÃÝá·»Ý»½Ç ï »ëáõÃÛ³ Ý µáÉáñ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Ùß³ ÏáõÛÃÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ³ ÝÑÝ³ ñ ¿: ¾ÃÝÇÏ 

µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý ·áÛáõÃÛ³ Ý ûå ï ÇÙ³ É Ó¨Ý ¿, ãÝ³ Û³ Í ï ³ ñµ»ñ ¿ÃÝáëÝ»ñÇ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 

ÙÇ³ íáñáõÙÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÷ áñÓáõÃÛáõÝÁ ³ í»ÉÇ ß³ ï  ¿ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñáõÙ: 
º íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ é³ ç³ óáõÙÁ áñå »ë ·Çï ³ Ï³ Ý, ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý, ³ ßË ³ ñÑ³ Û³ óù³ ÛÇÝ 

ÁÝ¹Ñ³ ÝñáõÃÛáõÝ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ý »íñáå ³ Ï»Ýï ñáÝ áõÕÕí³ ÍáõÃÛ³ Ý 

Ù»ñÅÙ³ Ý Ñ»ï ¨³ Ýù ¿ñ: 

¸ »é̈ ë îñáõµ»óÏáÛÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ éáõëÝ»ñÁ áã ëÉ³ íáÝÝ»ñ »Ý, áã ÃÛáõñù»ñ, áã ³ ñÇ³ óÇÝ»ñ, áã ³ ëÇ³ óÇÝ»ñ. 

Ýñ³ Ýù Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ñ³ ï áõÏ ÁÝ¹Ñ³ ÝñáõÃÛáõÝ »Ý, ÛáõñûñÇÝ³ Ï Ùß³ ÏáõÛÃáí, áñÁ  ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ ¿ ¦³ Ýï ³ éÇ ¨ 

ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇ§ É³ Ý¹ß³ ýï ³ ÛÇÝ ¹áõ³ ÉÇ½ÙÁ, áñÁ  µÝáñáß ¿ éáõë³ Ï³ Ý º íñ³ ëÇ³ ÛÇÝ: 

¶áõÙÇÉÛáíÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ¦º íñ³ ëÇ³ Ý§ µ³ éÇ Ý»Õ ÇÙ³ ëï áí ï ³ ñ³ ÍíáõÙ ¿ Î ³ ëå Û³ Ý ï ³ ÷ ³ ëï ³ ÝÇó 

ÙÇÝã̈  Î ³ ñå ³ ï Ý»ñª Ý»ñ³ é»Éáí ³ Ýï ³ é³ ÛÇÝ, ï ³ ÷ ³ ëï ³ Ý³ ÛÇÝ ·áï ÇÝ»ñ: ² ÛÝ ³ ßË ³ ñÑ³ ·ñ³ Ï³ Ý 

³ ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, µÝ³ Ï»óí³ Í ï ³ ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáí, áñáÝù ãÝ³ Û³ Í áõÝ»ÇÝ ï ³ ñµ»ñ ÏñáÝÝ»ñ, 

µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý, Çñ³ í³ Ï³ Ý ÝáñÙ»ñ, ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Ï³ ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³ Ï³ ÛÝ ³ Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ßñç³ ÝáõÙ 

ÝÏ³ ï »ÉÇ ¿ñ  ÙÇ³ ëÝáõÃÛáõÝÁ,   áñÇ ï Çñ³ å »ï áÕ ëÏÇ½µÁ áã ³ ½·³ ·ñ³ ·»ï Ý»ñÁ, áã å ³ ï Ù³ µ³ ÝÝ»ñÁ ¨ áã ¿É 
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ëáóÇáÉá·Ý»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ ñáÕ ë³ ÑÙ³ Ý»É: 
1
  Ü ³  ½³ ñ·³ óñ»É ¿ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ¦»íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý 

³ é³ ÝóùÇ§ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ, áñÁ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ ¿ ¦éáõë³ Ï³ Ý º íñ³ ëÇ³ ÛÇ§ ¨ è áõë³ ëï ³ ÝÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý 

ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ (³ Ûë ³ éáõÙáí Ø ³ ÏÇÝ¹»ñÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ è áõë³ ëï ³ ÝÁ é³ ½Ù³ í³ ñ³ Ï³ Ý ï »Õ ¿  

·ñ³ íáõÙ   ³ ÙµáÕç ³ ßË ³ ñÑáõÙ, ÇÝãå »ë ¶»ñÙ³ ÝÇ³ Ýª º íñáå ³ ÛáõÙ): 

² é³ Ýó ³ ½·³ ÛÇÝ å »ï ³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛ³ Ý Ùß³ ÏÙ³ Ý ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ¿Ý»ñ·Ç³ Ý 

áõÕÕáñ¹»É ï »ñáõÃÛ³ Ý í»ñ³ Ï³ Ý·ÝÙ³ ÝÁ: ì »ñçÇÝ ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ ÏáõÙ è áõë³ ëï ³ ÝáõÙ ³ Ïï Çíáñ»Ý Ùß³ ÏíáõÙ 

¨ ù³ ñá½íáõÙ ¿ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ: ê ³ Ï³ ÛÝ ¦·³ Õ³ ÷ ³ ñ-³ ñÅ»ù§, ¦·³ Õ³ ÷ ³ ñ-áõÅ§ 

»íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»é ãÇ ¹³ ñÓ»É ¨ ¹ñ³  ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý å ³ ï ×³ éÝ ³ ÛÝ ¿, áñ ³ ÛÝ ãÇ ÁÝÏ³ ÉíáõÙ áñå »ë 

éáõë³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝ: Ø Ç Ë áõÙµ Ñ»ï ³ ½áï áÕÝ»ñ ¿ÃÝÇÏ µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç íï ³ Ý·  »Ý 

ï »ëÝáõÙ ¨ îñáõµ»óÏáÛÇ ÝÙ³ Ý ù³ ñá½áõÙ »Ý »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý ³ ½·Ç¦ëáõå »ñ¿ÃÝáëÇ§, »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý 

³ ½·³ ÛÝ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý, »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý Ùß³ ÏáõÛÃÇ ëï »ÕÍáõÙÁ: âÝ³ Û³ Í ï ³ ñµ»ñ Ùáï »óáõÙÝ»ñÇ  

³ éÏ³ ÛáõÃÛ³ ÝÁª  Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝÝ»ñÁ  éáõë ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¹Çï ³ ñÏáõÙ »Ý áñå »ë  »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý  

ï »ñáõÃÛáõÝ ëï »ÕÍ»Éáõ ·áñÍÇù: ² Û¹å Çëáí Ýñ³ Ýù ³ Ýï »ëáõÙ »Ý ¶áõÙÇÉÛáíÇ áõëÙáõÝùÁ áñå »ë 

»íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý µ³ ñÓñ ÷ áõÉ: ¶áõÙÇÉÛáíÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ Ý³  Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ ¿ 

îñáõµ»óÏáÛÇ, ì »ñÝ³ ¹ëÏáõ, ê ³ íÇóÏáõ  ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý »½ñ³ Ñ³ Ý·áõÙÝ»ñÇ Ñ»ï , µ³ Ûó Ýñ³ Ýù ã·Çï »ÇÝ 

¦å ³ ëÇáÝ³ éáõÃÛ³ Ý§ Ù³ ëÇÝ:
2
 ¶áõÙÇÉÛáíÇÝ Ñ³ çáÕí»ó »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ Í»É ·Çï ³ Ï³ Ý 

ï »ëáõÃÛ³ Ý, áñÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³  å Çï Ç ëï »ÕÍíÇ  ³ ½·³ ÛÇÝ-å »ï ³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝ, áñÁ Ñ³ ßíÇ ¿ 

³ éÝáõÙ º íñ³ ëÇ³ ÛÇ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ Ñ»ñÁ:  
¦è áõë³ Ï³ Ý º íñ³ ëÇ³ Ý§ º íñáå ³ ÛÇ Ñ³ Ù³ ñ ¦µáõý»ñ³ ÛÇÝ§ ·áï Ç ¿ñ, áñÁ  Ýñ³ Ý å ³ ßï å ³ ÝáõÙ ¿ñ 

² ñ¨»ÉùÇó, ³ Û¹ ÃíáõÙ âÇÝ³ ëï ³ ÝÇó: ² Ûë ³ éáõÙáí ¶áõÙÇÉÛáíÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ »ñµ âÇÝ³ ëï ³ ÝÁ µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ 

Ñ½áñ ¿ñ ² ëÇ³ Ý Ýí³ ×»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ÑáÝÝ»ñÁ, ÃÛáõñù»ñÁ, Ñ»ï á ÙáÝÕáÉÝ»ñÁ Ï³ ÝË »óÇÝ âÇÝ³ ëï ³ ÝÇ 

³ ·ñ»ëÇ³ Ý ¹»å Ç ² ñ¨Ùáõï ù:
3
 

è áõë³ Ï³ Ý å »ï áõÃÛ³ Ý ëï »ÕÍáõÙÁ µ³ ñ»Ýå ³ ëï  ³ ½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ í ³ ßË ³ ñÑÇ 

³ ßË ³ ñÑ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ï³ ÛáõÝáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý ·áñÍáõÙ ¨ è áõë³ ëï ³ ÝÁ Çñ íñ³  í»ñóñ»ó ³ Û¹ 

³ ßË ³ ñÑ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ·áñÍ³ éáõÛÃÁ: 

Úáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝÇ Çñ Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÁ,  ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ ï áõÏ ûñ»ÝùÝ»ñÁ և 
այս համատեքստում եíñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ դիտարկվում է որպես éáõë³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃÛ³ Ý 

Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝ: è áõë³ ëï ³ ÝÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý ÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛունը ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ ï áõÏ 

ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³ éÏ³ ÛáõÃÛáõÝÁ áñå »ë »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ óáÉáõÙ: ² Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñÇó »Ý. 

 è áõë³ ëï ³ ÝÇ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ Ï³ Ý Ï»óáõÃÛ³ Ý ûñ»ÝùÁ. 

 19-ñ¹ ¹³ ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÇÝ ¨ 20-ñ¹ ¹³ ñÇ 1-ÇÝ Ï»ëÇÝ è áõë³ ëï ³ ÝÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý 

ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ï³ Ï³ å Çï ³ ÉÇëï ³ Ï³ Ý áõÕÕí³ ÍáõÃÛáõÝÁ. 

 è áõë³ ëï ³ ÝÇ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý »ÝÃ³ Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ, áñÇ 

Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÁ  ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í ¿ º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ï ³ ñ³ Í³ Ï³ Ý, ÏÉÇÙ³ Û³ Ï³ Ý 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ² Û¹ ûñ»ÝùÁ å ³ Ñ³ ÝçáõÙ ¿ñ ï ñ³ Ýëå áñï Ç ¨ ¿Ý»ñ·»ï ÇÏ 

»ÝÃ³ Ï³ éáõóí³ ÍùÝ»ñÇ å »ï ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñáõÙ: ¸ ³  ·áñÍáõÙ ¿ñ ó³ ñ³ Ï³ Ý è áõë³ ëï ³ ÝÇ 

ï Ýï »ëáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ¹ñ³  ÏáñÍ³ ÝáõÙÁ µ»ñ»ó ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ Õ»ï Ç. 

 è áõë³ ëï ³ ÝÇ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ï»Ýï ñáÝ³ óí³ Í Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý ûñ»ÝùÁ. 

 ² ÙµáÕç å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ÁÝÃ³ óùáõÙ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ÙáµÇÉÇ½³ óí³ Í Ñ³ ï í³ ÍÇ ·áÛáõÃÛ³ Ý ûñ»ÝùÁ: 

² Ûë ûñ»ÝùÁ å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í ¿ áã ÙÇ³ ÛÝ ï ³ ñ»ñ³ ÛÇÝ ³ Õ»ï Ý»ñáí, ³ ÛÉ Ý³ ¨ Ñ³ ×³ Ë ³ ÏÇ 

å ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñáí, ÇÝãÁ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ ¿  è áõë³ ëï ³ ÝÇ  ÙÇßï  ¦å ³ ßï å ³ ÝíáÕ ³ ÙñáõÃÛ³ Ý§ Ï»óáõÃÛáõÝÁ. 

 Ð³ Ù³ ÛÝù³ ÛÇÝ-å »ï ³ Ï³ Ý ÑáÕû·ï ³ ·áñÍÙ³ Ý ûñ»ÝùÁ: ¸ ñ³ Ýáí ³ ñ·»ÉíáõÙ ¿ñ 

Ï³ å Çï ³ ÉÇëï ³ Ï³ Ý  ßáõÏ³ Û³ Ï³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÑáÕû·ï ³ ·áñÍÙ³ Ý áÉáñï , áñÁ, 

Ë ³ Ë ï »Éáí Ó¨³ íáñí³ Í  ÙÇç¿ÃÝÇÏ Ïááå »ñ³ óÇ³ Ý, Ï³ ñáÕ ¿ñ »ñÏÇñÁ Ý»ñëÇó å ³ ÛÃ»óÝ»É. 

 Î ááå »ñ³ óÇ³ ÛÇ(Ù»Ý³ ßÝáñÑ³ ÛÇÝ) ûñ»ÝùÁ, áñÁ Ý»ñ³ éáõÙ ¿ µáÉáñ áÉáñï Ý»ñÝ,  ³ Û¹ ÃíáõÙª 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý:
4
 

² Ûë ûñ»ÝùÝ»ñÝ  ³ é³ ç µ»ñ»óÇÝ ¦ù³ Õ³ ù³ ÏñÃ³ Ï³ Ý ëáóÇ³ ÉÇ½Ù§, ÇÝãÁ Ñ³ Ý·»óñ»ó 1917Ã. 

Ñ»Õ³ ÷ áË áõÃÛ³ ÝÁ ¨ 20-ñ¹ ¹³ ñÇ Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ å ³ ï ÙáõÃÛ³ ÝÁ: 

                                                 
1
 î»′ë Л. Н. Гумилев Тысячелетие вокруг Каспия. – М.: ТОО ¦Мишель и К0§, 1993. –  с 51. 

2 î»′ë   Гумилев Л. Н.Ритмы Евразии Эпохи и цивилизации.М.:ACT,2008. с 21. 
3 î»′ë   Гумилев Л. Меня называют евразийцем // Наш современник. – 1991. –№ 1. 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article111.htm  
4 î»′ë   Субетто А.И. Евразийство как основание бытия России: от евразийства Гумилева к евразийской философии истории 

России // http://levgumilev.spbu.ru/node/167.  
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¶áõÙÇÉÛáíÁ Ù»Í áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓñ»É º íñ³ ëÇ³ ÛÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ ÝÁ, ներկայացնելով »ñÏáõ Ñ³ ½³ ñ 

ï ³ ñí³  ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý å ³ ï ÙáõÃÛáõÝ ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ Ë áõÙÝ»ñáí, ÏñáÝÝ»ñÇ µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛ³ Ùµ ¨ 

ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³ ÝÑ³ í³ Ý³ Ï³ Ý í»ñ»ÉùÝ»ñáí áõ í³ Ûñ¿çùÝ»ñáí, Ñ³ Ýó³ ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 

Ýí³ ×áõÙÝ»ñáí, ï »Ë ÝÇÏ³ Ï³ Ý, ·Çï ³ Ï³ Ý, ³ ñí»ëï Ç, Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí: ¶áõÙÇÉÛáíÇ 

ï »ë³ ÝÏÛáõÝÇó éáõëÁ  ¹³ éÝ³ Éáí ï ³ ÷ ³ ëï ³ Ý³ µÝ³ ÏÝ»ñÇÝ, ùáãíáñÝ»ñÇÝ, ëÇµÇñ³ µÝ³ ÏÝ»ñÇÝ, ÃÛáõñù-

ÙáÝÕáÉ³ Ï³ Ý ï ³ ññ»ñÇÝ,  Ó»éù ¿ µ»ñ»É ÏÛ³ Ýù, Ï³ éã»É ¿ Ýáñ ÏÛ³ ÝùÇ ¿Ý»ñ·Ç³ ÛÇ ëï ³ óÙ³ Ý ·³ Õï ÝÇ 

³ ÕµÛáõñÇÝ, ³ ÝÁÝ¹Ñ³ ï  ß³ ñÅí»É ¿  տեղաբնակների ¨ ùáãíáñÝ»ñÇ, ÑÝ¹»íñáå ³ Ï³ Ý ¨ ÃÛáõñù³ Ï³ Ý 

Í³ ·Ù³ Ý, ² ñ¨Ùáõï ùÇ ¨ Աñ¨»ÉùÇ, º íñáå ³ ÛÇ ¨ ² ëÇ³ ÛÇ ÙÇç¨:  

Æ ñ³ Ý³ Ï³ ÝÇ (»íñáå ³ Ï³ Ý, ³ ñÇ³ Ï³ Ý) ¨ Â áõñ³ ÝÇ, Ùßï ³ Ï³ Ý µÝ³ ÏíáÕÝ»ñÇ ¨ ùáãíáñÝ»ñÇ,  

³ ñ¨Ùï Û³ ÝÇ ¨ ³ ñ¨»ÉÛ³ ÝÇ, Çé³ óÇáÝ³ ÉÇ ¨ é³ óÇáÝ³ ÉÇ ÙÇç¨ ³ Ûë Ñ³ Ù³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³ íáñáõÙ ¿  

éáõë³ Ï³ Ý Ùß³ ÏáõÛÃÇ ³ ÙµáÕç ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ ñÅ»íáñáõÃÛáõÝÁ: 

Àëï  ¶áõÙÇÉáíÇ Ý³ Ë ù³ Ý ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ Ý»ñË áõÅáõÙÁ è áõë³ ëï ³ Ý, éáõë³ Ï³ Ý å »ï ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç 

º íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝ Ñëï ³ Ïáñ»Ý ã¿ñ ÝÏ³ ï íáõÙ, ãÝ³ Û³ Í ³ Û¹ ÑáÕ»ñÇ íñ³  Â áõñ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ 

² ñÇ³ Ï³ Ý ¿Ý»ñ·Ç³ Ý»ñÁ Ë ³ ãí»É »Ý ¹»é̈ ë âÇÝ·Ç½Ë ³ ÝÇ Ã³ ·³ íáñáõÃÛ³ Ý ¨ éáõë³ Ï³ Ý Ï³ ÛëñáõÃÛ³ Ý 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝáõÙ: º íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÝ ³ ÝË áë Ï³ ñ, µ³ Ûó º íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý å »ï áõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ í»ÉÇÝ 

áñå »ë ÇÝùÝ³ Ñ³ ëï ³ ï Ù³ Ý ¨ ÇÝùÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ ï áõÏ Ó¨ ãÏ³ ñ: Î Ç¨Û³ Ý è áõëÇ³ Ý Çñ ï »ë³ ÏÇ Ù»ç 

µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ µ³ ½Ù³ ½³ Ý ¿ñ, ³ ÛÝï »Õ ·»ñ³ ÏßéáõÙ ¿ñ ³ ñ¨»É³ »íñáå ³ Ï³ Ý Ï»Ýë³ Ï»ñå Ç Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ, 

Ã»¨ ³ ñ¹³ ñ ÏÉÇÝÇ ³ ë»É, áñ Ï³ ñ Ý³ ¨ Ãáõñ³ Ý³ Ï³ Ý ëÏ½µÇ Ù³ ëÝÇÏÝ»ñ: ² ÛÝáõ³ Ù»Ý³ ÛÝÇí áñå »ë 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ùß³ ÏáõÃ³ ÛÇÝ ï »ë³ Ï ã¿ñ Ó¨³ íáñí»É: ÐÇÝ è áõë³ ëï ³ ÝÝ  Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É ¿  º íñáå ³ ÛÇ 

Í³ Ûñ³ Ù³ ëÁ, ´ Ûáõ½³ Ý¹³ Ï³ Ý Ï³ ÛëñáõÃÛáõÝÁ ¨  áñáß³ ÏÇ º íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý ï ³ ñ³ ÍáõÃÛáõÝ: 

è áõë³ ëï ³ ÝÁ ëÏë»É ¿ Ó»éù µ»ñ»É Çñ  ³ ÝÏ³ Ë  ù³ Õ³ ù³ ÏñÃáõÃÛ³ Ý, ÙÇ³ ëÝáõÃÛ³ Ý ¨ å »ï ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý 

Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñÁ  ÙáÝÕáÉ³ Ï³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍáõÙ:  

º íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝÝ»ñÇ ¨ ¶áõÙÇÉÛáíÇ ï »ë³ ÝÏÛáõÝÇó Ø áëÏáíÛ³ Ý è áõë³ ëï ³ ÝÇ Å³ Ù³ Ý³ ÏÝ»ñÁ »Õ»É »Ý 

µ³ ñ·³ í³ ×Ù³ Ý ¹³ ñ³ ßñç³ Ý,³ ½·³ ÛÇÝ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ÇÝùÝ³ ï Çå  áëÏ» ¹³ ñ: ² Û¹ Å³ Ù³ Ý³ Ï ¿É 

³ é³ ç³ ó»É ¿ ¦ê áõñµ è áõë³ ëï ³ Ý§,  ¦Ø áëÏí³  - º ññáñ¹ ÐéáÙ§ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÁ: Ð»Ýó ³ Ûë Ø áëÏáíÛ³ Ý 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ è áõë³ ëï ³ ÝÇ ³ ½·³ ÛÇÝ, ¿ÃÝÇÏ³ Ï³ Ý, ù³ Õ³ ù³ ÏñÃ³ Ï³ Ý ÇÝùÝáõÃÛ³ Ý 

µ³ ñ·³ í³ ×Ù³ Ý Ï»ï Á: 
¶áõÙÇÉÛáíÝ  Çñ  ¦è áõëÇ³ ÛÇó ÙÇÝã̈  è áõë³ ëï ³ Ý§ ·ñùáõÙ ·ñáõÙ ¿ñ, áñ å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ÷ áñÓÁ óáõÛó ¿ ï í»É, 

áñ ù³ ÝÇ ¹»é Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ÅáÕáíáõñ¹ å ³ Ñå ³ ÝáõÙ ¿ñ  ÇÝùÝ³ µ³ í (ÇÝùÝ³ ï Çå ) ÉÇÝ»Éáõ Çñ³ íáõÝùÁ, 

ÙÇ³ íáñí³ Í º íñ³ ëÇ³ Ý Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ùµ ½ëå áõÙ ¿ñ ² ñ¨Ùï Û³ Ý º íñáå ³ ÛÇ, âÇÝ³ ëï ³ ÝÇ, 

Ù³ ÑÙ»¹³ Ï³ ÝÝ»ñÇ  ÙÇç³ Ùï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ(áï ÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ): ê ³ Ï³ ÛÝ 20-ñ¹ ¹³ ñáõÙ ³ é³ çÝáõÃÛáõÝÁ 

ï ñí»ó »íñáå ³ Ï³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, ÷ áñÓáõÙ ¿ÇÝ µáÉáñÇÝ ÙÇ³ ÝÙ³ Ý ¹³ ñÓÝ»É, ÇëÏ ¹³  áã áùÇ ¹áõñ ·³ É ã¿ñ 

Ï³ ñáÕ: ¶áõÙÇÉÛáíÇ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Á ³ ½·³ ÛÇÝ Ñ³ ñóÇ ÉáõÍÙ³ Ý ³ éáõÙáí  Ñ³ Ý·áõÙ ¿ 

Ñ»ï ¨Û³ É ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: 
1.¾ÃÝáëÝ»ñÁ µÝ³ Ï³ Ý »ñ¨áõÛÃ »Ý, áñáÝù ³ é³ ç³ ÝáõÙ »Ý å ³ ëÇáÝ³ é Ë Ã³ ÝÇ ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨ Çñ»Ýó 

Ï»Ýë³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ëï »ÕÍáõÙ »Ý ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ÇÝëï Çï áõï Ý»ñ, 

³ Û¹ ÃíáõÙ å »ï áõÃÛáõÝ: 
2. º íñ³ ëÇ³ ÛáõÙ Ï»ÝëáõÝ³ Ï å »ï áõÃÛ³ Ý µÝ³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÁ º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñÝ »Ý: 
3. º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ÙÇ³ íáñáõÙÁ Ñ»ï ¨³ Ýù ¿ »Õ»É Ýáñ ¿ÃÝáëÇ å ³ ï ÙáõÃÛ³ Ý ³ ëå ³ ñ»½ ¹áõñë ·³ ÉáõÝ, áñÁ 

µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ å ³ ëÇáÝ³ éáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ï íÛ³ É ³ ßË ³ ñÑ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ å »ï áõÃÛáõÝ 

ëï »ÕÍ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ: ² å ³ ÇÝï »·ñ³ óÇáÝ ßñç³ ÝÝ»ñÝ ¿É å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í ¿ÇÝ å »ï ³ Ï³ Ý³ ëï »ÕÍ ¿ÃÝáëÇ 

³ ÝÏÙ³ Ùµ, Ï»Ýë³ Ï³ Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ÛÇ ëå ³ éÙ³ Ùµ: 
4. è áõë³ Ï³ Ý ï »ñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ç³ óáõÙÁ ¨ µ³ ½Ù³ ¹³ ñÛ³  ·áÛáõÃÛáõÝÁ éáõë ÅáÕáíñ¹Ç å ³ ï Ù³ Ï³ Ý 

ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝù ¿ñ, áñÁ ëï »ÕÍ»É ¿ å »ï áõÃÛáõÝ, ³ é³ Ýó áñÇ ã¿ñ Ï³ ñáÕ ·áÛ³ ï ¨»É  ¨ 

½³ ñ·³ Ý³ É º íñ³ ëÇ³ ÛáõÙ: 
5. è áõë ¿ÃÝáëÇ ÏáÕÙÇó Ø áëÏáíÛ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÇó éáõë³ Ï³ Ý ï »ñáõÃÛ³ Ý ëï »ÕÍáõÙÁ µ³ ó³ ï ñíáõÙ ¿ 

»ñÏáõ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý å ³ ï ×³ éáí: Ü ³ Ë  ¨ ³ é³ ç ¹³  éáõë ÅáÕáíñ¹Ç µ³ ñÓñ å ³ ëÇáÝ³ éáõÃÛáõÝ ¿, ÇÝãÁ 

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï í»É Ûáõñ³ óÝ»É ³ ÝÑñ³ Å»ßï  Ï»Ýë³ Ï³ Ý ï ³ ñ³ ÍáõÃÛáõÝ ¨ Çñ Ï³ ÙùÁ Ã»É³ ¹ñ»É 

º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ³ ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ: º ñÏñáñ¹Á  ³ ½·³ ÙÇçÛ³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í³ ñùÇ Ï³ ñÍñ³ ï Çå Ý 

¿, Áëï  áñÇ  ÙÇ³ óí³ Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Çñ³ í³ Ñ³ í³ ë³ ñáõÃÛ³ Ý ëÏ½µáõÝùáí Ý»ñ·ñ³ ííáõÙ ¿ÇÝ 

å »ï ³ Ï³ ßÇÝáõÃÛ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óáõÙ: 
6. Ø Ç³ ëÝ³ Ï³ Ý å »ï áõÃÛ³ Ý Ï³ ½ÙÇ Ù»ç Ùï Ý»ÉÁ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ ÝáõÙ ¿ñ »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ûµÛ»Ïï Çí ß³ Ñ»ñÇÝ: º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ³ ßË ³ ñÑ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ÙÇ³ ÛÝ 

ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý å »ï áõÃÛáõÝÝ ¿ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ï ³ ÉÇë ³ é³ ÝÓÇÝ ¿ÃÝáëÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ µ³ í ½³ ñ·³ óÙ³ Ý: 
7. ¾ÃÝÇÏ µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛáõÝÁ áõÅÇ ¨ Ñ½áñáõÃÛ³ Ý ³ ÕµÛáõñ ¿: ´ áÉáñ ¿ÃÝáëÝ»ñÁ ÷ áË ·áñÍ³ ÏóáõÙ ¿ÇÝ, 

µ³ Ûó ¿ÃÝÇÏ ÙÇ³ ÓáõÉáõÙ ï »ÕÇ ã¿ñ áõÝ»ÝáõÙ: º íñ³ ëÇ³ ÛÇ ï ³ ñ³ ÍùáõÙ Ê ê ÐØ  ï ³ ñ³ ÍùáõÙ ³ å ñáõÙ ¿ÇÝ ÛáÃ 

ï ³ ñµ»ñ ëáõå »ñ¿ÃÝáëÝ»ñÇ å ³ ï Ï³ ÝáÕ ¿ÃÝáëÝ»ñ: ´ ³ Ûó ù³ ÝÇ áñ ¿ÃÝá·»Ý»½Ç ï »ëáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ 2 
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Ï³ Ù ³ í»ÉÇ ëáõå »ñ¿ÃÝáëÝ»ñÇ ÙÇ³ íáñáõÙÁ ³ ÝÑÝ³ ñ ¿, »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý ëáõå »ñ¿ÃÝáë ëï »ÕÍ»Éáõ Ó·ï áõÙÁ 

Ñ³ ñÏ ¿ ¹Çï ³ ñÏ»É áñå »ë Ñ»ñÃ³ Ï³ Ý áõï áå Ç³ ÛÇ ÏÛ³ ÝùÇ ÏáãÙ³ Ý ÷ áñÓ, áñÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÙÇ³ ÛÝ ÏáñÍ³ ÝÙ³ Ý 

µ»ñ»É: 
8. 20-ñ¹ ¹³ ñáõÙ è áõë³ ëï ³ ÝÇ ×·Ý³ Å³ ÙÇ ëÏ½µÝ³ å ³ ï ×³ éÁ éáõë³ Ï³ Ý ¿ÃÝáëÇ ×·Ý³ Å³ ÙÝ ¿: 

º íñ³ ëÇ³ ÛÇ áã ÙÇ ¿ÃÝáë µ³ óÇ éáõë³ Ï³ ÝÇó Çñ å ³ ëÇáÝ³ éáõÃÛ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ Ïáí ¨ í³ ñùÇ Ï³ ñÍñ³ ï Çå áí 

Ç íÇ×³ ÏÇ ã¿ Çñ íñ³  í»ñóÝ»É å »ï ³ Ï³ Ý³ ëï »ÕÍ ·áñÍ³ éáõÛÃÁ: 
9. º Ã» éáõë ³ ½·Á áõÅ»Õ ÉÇÝÇ, áõÅ»Õ ÏÉÇÝÇ Ý³ ¨ è áõë³ ëï ³ ÝÁ: ¸ ñ³ Ýáí Ñ³ Ý¹»ñÓ ãÇ Ï³ ñ»ÉÇ ëï »ÕÍ»É 

ï »ñáõÃÛáõÝ,  º íñ³ ëÇ³ ÛÇ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ÇÝùÝ³ µ³ í ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  

ã³ å ³ Ñáí»Éáí:
1
 

 ì »ñáÝßÛ³ É ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí Ï³ ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³ Ï³ óÝ»É, áñ ¶áõմիÉÛáíÇ áõëÙáõÝùÇ íñ³  ÑÇÙÝí³ Í 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³ Í ¿ éáõë³ Ï³ Ý, Ñ³ Ù³ å »ï ³ Ï³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛáõÝÁ: ² ÛÝ Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ïáñ»Ý ÙÇ³ íáñáõÙ ¿ éáõë³ Ï³ Ý ¿ÃÝáëÇ ¨ µáÉáñ µÝÇÏ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ Ñ»ñÁ Ù»Ï ÙÇ³ ëÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç: º í å ³ ï ³ Ñ³ Ï³ Ý ã¿ñ  ¶áõմիÉÛáíÁ ÝßáõÙ, áñ »Ã» éáõë 

ÅáÕáíáõñ¹Á ÷ ñÏíÇ, ³ å ³  ¹³  ÏÉÇÝÇ ÙÇ³ ÛÝ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí: 

È¨  ¶áõÙÇÉÛáíÇ Å³ é³ Ý·áõÃÛáõÝÁ Ýñ³  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ»ñÇ արժեքը, Çñ ÏáÕÙÇó Ç Ñ³ Ûï  µ»ñí³ Í 

Ù»Ãá¹³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ éáõë³ Ï³ Ý »íñ³ ëÇ³ Ï³ Ý Ùß³ ÏáõÛÃÇ Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ ï ³ ññÁ, 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ Ýù³ Ïï »ÉÇ Ù³ ëÁ̀  Ñ³ Ù³ ñí»Éáí  ³ ½·³ ÛÇÝ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÇ ÙÇ³ Ï 

Ñ»ï ¨áÕ³ Ï³ Ý Ó¨Á: 

º íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³  ÑÇÙÝ³ ¹Çñ-Ñ³ Ûñ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ »Õ»É ¿ Ñëï ³ Ï ¦ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ý³ Ë ³ ·ÇÍ§: 

² Ûëï »Õ ³ Ù»Ý ÇÝã ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³ : º Ã» Ýñ³ Ýù ³ éÏ³  »Ý, ³ å ³  ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ »Ý ³ Ù»Ý 

ÇÝãáõÙ` ·Çï áõÃÛ³ Ý, Ùß³ ÏáõÛÃÇ, ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý, Ï»óáõÃÛ³ Ý, ÏñáÝÇ Ù»ç:  º Ã» Ýñ³ Ýù ãÏ³ Ý, ³ å ³  ¹³  

Ï³ ñáÕ ¿ å ÕÍ»É Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý áÉáñï , ÇÝãå »ë ³ Ù»Ý³ í»Ñ, ³ ÛÝå »ë ¿É ³ é³ í»É å ³ ñ½ ¨ 

Ñëï ³ Ï áÉáñï Ý»ñáõÙ: 

¶áõÙÇÉÛáíÁ Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³ í »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç, ³ Û¹ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý-ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý áõëÙáõÝùÇÝ Ñ³ Ý·»óÝ»Éáí ¿ÃÝá·»Ý»½ի å ³ ëÇáÝ³ é Ë Ã³ ÝÝ»ñÇ ·Çï ³ Ï³ Ý 

µ³ ½³ ÛÇÝ՝ å ³ ï ÙáõÃÛ³ ÝÁ, ¿ÃÝá·Çï áõÃÛ³ ÝÁ, ³ ßË ³ ñÑ³ ·ñáõÃÛ³ ÝÁ, µÝ³ ·Çï áõÃÛ³ Ý ëÇÝÃ»½Á: Ü ñ³  

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ñ³ Û³ óùÝ»ñÁ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ÝáõÙ, áñ ÇÝùÁ ÙÇßï  ÙÝáõÙ ¿ñ ³ ÛÝå ÇëÇÝ, ÇÝãå »ë Ï³ : 

Ü ³  ãÇ ÷ áË »É Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ÇßË ³ ÝáõÃÛ³ Ý ÁÝÏ³ ÉáõÙÁ, áã ¿É Ùï ³ íáñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ 

í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ: 
¶áõÙÇÉÛáíÇ Å³ é³ Ý·áõÃÛáõÝÁ µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ ³ ñ¹Ç³ Ï³ Ý ¿ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý ¨ ³ ßË ³ ñÑ³ ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 

ÇÙ³ ëï áí, ³ ÛÝ »íñ³ ëÇ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ·Çï ³ Ï³ Ý-å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ íáñáõÙ է, áñå »ë ³ ßË ³ ñÑ³ Û³ óù ¨ 

ÙÇçå »ï ³ Ï³ Ý, ÙÇç¿ÃÝÇÏ ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, é»·ÇáÝ³ É ÇÝï »·ñÙ³ Ý ¨ ·Éáµ³ ÉÇ½³ óÇ³ ÛÇ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ: 
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ՀՏԴ 325 /479.243/                                                                                                     Քաղաքականություն 
 

ԼՂՀ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 
Ալվարդ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 
Բանալի բառեր` ազգային անվտանգություն, պաշտպանվածություն, թուրքական սպառնալիք, արտաքին 
քաղաքականություն, աշխարհաքաղաքականություն, ռազմաքաղաքական, պետական համակարգ, հայեցակարգ, 
դոկտրինա, աշխարհասփյուռ հայություն, գոյապահպանություն, կենսկան շահեր, սփյուռք: 
Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность, турецкая угроза, внешняя политика, геополитика, военно-

политический, государственная система, концепция, доктрина, армяне всего мира, выживание, жизненные интересы, 

диаспора. 

Key words: national security, security, Turkish threat, foreign policy, geopolitics, military and political, state system, concept, 

doctrine, Arminians around the world, survival, vital interests, diaspora. 

  

  
Некоторые компоненты безопасности НКР 

А. Абрамян 
В статье автор представил составные части внутренней и внешней безопасности НКР, уделив особое 

внимание задачам защиты от внешних угроз, политическому обоснованию по укреплению основ экономики и 

социальной стабильности, сближению слоев общества, предотвращению оттока рабочей силы из республики. 

Правильное решение данных проблем будет способствовать развитию в социально-экономической и духовно-

культурной областей, предотвращению угроз со стороны противника, укреплению суверенитета государства. 

 

 

Some Components of the Security of NKR 

A. Abrahamyan 

  

The auther presented in the paper the constituent parts of internal and external security of the NKR, paying special 

attention to the problems of protection from external threats, political justification for strengthening the bases of 

economic and social stability of society, prevention of the outflow of workfors from the republic. 

The proper solution to these problems will contribute to the development of socio-economic as well as spiritual and 

cultural spheres, preclusion of the enemy threats, strengthining the sovereignty of the state. 

 
Հոդվածում հեղինակը ներկայացրել է ԼՂՀ ներքին և արտաքին անվտանգության բաղադրիչների 

համակարգը` առանձնացնելով հատկապես պաշտպանության, տնտեսական ու սոցիալական 
գործոնների կայունացման, հասարակության սոցիալական շերտերի մերձեցման, երիտասարդ 
աշխատուժի արտահոսքի կանխման խնդիրները: Դրանց իրականացումը կապահովի հասարակության 
սոցիալ-տնտեսական և մշակութահոգեբանական զարգացումը, կփարատի հակառակորդի սպառնալիքը, 
կամրապնդի երկրի ու պետության սովերենությունը: 

 
Արդի աշխարհաքաղաքականության հորձանուտում ընդգրկված գերհզոր ուժերի 

խմբավորումները ձգտում են նյութական  և ինֆորմացիոն հոսքերով տիրապետություն 

սահմանել ռազմավարական կարևորագույն նշնակություն ունեցող տարածաշրջանային 

հանգույցների վրա: Այդպիսի հանգույցներից է  Հարավային Կովկասը, որտեղ բախվում են 

գերհզոր ուժերի  շահերը: Իսկ քանի որ  Հարավային Կովկասի տարածքում  միանշանակ  

բացակայում է  ճանաչված և չճանաչված  պետությունների սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 

ինտեգրացված  ռազմավարությունը, ապա բնականաբար չեն կարող համընկնել նաև այդ 

տարածաշրջանի պետությունների  ազգային շահերն ու   ազգային  անվտանգության 

կառուցվածքային   համակարգերի   մոդելները: ԼՂՀ-ի ներքին և  արտաքին  անվտանգության  

կոնցեպցիան արտահայտում է  հասարակության կյանքի  բոլոր  ասպարեզներում 

յուրաքանչյուր   անհատի, ողջ հասարակության և պետության անվտանգության ապահովումը 

ներքին և արտաքին խաթարումներից և սպառնալիքներից: Ներքին և արտաքին  

անվտանգության ապահովման մասին  սկզբունքների համակարգը շարադրված է ԼՂՀ  

սահմանադրության  <<Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները, ազատություններն ու 
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պարտականությունները>> բաժնում: Այստեղ  հիմնավորվում է քաղաքացու,  հասարակության 

և պետության  շահերի միասնությունը` տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական, երկրի 

պաշտպանության, մշակույթի զարգացման, բնապահպանության ասպարեզներում: Օրենքով 

սահմանված են նաև  քաղաքացու, հասարակական  կառույցների և պետության  

պարտականությունները: Սահմանվող իրավունքներն ու պարտականությունները մշտական 

բնույթ ունեն և նպատակաուղղված են ռազմավարական խնդիրների իրականացմանը: 

Սահմանադրական դրույթները  վերահսկվում և  իրականացվում են պետության 

պաշտպանական քաղաքականությամբ:1 ԼՂՀ-ում մշակվող և իրականացվող 

քաղաքականության գերխնդիրը նպատակաուղղված է երկրի պաշտպանությանը` մշտապես  

առկա արտաքին վտանգից: Այն  ուղղակի կարելի է  անվանել  պաշտպանության  

քաղաքականություն: Իր  հռչակման օրվանից սկսած  երկրի իշխանությունները ձեռնարկել և 

վարում են ռազմական  ուժերի կատարելագործման և տարածաշրջանում կայացած  բանակի 

ստեղծման քաղաքականություն: Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրը ներառում է նաև 

տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ասպարեզներում դրսևորվող  հիմնահարցերի լուծումը: 

Տնտեսական կյանքում  առանցքային  հիմնահարցը տնտեսության դինամիկ զարգացման 

ապահովումն է: Սոցիալական ասպարեզի հիմնահարցեր են համարվում  հասարակության մեջ 

սոցիալական հանրույթների համերաշխության և միատարրության ձևավորումն ու 

կենսամակարդակի  աստիճանական մերձեցումը: Հոգևոր ասպարեզում գերակա հիմնահարց է 

համարվում  ավանդաբար  փոխանցված բարոյական նորմերի և  ազգային մշակույթի  

արժեքների պահպանումը: Միջազգային հարաբերությունների համակարգում ԼՂՀ-ի  

ռազմավարական հիմնախնդիրներ են հանդիսանում պետությունների մեծ ընտանիքում  

հավասարազոր իրավունքների վաստակումը և համակողմանի ու ակտիվ ինտեգրումը ՀՀ-ի 

հետ: 

ԼՂՀ-ի արտաքին անվտանգության հիմնախնդիրը անմիջականորեն առնչվում է հայ 

ժողովրդի նկատմամբ թուրք ազգի վաղեմի և ներկա ազգատյաց ոգու դրսևորման և խորհրդային 

տոտալիտար հասարակարգի մեղքով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի նորաթուխ 

սոցիալիստական հանրապետությանը բռնակցելու պատմական գործընթացների հետ: ԼՂՀ-ի 

արտաքին անվտանգության քաղաքականության մեջ առանձնահատուկ նշանակություն են 

ստանում ռազմական ուժերի զինվածության բալանսում մշտապես պահպանելու 

հավասարակշռությունը Ադրբեջանի կողմից մշտապես գործադրվող ինֆորմացիոն 

պատերազմին դիմակայելու, հակառակորդի ձեռնարկած պրովոկացիաներին և ագրեսիվ 

գործողություններին պատասխանելու, միջազգային ատյաններում ադրբեջանական և 

թուրքական դիվանագիտության ձեռնարկումներին հակահարված տալու խնդիրները: ԼՂՀ-ի 

արտաքին անվտանգության քաղաքականության մեջ կարևորվում են նաև հակառակորդի և այլ 

ուժերի կողմից ձեռնարկած մրցահրավերներին դիմակայելու խնդիրները: Այդպիսի խնդիրներից 

են հարևաններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տրանսպորտային շրջափակումները, 

տարածաշրջանում տնտեսական ինտեգրացման գործընթացին խոչընդոտումը, իսլամական 

գործոնի ակտիվացումը հարևան երկրներում, Ադրբեջանի այսպես կոչված  տերիտորիալ 

պահանջատիրությունը, Մերձավոր Արևելքի երկրներում ակտիվացած ահաբեկչական 

ընդարումները, սահմանային գոտիներում Ադրբեջանի ռազմական ուժերի սիստեմատիկ 

զինավարժությունները, ԵԱՀԿ-ի վարկանիշի քննադատությունը և խնդիրը` ՄԱԿ-ի 

շրջանակները տեղափոխելու Ադրբեջանի  նկրտումները: 

Նշելով ԼՂՀ-ի անվտանգության քաղաքականության ասպարեզում ծագող ներքին և 

արտաքին բնույթի հիմնախնդիրները, գտնում ենք, որ դրանցում յուրաքանչյուր կոնկրետ 

ժամանակահատվածում  համակարգման միջոցով առանձնացվում են գերհրատապները, 

ելնելով երկրի կյանքում ստեղծված ներքին և արտաքին իրադրության կացությունից: Կասկած 

լինել չի կարող, որ ԼՂՀ-ի հասարակության և յուրաքանչյուր անհատի համար բոլոր դեպքերում 

                                                 
1
 Տես, ԼՂՀ սահմանադրություն, Ստեփանակերտ, 2006, էջ. 9-21: 
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գերակայող խնդիրը ռազմական պաշտպանությունն է: ԼՂՀ-ին սպառնացող ռազմական 

վտանգի հիմնական  հարուցիչը ադրբեջանական իշխանությունների երդվյալ  հայատյաց  

քաղաքականության շարունակության դրսևորումն է: Այդ  քաղաքականության նպատակային 

խնդիրներ են հանդիսանում ղարաբաղահայության վերացւմն ու  պատմական Հայաստանի  

արևելյան տարածքների  բռնագրավումը: Ռազմական  տեխնիկայի և  մարդկային քանակական 

ուժի առումներով  Ադրբեջանի և ԼՂՀ-ի ունեցած պոտենցիալի համաչափության մասին  խոսք 

լինել չի կարող: Ադրբեջանի ուժերը իրենց քանակով  բազում անգամ գերազանցում են ԼՂՀ-ի 

ուժերին:1 Սակայն առկա են նաև իրական այլ գործոններ, որոնք, ըստ  երևույթին հաշվի են 

առնվում նաև  ադրբեջանական իշխանությունների կողմից: Թվարկենք այդ գործոններից մի 

քանիսը` ա) եթե  պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում ադրբեջանական 

կողմի համար նախկինում իր իրավասության տակ գտնվող  հայկական  տարածքների 

ետգրավման խնդիրն է դրվում, ապա ղարաբաղյան կողմի համար իր  ժողովրդի և հայրենի հողի 

պահպանության խնդիրն է դրված: Ղարաբաղյան  հողում նոր պատերազմի ծագման դեպքում  

ադրբեջանական  ազգի կորստի սպառնալիք լինել չի կարող: Մինչդեռ ԼՂՀ-ի  համար  

վտանգվում է  արցախահայության և նախորդ  սերունդների կողմից բազում արհավիրքներից 

պաշտպանված ու պահպանված հայրենիքի  գոյությունը: բ) ԼՂՀ-ի  ռազմական 

պաշտպանության որոշիչ գործոններից է  Հայաստանի  Հանրապետության կողմից Արցախի 

բնակչության անվտանգության երաշխավորության ստանձնումը: Հայաստանի  

Հանրապետության ռազմական   պաշտպանության  դոկտրինայի հիմքում դրվում է 

հանրապետության զինված ուժերի  պաշտպանողականության սկզբունքը:2 ՀՀ-ի դեմ ուղղված  

անմիջական սպառնալիք է համարվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի նկատմամբ 

Ադրբեջանի վարած ռազմատենչ քաղաքականությունը… Ուստի Հայաստանի զինված  ուժերի 

խնդիրն է հանդիսանում նաև  ԼՂՀ-ի բնակչության  ֆիզիկական  անվտանգության 

ապահովումը: 3 գ) ԼՂՀ-ի  ռազմական  անվտանգության ապահովումը կարևորվում են նաև 

Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի  հանրապետության կապերը պաշտպանական և 

ռազմատեխնիկական բնագավառներում, ինչպես նաև Հայաստանի  անդամակցությունը 

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը:  

ԼՂՀ-ի արտաքին և ներքին անվտանգության համակարգերը կազմում են փոխկապակցված 

գործոնների միասնական ամբողջություն: Այդ միասնական համակարգի բաղադրիչները իրենց 

բնույթով կարող են լինել ռազմավարական և ընթացիկ: Արդի ժամանակահատվածում 

առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում հասարակության  ազգագրական ընթացակարգը: 

Ազգաբնակչության թվաքանակի դանդաղ աճը և երիտասարդ աշխատուժի մի մասի 

արտահոսքը ներքին և արտաքին անվտանգության ամենացավոտ խնդիրներից են: Վերջին 

տարիներին իշխանությունները ձեռնարկել են որոշ միջոցառումներ երիտասարդության 

արտահոսքի կանխման, գյուղերի սոցիալական խնդիրների լուծման, ճանապարհաշինության, 

բազմանդամ ընտանիքների նյութական աջակցության և այլ հարցերում: Սակայն ինչպես ասում 

են <<սայլը դժվար է տեղից շարժվում>>: Ազգաբնակչության աճի դանդաղ տեմպերը և 

արտահոսքը միանշանակ բացասաբար են անդրադառնում ընդհանրական զարգացմանը, 

սոցիալական ոլորտի և ամենակարևորը` պաշտպանության կազմակերպման խնդրի վրա:  

Ստորև ներկայացվող փոքր աղյուսակը հուշում է, թե ազգաբնակչության աճի ինչպիսի ընթացք 

և նախազորակոչային երիտասարդության ինչպիսի պահեստային ֆոնդ կարող է ունենալ ԼՂՀ-ն 

2016-2018 թվականներին. 

                                                 
1
 Ադրբեջանի, Հայաստանի և ԼՂՀ-ի ռազմական ուժերի ցուցանիշները շարադրական են Կովկասի 

ինստիտուտի 2011թ. հ-3 վերլուծականում: 
2
 Տես, http://www.mil.am,էջ 9: 

3
 Տես. Նույն տեղը, էջ 14:  

http://www.mil.am,??


  

~~  227711  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

ԼՂՀ բնակչության աճի տվյալները 2001-2003թթ.1 

 2001 2002 2003 

ամբողջ բնակչության 

 (հաշվարկը) 

144.7 145.0 145.5 

ծնվածների թիվը  

ընդամենը 

2306 2190 2058 

տղաներ 1210 1149 1152 

2003  թվականի տվյալներով ԼՂՀ-ի քաղաքային բնակչության թիվը կազմում էր 77.5 հազար, 

գյուղական բնակչության թիվը` 67.5 հազար:2Նույն թվականին արդյունաբերության 

բնագավառում աշխատողների թիվը կազմում էր 3440 մարդ, գյուղատնտեսության 

բնագավառում աշխատողների թիվը կազմում էր 25340 մարդ:3 

Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թիվը կազմում էր 36300մարդ:4 Այսինքն 

կենսաթոշակառուների թիվը 7560 հոգով գերազանցում էր  արդյունաբերության և 

գյուղատնտեսության բնագավառներում աշխատողների ընդհանուր թվաքանակից: Հետևաբար 

բնակչության աճի և զբաղվածության մասին բերված տվյալները վկայում են երկրի բնակչության  

ծերացման մասին: Հիմնական պատճառը աշխատունակ, հատկապես երիտասարդ տարիքի 

բանկչության արտահոսքն է, որի կանխումը անվտանգության ապահովման գերակա 

խնդիրներից մեկն է: Բնակչության արտահոսքի հիմնական հարուցիչը արտերկրում 

աշխատանքի որոնումն է: Չնայած ցավալի է, բայց նաև անժխտելի իրականություն է այն, որ 

այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի իր ունեցած հնարավոր չափերով դարձել է 

Ռուսաստանին որակյալ աշխատուժ տրամադրող երկիր: 

Բազում անգամ արդեն ասվել ու գրվել է, որ անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջին 

տարիներին Ստեփանակերտի Ազատության հրապարակը  դարձել է այն ասպարեզը, որտեղ 

ձևավորվել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանական էլիտար խմբի և հասարակության 

համագործակցությունն ու հավատը միմյանց նկատմամբ: Մարդիկ համոզված էին, որ 

ձևավորվել է հասարակության սոցիալական այնպիսի միատարրություն, որտեղ վերջապես 

իրականություն կդառնա Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության կոչերը Ղարաբաղում: Սակայն 

պատմության վկայությամբ բոլոր ազատագրական և հեղափոխական շարժումներից հետո 

ձեռնարկվող բարեփոխումների և տնտեսական փոխակերպումների արդյունքում տեղի է 

ունենում նաև հասարակության սոցիալական կառուցվածքի նոր փոխակերպում: Այդպիսի 

գործընթացից անմասն չմնաց նաև Լեռնային Ղարաբաղի հասարակության շարժումը 

հարաբերականորեն ավարտվելուց հետո:  

Տնտեսական բարեփոխումների նոր ռազմավարության անվան տակ ԼՂՀ-ի 

իշխանությունները սեփական հայեցողությամբ, առանց հասարակության ավանդական 

կամային և հոգևոր արժեքների հաշվառման, ձեռնարկեցին տնտեսական շուկայական 

հարաբերությունների հիման վրա նոր  համակարգի կառուցումը: Ռեսուրսները հայտնվեցին 

փոքր խումբ նորաթուխ ձեռնարկատերերի ձեռքում: Համայնական հասարակարգում 

ձևավորված անհատի համար խորթ էր հրաշքով կայացած  մասնավոր սեփականատիրոջը 

ծառայելու հոգեբանության ընկալումը: Ձեռնարկատերերը անշարժ գույքի և ռեսուրսների մի 

մասը վերավաճառեցին կամ վերակառուցեցին իրենց բաժին հասած օբյեկտները` ընդլայնելով 

խանութնների և ռեստորանների ցանցը: Արտադրություն կոչվող կատեգորիան միանշանակ 

հայտնվեց ստվերի տակ:  Գործազրկությունն ու հասարակության սոցիալական կարիքների 

նկատմամբ ցուցաբերվող անորոշությունը անցումային փուլում դարձան հասարակության 

                                                 
1
 Տես Լեռնային Ղարաբաղը թվերով,Ստեփանակերտ 2004, էջ 27 

2
 Նույն տեղը, էջ 18 

3
 Նույն տեղը, էջ 22 

4
 Նույն տեղը էջ 27 
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ներքին կայունացման համար իրական վտանգներ: Դա նպաստեց հասարակության 

սոցիալական նոր կառուցվածքի ձևափոխմանը: Առաջացան գործազուրկների, աղքատների, 

չքավորների, հաշմանդամների, երկրապահների, վարձու աշխատողների, մուրացողների 

խմբեր: Անկատար մնացին կառավարական որոշումների այն կետերը, որոնք խնդիր էին դնում 

երկրում զարգացնել մանր և միջին ձեռնարկատիրական համակարգը: Բնական ու սովորական 

երևույթ դարձավ արտագնացությունը: Մեր կարծիքով երիտասարդ աշխատուժի արտահոսքի 

հիմնական պատճառը տնտեսական կյանքում հիմնավորված մենաշհնորային կարգավիճակն է:  

ԼՂՀ-ում չափազանց դանդաղ տեմպերով է ընթանում  տնտեսության  ազատականացման 

իրավական ինոգիտացիոնալ համակարգը: Նկատելի չէ պետության ակտիվ 

դերակատարությունը միջին և մանր ձեռնարկատիրության ծավալման գործում:  Աշխատանքի 

տեղաբաշխման և օգտագործման, աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության, 

արտադրության և շինարարության գործընթացում  մարդու իրավունքների  հայեցակարգի 

պաշտպանության  խնդիրները հիմնականում լուծվում են գործատուի սուբյեկտիվ կամքով` 

սուբյեկտիվ շահերից ելնելով, այսինքն նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների  տերերի 

շահերի օգտին: Ավելի ստույգ գործատուի և  աշխատողի հարաբերությունների կարգավորման 

համար պարզապես չի գործում օրենսդրությունը: Գործարքը ստեղծվում է երկու անձերի միջև, 

լավագույն դեպքում  պայմանագրային փաստաթղթերով, որը  իրականում ձևական բնույթ է 

կրում:  Ստեղծված հասարակական կազմակերպությունները նույնպես նշված 

հարաբերությունների կարգավորման գործում որևէ ազդեցություն ունենալ չեն կարող, քանի որ 

այդ կազմակերպությունները փաստորեն գործում են իրենք իրենց համար:  

Անվտանգության խնդիրը  առնչվում է համամարդկային  չարիք համարվող կոռուպցիոն 

երևույթի հետ: Աշխարհում չկա իշխանություն, որը մտահոգություն չհամարի  կոռուպցիայի  

սպառնացող վտանգը: Անշուշտ, կոռուպցիան ունի իր  սոցիալական  արմատներն ու 

դրսևորման բազմաբնույթ եղանակները: Կոռուպցիան  հատուկ է հասարակական բոլոր  

հաստատություններին:  Հասարակագիտության մեջ հիմնավորվող կարծիքն այն է, որ 

կոռուպցիան անբաժան է հասարակության կյանքից և առայսօր չի գտնված  նրա վերացման 

պատճառը: Այսքանով հանդերձ, կոռուպցիան ավելի  ցայտուն կայանում է անցումային փուլում 

գտնվող երկրներում, որտեղ օրենսդրական համակարգը և ինքնակառավարման  հայեցակարգը 

գտնվում են կատարելագործման գործընթացում: Ի դեպ,  ինքնակառավարումը ավելի 

հնարավոր պայմաններ է  ստեղծում գործարարների և պետության վարչական  վերահսկող  

կառույցներում  ղեկավար դիրքեր  զբաղեցնող սուբյեկտների միջև կայացող 

<<համաձայնությունների>> ու վիճելի հարցերի  լուծման համար:  ԼՂՀ-ի  իշխանական 

համակարգում համարյա  չի խոսվում կոռուպցիոն լուրջ երևույթների մասին, եթե չհաշվենք 

առիթներով կատարվող որոշ քննադատական դիտողությունները այս կամ այն  ասպարեզում 

եղած  ստվերոտ երևույթների մասին:  Բայց դրա հետ մեկտեղ առկա են  մարդկանց  

դժգոհությունները կադրերի ընտրության, սեփականաշնորհման, բանկային վարկերի 

տրամադրման ժամանակ  մարման  տոկոսադրույքների սահմանման, հարկային  

օրենսդրության կիրառման և այլ  ասպարեզներում:  

Անվտանգության  ապահովումը վերահսկող  հաստատությունները վերջին հաշվով գործուն 

դեր կարող են կատարել այն դեպքում,  եթե աշխատում են միասնաբար և հովանավորվում ու 

աջակցվում են իշխանության կողմից: Փոխշահավետ և միմյանցից անկախ գործող 

հաստատությունների գործունեությունը կարող է միայն  խորացնել հասարակության 

սոցիալական դիֆերենցացումը,  որը կարող է ներքին բախումների նախադրյալ  դառնալ: 
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A. Elibegova 

Azerbaijani Mass Media as an Instrument of Propaganding Armenophobia  

 
Although the military phase of the Karabakh conflict was over 21 years ago, the confrontation between the 

Armenian and Azerbaijani societies has not ceased. It has been transferred into the virtual space. Given the revanchist 
sentiments strongly expressed in Azerbaijan and vividly reflected in the military rhetoric of the country‘s leadership, the 
mass media take up the role of an effective conductor and retransmitter of the anti-Armenian sentiments in the 
Azerbaijani society. This is a proof of the Azerbaijan leadership‘s lack of readiness to work with its society searching 

for ways of peaceful coexistence with the Armenians. This in its turn, questions the physical security of the Artsakh 

residents. This article examines typical examples of propagating Armenophobia in the Azerbaijani society through the 
mass media. 

 
Несмотря на то, что военная фаза карабахского конфликта завершилась 21 год назад, противостояние 

между армянским и азербайджанским сообществами не завершилось, а переключилось в виртуальное 
пространство. Поскольку в Азербайджане сегодня сильны реваншистские настроения, ярко выраженные в 
милитаристской риторике руководства страны, средства массовой информации начинают играть роль 
эффективного проводника и ретранслятора настроений антиармянского характера в азербайджанском 
обществе. А это, в свою очередь, свидетельствует о неготовности руководства Азербайджана вести работу 
со своим обществом в вопросе поиска возможностей мирного сосуществования с армянами, что в свою 
очередь ставит под вопрос физическую безопасность жителей Арцаха. В данной работе рассмотрены 
типичные примеры распространения армянофобии в азербайджанском обществе посредством СМИ. 

 

В случае гипотетического подписания «Мирного Договора» между Арменией, Нагорно-
Карабахской Республикой и Азербайджаном, возникает ряд закономерных вопросов относительно 
восприятия обществ, изолированных друг от друга в течение 25 лет. Необходимо проанализировать 
наличие или отсутствие процессов, способных стать предпосылкой к их мирному сосуществованию, 
а также специфики внутриполитической обстановки в республиках, которая диктует условия для 
возникновения таких предпосылок или наоборот тормозит их возникновение.  

Исследование информационного пространства Азербайджана сегодня не дает возможности 
зафиксировать сколько-нибудь положительных подвижек в сфере освещения карабахского конфликта 
и новостей об Армении и армянах. Это в свою очередь дает основание для определенных выводов 
относительно стремления правящего режима в Азербайджане манипулировать общественным 
сознанием для направления эмоциональной энергии и внимания общества в русло, необходимое для 
решения тех политических задач, которые вытекают из интересов манипулятора. 

В данном конкретном случае мы сталкиваемся с переключением внимания на армянскую тематику 
для сокрытия внутренних социально-экономических проблем в стране. Наличие «внешнего врага» 
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формируется и насаждается для внутренней мобилизации группы и, как правило, используется 
политической элитой для подавления сил и течений внутри группы, направленных против самой 
элиты. С этой целью используется ряд инструментов, таких как дезинформация, введение в 
заблуждение, манипулирование, создание общественного мнения, дезориентация и пр

1
.  

Рассмотрим проблему на примере распространения армянофобии со страниц СМИ Азербайджана 
с целью реализации вышеперечисленных задач. В этом контексте средства массовой информации — 
могущественное оружие в пропаганде. Власти Азербайджана, контролируя СМИ, могут оказывать 
влияние на формирование общественного мнения, манипулируя и внедряя необходимые клише и 
стереотипы об армянах.  

Результаты исследования автора показали, что антиармянская пропаганда преимущественно 
сосредоточена в провластных СМИ Азербайджана, однако условно нейтральные и оппозиционные 
медиа-структуры также вовлечены в этот процесс. Рассмотрим конкретные примеры: 

Провластные СМИ: 
Информационное агентство «Vesti.az»:  

1. «Если сравнить все государства мира, вместе взятые, с одной большой семьей, то, несомненно, 
«Великая Армения» в ней займет место уродца»

2
.  

2. «Армянство – это как разновидность того же гриппа»
3
.  

3. «На что надеются армяне, а точнее закавказские цыгане…»
4
.  

4. «Об излечении армянского идиотизма, составляющего результат задержанного или неправильного 
развития мозга, не может быть никакой речи»

5
.  

5. «То обстоятельство, что большинство армян страдает острым психическим расстройством 
настолько очевидный факт, что, вроде, для его повторения нет особой нужды»

6
.  

6. «Продажная сущность и природная неблагодарность армян наглядно проявила себя в свете 
событий, происходящих в Крыму»

7
.  

Информационное агентство 1news.az:  
1. «Длительное отсутствие у армян навыков построения государства, дурная привычка воровать 

культуру, историю и земли соседних народов в итоге оборачивалась бедствиями для самого же 
армянского народа <…> Неумение или нежелание строить нормальные отношения с соседними 
народами или же вероломное предательство их и является основной причиной бедствий и 
постоянного кочевого образа жизни армянского этноса»

8
.  

2. «Двуличность и вероломность армян становится еще более явной и от того, что для подписания 
Ассоциативного соглашения Армения получила от Европы 200 миллионов евро в виде различных 
грантов»

9
.  

Сайт Karabakhinfo.com:  
1. «Ложь, коварство, подхалимство, трусость, дикость, варварство, безнравственность, нанесение 

удара в спину – основные симптомы «армянской болезни». В психологии армянских писателей, 
заразившихся этой болезнью, широко распространена некрофилия»

10
.  

2. Сегодня многие специалисты отмечают, что в армянской кинопропаганде используют вирус "25 
кадр". <...> На этот 25-й кадр размещается мысль об уничтожении армян тюрками, единения за 
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великую Армению, о многострадальности и древности народа и необходимости отдачи богатств за 
общеармянское дело и другие тому подобные мысли»

1
.  

«Нейтральные» СМИ: 
Информационное агентство ANSPress: «Армяне воруют везде, даже за океаном, в Америке!

2
.  

Сайт Turksam.org: «Ненависть заложена в природе армян. Она беспредельна»
3
. 

Сайт Modern.az: «Армянские женщины - это бомба замедленного, но неминуемого смертельного 
воздействия. Имперскими стратегами армян задуман и воплощается план по уничтожению тюрков 
как единицы через генетику и кровсмешение»

4
. 

Информационное агентство Salamnews.org: «Опрос: Кто самый главный враг Азербайджана? 
Это всем известно – армяне»

5
.  

Оппозиционные СМИ: 

Сайт Minval.az:  
1. «Почему, спрашивается, армяне не присваивают себе кулинарные бренды, например, русских, 

японцев или немцев: борщ, суши или сосиски? Почему они объявляют своими именно блюда 
исконно и бесспорно азербайджанские: долму, шашлык, др.?»

6
.  

2. «В магазины Баку поступило в продажу варенное и обычное сгущенное молоко от Лозова с 
переводом сведений о продукте на армянский язык <...> на банке сгущенного молока сведения, 
представлены на армянском языке <...> На упаковке этого товара также присутствует информация и 
на азербайджанском языке, но она размещена в самом низу -после аннотаций на армянском <...> 
Отечественные магазины без всякого беспокойства выставляют данный продукт на свои прилавки»

7
.  

Вышеприведенные примеры отчетливо демонстрируют наличие широкомасштабной эксплуатации 
«языка вражды» в азербайджанских СМИ. Так принято обобщать все языковые средства выражения 
резко отрицательного отношения «оппонентов» – носителей иной системы религиозных, 
национальных, культурных или же более специфических, субкультурных ценностей. Это явление 
может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и 
нетерпимости <…>. И, кроме того, как частный случай – может являть собой отсутствие культуры 
ведения дискуссии

8
. 

Анализ «языка вражды», используемого в азербайджанских средствах массовой информации, при 
подготовке материалов на армянскую тематику как в азербайджаноязычном сегменте, так и в 
русскоязычном, показывает, что негативизация образа армян, использование оскорбительных 
эпитетов и речевых оборотов, а также осознанное искажение информации носит не единичный 
характер, а является частью государственной стратегии по насаждению армянофобии в 
азербайджанском обществе

9
.  

Подобная картина выявляет крайне важный аспект- скрываемый диссонанс между реальной 
ситуацией в азербайджанском обществе в отношении всего армянского и декларируемой 
толерантностью к мультикультурализму и полирелигиозности. По сути, Азербайджан, используя 
ретрансляционные механизмы СМИ, показывает две параллельные модели общественного 
поведения: основанную на армянофобии и основанную на толерантности ко всем остальным.  

Это, в свою очередь, создает препятствие для налаживания диалога между сторонами, 
вовлеченными в карабахский конфликт, поскольку не способствует выработке механизмов мирного 
сосуществования двух обществ в одном социо-гуманитарном пространстве, что в свою очередь 
является краеугольным камнем всего переговорного процесса, поскольку обеспечение физической 
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безопасности жителей НКР в агрессивно и враждебно настроенной среде азербайджанцев не 
представляется возможным.  

Однако, как показывает практика, азербайджанская сторона не делает шагов в направлении 
исправления ситуации, из чего можно сделать вывод о неготовности Азербайджана к мирному 
сосуществованию с Арменией и НКР в долгосрочной перспективе, поскольку на сегодняшний день 
необходима смена целого поколения, которое не воспитывалось бы в духе армянофобии. Безусловно, 
подобная позиция официальной азербайджанской пропаганды не должна становиться поводом для 
зеркального отображения в армянском обществе, поскольку ответная ксенофобия не может явиться 
мерой борьбы с армянофобией. Однако учитывать вышеописанную картину при выработке 
механизмов диалога между сторонами, видится желательным. 
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ՀՏԴ    1/14                                                                                                                          Փիլիսոփայություն 

 

  ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՌԱՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ 
 

Աննա ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
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A.Hakobyan 

The Influence of Scientific Revolutions on the Concepts of Rationality 

 

The article refers to one of the most important issues of the Philosophy of science: substantiation of rationality`s 

historical nature. Investigating the dynamics of the scientific criteria after every scientific revolution, the author comes 

to a conclusion that after the third scientific revolution strictly classical natural-science criteria of rationality  

gradually softened, having generated so-called "non-classical" type of rationality. 

 

А.Акопян 

Воздействие научных революций на представления о рациональности 

   

Статья относится к одной из важнейших задач науки философии - обоснования историчности 

рационального.  Исследуя динамику критериев научности после научных революций, автор приходит к выводу, 

что после третьей научной революции строго классические естественнонаучные критерии рациональности 

смягчаются, породив так называемый ―неклассический‖ тип рациональности. 

 

Հոդվածը  նվիրված է գիտության փիլիսոփայության կարևոր հիմնախնդիրներից 
մեկին`ռացիոնալության պատմականության հիմնավորմանը:Վերլուծելով յուրաքանչյուր գիտական 
հեղափոխությունից հետո գիտականության չափորոշիչների դինամիկան, հեղինակը հանգում է այն 
եզրակացությանը, որ երրորդ գիտական հեղափոխությունից հետո գիտական /բնագիտական/ 
ռացիոնալության խիստ չափորոշիչները  մեղմանում են`առաջ բերելով այսպես կոչված` 
ռացիոնալության ոչ դասական տիպը: 

 
Ռացիոնալիությունը որպես աշխարհաճանաչողության միջոց մեկընդմիշտ «որդեգրվել» է թե` 

փիլիսոփայության և թե` գիտության կողմից: Անտիկ շրջանում փիլիսոփայության և գիտության 

կողմից ընդունված ռացիոնալության չափորոշիչները նույնն են եղել : Ռացիոնալը հասկացվել  է 

որպես ընդհանուր առմամբ իռացիոնալի հակոտնյա, սակայն դրանց միջև խիստ դեմարկացիա չի 

դրվել: Իռացիոնալի տակ ենթադրվել է գիտակցության այնպիսի ակտ, որը սկզբունքորեն 

անարտահայտելի է մտածողության մեջ, կամ արտահայտելի է մասամբ, այլաբանորեն 

(ապրումներ, աֆֆեկտներ, գենետիկ ինֆորմացիա, անհատական և կոլեկտիվ անգիտակցական): 

Դրան հակառակ` ռացիոնալ է համարվել այնպիսի մտածողությունը, որում առկա են հետևյալ 

հատկությունները. 

 մտքի` լեզվական արտահայտելիություն (դիսկուրսիվություն), 

 հասկացությունների, տերմինների, և նրանցով կազմված դատողությունների որոշակիություն, 

 հիմնավորվածություն (գործածվող հասկացությունների և դատողությունների որոշակի 

տրամաբանական կանոններին ենթարկված լինելը ), 

 ռեֆլեկտիվություն (մտածողության վերահսկելիություն) 

Քանի որ Անտիկ շրջանում ռացիոնալ մտածողությանը ներկայացվող վերը նշված 

չափորոշիչները միանշանակ ընդունվել են և գիտության և փիլիսոփայության կողմից, ուստի 
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կատարվել է գիտական և փիլիսոփայական գիտելիքների, ինչպես նաև այդ գիտելիքներին 

հասնելու մեթոդների փոխներթափանցում: Ընդ որում,  մասնավոր գիտություններն իրենց 

հետազոտական մեթոդները վերցրել են փիլիսոփայության ճանաչողական զինանոցից:  

Ռացիոնալության մասին պատկերացումները կտրուկ փոփոխվում են 17- րդ դարում 

կատարված առաջին գիտական հեղափոխությունից հետո, երբ ձևավորվում է ճանաչողական մի 

նոր մշակույթ, որը հայտնի է «դասական գիտություն» բնորոշմամբ, և որի հիմքում ընկած է 

ռացիոնալության դասական տիպը: Նոր ժամանակաշրջանում ոչ միայն առաջանում են հատուկ 

գիտական մեթոդներ, այլև այդ մեթոդները ճանաչվում են միակ ճշմարիտը և հիմք հանդիսանում 

փիլիսոփայության ճանաչողական հնարավորությունների քննադատության համար, որին բնորոշ 

են մտահայեցողականությունը, ռեֆլեկսիան, ինտուիցիան և այլ կարգի ճանաչողական ձևերը: 

Ի.Նյուտոնը առաջիններից մեկն էր, որ գիտությունը հստակորեն սահմանազատեց 

մտահայեցողական բնափիլիսոփայությունից և քննադատեց վերջինս: Դրանից հետո բնագիտական 

միտքը ծավալվել է «ֆիզիկա զգուշացիր մետաֆիզիկայից» նշանաբանով: Դրանով հիմք է դրվել 

գիտության և փիլիսոփայության մեթոդների միջև «հարաբերությունների վատացմանը »:  

Մասնավոր գիտական գիտելիքների համակարգի բուռն աճին նպաստող գործոններն էին 

բնության և հասարակության էմպիրիկ հետազոտությունները, գիտության ամուր փաստացի հիմքի 

ստեղծումը, մաթեմատիկական ճշգրիտ նկարագրությունը և ընդհանրացումը: 18-19-րդ դարերի 

գիտնականներն իրենց փորձով համոզվում էին կոնկրետ գիտական գիտելիքների հսկայական 

բացատրական և կանխատեսողական հնարավորությունների մեջ, դրանց պրակտիկ 

կիրառելիության և արդյունավետության մեջ: Գիտությունն ավելի վճռականորեն էր ազդարարում 

իր նշանակալիության և ինքնիշխանության մասին: Բնագիտության հիմնական ոլորտներում` 

քիմիայում, ֆիզիկայում, կենսաբանության ոլորտում, կատարվում են հիմնարար 

ընդհանրացումներ: Ի. Նյուտոնի օրենքները տեսական մեխանիկայում, Դ.Ի. Մենդելեևի քիմիական 

էլեմենտների համակարգը, Չ. Դարվինի կենդանի բնության էվոլյուցիայի տեսությունը և այլն: 

Բնության ցանկացած երևույթի բացատրությունը հնարավոր էր դառնում այդ հիմնական 

օրենքներից ելնելով: Ահա թե ինչու գիտական և հատկապես բնագիտական մեթոդները ճանաչվում 

են ամենաարդյունավետը և վերածվում ռացիոնալության չափորոշիչների: 

Փաստորեն ռացիոնալությունը նույնացվում է գիտականության հետ, խիստ սահման է դրվում 

ռացիոնալի և իռացիոնալի միջև, վերջինս ճանաչվում է որպես գիտական ճանաչողության 

«թշնամի»: Այսպիսով ճանաչողության տեսության դասական ձևն իր սկզբնական նախադրյալներով 

և սկզբունքներով լրիվությամբ կառուցվում է` որպես հետազոտության օբյեկտի մոդել ընդունելով 

բնական գիտությունները: Եթե տեսությունը հավակնում է օբյեկտիվ ճշմարտության և 

ռացիոնալության, ապա պետք է կառուցվի բնության մասին գիտության ( հատկապես ֆիզիկայի ) 

չափանիշներով, իսկ ոգու մասին գիտությունները, մարդկային հոգու և մտածողության  էության 

բացահայտմանը միտված գիտությունները  մնում են գիտական ճանաչողության տեսության 

բովանդակությունից դուրս` որպես գիտականության չափանիշներին չհամապատասխանող: 

Ընդունվում է, որ մտածողության օրենքները վերջին հաշվով հիմնված են բնության, կեցության 

օրենքների վրա և այդ օրենքներից հեռացումը տանում է դեպի մոլորություն: Օրինակ Մ. Բորնը 

նշում է, որ «մարդկային միտքը մտածողության միջոցով կարող է թափանցել բնության 

գաղտնիքների մեջ` մտածողության օրենքների և բնության օրենքների միջև եղած 

ներդաշնակության շնորհիվ»:1 

Ռացիոնալության նույնացումը բնագիտության չափանիշների հետ և բնական գիտությունների 

պաշտամունքը հիմք հանդիսացան գիտության մեջ ռացիոնալության դասական տիպի 

ամրապնդմանը, որի հիմնական բնութագրերին ստորև կանդրադառնանք:  

                                                 
1
 Борн М.,Размышления и воспоминания физика.М.,1978,с.53. 
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Դասական ռացիոնալությունը և հետևաբար նաև դասական գիտությունը շատ դիպուկ 

բնութագրել է ռուս վերլուծաբան Ա.Ն. Ավդուլովը, որպես` «գիտելիքի անհերքելիության, 

ինքնաակնհայտության, անսխալ կանխատեսելիության մասին իմացաբանական ուտոպիա»:1      

Ավդուլովը այդ հակիրճ բնութագրությամբ կարողացել է մատնանշել դասական գիտության 

ամենաէական հատկությունների ամբողջությունը. ֆինալիզմը, պատճառահետևանքային 

ավտոմատիզմը և օբյեկտիվիզմը: 

Ֆինալիզմը դասական ռացիոնալության շրջանակներում ընդունված այն տեսակետն է, ըստ որի 

հնարավոր է միանշանակ, անհերքելի, ինքնապարփակ, բացարձակ ճշմարիտ գիտելիքների 

համակարգի ստեղծումը: Գիտության բովանդակության մեծ մասը կրում է անխախտ 

ճշմարտությունների բնույթ` պահպանվելով անփոփոխ: Գիտելիքի աճը գծային – քանակական 

ինքնաընդլայնման գործընթաց է: Ծագող նոր գիտելիքները ածանցվում են գիտելիքների 

նախկինում կուտակված գումարից և չեն կարող ներկայանալ որպես նախորդի հերքում կամ նրա 

փոփոխված ձև: Գիտելիքը կարող է լինել ճշմարիտ և օբյեկտիվ միայն այն դեպքում,եթե ձեռք է 

բերվել գիտական ռացիոնալության  չափանիշների պահպանմամբ,իսկ ռացիոնալությունը 

արտապատմական բնույթ ունի: Ռացիոնալ արտահայտման սկզբունքները իրենց նշանակությունը 

պահպանում են ցանկացած դարաշրջանում, ցանկացած մշակութային-պատմական 

տարածաշրջանում,հետևաբար`ճշմարտությունը անփոփոխ է և վերջնական: Այսպիսով` 

ֆինալիզմը հակված է ժխտելու գիտական հեղափոխությունների հնարավորությունը: 

Պատճառահետևանքային ավտոմատիզմը դասական ռացիոնալության բնորոշ 

մեխանիստական այն պատկերացումն է, ըստ որի յուրաքանչյուր պատճառ առաջ է բերում 

կոնկրետ հետևանք, հետևաբար բոլոր հետևանքները կանխատեսելի են: Ինչպես նշում է Վ.Ա. 

Լեկտորսկին, այս մտածողության հիմքում ընկած է Նյուտոնի կողմից ստեղծված աշխարհի 

մեխանիկական պատկերը, որին բնորոշ են հետևյալ մոտեցումները: 

 Ողջ Տիեզերքը հսկայական թվով անբաժանելի և անփոփոխ մասնիկների ամբողջություն է: Այդ 

մասնիկները տեղաշարժվում են բացարձակ տարածության և բացարձակ ժամանակի մեջ` 

դատարկության միջով վայրկենապես փոխանցվող ձգողական ուժերի ազդեցությամբ: 

 Բոլոր իրադարձությունները խիստ որոշված են դասական մեխանիկայի օրենքներով: Իմանալով 

ցանկացած մարմնի շարժման արագությունը և իմպուլսը, կարելի է հաշվել հետագիծը:Հետևաբար 

ամեն ինչ կարելի է անսխալ կանխատեսել: 

 Բնությունը (նաև մարդը) ընկալվում է որպես մեխանիկական սարք, որի մասերը ենթարկվում են 

խիստ դետերմինացիայի: 

 Որպես հիմնական հետազոտական ծրագիր` աշխարհի մեխանիկական պատկերի 

գործառնական առանձնահատկությունը ռեդուկցիայի հիման վրա բնագիտական գիտելիքների 

սինթեզն է, տարբեր գործընթացների և երևույթների հանգեցումը մեխանիկական գործընթացի:2 

Օբյեկտիվիզմը դասական ռացիոնալության հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունն է, ըստ 

որի ռացիոնալ է համարվում այն ճանաչողությունը, երևույթների այնպիսի տեսական 

բացատրությունը, որտեղ  ճանաչող  սուբյեկտի գործողությունները և օգտագործած միջոցները 

անտեսվում են: Ռացիոնալ և օբյեկտիվ ճանաչողության համար սուբյեկտից պահանջվում է 

ընդունել այսպես կոչված «մետադիտողի» դիրքորոշում, իսկ գիտակցությունը նույնացնել 

«մետագիտակցության »` «բացարձակ սուբյեկտի» անորոշ գիտակցության հետ, որը միատեսակ է 

բոլոր մարդկանց մոտ: Դասական գիտության համար` «գիտական ճանաչողության սուբյեկտը 

պետք է մի կողմ դնի իր մեջ եղած մարդկայինը և դառնա ոչ մարդկային»:3 

Դասական գիտության պարադիգմալ տեսություններ են հանդիսացել` Նյուտոնի մեխանիկան, 

Դասական տիեզերագիտությունը (կոսմոլոգիան), Մաքսվելի էլեկտրադինամիկան, Կլաուզիուսի 

թերմոդինամիկան, Պավլովի ֆիզիոլոգիան, Մենդելեևի քիմիական էլեմենտների համակարգը, 

Դարվինի  էվոլյուցիոն տեսությունը և այլն: Չնայած թվարկված դասական բնագիտական 

                                                 
1 Авдулов А.Н., Наука и общество на рубеже веков. М., 2000,с.157. 
2 Лекторский В.А., Эпистемология классическая и неклассическая.М., 2006,с.104. 
3 Невважай И. Д., Наука и метасознание // Метафизические исследования. Выпуск 6, с. 62 
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հայեցակարգերի ակնհայտ բովանդակային տարբերություններին, դրանք բոլորը ելնում էին 

ռացիոնալության որոշակի սկզբունքներից, որոնք համարվում էին միակ գիտականը և ճշմարիտը: 

Դրանք են` դետերմինիզմի սկզբունքը, բնության երևույթների միջև միանշանակ 

պատճառահետևանքային հարաբերությունների սկզբունքը, գիտական գիտելիքի «մաքրության» 

կամ օբյեկտիվության սկզբունքը, բացարձակ ճշմարտության հնարավորության սկզբունքը, 

միևնույն առարկայի մասին այլընտրանքային գիտական տեսությունների անհնարինության 

սկզբունքը, գիտության զարգացման անընդհատության և աստիճանականության սկզբունքը: 

Թվարկված սկզբունքների ամբողջությունն էլ հենց հանդիսանում է դասական ռացիոնալությունը:        

Տեղին է նկատել, որ դասական ռացիոնալության սկզբունքներն այնքան էլ լավ  չեն համադրվում 

փիլիսոփայության ճանաչողական սկզբունքների հետ: Օրինակ, օբյեկտիվության սկզբունքը 

բազմիցս կասկածի տակ է դրվել տարբեր մտածողների կողմից`սկսած Պրատագորասից մինչև 

Ի.Կանտ: Բացարձակ ճշմարտության հնարավորությունը վիճարկվել է հարաբերապաշտների 

կողմից, իսկ որևէ հիմնախնդրի վերաբերյալ այլընտրանքային տեսությունների միաժամանակյա 

գոյությունը, ինչը գիտությանը անհարիր է, փիլիսոփայության մեջ միանգամայն բնականոն է 

համարվել: Այսպիսով` փիլիսոփայական ռացիոնալությունը և գիտական /դասական/  

ռացիոնալությունը տարբեր որակներ են ենթադրում: Քանի որ գիտությունը ավելի մեծ պրակտիկ 

հաջողությունների էր հասել հասարակության արտադրողական ուժերի զարգացման մեջ, ուստի 

գիտական ռացիոնաությունը համարվում է ընդօրինակելի և պարտադրվում ճանաչողական մյուս 

ձևերին`արվեստներին, փիլիսոփայությանը, հումանիտար գիտություններին: Պոզիտիվիզմի 

ներկայացուցիչները փորձեր են ձեռնարկում փիլիսոփայությունը դարձնելու  խիստ 

գիտական`վտարելով նրանից բազմակարծությունը, հարաբերականության և զարգացման 

գաղափարները,սակայն ապարդյուն:Այս դեպքում ճիշտ է Ն.Բերդյաևի այն համոզմունքը, թե 

«փիլիսոփայությունը ենթադրում է մտածողության ազատություն,այն ոչ մի իմաստով գիտություն չէ 

և ոչ մի իմաստով չպետք է լինի գիտական… Հնարավոր է գիտության փիլիսոփայությունը,բայց ոչ 

երբեք գիտական փիլիսոփայությունը»:1 

Թեպետ  դասական տիպի ռացիոնալության մենատիրությունը շարունակվում է ընդհուպ մինչև 

20-րդ դարի  կեսերը, այնուամենայնիվ նրա «անսասան հեղինակությունն» ու արդյունավետությունն 

այդ ընթացքում աստիճանաբար  կասկածի տակ է դրվում,իսկ 20-րդ դարի առաջին քառորդում 

կատարված գաղափարական խոր փոփոխություններն առաջ են բերում հոգևորի բավականին 

ամբողջական և միատարր մի շերտ (որին բնորոշ են մի շարք ոչ ստանդարտ ինտելեկտուալ 

ցուցանիշներ),որը բնորոշվում է որպես «ոչ դասականություն»:  Դասական ռացիոնալությունը 

առաջին «ճեղքվածքը» ստանում է Երկրորդ գիտական հեղափոխությունից հետո,որը կատարվել է  

18-րդ դարի վերջերից մինչև 19-րդ դարի  կեսերը: Այս հեղափոխության արդյունքում`Աշխարհի 

մեխանիկական պատկերը փոխարինվեց Աշխարհի էլեկտրամագնիսական պատկերով: 

Հեղափոխականացնող գործոններն էին`կենսաբանության,քիմիայի և աշխարհագրության 

կայացումը որպես ինքնուրույն գիտաճյուղեր և էլեկտրադինամիկայի բնագավառում  կատարված 

հայտնագործությունները: Կայացած նոր գիտություններն իրենց հետ բերեցին հետազոտության նոր 

սկզբունքներ,դրանք գիտության մեջ ներմուծեցին զարգացման գաղափարը,որը չկար աշխարհի 

մեխանիկական պատկերում: Կենդանի և զարգացող օբյեկտների ուսումնասիրման 

յուրահատկությունները հնարավոր չէին հասկանալ մեխանիկայի տերմիններով: «Ամենազոր» 

մեխանիկան անզոր գտնվեց նաև էլէկտրական և մագնիսական երևույթների բացատրության 

հարցում: Քանի որ էլեկտրամագնիսական երևույթները  չէին հանգեցվում մեխանիկականին` 

ձևավորվում է համոզմունք առ այն,որ ֆիզիկական իրականության հիմքում ընկած են ոչ թե 

մեխանիկայի, այլ էլեկտրադինամիկայի օրենքները: Եթե նախկինում ընդունում էին, որ մատերիան 

բաղկացած է դիսկրետ մասնիկներից, որոնք ենթական են մեխանիկայի օրենքներին, ապա երկրորդ 

                                                 
1 Бердяев Н. А., Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, с. 267. 
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գիտական հեղափոխությունից հետո ընդունվում է, որ մատերիան բաղկացած է ալիքային բնույթ 

ունեցող մասնիկներից , որոնք ենթական են էլեկտրադինամիկայի օրենքներին:  

Թեպետ  գիտության մեջ կատարված փոփոխությունները կասկածի տակ դրեցին դասական 

տիպի ռացիոնալության հիմնական սկզբունքները` այդուհանդերձ դասական գիտության 

իդեալներն ու սկզբունքները շարունակվում էին որոշիչ համարվել ընդհուպ մինչև երրորդ 

գիտական հեղափոխությունը: 

Երրորդ գիտական հեղափոխությունը ընթացել է 19-րդ դարի վերջերից մինչև 20-րդ դարի 

կեսերը և ավարտվել ոչ դասական գիտության և ռացիոնալության նոր տիպի առաջացմամբ: 

Հիմնական հեղափոխականացնող գործոններն էին.  

- ֆիզիկայում` հարաբերականության և քվանտային տեսությունների ստեղծումը 

- կենսաբանությունում` գենետիկայի ձևավորումը 

- քվանտային քիմիայի առաջացումը 

- հետազոտական ծրագրերում միկրոաշխարհի օբյեկտների հայտնվելը: 

Երրորդ գիտական հեղափոխությունից հետո ձևավորվում է աշխարհի 

քվանտառելյատիվիստական պատկերը, որի դեպքում ընդունվում է, որ մատերիայի մասնիկներին 

բնորոշ է և´ ալիքային հատկություն (անընդհատություն), և` դիսկրետություն (քվանտայնություն): 

Առաջին անգամ այդ հիպոթեզը հիմնավորեց Լուի դե Բրոյլը 1924թ.-ին:Իսկ Վ.Հայզենբերգը 

ձևակերպեց անորոշությունների առնչությունները,որը դարձավ ոչ միայն քվանտային մեխանիկայի 

հիմնարար սկզբունքներից մեկը, այլև,մեթոդաբանական իմաստով միկրոօբյեկների շարժման 

վիճակագրական օրինաչափությունների օբյեկիվ բնութագիր:Հայզենբերգը հիմնավորեց, որ 

ուղեծիր,կոորդինատ, իմպուլս և այլ հասկացությունները, որոնց դասական ֆիզիկայում 

վերագրվում է միանշանակ իմաստ, քվանտային տեսության մեջ ճշգրիտ իմաստ ունենալ չեն 

կարող: Պարզվեց, որ հնարավոր չէ ճշգրիտ որոշել միկրոօբյեկտի կոորդինատը և 

իմպուլսը(շարժման քանակը): Ինչպես նշել է Հայզենբերգը, պատճառականության օրենքում 

ընդունված`«ներկան ճշգրիտ իմանալու  դեպքում կարելի է միանշանակ ձևով կանխատեսել 

ապագան» խիստ ձևակերպման մեջ սխալ է ոչ թե եզրակացությունը, այլ, կանխադրույթը:1Ասել է 

թե,միկրոօբյեկտների շարժման ուսումնասիրության ժամանակ հնարավոր չէ անգամ ներկան 

ճշգրիտ իմանալ, ուր մնաց թե ճիշտ կանխատեսվի ապագան: 

Այսպիսով`ի տարբերություն դասական ֆիզիկայի` քվանտային տեսությունն ըստ էության 

վիճակագրական տեսություն է, որից կարելի է բխեցնել ոչ թե ճշգրիտ, այլ միայն հավանական 

բնույթի եզրակացություններ: Իհարկե, անորոշությունների սկզբունքը չի վերացնում 

պատճառականությունը, պարզապես այն արտահայտում է յուրօրինակ ձևով`վիճակագրական 

օրինաչափությունների և հավանական կախվածությունների ձևով:Բայց և այնպես, սա կարելի է 

համարել առաջին լուրջ հարվածը դասական գիտության մեջ ընդունված պատճառահետևանքային 

ավտոմատիզմի գաղափարներին, ըստ որի գիտության մեջ պետք է բացառվի անորոշությունը, 

բազմանշանակությունը, պատահականությունը և կանխատեսումը  պետք է լինի ճշգրիտ: 

Գիտության աստիճանական կողմնորոշումը դեպի որոշակի հարաբերապաշտություն` 

պայմանավորված էր նաև Ա. Էյնշտեյնի և Կ.Գյոդելի հայտնագործություններով: «Կ.Գյոդելը ցույց 

տվեց բոլոր տրամաբանական համակարգերի անլիարժեքությունը:Այդ երկու 

հյտնագործությունները հիմնավորեցին բանականության կողմից բացարձակ ճշմարտության 

հասնելու հավակնությունների անկարողությունը»:2 

  Տեղին է հիշել նաև  Կիրառական մաթեմատիկայի միջազգային միության պրեզիդենտ  Ջեյմս 

Լայթխիլի կողմից 1986թ.-ին կատարված հայտարարությունը, երբ նա իր բոլոր կոլեգաների կողմից 

ներողություն է խնդրել այն բանի համար, որ «երեք դարերի ընթացքում կրթված հասարակությունը 

մոլորության մեջ է պահվել դետերմինիզմի ապոլոգիայով, որը հենվում էր նյուտոնյան համակարգի 

                                                 
1 Ըստ Գրիգորյան Լ.,Ֆիզիկայի պատմության ձեռնարկ,Եր.,2007,էջ306 
2 Ильин И.П.,Постмодернизм.Словарь терминов,М.,2001,с.349 
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վրա, այն դեպքում, որբ կարելի էր ապացուցված համարել ամենաուշը 1960թ.-ին, որ այդ 

դետերմինիզմը սխալ դիրքորոշում է եղել1»: 

Այսպիսով  դասական ռացիոնալիզմին բնորոշ սկզբունքները` պատճառահետևանքային 

ավտոմատիզմը և ֆինալիզմը աստիճանաբար խաթարվում են: Խաթարվում է նաև դասական 

գիտությունը բնութագրող երրորդ կարևոր սկզբունքը`օբյեկտիվիզմը,որին բնորոշ է ճանաչող 

սուբյեկտի լրիվ անտեսումը աշխարհի գիտական պատկերի կառուցման ընթացքում, աշխարհի 

պատկերումն այնպես, ինչպես այն կա:  

20-րդ դարի բնագիտությունը ցույց տվեց հետազոտող սուբյեկտի անբաժանելիությունն 

օբյեկտից, գիտելիքի կախվածությունն իր ստացման մեթոդից և միջոցներից: Առաջին անգամ 

Հայզենբերգն է միտք արտահայտել այն մասին, որ ընդհանուր առմամբ սուբյեկտի առանձնացումը 

նրա ուսումնասիրման օբյեկտից անհնար է: Իսկ Նիլս Բորը  1930 թ.-ին Սոլվեդյան գիտաժողովում 

արտահայտել է նաև չափման միջոցներով պայմանավորված հարաբերականության գաղափարը` 

ստացվող արդյունքի պայմանավորվածությունը օգտագործվող սարքի բնույթով2: Պարզ դարձավ, որ 

դասական ֆիզիկայում օբյեկտի և սարքի փոխազդեցության հետևանքը կարելի է անտեսել` խիստ 

թույլ արտահայտված լինելու պատճառով: Մինչդեռ քվանտառելյատիվիստական ֆիզիկայում 

հետազոտվող օբյեկտի նկարագրությունն ու բացատրությունը հնարավոր չէ առանց դիտման 

միջոցների  ամրագրման, քանի որ դիտման պահին սարքի և օբյեկտի միջև կատարվում է ուժեղ 

փոխազդեցություն, ինչը ազդում է ուսումնասիրվող օբյեկտի բնույթի վրա:  

 Այսպիսով` ռացիոնալության այն սկզբունքները, որոնք գիտական և ճշմարիտ էին համարվում 

դասական գիտության շրջանակներում, աստիճանաբար փոխարինվում են նորերով` 

պայմանավորված գիտության մեջ կատարվող օբյեկտիվ փոփոխություններով:  

Բնության երևույթների միջև միանաշանակ պատճառահետևանքային հարաբերությունների 

սկզբունքը փոխարինվում է վիճակագրական պատճառականության սկզբունքներով: Բացարձակ 

ճշմարտության հնարավորության սկզբունքը փոխարիվում է հարաբերականության սկզբունքով: Ի 

տարբերություն միակ ճշմարիտ գիտական տեսության իդեալին` արդեն թույլատվում է միջնույն 

օբյեկտի նկարագրության միմյանցից տարբերվող տեսակետների ճշմարտությունը:  

Մնում է պարզապես նկատել, որ դասական գիտությունը իր կոշտ ռացիոնալիզմով և 

ստանդարտացումներով ի վիճակի չէ համարժեք վերարտադրելու  իրականությունը ,առավել ևս` 

մարդու աշխարհը:  Հաղթահարելով դասականության քննադատական դոգմաները` ոչ դասական 

գիտությունը  ռացիոնալության անտիկ տիպին վերադառնալու միտումներ է դրսևորում: 
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Ðî¸  159.9                                                 Ðոգեբանություն
            

 Î Ú² Ü øÆ  Æ Ø ² ê îÆ  ä ² Ð² Ü æØ à ô Ü øÀ  º ì  Ü ð ²  ´ ² ì ² ð ² ð à ô Ø À  
 

Վիտյա ÚԱՐԱՄԻՇՅԱՆ  

Բ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ ¨ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃ ÛáõÝÝ»ñ - å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñ (ýÇ½ÇáÉá·Ç³ Ï³ Ý, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý, Ñáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý, ÏÛ³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Ç), å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ Ó¨³ íáñáõÙ ¨ µ³ í³ ñ³ ñáõÙ, ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ïáñáõëï , ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ Ý, ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ óáõÙ 

Ç¹»³ ÉÇ Ñ»ï , Ñ»¹áÝÇ½Ù, å áõµ»ñÃ ³ Ã , ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½Ù: 

Ключевые слова: потребности (физиологические, социальные, в эмоциональных связях, в смысле жизни), формирование и 

удовлетворение потребностей, потеря смысла жизни, самооценка, идентификация с идеалом, гедонизм, пубертат, 
экзистенциализм. 

Key words: needs (physiological, social, in emotional relationships, in the sense of life), the formation and satisfaction of 

needs, the loss of meaning in life, self-concept, identification with the ideal, hedonism, puberty, existentialism. 
 

В.Ярамишян 

Потребность смысла жизни и ее удовлетворение 
 

В статье обсуждаются некоторые вопросы, связанные с психологической проблемой формирования, 

удовлетворения или неудовлетворения потребности смысла жизни. Предпринята попытка проанализировать 

эту неоднозначную проблему с точки зрения некоторых психологических теорий, в частности, 

экзистенциальной концепции. Неудовлетворенность потребности смысла жизни вызывает глубокий кризис, 

для преодоления которого потребуются значительные усилия. 

 

V.Yaramishyan 

The Need for the Meaning of Life and its Satisfaction 

 

In the article some questions connected with a psychological problem of formation, satisfaction or dissatisfaction of 

requirement of meaning of life are discussed. An attempt to analyze this intricate problem from the point of view of 

some psychological theories, in particular, of the existential concept is made. The dissatisfaction of requirement of 

meaning of life causes deep crisis which overcoming will require considerable efforts. 

 

Ðá¹í³ ÍáõÙ ùÝÝ³ ñÏí³ Í »Ý ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ` áñå »ë Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ñÇ, 

Ó¨³ íáñÙ³ Ý ¨ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý ÙÇ ù³ ÝÇ Ñ³ ñó»ñ: öáñÓ ¿ ³ ñí³ Í ³ Ûë áã ÙÇ³ Ýß³ Ý³ Ï Ñ³ ëÏ³ óáõÃ ÛáõÝÁ 

í»ñÉáõÍ»ÉÑá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ÙÇ ù³ ÝÇ ï »ëáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë` ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇëï ³ Ï³ Ý Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Çó: 

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ ãµ³ í³ ñ³ ñáõÙÁ Ñ³ Ý·»óÝáõÙ ¿ Ë áñÁ ×·Ý³ Å³ ÙÇ, áñÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ 

å ³ Ñ³ ÝçíáõÙ »Ý Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ ç³ Ýù»ñ, ÇëÏ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý ¹»å ùáõÙ µ³ ñÓñ³ ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÁ, 

³ ÝÓÝ Çñ»Ý Ï³ ñ¨áñ ¨ µ³ í³ ñ³ ñí³ Í ¿ ½·áõÙ: 

 

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á áã ³ ÛÝù³ Ý Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý, áñù³ Ý Ñá·¨áñ-÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý »½ñáõÛÃ ¿: Ü ñ³  

í»ñ³ µ»ñÛ³ É Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ¹³ ï áÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ Ý»É, ï »ë³ Ï³ Ý í³ ñÏ³ ÍÝ»ñ, ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý, 

³ ëï í³ Í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ ÏñáÝ³ Ï³ Ý µ³ ó³ ï ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ é³ ç³ ¹ñ»É, ë³ Ï³ ÛÝ Ã» ¦á±ñÝ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Á§, ·Çï áõÃÛáõÝÁ (Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë` Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ) ÙÇ³ Ýß³ Ý³ Ï å ³ ï ³ ëË ³ Ý»É ãÇ Ï³ ñáÕ: 

¶Çï áõÃÛáõÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÙÇ³ ÛÝ ×ßÙ³ ñï ³ ÝÙ³ Ý å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ»ñ ï ³ É ³ ÛÝ Ñ³ ñó»ñÇÝ, Ã» ¦ÇÝãå »±ë§, 

¦Ç±Ýã å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ§, ¦Ç±Ýã ÏÉÇÝÇ, »Ã»...§: ¶Çï ³ Ï³ Ý µ³ ó³ ï ñáõÃÛáõÝ ·ï Ý»Éáõ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ 

¿, áñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ý ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ýáñ»Ý ³ éÝãíáõÙ ¿ Ù³ ñ¹áõ̀  áñå »ë Ï»Ýë³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¿³ ÏÇ, 

·áÛáõÃÛ³ Ý í»ñçÝ³ Ï³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÇÝ, Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý` áñå »ë Ñ³ ÝñáõÛÃÇ, Ý³ Ë ³ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛ³ ÝÝ áõ 

³ é³ ù»ÉáõÃÛ³ ÝÁ: øÝÝ³ ñÏáÕ Ë Ý¹ÇñÝ ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ÝáõÛÝå »ë µ³ í³ Ï³ Ý³ ã³ ÷  µ³ ñ¹ ¿, Ã»¨ 

ÙÇ³ Ý·³ Ù³ ÛÝ ³ ÏÝÑ³ Ûï  ¿, áñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ñëï ³ Ï»óáõÙÁ Ï³ ñ¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ 

³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý Ñá·¨áñ-µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý Ï»ñå ³ ñÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý ·áñÍáõÙ, ÇëÏ ¹ñ³  µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ 

ÑÕÇ ¿ áã ó³ ÝÏ³ ÉÇ Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñáí: ² ÝÓÝ³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ ëÏ³ Ý³ É áñå »ë 

Ýå ³ ï ³ Ï³ ¹ñáõÙ, ßñç³ å ³ ï áÕ Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý íñ³  Ý»ñ³ ½¹»Éáõ á×, ³ å ñ³ Í ÏÛ³ ÝùÇ ÁÝÃ³ óùáõÙ Ó»éù 

µ»ñ³ Í ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý»óáõÙ` Ý³ Ë Ý³ Ï³ Ý Ùï ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ² Ûë ¹»å ùáõÙ 

»ÝÃ³ ¹ñíáõÙ ¿ ·ï Ý»É Ñ»ï ¨Û³ É Ñ³ ñó»ñÇ å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ»ñÁ` 

-áñá±Ýù »Ý ÏÛ³ ÝùÇ Ï³ ñ¨áñ ³ ñÅ»ùÝ»ñÁ, 

- á±ñÝ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ (Ù³ ñ¹áõ) Ýå ³ ï ³ ÏÁ, 

- ³ ñÅ»±, ³ ñ¹Ûáù, ³ å ñ»É ¨, »Ã» ³ Ûá, ³ å ³ `ÇÝãÇ± Ñ³ Ù³ ñ: 

² ÝÓÝ³ ÛÇÝ ³ éáõÙáí ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç í»ñ³ µ»ñÛ³ É Ý³ Ë Ý³ Ï³ Ý å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙÝ»ñÁ Ó¨³ íáñíáõÙ »Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ÁÝÃ³ óùáõÙ ¨ Ï³ Ë áõÙ áõÝ»Ý ÏáÝÏñ»ï  Çñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÇó, ³ ÝÑ³ ï Ç ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

Ï³ ñ·³ íÇ×³ ÏÇó, ÉáõÍíáÕ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ ÝÓÇ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë` ³ ßË ³ ñÑÁÝÏ³ ÉáõÙÇó: ² Ûëï »Õ ¨ë ãÉáõÍí³ Í 
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Ë Ý¹ÇñÝ»ñÝ ³ í»ÉÇ ß³ ï  »Ý, ù³ Ý ÉáõÍí³ ÍÝ»ñÁ, ù³ ÝÇ áñ, áñå »ë Ï³ ÝáÝ, ³ ñï ³ ùÇÝ µ³ ñ»Ýå ³ ëï  

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ¹»å ùáõÙ Ù³ ñ¹Ý Çñ Ñ³ Ù³ ñ ëáíáñ³ µ³ ñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï  ¿ ÁÝï ñáõÙ Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ý ¨ 

»ñç³ ÝÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ ëÝ»ÉÁ, ÇëÏ ³ Ýµ³ ñ»Ýå ³ ëï , ÃßÝ³ Ù³ Ï³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ , ÁÝ¹Ñ³ Ï³ é³ ÏÁ, ÏÛ³ ÝùÁ 

Ï³ ñáÕ ¿ ÇÙ³ ëï ³ ½ñÏí»É, ÏáñóÝ»É Çñ ³ ñÅ»ù³ íáñáõÃÛáõÝÁ:  

19-ñ¹ ¹³ ñÇ í»ñçÇÝ-20-ñ¹ ¹³ ñÇ ëÏ½µÇÝ Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÁ å Ý¹áõÙ ¿ÇÝ, áñ Ù³ ñ¹áõ µáÉáñ ûñ·³ ÝÝ»ñÁ 

½³ ñ·³ ÝáõÙ »Ý áñáß³ ÏÇ Ýå ³ ï ³ ÏÇ áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ:À ëï  ² .² ¹É»ñÇ` ¦Ðá·áõ ½³ ñ·³ óáõÙÁ ÝÙ³ Ý ¿ 

ûñ·³ Ý³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ: ² Ù»Ý Ù³ ñ¹ áõÝÇ ÏáÝó»å óÇ³  Ï³ Ù Ç¹»³ É, áñÝ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ³ ÛÝ µ³ ÝÇÝ 

Ñ³ ëÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ÇÝãÁ Ý³  Ñ³ Ù³ ñáõÙ ¿ ³ Ïï áõ³ É̀  ï íÛ³ É Çñ³ ¹ñáõÃÛÛ³ Ý Ù»ç: ² é³ Ýó Ýå ³ ï ³ ÏÇ 

Ù³ ñ¹áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ½ñÏí³ Í ÏÉÇÝ»ñ áñ¨¿ ÇÙ³ ëï Çó§ 5 : ² .² ¹É»ñÁ Ñ»ï ³ ùñùÇñ »½ñ³ Ñ³ Ý·áõÙ ¿ 

Ï³ ï ³ ñ»É Ý³ ¨ ³ ÛÝ Ù³ ëÇÝ, áñ ¦ÇÙ³ ëï Ý§ ÇÙ³ ëï  áõÝÇ ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ ¹»å ùáõÙ, »ñµ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ ¨ 

Ñ³ ëÏ³ óíáõÙ ¿ áõñÇßÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ ÛÝå »ë, ÇÝãå »ë Ë áëùÁ 6 : Ð»ï ³ ·³ ÛáõÙ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç 

·Çï ³ Ï³ Ý ÁÝÏ³ ÉáõÙÁ Ë Çëï  ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý³ óí»É ¿: Î .è áç»ñëÝ Çñ ¦² ÝÓÇ ï »ëáõÃÛáõÝ§ ·ñùáõÙ Ë áë»É ¿ 

³ ÛÝ Ù³ ëÇÝ, áñ Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõր ³ ÝÑ³ ï  ·áÛ³ ï ¨áõÙ ¿ ³ ÝÁÝ¹Ñ³ ï  ÷ á÷ áË íáÕ ³ ÛÝ ³ å ñáõÙÝ»ñÇ 

³ ßË ³ ñÑáõÙ, áñáÝóÏ»Ýï ñáÝáõÙ ·ï ÝíáõÙ ¿ ÇÝùÁ: À ëï  Ýñ³ , ×ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ ¿, áñ  ³ ÝÑ³ ï Ç 

³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇ Çñ³ Ï³ Ý ¨ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ÇÙ³ ëï Á Ï³ ñáÕ ¿ ÇÙ³ Ý³ É ÙÇ³ ÛÝ ÇÝùÁ` ³ ÝÑ³ ï Á: 

Ø Ç³ ÛÝ ÇÝùÁ Ï³ ñáÕ ¿ ÇÙ³ Ý³ É, Ã» ÇÝãå »ë ¿ ÁÝÏ³ ÉáõÙ ³ Ûë Ï³ Ù ³ ÛÝ ½·³ óáõÙÁ: Ø ³ ñ¹Á »ñµ»ù ãÇ Ï³ ñáÕ 

×ß·ñÇï  ÇÙ³ Ý³ É, Ã» ÇÝãå »ë »Ý áõñÇßÝ»ñÝ ÁÝÏ³ ÉáõÙ ³ ë»ÕÇ ëñëÏáõÙÁ Ï³ Ù ùÝÝáõÃÛ³ Ý ï ³ å ³ ÉáõÙÁ: 

² Ù»Ý Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ Çñ ³ å ñáõÙÝ»ñÇ ³ ßË ³ ñÑÁ, µ³ éÇë µáõÝ ÇÙ³ ëï áí, ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý, ³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ñÑÝ ¿[4]:  

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ã»Ù³ Ý ³ é³ í»É ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ¿ Ý»ñÏ³ Û³ óñ»É ³ íëï ñÇ³ óÇ Ñá·»µáõÛÅ ¨ Ý¨ñáÉá· 

ì .ü ñ³ ÝÏÉÁ` å Ý¹»Éáí, áñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á áã ÙÇ³ ÛÝ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý ¿, ³ ÛÉ Ý³ ¨ ï ³ ñµ»ñ ¿ ÝáõÛÝ 

³ ÝÑ³ ï Ç Ñ³ Ù³ ñ ÏÛ³ ÝùÇ ï ³ ñµ»ñ ÷ áõÉ»ñáõÙ 3 : Ø ³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç ÷ Ýï ñï áõùÁ Ýñ³  

µÝ³ ½¹³ ÛÇÝ ÙÕáõÙÝ»ñÇ Çñ³ ·áñÍáõÙÁ ã¿, ³ ÛÉ ÏÛ³ ÝùÇ ·ÉË ³ íáñ ß³ ñÅÇã áõÅÁ: Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ý áõÝÇÏ³ É 

¨ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ¿ ³ ÛÝ å ³ ï ×³ éáí, áñ Ï³ ñáÕ ¿ Çñ³ Ï³ Ý³ óí»É ÙÇ³ ÛÝ ï íÛ³ É Ù³ ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ¨ 

ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, »ñµ Ý³  ÏÑ³ ëÏ³ Ý³ , Ã» ÏáÝÏñ»ï  ÇÝãÁ ¨ ÇÝãå »ë Ï³ ñáÕ ¿ µ³ í³ ñ³ ñ»É Ýñ³  

ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ:  

Ä ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ·ï ÝáõÙ ¿, áñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á ¦µáÉáñ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó µÝáñáß 

Ùáï Çí³ óÇáÝ ÙÇï áõÙ ¿, áñÁ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ¿ ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý í³ ñùÇ ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý 

ß³ ñÅÇã áõÅÁ: À ëï  í»ñçÇÝ Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ ÛÝ Ù³ ñ¹ÇÏ, áíù»ñÓ·ï áõÙ »Ý ³ å ñ»É ÇÙ³ ëï ³ ÉÇó, 

Í»ñáõÃÛ³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï ¿É å ³ Ñå ³ ÝáõÙ »Ý Ùï ùÇ å ³ ÛÍ³ éáõÃÛáõÝÁ, Ñá·»Ï³ ÝÇ ³ éáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ 

³ í»ÉÇ »ñÏ³ ñ »Ý ³ å ñáõÙ, ù³ Ý Ýñ³ Ýù, áíù»ñ ³ å ñáõÙ »Ý ÙÇ³ ÛÝ ÏÛ³ ÝùÇó µ³ í³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý³ Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ§[1]: 

Ðá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ï »ëáõÃÛ³ Ùµ ½µ³ ÕíáÕ Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ÙÇ³ Ýß³ Ý³ Ï ¿, áñ Ñá·»Ï³ ÝÇ µáÉáñ 

¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ, Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë` ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Á, µ³ ñ¹ 

Ï³ éáõóí³ Íù áõÝ»Ý: ä ³ ï Ù³ Ï³ Ýáñ»Ý Ùß³ Ïí»É »Ý µ³ ½Ù³ ÃÇí Ùáï »óáõÙÝ»ñ` Ù³ ñ¹áõ 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³ µ»ñÛ³ É áõ ÷ áñÓ»ñ »Ý Ï³ ï ³ ñí»É ¹ñ³ Ýù »ÝÃ³ ñÏ»Éáõ ³ ëï Ç×³ Ý³ µ³ ßË ³ Ï³ Ý 

¹³ ë³ Ï³ ñ·Ù³ Ý, ë³ Ï³ ÛÝ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÁ Ñ³ Ù»ñ³ ßË  »Ý »Õ»É ³ ÛÝ Ñ³ ñóáõÙ, áñ »ñ¨áõÛÃÝ 

³ í»ÉÇ ù³ Ý µ³ ñ¹ ¿ [2,5]: Ê áñù³ ÛÇÝ ï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (¼.ü ñ»Û¹Ç Ñá·»í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ² .² ¹É»ñÇ 

³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ, ¾ .ü ñáÙÙÇ Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý Ñá·»í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, Î .ÐáñÝÇÇ Ý¨ñáï ÇÏ 

Ñ³ Ï³ Ù³ ñï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï »ëáõÃÛáõÝÁ, Î .ÚáõÝ·Ç ³ Ý³ ÉÇï ÇÏ ï »ëáõÃÛáõÝÁ, ¾ .¾ ñÇÏëáÝÇ º ë-

Ñá·»í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ¾ .´ ÛáñÝÇ ï ñ³ Ýë³ ÏóÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ),  ÑáõÙ³ ÝÇëï ³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ 

(² .Ø ³ ëÉááõÇ ÑáõÙ³ ÝÇëï ³ Ï³ Ý Ã»áñÇ³ Ý, Î .è áç»ñëÇ Ù³ ñ¹³ Ï»Ýï ñáÝ Ùáï »óáõÙÁ), ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ É 

Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ (Æ .Ú³ ÉáÙÇ, è .Ø »ÛÇ, æ.´ Ûáõç»Ýï ³ ÉÇ ¹å ñáóÁ, ì .ü ñ³ ÝÏÉÇ Éá·áÃ»ñ³ å Ç³ Ý, 

² .È»Ý·É»Ç ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ), Ïá·ÝÇï Çí ¨ ëáóÇ³ É-Ïá·ÝÇï Çí áõÕÕáõÃÛáõÝÁ (æ.Î »ÉÉÇÇ 

³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ÏáÝëï ñáõÏï Ý»ñÇ, ² .´ ³ Ý¹áõñ³ ÛÇ ¨ æ.è áï ï »ñÇ ëáóÇ³ É-Ïá·ÝÇï ÇíÇëï ÇÏ³ Ï³ Ý 

Ã»áñÇ³ Ý»ñÁ), µÇÑ¨ÇáñÇëï ÇÏ³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ (´ .ê ùÇÝ»ñÇ ûå »ñ³ Ýï  áõëáõóÙ³ Ý Ã»áñÇ³ Ý), 

³ ÝÓÇ ï »ëáõÃÛ³ Ý ¹Çëå á½ÇóÇáÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ (¶.úÉå áñï ), ÏáÝëï ñáõÏï Ý»ñÇ Ã»áñÇ³ Ý (è .Î »ï ï »É), 

Ñá·»Ï³ Ý Ë ³ Ý·³ ñáõÙÝ»ñÇ ï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Î .Ú³ ëå »ñëÇ Ñá·»Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ, Î .È»áÝÑ³ ñ¹Ç 

³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ß»ßï ³ ¹ñí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ã»áñÇ³ Ý»ñÁ, ä .¶áõñ¨ÇãÇ ³ ÝÓÇ ÏÉÇÝÇÏ³ Ï³ Ý ï »ëáõÃÛáõÝÁ) ï ³ ñµ»ñ 

ï »ë³ ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó áõ Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ Ù»Ãá¹³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ùµ µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙ »Ý ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý, ¹ñë¨áñÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÁ : Â í³ ñÏí³ Í ï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

áõ Ùáï »óáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó µ³ ½Ù³ ½³ ÝáõÃÛ³ Ùµ ³ å ³ óáõóáõÙ »Ý, áñ »ñµ»ù ¨ áãÇÝã ³ ÛÝù³ Ý å ³ ñ½ ã¿, 

áñù³ Ý ÃíáõÙ ¿: 

² Ûë Ñá¹í³ ÍáõÙ Ù»Ýù Ï÷ áñÓ»Ýù ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý, ³ Ûëå »ë ÏáãíáÕ, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·áõÙ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ï »Õ ½µ³ Õ»óÝáÕ ÙÇ å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ, áñÇÝ 

ÁÝ¹áõÝí³ Í ¿ ³ Ýí³ Ý»É ¦ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝù§: Ø Ç³ Ý·³ ÙÇó Ýß»Ýù, áñ Ñ³ ëáõÝ, 
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Ó¨³ íáñí³ Í Ù³ ñ¹áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ³ ÛÝ ·ÉË ³ íáñ áõÕÕí³ ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³ ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É 

í³ ñù³ ÛÇÝ Ï³ ÛáõÝ ·ÍÇ Çñ³ óÙ³ Ùµ, ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ ¿: ä ³ ñ½ Ù»ÏÝ³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ùµ, 

¦ÇÙ³ ëï Á§ áñ¨¿ »ñ¨áõÛÃÇ, ³ é³ ñÏ³ ÛÇ, Ë áñÑñ¹³ Ýß³ ÝÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ ¿: øÇã 

³ í»ÉÇ ÁÝ¹É³ ÛÝí³ Í å ³ ï Ï»ñ³ óÙ³ Ùµ, ¦ÇÙ³ ëï Á§ ÇÝã-áñ µ³ ÝÇ Ç¹»³ É³ Ï³ Ý µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, 

¿áõÃÛ³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ, Ý³ Ë ³ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ, í»ñçÝ³ Ï³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ, ³ ñÅ»ù³ íáñáõÃÛáõÝÁ [4]:  

¸ ³ ï »Éáí Ù³ ñ¹áõ í³ ñù³ ·ÍÇó ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ¹Åí³ ñ ¿ ÙÇ³ Ýß³ Ý³ Ï å Ý¹»É, Ã» Ýñ³  

Ñá·»Ï³ ÝáõÙ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ í»ñçÝ³ Ï³ Ýáñ»Ý Ó¨³ íáñí³ ±Í ¿, ³ í»ÉÇÝ` 

µ³ í³ ñ³ ñí³ ±Í ¿, Ã» áã: ´ ³ ÝÝ ³ ÛÝ ¿, áñ ³ Ûë å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ Ó¨³ íáñí³ Í Ï³ Ù µ³ í³ ñ³ ñí³ Í ÉÇÝ»Éáõ 

í»ñ³ µ»ñÛ³ É ³ ñï ³ ùÇÝ Ýß³ ÝÝ»ñ ùÇã Ï³ Ý: Ð³ Ù»Ù³ ï »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ÝÏ³ ï »Ýù, áñ Ñáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ Ù³ ñ¹áõ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï Ó¨³ íáñÙ³ Ý ÁÝ¹·Íí³ Í ÁÝÃ³ óù ãÇ 

áõÝ»ÝáõÙ ¨ Ýñ³  µ³ í³ ñ³ ñáõÙÁ íñ³  ¿ Ñ³ ëÝáõÙ ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, »ñµ Ù³ ñ¹áõÝ Ñ³ çáÕíáõÙ ¿ Çñ 

Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ Ï³ Ù Ý»ñÏ³ ÛáõÃÛ³ Ùµ Ñáõ½³ Ï³ Ý ¹ñ³ Ï³ Ý ýáÝ ëï »ÕÍ»É ³ ÛÉ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó 

ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ: Ðáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ áõÕÕí³ Í ¿ Çñ³ Ï³ Ý, ³ Ûëñáå »³ Ï³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇ 

Çñ³ ·áñÍÙ³ ÝÁ, ³ ÛëÇÝùÝ` Ñ»é³ ·Ý³  é³ ½Ù³ í³ ñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ² ëí³ ÍÇ ¦ÇÙ³ ëï Ý§ ³ ÛÝ ¿, áñ µ³ í³ Ï³ Ý 

¿, áñå »ë½Ç Ù³ ñ¹Á Ñ³ Ûï ÝíÇ áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ï»Ýï ñáÝáõÙáõ³ ÛÝå ÇëÇ ½·³ óáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ , áñÇñ»Ý 

ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, Ñ³ ñ·áõÙ, Ñ³ ßíÇ Ýëï áõÙ Çñ Ñ»ï , áñå »ë½Ç Ýñ³  Ñáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ 

ÉÇáíÇÝµ³ í³ ñ³ ñíÇ: Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ ³ ÝÑ³ Ù»Ù³ ï  Ñ³ ëáõÝ, ·Çï ³ Ïóí³ Í 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝù ¿ ¨ ³ ÛÉ Ù»Ë ³ ÝÇ½Ùáí ¿ µ³ í³ ñ³ ñíáõÙ: ² Ûë å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ Ù³ ñ¹áõ Ñá·»Ï³ ÝÝ áõÕÕí³ Í ¿ 

ÉÇÝáõÙ ³ ÛÝ µ³ ÝÇÝ, áñå »ë½Ç ßñç³ å ³ ï Ç Ù³ ñ¹ÇÏ ÁÝÏ³ É»Ý ¨ Ë ñ³ Ë áõë»Ý Çñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 

³ ÝÏ³ Ë  Ñáõ½³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇó: º Ã» Ñáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ áñáß³ ÏÇ ÷ áõÉáõÙ` 

³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý ßñç³ ÝáõÙ, Ï³ ñáÕ ¿ û·ï ³ Ï³ ñ ¹»ñ Ï³ ï ³ ñ»É, ³ å ³  Ñ³ ëáõÝ³ ó³ Í 

Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÛÝ Ï³ ñáÕ ¿ ¦å ³ ñ½áõÝ³ Ï áõ Ý»Õ§ ÉÇÝ»É ¨ í»ñ³ Íí»É ³ ñ·»É³ ÏÇ: Ü Ï³ ï »Ýù, áñ 

² .² ¹É»ñÇ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ï »ë³ ÝÏÛáõÝÇó, ³ Ûëå »ë ÏáãíáÕ, ¦ãÑ³ ëáõÝ³ ó³ Í 

³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý§Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ³ Ûëûñ ÏÇñ³ é»ÉÇ ¿, Ã»ñ¨ë, ÙÇ³ ÛÝ ³ Ë ï ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý 

Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: À Ýï ³ ÝÇùÁ, ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ, Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ ×³ Ë  Ù³ ñ¹áõÝ 

³ é³ ç³ ¹ñáõÙ »Ý µ³ ½Ù³ å ÇëÇ Ë Ý¹ÇñÝ»ñ, áõëï Ç áã ÙÇßï  ¿ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÉÇÝáõÙ Ñ³ ëÝ»É Ñ³ Ù³ ï ³ ñ³ Í 

ù³ ç³ É»ñ³ ÝùÇ: ² é³ ç ¿ ·³ ÉÇë ÁÝï ñáõÃÛáõÝ Ï³ ï ³ ñ»Éáõ ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝ: Î ³ ï ³ ñí³ Í 

ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ µ»ñíáõÙ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ áõÕáõ Ñëï ³ Ï»óÙ³ ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ Ï³ ÛáõÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ 

Ùß³ ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³ éáõÙ: ² é³ Ýó Ï³ ÛáõÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ù³ ñ¹Á ß³ ï  ³ ñ³ · ï »ÕÇ Ïï ³ ` ÏÛ³ ÝùÇ 

µ³ ½Ù³ µÝáõÛÃ  Ù³ ñï ³ Ññ³ í»ñÝ»ñÇ ³ éç¨: Ü ñ³  Ñá·»Ï³ ÝÁ, å ³ ï Ï»ñ³ íáñ ³ ë³ Í, ¦Ï÷ Éáõ½íÇ§: 

² Ûëå ÇëÇ ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ýß³ Ý³ Ïá±õÙ ¿, ³ ñ¹Ûáù, Ã» Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ áù ÙÇßï  áõÝ»ÝáõÙ ¿ 

ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ó¨³ íáñí³ Í å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝù ¨ Ñëï ³ Ïáñ»Ý ·Çï ³ ÏóáõÙ ¿ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý áõÕÕí³ ÍáõÃÛáõÝÁ: ¸ Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñÝ ³ ÏÝÑ³ Ûï áñ»Ý íÏ³ ÛáõÙ »Ý, áñ áã, ãÇ ·Çï ³ ÏóáõÙ Ï³ Ù 

ÙÇßï  ã¿, áñ ·Çï ³ ÏóáõÙ ¿: ² ÛÉ Ë Ý¹Çñ ¿, áñ Ù³ ñ¹Á Ñ³ ×³ Ë  å ³ ñï ³ íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ  áñáÝ»É ¨ ·ï Ý»É ³ ÛÝ` 

ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á, ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñ³ ßí»ï áõ ÉÇÝ»Éáõ ¨ Ñëï ³ Ï»óÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, Ã» ÇÝãá±õ, Ç±Ýã ³ ñ¹ÛáõÝùÇ 

Ñ³ ëÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ¿ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ³ Ûëå »ë Ï³ Ù ³ ÛÝå »ë ·áñÍ»É: ê ³  ¿É Ñ»Ýó ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ ¿, áñÝÇñÙ»ç Ý»ñ³ éáõÙ ¨ Ï»Ýï ñáÝ³ óÝáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÛáõë µáÉáñ 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ: øÝÝ³ ñÏ»Ýù ï Çå ³ Ï³ Ý ûñÇÝ³ ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` Ùáñ` »ñ»Ë ³ ÛÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ 

óáõó³ µ»ñ³ Í Ë Çëï  µÝ³ Ï³ Ý áõ Ñ³ ëÏ³ Ý³ ÉÇ Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÁ: Ø ³ ÛñÁ Ï³ ñáÕ ¿ ³ Û¹ Ù³ ëÇÝ 

µ³ ñÓñ³ Ó³ ÛÝ ãË áë»É, ÝáõÛÝÇëÏ ãÝÏ³ ï »É, Ã» áñù³ Ý ¿ ÇÝùÁ Ï»Ýï ñáÝ³ ó³ Í Çñ »ñ»Ë ³ ÛÇ Ë Ý³ ÙùÇ 

Ñ³ ñó»ñáí, ë³ Ï³ ÛÝ Ýñ³  µáÉáñ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³ Ýß³ Ý³ Ï ÙÇï í³ Í 

ÏÉÇÝ»Ý »ñ»Ë ³ ÛÇ Ë Ý³ ÙùÇÝ áõ å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ³ ÝÁ: º ñµ »ñ»Ë ³ Ý Ñ»é³ ÝáõÙ ¿, Ù³ ÛñÝ Çñ»Ý ¹Åµ³ Ë ï  ¿ 

½·áõÙ ¨ ³ ëáõÙ ¿̀  ¦ÏÛ³ ÝùÁ Ïáñóñ»É ¿ ÇÙ³ ëï Á§: ² Ûë ×ßÙ³ ñï áõÃÛáõÝÁ í³ Õáõó »Ý ÝÏ³ ï »É áã ÙÇ³ ÛÝ 

ÁÝï ³ ÝÇùÇ, ³ ÛÉ Ý³ ¨ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ùµ ½µ³ ÕíáÕ Ù³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÁ: úñÇÝ³ Ï, 

Ù»ù»Ý³ ßÇÝ³ Ï³ Ý ·áñÍ³ ñ³ ÝÇ Ñ³ ñ³ ÑáëÇ íñ³  ³ ßË ³ ï áÕ µ³ ÝíáñÁ, áñÝ ÇÝã-áñ ¹»ï ³ É ¿ ÏóáõÙ 

Ù»ù»Ý³ ÛÇÝ ¨ ¹ñ³  ¹ÇÙ³ ó ëï ³ ÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³ Ï³ Ý í³ ñÓ³ ï ñáõÃÛáõÝ, Ñ³ í³ Ý³ µ³ ñ, 

ÇÝùÝ³ Ýí³ ëï ³ óÙ³ Ý áõ ÑÇ³ ëÃ³ ÷ áõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙÝ»ñ ÏáõÝ»Ý³ , »Ã» áõÕÕ³ ÏÇáñ»Ý Ñ³ ñó ï ³  ÇÝùÝ 

Çñ»Ý` ¦ÇÝãá±í »Ù ½µ³ Õí³ Í, ÇÝã Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ ÛÝ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ, áñÁ »ë »Ù Ï³ ï ³ ñáõÙ§, 

ë³ Ï³ ÛÝ Ý³  Çñ Ó³ ÝÓñ³ ÉÇ Ãí³ óáÕ ·áñÍÇÝ Ù»Í Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝ Ïï ³ , »Ã» ·Çï ³ ÏóÇ, áñ Çñ 

Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛáõÝÇó ¿ Ï³ Ë í³ Í ÉÇÝ»Éáõ å ³ ï ñ³ ëï íáÕ Ù»ù»Ý³ ÛÇ áñ³ ÏÁ: Ð³ Ï³ é³ Ï ¹»å ùáõÙ, 

½³ ñ·³ ÝáõÙ ¿ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇó µ³ í³ ñ³ ñí³ Í ãÉÇÝ»Éáõ, Çñ ³ ñÅ»ùÁ Ýë»Ù³ óÝ»Éáõ, ³ Ýï ³ ñµ»ñáõÃÛ³ Ý 

½·³ óáõÙÝ»ñ:² ÝÓÝ³ Ï³ Ý ¹Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñÇó Ï³ ñ»ÉÇ ¿ å Ý¹»É, áñ ³ ëí³ ÍÝ ³ é³ í»É Ù»Í ã³ ÷ áí 

í»ñ³ µ»ñíáõÙ ¿ ½ÇÝÍ³ é³ ÛáÕÝ»ñÇÝ, ûñÇÝ³ Ï`Ù³ ñï ³ Ï³ Ý ¹Çï ³ Ï»ï Ç ¹Çï áñ¹ÇÝ, áñÁ »ñµ»ÙÝ Å³ Ù»ñ 

ß³ ñáõÝ³ Ï Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ ¿ Ñ³ Ï³ é³ Ïáñ¹Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çï ³ ñÏáõÙ, ë³ Ï³ ÛÝ í»ñçÇÝÇë 

ÏáÕÙÇó ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ãÇ ÝÏ³ ï áõÙ: ¼áõï  ³ ñ¹ÛáõÝùÇ ï »ë³ Ï»ï Çó, Ýñ³  

³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ·áõó» ãÝãÇÝ ³ ñÅ»ù³ íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ (ù³ ÝÇ áñ áãÇÝã ãÇ ¹Çï ³ ñÏ»É, áñáíÑ»ï ¨ 
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¹Çï ³ ñÏ»Éáõ áãÇÝããÇ »Õ»É), ë³ Ï³ ÛÝ ³ Û¹ ³ ñÅ»ù³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ ½³ ñ³ íáñ ³ Ý·³ Ù ÏÙ»Í³ Ý³ , »Ã» 

Ë Ý¹ñÇÝ Ùáï »Ý³ Ýù Ñ³ Ûñ»ÝÇùÇ ½ÇÝÛ³ É å ³ ßï å ³ ÝÇ ÏáÕÙÇó å »ï ³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÇ Ñáõë³ ÉÇ 

å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ³ Ý ï »ë³ Ï»ï Çó:   

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ Ñá·»Ï³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ ó ã¿, ³ ÛÉ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝ, ÇÝãå »ë ÃéãÝÇ 

Ñ³ Ù³ ñ` ÃéÇãùÁ: ² å ñ»Éáí Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç, Ù³ ñ¹Ý ³ Ýå ³ ÛÙ³ Ý å »ï ù ¿ ·ï ÝÇ ÏÛ³ ÝùÇ Çñ áõÕÇÝ, 

³ ÛÝ ×³ Ý³ å ³ ñÑÁ, áñÁ Ýñ³ Ý Ïï ³ ÝÇ ¹»å Ç ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙ: ² Ûëï »Õ å »ï ù ¿ 

Ï³ ï ³ ñ»Ýù Ù»Ï í»ñ³ å ³ ÑáõÙ. ¦å »ï ù ¿ ·ï ÝÇ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á§ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛáõÝÝ ¹»é̈ ë ãÇ 

Ýß³ Ý³ ÏáõÙ, áñ ³ Û¹å »ë ¿É Ï³ : Ü ¨ñáï ÇÏ Ù³ ñ¹ÇÏ ÙÇßï  ã¿, áñ ¦·ï ÝáõÙ »Ý§ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á: ² ÛÝå ÇëÇ 

¹»å ù»ñáõÙ, »ñµ Ù³ ñ¹Á Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñáõÙ ¿, áñ ÏÛ³ ÝùÝ Çñ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÛÉ̈ ë ÇÙ³ ëï  ãáõÝÇ, áñáíÑ»ï ¨ 

¦·áñÍ³ ¹ñíáÕ ç³ ÝùÝ»ñÝ ³ å ³ ñ¹ÛáõÝ »Ý§, ¹»é̈ ë ãÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ, áñ Ý³  Çñ³ Ï³ ÝáõÙ Ïáñóñ»É ¿ ÏÛ³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Á ¨ ¦³ Ù»Ý ÇÝã í»ñç³ ó³ Í ¿§: ÐÇ³ ëÃ³ ÷ í³ Í, ë³ Ï³ ÛÝ Ñá·»Ï³ Ý ³ ÙñáõÃÛ³ Ý áñáß³ ÏÇ å ³ ß³ ñ 

áõÝ»óáÕ Ù³ ñ¹Ï³ ÝÇóÇó ß³ ï »ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ß³ ñáõÝ³ Ï»É ³ Ïï Çí ·áñÍ»É̀  µ³ í³ ñ³ ñ»Éáí ÏÛ³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ: ÐÇ³ ëÃ³ ÷ áõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙÁ å ³ ñ½³ å »ë Ï³ ñáÕ ¿ ³ å ³ ÙáµÇÉÇ½³ óÝ»É 

Ù³ ñ¹áõ Ñá·»Ï³ Ý Ý»ñáõÅÁ` Ýñ³ Ý ï ³ Éáí ³ Ïï Çí ç³ Ýù»ñÇó Ñ»ï  Ï³ Ý·Ý»Éáõ Ùáï ÇíÝ»ñ: Æ Ýã 

í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ Ù³ ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ³ ñí³ Í í»ñµ³ É ³ ñï ³ Ñ³ Ûï áõÃÛ³ ÝÁ` Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ, ³ å ³  ³ ÛÝ 

Ï³ ñáÕ ¿ ÙÝ³ É ¦Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý§ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ íñ³ , ¨ áã ³ í»ÉÇÝ:  

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý íñ³  ³ ½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³ ½Ù³ ÃÇí 

·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝó ÃíÇó Ù»Ýù Ï³ é³ ÝÓÝ³ óÝ»Ýù »ñÏáõ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ã³ ÷ áñáßÇã. 

1. Ø ³ ñ¹Á, ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ áõÕÕáñ¹Ù³ Ùµ, áõÅ»ñÇ ·»ñÉ³ ñáõÙáí Ó·ï áõÙ ¿ Çñ 

Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇÝ` Ñ³ ßíÇ ã³ éÝ»Éáí ýÇ½ÇáÉá·Ç³ Ï³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý 

³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝÁ: Þñç³ å ³ ï áõÙ Ñ³ ×³ Ë  Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ Ý¹Çå »É Ññ³ å áõñí³ Í, á·¨áñí³ Í, 

ýÇ½ÇÏ³ Ï³ Ý ½ñÏ³ ÝùÝ»ñÁ ãÝÏ³ ï áÕ ¨ ¹ñ³ Ýù ³ ñÑ³ Ù³ ñÑáÕ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó, áõÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Õ»Ï³ í³ ñíáõÙ »Ý, ÇÝãå »ë Çñ»Ýù »Ý Ù»ÏÝ³ µ³ ÝáõÙ, ¦Ë Çëï  Ï³ ñ¨áñ ·³ Õ³ ÷ ³ ñáí§: Ü Ù³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ 

³ ÏÝÑ³ Ûï áñ»Ý Ù³ ï Ý³ ÝßáõÙ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ ÉÇ³ ñÅ»ù Ó¨³ íáñÙ³ Ý Ù³ ëÇÝ:   

2. Î Û³ ÝùÇ áñ¨¿ ÷ áõÉáõÙ Ù³ ñ¹Á ÑÇ³ ëÃ³ ÷ íáõÙ ¿, ÏáñóÝáõÙ »é³ Ý¹Á: ² Ûë ¹»å ùáõÙ Ï³ ñáÕ »Ý íñ³  

Ñ³ ëÝ»É É³ ñí³ ÍáõÃÛáõÝÁ, Ý¨ñáï ÇÏ é»³ ÏóÇ³ Ý»ñÁ: ¦Î Û³ ÝùÝ ÇÝÓ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÛÉ̈ ë ÇÙ³ ëï ³ ½ñÏí»É ¿§` 

Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñáõÙ ¿ ÁÝÏ×í³ Í Ñá·»íÇ×³ ÏáõÙ Ñ³ Ûï Ýí³ Í Ù³ ñ¹Á:  

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ µ³ í³ ñ³ ñáõÙÁ: Ð³ çáÕ³ Ï áõ ×³ Ý³ ãí³ Í Ù³ ñ¹Ï³ Ýó 

Ù»Í³ Ù³ ëÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç µ³ í³ ñ³ ñáõÙÝ ¿ »Õ»É Ýñ³ Ýó Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ 

³ ßË ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï »ÕÍÙ³ Ý ß³ ñÅÇã áõÅÁ: ² ÛÝ µ³ ÝÇ ·Çï ³ ÏóáõÙÁ, áñ ³ ÝÑ³ ï Ý ÇëÏ³ å »ë Ï³ ñ¨áñ 

¿, áñ Ýñ³  ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ áõÕÕí³ Í ¿ Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý µ³ ñûñáõÃÛ³ ÝÁ, µ³ ½Ù³ å ³ ï ÏáõÙ »Ý áõÅ»ñÁ, 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  »Ý ¹³ ñÓÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ² Ûëå ÇëÇ ÁÝÏ³ ÉáõÙÇó »Ý ³ é³ ç ·³ ÉÇë  

¦Ñ³ Ûñ»Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý å ³ ñï ù§, ¦µÅßÏÇ ³ é³ ù»ÉáõÃÛáõÝ§, ¦áõëáõóãÇ µ³ ñÓñ ³ ÝáõÝ§ ¨ ³ ÛÉ 

Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ü Ù³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñáí ï á·áñí³ Í Ù³ ñ¹Ý Çñ»Ý ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ ¿ Ç¹»³ ÉÇ 

Ñ»ï  ¨ áõÕÕí³ Í ¿ ÉÇÝáõÙ Çñ ³ ñÅ³ ÝÇùÝ»ñÇ í»ñ³ ñï ³ ¹ñÙ³ ÝÁ: ê ³ Ï³ ÛÝ, ³ Ûëå ÇëÇ ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ óáõÙÁ 

¿³ Ï³ Ýáñ»Ý ï ³ ñµ»ñíáõÙ է ¹»é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý ï ³ ñÇùáõÙ Ç¹»³ ÉÇ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý ¨ Ýñ³  Ñ»ï  

ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ Ý³ Éáõ å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇó, áñÝ ³ í»ÉÇ ß³ ï  ÝÙ³ Ý³ ÏáõÙ, ù³ Ý ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ óáõÙ ¿ 

»ÝÃ³ ¹ñáõÙ: Ð³ ëáõÝ Ù³ ñ¹áõ Ùáï  ÝáõÛÝ³ Ï³ Ý³ óáõÙÁ, Ý³ Ë ¨³ é³ ç, ë»÷ ³ Ï³ Ý Ñ³ Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ 

Ùß³ ÏáõÙ ¿, ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ó¨³ Ï»ñå áõÙ: Ø ³ ñ¹Ý Çñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ Ï³ ñ¨áñ ¿ ½·áõÙ, Çñ 

Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇ Çñ³ ·áñÍÙ³ ÝÁ Ó·ï áõÙ ¿ µáÉáñ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí: ² ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù, áñ áñáß 

Ï³ Ý³ Ûù Çñ»Ýó ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ ÏáõÙ »Ý »ñ»Ë ³ ÛÇ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ùµ: Ðá·»Ï³ Ý 

³ éáÕçáõÃÛ³ Ý ï »ë³ Ï»ï Çó ë³  Ï³ ñ»ÉÇ ¿ µÝáõÃ³ ·ñ»É áñå »ë Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ í³ ñù³ ÛÇÝ ß»ÕáõÙ, 

ë³ Ï³ ÛÝ ³ ÏÝ³ éáõ óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, Ã» Ù³ ñ¹Ý ÇÝãå »ë Ï³ ñáÕ ¿ å ³ Ûù³ ñ»É ÙÇ µ³ ÝÇ Ñ³ Ù³ ñ, áñÁ ¹³ ñÓ»É 

¿ ·áÛáõÃÛ³ Ý ÇÙ³ ëï : î³ ñµ»ñ ÑáµµÇÝ»ñÁ ¨ ëÇñ³ Í ½µ³ ÕÙáõÝùÝ»ñÁ, áñå »ë ÷ áË Ñ³ ï áõóÙ³ Ý 

ï ³ ñµ»ñ³ Ï, µÝáñáß »Ý ³ ÛÝ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó, áíù»ñ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ó¨³ Ï»ñå Ù³ Ý 

Ñ³ ñóáõÙ:      

Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý ³ é³ í»É µ³ ñÓñ Ó¨ ¿ áñ¨¿ ¿ÃÇÏ³ Ï³ Ý-

÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý ¹ÇñùáñáßÙ³ Ý Ùß³ ÏáõÙÁ: úñÇÝ³ Ï` Ñ»¹áÝÇ½ÙÁ: Ü å ³ ï ³ ÏÇÝ áõÕÕí³ Í ç³ Ýù»ñÇ 

·áñÍ³ ¹ñáõÙÁ áñáß Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ùáï  Ï³ ñáÕ ¿ ½áõ·³ Ïóí»É µ³ í³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï : Î Û³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ, ÇÝãå »ë Ýß»óÇÝù, áãÙÇßï  ¿ Ñëï ³ Ï Ó¨³ Ï»ñå í³ Í ÉÇÝáõÙ: à Ù³ Ýù ß»ßï áõÙ 

»Ý, áñ ¦Å³ Ù³ Ý³ Ï ãáõÝ»Ý§ ³ Û¹ Ù³ ëÇÝ Ùï ³ Í»Éáõ: Æ ëÏ³ å »ë, ÙÇ³ Ùï áõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ Ï³ ñÍ»É, Ã» 

µ³ í³ Ï³ Ý ¿ áõÝ»Ý³ É áñ¨¿ Ó¨³ Ï»ñå í³ Í ·³ Õ³ ÷ ³ ñ` ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á Ó¨³ íáñí³ Í áõ µ³ í³ ñ³ ñí³ Í 

Ñ³ Ù³ ñ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ: º ñµ»ÙÝÝáõÛÝÇëÏ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ Ñ³ Ï³ ëáõÃÛáõÝ` Ù³ ñ¹áõ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ, 

áõÕÕí³ ÍáõÃÛ³ Ý, ÏÛ³ ÝùÇ Çñ³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áã ×Çßï  Ó¨³ Ï»ñå í³ Í ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç ÙÇç¨: Ð³ ×³ Ë  

ÉÇÝáõÙ ¿ ³ ÛÝå »ë, áñ Ù³ ñ¹áõÝ ÃíáõÙ ¿, Ã» ÇÝùÁ ³ Ýí»ñ³ å ³ Ñ Ñ»ï ¨áõÙ ¿ Çñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, ÙÇÝã¹»é 

Çñ³ Ï³ ÝáõÙ Ýñ³  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ áãÇÝã ãáõÝÇ Ýñ³  ÁÝï ñ³ Í ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ñ»ï : 



  

~~  228877  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

úñÇÝ³ Ï, Ù³ ñ¹Ý Çñ Ñ³ Ù³ ñ ÁÝï ñ»É ¿ ï Ýï »ë³ ·»ï Ç Ù³ ëÝ³ ·Çï áõÃÛáõÝ, ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ ¿ ³ ñï ³ ¹ñáõÃÛáõÝ 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå »É ¨ Ñ³ ëÝ»É Ù»Í Ñ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇÝã¹»é Ë ³ éÝí³ Íùáí å ³ ëÇí, ³ ëï »ÝÇÏ, ³ É³ ñÏáï  ¿ 

¨ ³ é³ ç³ ¹ñí³ Í Ë Ý¹ÇñÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ÙÇ³ ÛÝ »ñ¨³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý Ù»ç: ² ñ¹ÛáõÝùÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³ ÛÝ, áñ Ý³  ëÏëáõÙ 

¿ ³ ÝÑ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Ù»Õ³ ¹ñ»É Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÝ»ñÇÝ, Õ»Ï³ í³ ñáõÃÛ³ ÝÁ, ßñç³ å ³ ï ÇÝ: Ê Ý¹ñÇ 

µ³ ó³ ï ñáõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ ¿, áñ Ù³ ñ¹Ý Çñ Ñ³ Ù³ ñ ÁÝï ñ»É ¿ ³ ÝÑ³ Ù»Ù³ ï  µ³ ñ¹ áõÕÇ, áñÇÝ ¹Åí³ ñ ¿ 

Ñ³ ëÝ»É Çñ Ñá·»Ïեñï í³ Íùáí: Ø »ñ ßñç³ å ³ ï áõÙ ß³ ï  Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

ÑÇ³ ëÃ³ ÷ í³ Í Ù³ ñ¹ÇÏ` ·ñ³ Ï³ Ý ùÝÝ³ ¹³ ï , áñÇÝ ãÇ Ñ³ çáÕí»É µ³ Ý³ ëï »ÕÍ ¹³ éÝ³ É, ï ³ ùëáõ 

í³ ñáñ¹, áñÇÝ ãÇ Ñ³ çáÕí»É áõëáõóÇã ¹³ éÝ³ É, Ùë³ ·áñÍ, áñÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ »ñ³ ½»É ¿ ù³ Õ³ ùÝ»ñ 

Ï³ éáõó»Éáõ Ù³ ëÇÝ ¨ ³ ÛÉÝ: Î Û³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ µ³ í³ ñ³ ñ»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ 

Ù³ ñ¹Á Ï³ ñáÕ ¿ ýñáõëï ñ³ óí»É, Ñ³ Ïí³ Í ÉÇÝ»É ï ³ ñµ»ñ ³ å ³ ÃÇ³ Ý»ñÇ, ³ Ý·áñÍáõÝ³ ÏáõÃÛ³ Ý, ¹ñ³ Ýó 

³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ` ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ É Ý¨áñ½Ç: ² Ûë ¹³ ï áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³ ñ»ÉÇ է Ñ³ Ý·»É ß³ ï  Ï³ ñ¨áñ 

»½ñ³ Ï³ óáõÃÛ³ Ý` ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ å »ï ù ¿ ÉÇÝÇ ÑÝ³ ñ³ íáñÇÝë Ù³ ï ã»ÉÇ, áã ÏáÝÏñ»ï , 

³ ÛÉ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ Ï³ Ý, áñå »ë½Ç ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ï ³  ³ ÛÝ µ³ í³ ñ³ ñ»É ï ³ ñµ»ñ ×³ Ý³ å ³ ñÑÝ»ñáí: 

Ð³ í³ ë³ ñ³ å »ë ³ Ýû·áõï  ¿ Ý³ ¨ ß³ ï  ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ Ï³ Ý Ó¨³ Ï»ñå áõÙÁ` ûñÇÝ³ Ï, ¹³ éÝ³ É É³ í Ù³ ñ¹, 

ÇÝã-áñ µ³ ÝÇ Ñ³ ëÝ»É ¨ ³ ÛÉÝ: ² Ûëå ÇëÇ ³ ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ Ï¹Åí³ ñ³ óÝÇ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ùáï ÇíÇ 

ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ, ÏÛ³ ÝùÇ áõÕáõ ¨ í³ ñù³ ·ÍÇ ÏáÝÏñ»ï ³ óáõÙÁ: Ø ³ ñ¹Á Ï¹³ éÝ³  ¦³ ÝáÕÝ³ ß³ ñ³ íáñ§: 

ì ï ³ Ý·³ íáñ ¿ Ý³ ¨ Ùáï ÇíÇ Ë »Õ³ ÃÛáõñáõÙÁ: úñÇÝ³ Ï, ßñç³ å ³ ï áõÙ É³ í³ ·áõÛÝÇ Ñ³ Ùµ³ í í³ Û»Éáí 

áõëáõóãáõÑÇÝ µ³ í³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï ³ ÝáõÙ ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ ¹»å ùáõÙ, »ñµ Ýñ³ Ý ·áí³ µ³ ÝáõÙ ¿ÇÝ, 

áñáíÑ»ï ¨ áõÝ»ñ µ³ ó³ éÇÏáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙ, ÇÝùÝ³ ëÇñ³ Ñ³ ñí³ Í ¿ñ: Ü ñ³  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý 

áõÕÕí³ ÍáõÃÛáõÝÁ, ÷ ³ ëï áñ»Ý, Ù³ ÝÏ³ ÙÇï  µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ` ³ Ù»Ý ·Ýáí Ñ³ ëÝ»É ·áí³ ë³ ÝùÇ: 

² ñ¹ÛáõÝùÁ »Õ»É ¿ ³ ÛÝ, áñ Ýñ³ Ý ãíÇñ³ íáñ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ç³ ÝáõÙ ¿ÇÝ ùÇã ùÝÝ³ ¹³ ï »É, 

µ³ Ûó Ý³ ¨` ³ í»ÉÇ áõ ³ í»ÉÇ ùÇã ·áí³ µ³ Ý»É: à õëáõóÇãÁ ÙÝ³ ó»É ¿ ÙÇç³ ÏáõÃÛ³ Ý ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñáõÙ: º Ã» 

ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á Ñ»é³ ·Ý³  ã¿, ³ ÛÉ ·ï ÝíáõÙ ¿ ÇÝã-áñ ï »Õ Ùáï ³ Ï³ ÛùáõÙ, ³ å ³  ³ Ûë ¹»å ùáõÙ ¨ë 

ÑÝ³ ñ³ íáñ »Ý ï ³ ñµ»ñ Ñ³ Ï³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñ: úñÇÝ³ Ï, Ù³ ñ¹Á Ó·ï »É ¿ ×³ Ý³ ãÙ³ Ý ³ ñÅ³ Ý³ Ý³ É, áñ¨¿ 

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ¹Çñù ½µ³ Õ»óÝ»É, ¨ ¹³  Ýñ³ Ý Ñ³ çáÕí»É ¿: ² ÛÅÙ ³ ÏÝÑ³ Ûï áñ»Ý Ýí³ ½»É ¿ Ñ»ï ³ ·³  

å ³ Ûù³ ñÇ ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝÁ, ¨ Ý³  Çñ»Ý Ë ³ µí³ Í ¿ ½·áõÙ, ãµ³ í³ ñ³ ñí³ Í: º Ã» Ù³ ñ¹Á ÏÛ³ ÝùÇ 

ÇÙ³ ëï Á Ó¨³ Ï»ñå »É ¿ í³ Õ ï ³ ñÇùáõÙ, ûñÇÝ³ Ï` 12-13 ï ³ ñ»Ï³ ÝáõÙ, »ñµ Ýñ³  Ñ³ Ù³ ñ Ï³ ñ¨áñ ¿ »Õ»É 

Ñáõ½³ Ï³ Ý ß÷ Ù³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ µ³ í³ ñ³ ñáõÙÁ, ³ å ³  áÕç ÏÛ³ ÝùÇ ÁÝÃ³ óùáõÙ Ï³ ñáÕ ¿ ³ ÷ ëáë³ É 

¹ñ³  Ñ³ Ù³ ñ: ¸ »é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý ï ³ ñÇùáõÙ ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ Ó¨³ Ï»ñå »É ³ ÛÝå ÇëÇ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï , áñÁ 

³ Ïï áõ³ É ÉÇÝÇ Ñ³ ëáõÝ Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ: ² ÝÓÝ³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ ×Ç·»ñÁ Ï»Ýï ñáÝ³ óÝ»É Çñ 

Ýå ³ ï ³ ÏÇÝ Ñ³ ëÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ë³ Ï³ ÛÝ Ñ»ï ³ ·³ ÛáõÙ ³ Ýå ³ ÛÙ³ Ýáñ»Ý Ï³ éÝãíÇ ¦Ñá·»Ï³ ÝÇ 

³ Õù³ ï ³ óÙ³ Ý§ íï ³ Ý·Ç ³ éç¨:          

² ÛÅÙ í»ñ³ ¹³ éÝ³ Ýù Ã»Ù³ ÛÇ Ù»ÏÝ³ Ï»ï ÇÝ ¨ ÷ áñÓ»Ýù Ù»ÏÝ³ µ³ Ý»É ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ ·»Ý»½ÇëÁ: Æ ±Ýã ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý Ù³ ëÝ³ ÏóáõÙ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ 

Ó¨³ íáñÙ³ ÝÁ: Ø ³ ëÝ³ ·»ï Ý»ñÁ ·ï ÝáõÙ »Ý, áñ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç Ó¨³ Ï»ñå Ù³ Ý ·áñÍáõÙ Ï³ ñ¨áñ 

¹»ñ³ Ï³ ï ³ ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ ñ¹áõ é»ýÉ»ùëÇ³ Ý` Ý»ñÑ³ Û»óáÕ³ Ï³ Ý ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, áñÝ 

³ ÝÙÇç³ Ï³ Ýáñ»Ý ÑÇÙù ¿ Í³ é³ ÛáõÙ ³ Û¹ å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: à ñå »ë Ó¨³ íáñáÕ 

·áñÍáÝ` Í³ é³ ÛáõÙ ¿ ×³ Ý³ ãáÕ³ Ï³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ Ñ»ï  Ï³ å í³ Í ¿ùëå ³ ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ` Çñ »ñÏáõ 

µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñáí: ² é³ çÇÝ µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ³ Ýí³ Ý»É µ³ ó³ ñÓ³ Ï ×³ Ý³ ãáÕáõÃÛáõÝ, »ñµ »ñ»Ë ³ Ý 

Ó·ï áõÙ ¿ ÇÙ³ Ý³ É ³ ÛÝ ³ Ù»ÝÁ, ÇÝã Ýñ³ Ý Ñ³ ë³ Ý»ÉÇ ¿: Ü ³  ÙÃáõÃÛáõÝÇó í³ Ë »ÝáõÙ ¿ áã Ã» ³ ÛÝ 

å ³ ï ×³ éáí, áñ ÙáõÃ  ¿, ³ ÛÉ áñ ¦×³ Ý³ ã»Éáõ§ áãÇÝã ãÏ³ , Ý³  ³ ÝÍ³ ÝáÃ  Ù³ ñ¹Ï³ ÝóÇó í³ Ë »ÝáõÙ ¿ áã 

³ ÛÝ å ³ ï ×³ éáí, áñ ³ Û¹ Ù³ ñ¹Á ï ·»Õ ¿, ³ ÛÉ áñ Ñ³ ë³ Ý»ÉÇ ã¿ Çñ Ù»Ãá¹Ý»ñáí ¨ Ñ³ Ûï ÝÇ ã¿, Ã» ÇÝã 

³ ñÅ»ù ¿ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ` ¹ñ³ Ï³ Ý, Ã» µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý: º ñÏñáñ¹ µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ ×³ Ý³ ãáÕáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  

Ï³ å í³ Í ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÝ ¿: º ñ»Ë ³ ÛÇ Ñ³ Ù³ ñ µÝ³ Ï³ Ý ¿ ×³ Ý³ ãáÕáõÃÛ³ Ý Ë Çëï  å ñ³ ·Ù³ ï ÇÏ 

Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÁ` ÓÇÝ Ñ»ÍÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ¿, Ù³ ÛñÁ` Ï»ñ³ Ïñ»Éáõ, Ï³ ï áõÝ` Ë ³ Õ³ Éáõ ¨ ³ ÛÉÝ: ² ÛëÇÝùÝ` Ýáñ 

³ é³ ñÏ³ Ý»ñÇ ÇÙ³ ëï Á »ñ»Ë ³ Ý Ñ³ ëÏ³ ÝáõÙ ¿ ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, »ñµ ÁÝÏ³ ÉáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ·áñÍ³ éáõÛÃÁ: 

º ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ×ÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ ó íñ³  ¿ Ñ³ ëÝáõÙ ÙÇ å ³ Ñ, »ñµ Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛ³ Ý ³ é³ ñÏ³ Ý ¹³ éÝáõÙ ¿ Çñ 

³ ÝÓÁ,Çñ Ñá·»Ï³ ÝÁ` á±í »Ù »ë, ÇÝãÇ± Ñ³ Ù³ ñ »Ù ³ ßË ³ ñÑ »Ï»É ¨ ³ ÛÉÝ: ² Ûë Ñ³ ñó»ñÇÝ Ý³  ¹Åí³ ñ ¿ 

å ³ ï ³ ëË ³ ÝáõÙ ¨ ýñáõëï ñ³ óíáõÙ ¿, áñáíÑ»ï ¨.  

³ / å ³ Ñ³ ÝçíáõÙ ¿ ½·³ ÉÇ Ï»Ýë³ ÷ áñÓ` í»ñ³ ó³ Ï³ Ý Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¹³ ï áÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ï³ ï ³ ñ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ,  

µ/ Ñ³ ñÏ³ íáñ ¿ ·Çï »ÉÇùÝ»ñÇ å ³ ß³ ñ, áñáÝóáí ÑÝ³ ñ³ íáñ ÏÉÇÝÇ Ó¨³ Ï»ñå »É áñ¨¿ ÇÙ³ ëï ,  

·/ áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý Ï³ ÛáõÝ Ï»Ýï ñáÝÝ»ñÁ, »Ã» Ë Ý¹ÇñÁ í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ ÙÇç³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇÝ,  

¹/ Ñáõ½³ Ï³ Ý Ñ³ í³ ë³ ñ³ Ïßí³ ÍáõÃÛ³ Ý áñáß³ ÏÇ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ, áñÁ µ³ ó³ Ï³ ÛáõÙ ¿ ¹»é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý 

ï ³ ñÇùáõÙ:  
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âå »ï ù ¿ Ùáé³ Ý³ É Ý³ ¨ ¹»é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý ï ³ ñÇùÇ Ñ³ Ù³ ñ ·»ñÇßË áÕ ÙÇ »ñ¨áõÛÃÇ` 

å áõµ»ñÃ³ ÃÇ(ë»ùëáõ³ É  å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ) Ù³ ëÇÝ, áñÁ Ù»Í ã³ ÷ áí ³ ½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ 

³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇ íñ³ ` ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ Õáñ¹»Éáí 

³ ÝÑ»ï ¨áÕ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ, ³ ÝÑ³ í³ ë³ ñ³ Ïßéí³ ÍáõÃÛáõÝ, ³ ÝÑ³ çáÕáõÃÛ³ Ý Ù³ ï Ýí»Éáõ í³ Ë : à õëï Ç 

Ñ³ ëáõÝ³ óÙ³ Ý  ï íÛ³ É ÷ áõÉáõÙ Ó¨³ íáñí³ Í ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Ç å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ, áñå »ë Ï³ ÝáÝ, 

Ù³ ï Ýí³ Í ¿ ÉÇÝáõÙ ³ ÝÑ³ çáÕáõÃÛ³ Ý: ² Ñ³  Ã» ÇÝãáõ ³ Ûë Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍÁ ³ Ýí³ ÝáõÙ »Ý 

¦¹»é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý ×·Ý³ Å³ Ù§, Ï³ Ù ¦Ñ³ ëáõÝ³ óÙ³ Ý ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñ§: Ð»ï ³ ùñùñÇñ ¿, áñ 

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ó³ Íñ Ù³ Ï³ ñ¹³ Ï áõÝ»óáÕ ³ ½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï  ÝÙ³ Ý Ë Ý¹Çñ ãÏ³ : 

ä ³ ï ³ ÝÇÝ ³ ñ³ · Ý»ñ·ñ³ ííáõÙ ¿ ³ í³ ·Ý»ñÇ ÙÇç³ í³ Ûñ, áñáíÑ»ï ¨ ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á å ñÇÙÇï Çí ¿:  

Ê Ý¹ñá ³ é³ ñÏ³  Ã»Ù³ Ý ã»Ýù Ï³ ñáÕ ÉÇ³ ñÅ»ù Ù»ÏÝ³ µ³ Ýí³ Í Ñ³ Ù³ ñ»É, »Ã» ·áÝ» Ñ³ Ù³ éáï  

³ Ý¹ñ³ ¹³ ñÓ ãÏ³ ï ³ ñ»Ýù ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ë áëáõÃÛ³ ÝÁ Ï³ Ù ·áÛáõÃÛ³ Ý 

÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ ÝÁ (É³ ï . exsistentia-·áÛáõÃÛáõÝ): ¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÁ ·»Õ³ ñí»ëï ³ Ï³ Ý-

÷ ÇÉÇëá÷ ³ Û³ Ï³ Ý, ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³ Ï` ÁÝ¹·Íí³ Í Ñ³ Ï³ ·Çï ³ Ï³ Ý, Çé³ óÇáÝ³ É, »ñµ»ÙÝ 

³ ëí³ Í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ ³ Ã»Çëï ³ Ï³ Ý ÙÇï áõÙÝ»ñáí ï ³ ñ³ Íí³ Í Ñáë³ Ýù ¿, Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 

÷ ÇÉÇëá÷ ³ ÛáõÃÛ³ Ý ³ ½¹»óÇÏ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ò¨³ íáñí»É ¿ 20-ñ¹ ¹³ ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ ¨ ß³ ï  

·Í»ñáí ³ ñï ³ óáÉáõÙ ¿ ³ Û¹ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÁ: ¸ ñ³ Ýáí ¿ µ³ ó³ ï ñíáõÙ ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ 

¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ù»Í³ Ù³ ëÝáõÃÛ³ Ý áÕµ»ñ·³ Ï³ Ý ï áÝ³ ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ñáé»ï »ë³ Ï³ Ý 

»ñ³ Ý·³ íáñáõÙÁ (5): 

¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý íñ³  ³ ½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕ»É ü »á¹áñ ¸ áëï á¨ëÏáõ, ü ñÇ¹ñÇË  

Ü Çóß»Ç, Ø . Þ»ÉÉ»ñÇ ï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÁ å ³ ßï å ³ Ý»É ¨ ½³ ñ·³ óñ»É 

»Ý µ³ ½Ù³ ÃÇí Ýß³ Ý³ íáñ ÷ ÇÉÇëá÷ ³ Ý»ñ. ¶»ñÙ³ ÝÇ³ ÛáõÙ` Ø ³ ñï ÇÝ Ð³ Û¹»·»ñÁ, Î ³ éÉ Ú³ ëå »ñëÁ, 

ü ñ³ ÝëÇ³ ÛáõÙ` Ä ³ Ý-ä áÉ ê ³ ñï ñÁ, ² Éµ»ñ ø³ ÙÛáõÝ, è áõë³ ëï ³ ÝáõÙ` È¨ Þ»ëï áíÁ, Ü ÇÏáÉ³ Û ´ »ñ¹Û³ ¨Á: 

¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÁ å ³ ÛÙ³ Ý³ Ï³ Ýáñ»Ý µ³ Å³ ÝáõÙ »Ý ÏñáÝ³ Ï³ Ý (Ú³ ëå »ñë, ¶³ µñÇ»É Ø ³ ñë»É, 

´ »ñ¹Û³ ¨ ¨ ³ ÛÉÝ) ¨ ³ Ã»Çëï ³ Ï³ Ý (Ð³ Û¹»·»ñ, ê ³ ñï ñ, ø³ ÙÛáõ ¨ ³ ÛÉÝ) áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 

¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ Ï»Ýï ñáÝ³ Ï³ Ý Ñ³ ñó»ñÝ »Ý` Ù³ ñ¹áõ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ÏÛ³ ÝùÇ ÇÙ³ ëï Á, Ýñ³  ¹»ñÝ áõ 

áõÕÇÝ, ×³ Ï³ ï ³ ·ÇñÁ: ¾ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝÁ Ù³ ñ¹Ý ¿, Ýñ³  Ý»ñ³ ßË ³ ñÑÁ, 

½·³ óÙáõÝùÝ»ñÁ, áñáßáõÙÝ»ñÁ: Ø ³ ñ¹áõ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ý³ Ë áñ¹áõÙ ¿ ¿áõÃÛ³ ÝÁ, Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ (Ð³ Û¹»·»ñ) ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ ¿: ¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ É Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ù³ ñ¹áõ 

·áÛáõÃÛ³ Ý ÷ ³ ëï Çó µË áÕ Ë Ý¹ÇñÝ»ñ »Ý, Ù³ ñ¹áõ ÏáÕÙÇó Çñ ·áÛáõÃÛ³ Ý Ó¨Ç ½·³ óáõÙÁ: ¶áÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ Ù 

¿ù½Çëï »ÝóÇ³ Ý ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ ÷ áË ³ Ýó»É Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ³ ÛÝ ûµÛ»Ïï  ã¿, ù³ ÝÇ áñ Ù³ ñ¹Á ãÇ 

Ï³ ñáÕ ûµÛ»Ïï Çíáñ»Ý ¹Çï ³ ñÏ»É Çñ»Ý ÏáÕùÇó: ¶áÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ »ÝÃ³ ñÏíáõÙ é³ óÇáÝ³ É ×³ Ý³ ãÙ³ ÝÁ, 

³ ÛÝ ×³ Ý³ ã»Éáõ ÙÇ³ Ï ÙÇçáóÁ ³ Û¹ íÇ×³ ÏÁ í»ñ³ å ñ»ÉÝ ¿:À ëï  Ú³ ëå »ñëÇ, Ù³ ñ¹áõ ·áÛáõÃÛáõÝÁ 

ÇÙ³ ëï ³ íáñíáõÙ ¿ ¦ë³ ÑÙ³ Ý³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñáõÙ§, áñáÝù »Ý` ï ³ é³ å ³ ÝùÁ, å ³ Ûù³ ñÁ, ³ ßË ³ ñÑÇ 

³ ÝáÕáùáõÃÛ³ ÝÁ ¨ ÃßÝ³ Ù³ ÝùÇÝ ¹ÇÙ³ Ï³ Û»Éáõ áõÕÇÝ»ñ ·ï Ý»ÉÁ: 

¾ ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇëï Ç Ñ³ Ù³ ñ Ù³ ñ¹Á ½áõñÏ ¿ ¿áõÃÛáõÝÇó` Ý³ Ë ù³ Ý ·Çï ³ ÏÇó ·áÛáõÃÛáõÝÁ: Ø ³ ñ¹Á 

ëÏ½µáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ¨ ÙÇ³ ÛÝ Ñ»ï á ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¿, Ùï ÝáõÙ Çñ³ Ï³ Ý ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÇÙ³ ëï Ý»ñÇ 

áÉáñï : Ø ³ ñ¹Ý ³ ÛÝ ¿, ÇÝã ÇÝùÝ Çñ»Ý ¹³ ñÓÝáõÙ ¿: Ø ³ ñ¹Á áã ³ ÛÉ áù ¿, ù³ Ý ÇÝùÝÇñ»Ý Ý³ Ë ³ ·ÍáÕÁ: Ü ³  

·áÛáõÃÛáõÝáõÝÇ ³ ÛÝù³ Ýáí, áñù³ Ýáí ÇÝùÝ Çñ»Ý Ï»ñï áõÙ ¨ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ ¿: ì ³ Ë Ïáï Á 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï áõ ¿ Çñ í³ Ë Ïáï áõÃÛ³ Ý, ëï ³ Ë áëÁ` Çñ ëï Ç Ñ³ Ù³ ñ: Ø ³ ñ¹Ý ¿ å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï áõ Çñ 

³ ñ³ ñùÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ, ³ ÛÉ áã Ã» Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 

À ëï  ê ³ ñï ñÇ, Ù³ ñ¹Á å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï áõ ¿ Ý³ ¨ ³ ÛÉ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ñ³ Ù³ ñ:´ ³ ó³ Ñ³ Ûï »Éáí Çñ»Ý` Ý³  

µ³ ó³ Ñ³ Ûï áõÙ ¿ ³ ÛÉ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ¨ ¹ñ³ Ýáí Ýñ³ Ýó ¹³ ñÓÝáõÙ ÝáõÛÝù³ Ý Çñ³ Ï³ Ý, áñù³ Ý ÇÝùÝ ¿: ² ÛÉ 

Ù³ ñ¹ÇÏ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  »Ý ³ ÝÓÇ ·áÛáõÃÛ³ Ý ¨ ÇÝùÝ³ ×³ Ý³ ãáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: 

² Ã»Çëï ³ Ï³ Ý ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÁ »ÉÝáõÙ ¿ ³ ÛÝ ¹ñáõÛÃÇó, áñ ² ëï í³ Í ãÏ³ , áõëï Ç Ù³ ñ¹áõÝ ³ Ù»Ý 

ÇÝã ÃáõÛÉ ¿ ï ñí³ Í: Ø ³ ñ¹Ý ³ å ñáõÙ ¿ ³ ßË ³ ñÑáõÙ, áñï »Õ ÏñáÝ³ Ï³ Ý ÑáõÛëÁ Ù³ Ñ³ ó»É ¿, Ý³  å »ï ù ¿ 

³ å ñÇ ³ é³ Ýó í»ñÇÝ ÇÙ³ ëï Ç ¨ û·ÝáõÃÛ³ Ý: Ø ³ ñ¹Á Éùí³ Í ¿, ³ Ý½áñ, ù³ ÝÇ áñ ãáõÝÇ Ñ»Ý³ Ï»ï , 

³ å ³ íÇÝ»Éáõ ³ ï Û³ Ý: Ø ³ ñ¹Ý ³ ½³ ï  ¿. Ý³  ¹³ ï ³ å ³ ñï í³ Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ ³ ½³ ï : Ø Ç¨ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, 

ÏñáÝ³ Ï³ Ý ¿ù½Çëï »óÇ³ ÉÇëï Ý»ñÁ, ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ù³ ñ¹áõ ³ ½³ ï  ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Ï³ ÙùÇ ·»ñÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÁ, 

·ï ÝáõÙ »Ý, áñ ³ Û¹ ³ ½³ ï áõÃÛáõÝÁ Çñ ·³ ·³ ÃÝ³ Ï»ï ÇÝ ¿ Ñ³ ëÝáõÙ ² ëï ÍáõÝ ×³ Ý³ ã»Éáõ ÙÇçáóáí: 

² ½³ ï áõÃÛ³ Ý Ñ»ï  Ù»Ïï »Õ, ¿ù½Çëï »ÝóÇ³ ÉÇ½ÙÇ Ù»ç Ï»Ýï ñáÝ³ Ï³ Ý ï »Õ ¿ ½µ³ Õ»óÝáõÙ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ: Ø ³ ñ¹Á ï ³ ñµ»ñíáõÙ ¿ ³ ÛÉ ¿³ ÏÝ»ñÇó Çñ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý, ³ Û¹ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ Çñ ³ éç¨ 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝ Ïñ»Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛ³ Ùµ: À Ýï ñ»Éáí Çñ Ñ³ Ù³ ñ, Ù³ ñ¹Á ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³ Ï 

ÁÝï ñáõÙ ¿ ³ ÙµáÕç Ù³ ñ¹ÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ:Æ ñ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ùµ Ù³ ñ¹Á Ï³ Ý·ÝáõÙ ¿ Ù³ Ñ-áãÝãÇ ³ éç¨, 

¹ÇÙ³ Ï³ ÛáõÙ ¹ñ³ Ý, Ñ³ ëï ³ ï áõÙ Çñ »ë-Á, ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ áãÝãÇ Ñ³ Ù»Ù³ ï : À ëï  ÏñáÝ³ Ï³ Ý 

¿ù½Çëï »óÇ³ ÉÇ½ÙÇ, Ù³ ñ¹áõ ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ² ëï Íá ³ éç¨, ÇëÏ Ù³ ñ¹áõ ×ßÙ³ ñÇï  

ÁÝï ñáõÃÛáõÝÁ ¦² ëï Íá å ³ ï Ï»ñÇ§ ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç ¿: 
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¶ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ 

 

1. Конюхов Н.И. Прикладные основы современной психологии: термины, законы, концепции, 

методы, Москва, 1992г, 72 стр. 

2. Немов Р.С.-Психология, Москва, 2005г, 639 стр. 
3. VictorE.Frankl. Man's Search for Meaning,1985,Washington Square Press. 

4. Роджерс, К. «Теория личности». 

5. https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Психология личности. 
 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Վիտյա Ú³ ñ³ ÙÇßÛ³ Ý  - 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  

հ.գ.թ., պրոֆեսսոր, Ա.Մխիթարյանը: 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УДК 37.018.1:316.642.2                                                                                                                   Психология                                                                                        

 

ДЕТИ БЕЗ СЕМЬИ 
 

Евгения САРКИСЯН 
 

Ключевые слова: материнская депривация, депривационный синдром, развитие личности, дети-сироты, 

запущенность, привязанность, сенсорный голод, неудовлетворение потребностей, агрессия, обедненная среда. 

Բանալի բառեր`  մայրական դեպրիվացիա, դեպրիվացիոն սինդրոմ, անհատի նզարգացում, ծնողազուրկ 

երեխաներ, խեղում, հավելված, քաղց, դժգոհություն պահանջներ, ագրեսիա,  աղքատ միջավայր: 

Key words: maternal deprivation, deprivational syndrome, development of the personality, orphan children, neglect, attachment, 
touch hunger, dissatisfaction of requirements, aggression, poor environment.  

 

 
Ժ. Սարգսյան  

Երեխաներն առանց ընտանիքի 
 
Հոդվածում բացահայտվում է մանկատանը դաստիարակվող  երեխաների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները` ինչով են այդ երեխաները  տարբերվում իրենց հասակակիցներից, 
ովքեր մեծանում են ընտանիքում, ինչպես են տեսնում շրջապատող աշխարհը, գնահատում  իրենց, 
ինչպես են կողմնորոշվում դժվար իրավիճակներում: Այդ երեխաներից շատերի մոտ դիտվում է 
վարքի շեղումներ: 

Հոդվածում մտցրած է նաև մայրական դեպրիվացիայի և կապվածության հարցեր, որոնք մեծ 
ազդեցություն ունեն երեխայի զարգացման վրա: 

 

E. Sargsyan 

Children without family 

                            

The article illustrates the psychological features of the children brought up in orphanages: how they differ 

from their age-mates who are brought up in family, how do they they estimate themselves, their behavior in 

complicated situations. These children often exhibit some behavior deviations. 

The article also underlines the maternal deprivation and mother-child attachment which strongly affect the 

children‘s development. 

 

В статье раскрываются психологические особенности детей, которые воспитываются в детских 

домах: чем отличаются эти дети от их ровесников, которые воспитываются в семье, как они 

оценивают себя, как ориентируются в трудных ситуациях. У большинства таких детей наблюдаются 

отклонения в поведении. 

В статье подчеркивается вопросы материнской депривации и привязанности, которые очень сильно 

влияют на развитие детей. 

 
Когда ребенок лишается хорошего окружения или когда такого окружения вообще не 

существовало – это означает изменение всего эмоционального развития человека. 

Подавляется или вообще утрачивается способность любить, появляется ненависть. 

 

                                                      Дональд Винникотт 
 

Хорошее окружение – это родители и педагоги, которые дадут любовь и возможность расти 

и познать мир, возможность вырасти и построить свою жизнь, вписаться в общество, работать 

и создать семью. Именно это дает человеку уверенность в себе, не дает погибнуть.                                                                                                                                          

Эпоха войны обнаружила множество ―белых пятен‖ в окружающей нас жизни. Одним из 

них стала проблема детей, воспитывающихся без родителей, в детских домах. 

Сегодня многие справедливо отмечают необходимость резкого усиления социальной заботы 

о здоровье детей-сирот, их правовой защите, полноценном включении в жизнь общества. 

 В подходе к этой проблеме наблюдаются крайности, которые, намеренно заостряя, можно 

описать следующим образом. С одной стороны, существует представление, что дети-сироты 

совершенно обычные, ничем не отличаются от растущих в нормальных семьях и все проблемы, 
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связанные с ними, можно решить улучшением материального положения, подключением 

шефов, созданием нормальных условий обучения и воспитания. С другой стороны, 

распространена точка зрения, что сейчас в детских домах практически нет здоровых детей, все 

дети имеют соматические и психические заболевания, обусловленные прежде всего   

наследственностью.  

 В определенном смысле и то и другое правильно. Но ни для кого не секрет, что 

большинство воспитанников детских домов отнюдь не сироты. Так, по нашим исследованиям 

среди воспитанников школы-интернат N1 по защите и уходу за детьми г.Степанакерта 

преобладают дети, родители которых лишены родительских прав (1), одиноких родителей (8), 

родителей, отказавшихся от своих прав при рождении ребенка (2 усыновлены), 

недееспособных родителей по болезни (10), родителей, находящихся в заключении (2), сироты 

и подкидыши (2). 

Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи 

развитие ребенка идет по особому пути и у него формируются специфические черты характера, 

поведения, личности, про которые часто нельзя сказать, хуже они или лучше, чем у обычного 

ребенка, они просто другие. 

  Психологический анализ выявил, что во многих случаях результаты экспериментальных 

проб у детей, растущих в семье и вне семьи, даже нельзя сопоставлять по параметру ―лучше-

хуже‖, они просто свидетельствуют о разном. 

Что можно сказать о психологической депривации таких детей. 

 На ранних этапах внутриутробного онтогенеза у человека появляются определенные 

жизненные потребности, отсутствие возможности удовлетворения которых отрицательно 

сказывается на состояние и развитие организма, ведет к специфическим особенностям в 

развитии личнности. 

При определении причин возникновения данных состояний учеными используется термин 

―депривация‖. 

 Депривация – термин, широко используемый сегодня в психологии, в русский язык пришел 

из английского (deprivation) и означает «лишение или ограничение возможностей 

удовлетворения жизненно важных потребностей». 

 Говоря о депривации имеют в виду также неудовлетворение потребностей, которое 

происходит в результате отдаления человека от необходимых источников их удовлетворения, 

имеющее пагубные последствия. Существенна именно психологическая сторона этих 

последствий. Ограничена ли моторика человека, отлучен ли он от культуры, лишен ли он с 

раннего детства материнской любви – проявления депривации психологически похожи. 

Тревожность, депрессия, страх, интеллектуальное расстройство – вот наиболее характерные 

черты так называемого депривационного синдрома
1
. 

  Депривация может возникнуть в жизни, когда по тем или иным причинам человек 

испытывает сенсорный голод, но не получает достаточного количества стимулов – зрительных, 

слуховых, осязательных и прочих. Для описания подобных жизненных условий психологи 

обычно пользуются понятием ―обедненная среда‖. В обедненную среду часто попадает 

ребенок, оказавшись в детском доме, больнице или в другом учреждении закрытого типа. Такая 

среда вредна для взрослого человека, а для ребенка особенно губительна. 

Психологические исследования показали, что необходимым условием для нормального 

созревания мозга в младенческом и раннем возрасте является достаточное количество внешних 

впечатлений, поступающих в мозг. 

 Большой вклад в разработку этой проблемы внес Н.М.Шелеванов
2
. Ученые установили, что 

те участки мозга ребенка, которые не упражняются, перестают нормально развиваться и 

начинают отрофироваться. Шелеванов писал, что если ребенок находится в условиях 

сенсорной изоляции, то происходит резкое отставание и замедление всех сторон развития, 

своевременно не развиваются движения, не возникает речь, отмечается торможение 

умственного развития. 

 С двигательной депривацией мы сталкиваемся, например, во время травм и болезни. 

Некоторые авторы считают, что тугое пеленание грудных младенцев, традиционное для 

                                                 
1. Матейчек З. Лангеймер Й. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 2006, 340с. 

      2. Эльконин Д. Б.  Детская психология: М. Издательский центр ―Академия‖,2005 
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некоторых культур, имеет отрицательное последствие не только медицинские или 

физиологические, но и сугубо психологические, т.е. депривационные. Я убедилась в этом на 

примере моего внука, которого мы не пеленали от рождения. Сегодня в психологии накоплено 

много данных о том, что развитие движения в детстве имеет тесную связь с формированием 

ядра личности – чувства Я, образа Я, Я – системы
1
. 

Материнская депривация является сегодня важной социальной проблемой во всем мире, в 

том числе и у нас. 

Депривация означает неполучение чего-либо, что необходимо или должно быть доступно. 

Материнскую депривацию испытывает ребенок, которому недостает матери, например, 

воспитывающийся в приюте или госпитализированный ребенок, чья мать работает или ребенок, 

мать которого не обладает необходимыми родительскими навыками и пренебрегает или 

возможно даже жестоко обращается с ним. Материнская депривация может также быть 

следствием обедненной среды, неуравновешенной матери, недостаточного питания или 

недостаточного чувства безопасности. Часто при наличии одного вида депривации имеют 

место и другие ее виды. Материнская депривация может вести к обеднению опыта, 

получаемого из внешней среды, - разновидности культурной или сенсорной депривации. 

Необходимо учитывать возраст, в котором ребенок подвергается депривации, а также ее 

продолжительность.  

Раннее помещение ребенка в воспитательное учреждение может привести ребенка к 

поведению, которое варьирует от апатичности, потери аппетита и задержки нормального 

развития до полного истощения. 

И.Лангмейер и З.Матейчен в своей книге ―Психическая депривация в детском возрасте‖ 

отмечают необходимость различать такие понятия как ―депривация‖ и ―запущенность‖, под 

которым они подразумевают последствия внешних неблагоприятных влияний воспитания. 

Запущенный ребенок растет обычно в примитивной среде, с недостаточной гигиеной, с 

недостаточным воспитанием, без зрелого поведения, с недостаточной возможностью 

школьного обучения.  

Психически депривационный ребенок вырастает нередко в гигиеническо-образцовой среде, 

с первоклассным уходом и надзором, однако его умственное и эмоциональное развитие бывает 

серьезно нарушено
2
.  

Материальная депривация возникает при недостаточной привязанности матери к ребенку, 

при длительной разлуке, при отсутствии материнского воспитания с младенчества или при 

утрате матери в более позднем возрасте. 

Привязанность – это взаимный процесс образования эмоциональной связи между людьми, 

которая сохраняется неопределенное время, даже если эти люди разделены. Детям необходимо 

испытывать чувство привязанности. Они не могут полноценно развиваться без чувства 

привязанности к взрослому, так как от этого зависит их чувство безопасности, их восприятие 

мира, их развитие. Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, 

логического мышления, способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать 

самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей, а также 

помогает находить общий язык с другими людьми
3
. 

Нарушение привязанности может оказать влияние не только на социальные контакты 

ребенка, но и на эмоциональное, социальное, физическое и умственное развитие ребенка. 

Длительная разлука с матерью негативно влияет на психическое и физическое развитие 

детей. 

Э.Эриксон ввел понятие, ставшее очень важным для теории депривации, - ―базисное 

недоверие к миру‖ у ребенка, лишенного материнской любви. 

Нарушение развития у ребенка, воспитывающегося в депривационных условиях, происходит 

на четырех уровнях: сенсорном (уровне ощущений), конгитивном (уровне формирования 

моделей внешнего мира), эмоциональном (уровне установления удовлетворения интимных 

эмоциональных отношений к кому-либо), социальном. 

                                                 
1. Обухов Л.Ф. Возрастная психология: - М.,Высшее образование,2009, 460с. 
2.Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. М.: Педагогика, 1990, 160с. 
3.Прихожан А .М., Толстых. Психология сиротства. СПб:, Питер, 2005, 400с. 
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По данным последних исследований, сенсорные нарушения начинаются у ребенка еще в 

утробе матери, когда она отрицательно относится к своей беременности: отказ от младенца и 

помещение его в дом ребенка, катастрофически снижают количество телесных, слуховых, 

зрительных контактов с матерью
1
.  

Ребенок, воспитывающийся в сиротском учреждении меньше ползает, а значит, и менее 

активно по сравнению с детьми из благополучных семей осваивает окружающий мир, меньше 

совершает проб и ошибок. В результате его интеллектуальное развитие задерживается. Он 

поздно начинает говорить, а самое главное, он склонен к выстраиванию катастрофических 

моделей мира, где его ожидают сплошные неприятности. 

Ребенок, воспитывающийся в сиротском учреждении, с трудом осознает свою идентичность. 

Следствием  депривации потребности ребенка в родительской любви является выраженная 

неуверенность в себе, которая, возникнув в раннем возрасте, затем становится устойчивой 

характеристикой личности воспитанника детского дома.    

Дефицит адекватного общения приводит к тому, что у ребенка закрепляется негативная 

агрессивная позиция по отношению к другим людям. Это распространяется даже на родных 

братьев и сестер: дети не имеют родственной привязанности к собственным братьям и сестрам
2
. 

В связи с этим есть необходимость как можно раньше определить ребенка из детского дома 

в приемную семью. 

Многие призывают сегодня дать матери максимальную возможность быть долго с ребенком 

за счет увеличения послеродового отпуска, перехода на пятидневку в школе, на сокращенный 

рабочий день для матери. В Швеции попытались дать отцам возможность на равных с матерью 

участвовать в воспитании детей, предоставляя им отпуск по уходу, чтобы у них было 

достаточно времени.                                       
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³ Ýï »ëáõÙ, ³ ·ñ»ëÇíáõÃ ÛáõÝ, ëáóÇ³ É-Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ÙÃ ÝáÉáñï , µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý Ñáõ½³ Ï³ Ý íÇ×³ Ï 
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агрессивность, социально-психологическая атмосфера, отрицательное эмоциональное состояние 

 
И.Мкртчян 

Психологические последствия родительской депривации 

 

      Психологические  теории утверждают важнейшую роль  эмоциональных, ласковых и надѐжных 

отношений между ребѐнком и родителем в младшем детском возрасте для гармоничного психологического 

развития ребѐнка и его личности. Но, к сожалению, сегодня есть дети, которые  с младшего возраста лишены 

материнской любви, семейной теплоты и защищѐнности, из-за чего разрушается их психологическое 

благоприятное развитие  и вследствие чего возникают разные психологические проблемы.  

 

I.Mkrtchyan 

The Psychological Effects of Parental Deprivation 

  

    The psychological theories confirm the major role of the emotional, affectionate and reliable relationship between a 

child and his parents. These relationships are exceedingly important for the harmonious psychological and personal 

growth in early childhood. However, unfortunately, there are many children who are deprived of maternal love, family 

warmth and protection. This disturbs the favorable mental growth of the child and causes many psychological 

problems, including those, which are connected with marked anxiety and fears. 

 
Ðá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ï »ëáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ å Ý¹áõÙ »Ý, áñ í³ Õ Ù³ ÝÏáõÃ Û³ Ý ï ³ ñÇùáõÙ, »ñ»Ë ³ ÛÇ Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ï 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ¨ ³ ÝÓÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ, Ï³ ñ¨áñ ¿ Ñáõ½³ Ï³ Ý, ùÝùáõß ¨ Ñáõë³ ÉÇ 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ »ñ»Ë ³ ÛÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨:´ ³ Ûó, ó³ íáù ëñï Ç, ³ Ûëûñ Ï³ Ý »ñ»Ë ³ Ý»ñ, áñáÝù Ïñï ë»ñ 

ï ³ ñÇùÇó ½ñÏí³ Í »Ý Ù³ Ûñ³ Ï³ Ý ëÇñáõó, ÁÝï ³ Ý»Ï³ Ý ç»ñÙáõÃ ÛáõÝÇó ¨ å ³ ßï å ³ ÝáõÃ ÛáõÝÇó, ÇÝãÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí 

ù³ Ûù³ ÛíáõÙ ¿   Ýñ³ Ýó Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý µ³ ñ»Ýå ³ ëï   ½³ ñ·³ óáõÙÁ ¨ ³ é³ ç³ ÝáõÙ »Ý ï ³ ñµ»ñ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

å ñáµÉ»ÙÝ»ñ: 

 

´ áÉáñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙ ¿É »Õ»É »Ý »ñ»Ë ³ Ý»ñ, áñáÝó µ³ ÅÇÝ ¿ ÁÝÏ»É ¹³ éÁ  ×³ Ï³ ï ³ ·Çñ` Ù»Í³ Ý³ É 

³ é³ Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ:² ñ¹Ûáù Ï³ ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ í»ÉÇ íßï ³ ÉÇ, ³ í»ÉÇ ³ Ý³ ñ¹³ ñ íÇ×³ Ï:º ñ»Ë ³ Ý»ñÇ`³ é³ Ýó 

ÍÝáÕ³ Ï³ Ý Ë Ý³ ÙùÇ ÙÝ³ Éáõ å ³ ï ×³ éÝ»ñÁ µ³ ½Ù³ ½³ Ý »Ý, ÇÝãå »ë ¨ µ³ ½Ù³ ½³ Ý áõ ï ³ ñµ»ñ »Ý 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ×³ Ï³ ï ³ ·ñ»ñÁ:ì Ç×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ï íÛ³ ÉÝ»ñÁ íÏ³ ÛáõÙ »Ý, áñ Ù³ ÝÏ³ ï Ý»ñáõÙ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ 

ÃÇíÁ Ù»Í³ ÝáõÙ ¿̀  Ï³ å í³ Í å ³ ï »ñ³ ½ÙÝ»ñÇ, µÝ³ Ï³ Ý ³ Õ»ï Ý»ñÇ, ï Ýï »ë³ Ï³ Ý í³ ï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ 

Ñ»ï :ò ³ ÝÏ³ ó³ Í ½³ ñ·³ ó³ Í Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝ å »ï ù ¿ ·Çï ³ ÏóÇ ¨ ï »Õ³ Ï³ óí³ Í ÉÇÝÇ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý 

¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ,áõëï Ç Ññ³ ï ³ å  ¿ ¹³ éÝáõÙ ³ Û¹ Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÇ 

Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ ÝÝ áõÕÕí³ Í ×³ Ý³ å ³ ñÑÝ»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³ éáõÙÁ:  

Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí ¹Åí³ ñ³ ÝáõÙ ¿ »ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ¹³ å ï ³ óÇ³ Ý ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ:¸ ³  å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í ¿ ÙÇ ß³ ñù ûµÛ»Ïï Çí ¨ ëáõµÛ»Ïï Çí å ³ ï ×³ éÝ»ñáí:úµÛ»Ïï Çí  

·áñÍáÝÝ»ñÇ ß³ ñùáõÙ Ñ³ ï áõÏ Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ` Ýñ³ Ýó ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý 

½·áõß³ íáñ, ÁÝï ñáÕ³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ,ÇëÏ ëáõµÛ»Ïï Çí  ·áñÍáÝÝ»ñÇó »Ý`µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ 

Ýáñ³ ·áÛ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

² Ûëûñ ³ í»ÉÇ ß³ ï  ·Çï ³ Ï³ Ý ÷ ³ ëï »ñ ¨ ¹Çï ³ ñÏáõÙÝ»ñ »Ý íÏ³ ÛáõÙ ³ ÛÝ Ù³ ëÇÝ,áñ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý  

¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇó ï ³ é³ å áõÙ »Ý áã ÙÇ³ ÛÝ ³ é³ Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ ÙÝ³ ó³ Í, Ï³ Ù »ñÏ³ ñ Å³ Ù³ Ý³ Ï 

ÑÇí³ Ý¹³ ÝáóáõÙ ÙÝ³ ó³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÁ, ³ ÛÉ̈  ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ ³ å ñáÕÝ»ñÇó ß³ ï »ñÁ:Æ Ñ³ ñÏ», ÍÝáÕ³ Ï³ Ý  

¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ  Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÁ  ³ é³ í»É í³ é  »Ý ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ Í Ù³ ÝÏ³ ï Ý»ñáõÙ Ù»Í³ óáÕ 

»ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ùáï :² Ûëå ÇëÇ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ  ÇëÏ³ å »ë ï ³ ·Ý³ å ³ ÉÇ ¿: 

Ø ³ ÝÏ³ ï ³ Ý ßñç³ Ý³ í³ ñï Ý»ñÇ ßñç³ ÝáõÙ Ù»Í ¿ Ñ³ Ýó³ ·áñÍÝ»ñÇ, ³ ÉÏáÑáÉ ¨ ÃÙñ³ ÝÛáõÃ 

                                                 
*
 Ðá¹í³ÍÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ »ñ³ßË³íáñ»É ²ñäÐ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý  ̈Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÁ 
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û·ï ³ ·áñÍáÕÝ»ñÇ,ÇÝùÝ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝ Ï³ ï ³ ñáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¨ ß³ ï  ÷ áùñ ï áÏáëÝ ¿ 

Ñ³ ñ³ µ»ñ³ Ï³ Ýáñ»Ý ÝáñÙ³ É ³ å ñáõÙ
1
: 

Ð»ï ³ ½áï »Éáí Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ·Çï áõÃÛ³ Ý Ù»ç »Õ³ Í Ñ³ ·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ 

µÝáõÃ³ ·ñáõÙÝ»ñÁ`Æ .È³ Ý·Ù»Û»ñÁ ¨ ¼.Ø ³ ï »ÛãÇÏÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý 

Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ Ý·»óÝáõÙ »Ý ³ ÛÝ »½ñ³ Ï³ óáõÃÛ³ Ý, áñ »ñ»Ë ³ Ý ³ éáÕç ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ 

Ï³ ñÇù áõÝÇ ëÇñá ¨ Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛ³ Ý:º Ã» Ý³  ßñç³ å ³ ï í³ Í ¿ µ³ í³ ñ³ ñ Ñ³ Ù³ Ïñ³ Ýùáí ¨ Ñáõ½³ Ï³ Ý 

ÑÇÙù áõÝÇ, ³ å ³  ¹³  Ï³ ñáÕ ¿ ÷ áË ³ ñÇÝ»É Ë ³ Õ³ ÉÇùÝ»ñÇÝ, ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃ Û³ ÝÁ ¨ ÏñÃáõÃÛ³ ÝÁ:À ëï  

³ Ûë Ñ»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÇ ¦Ðá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ Ý Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ¿ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý íÇ×³ Ï, áñÝ 

³ é³ ç³ ó»É ¿ ³ ÛÝå ÇëÇ Ï»Ýë³ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ, áñï »Õ ëáõµÛ»Ïï ÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ï ñí»É 

µ³ í³ ñ³ ñ»É ÙÇ ù³ ÝÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý Ï»Ýë³ Ï³ Ý, Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ µ³ í³ ñ³ ñ »ñÏ³ ñ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï§
2
: 

² ßË ³ ñÑÇ ß³ ï  »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ ÝóÏ³ óí³ Í Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³ ÛáõÙ »Ý ³ ÛÝ Ù³ ëÇÝ, áñ 

ÁÝï ³ ÝÇùÇó ¹áõñë Ù»Í³ óáÕ »ñ»Ë ³ ÛÇ ½³ ñ·³ óáõÙÁ ÁÝÃ³ ÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ áõÕÇáí ¨ Ýñ³  Ùáï  

Ó¨³ íáñíáõÙ »Ý µÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý, í³ ñùÇ, ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ ·Í»ñ, áñáÝó Ù³ ëÇÝ Ñ³ ×³ Ë  ãÇ 

Ï³ ñ»ÉÇ ³ ë»É, ³ ñ¹Ûáù ³ í»ÉÇ É³ íÝ »Ý ¹ñ³ Ýù, Ã» í³ ï Á, Ýñ³ Ýù áõÕÕ³ ÏÇ áõñÇß »Ý:º í ³ í»ÉÇÝ, ÑÇÙù»ñ 

Ï³ Ý »ÝÃ³ ¹ñ»Éáõ,áñ Ñ»Ýó Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý  ·áñÍáÝÝ ¿ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ  áã ÙÇ³ ÛÝ Ñá·»Ï³ Ý,³ ÛÉ̈  

Ù³ ñÙÝ³ Ï³ Ý Ë ³ Ã³ ñáõÙÝ»ñÇ å ³ ï ×³ éÁ
3
: 

 ¸ »å ñÇí³ óÇ³   ï »ñÙÇÝÁ ³ Ûëûñ É³ ÛÝáñ»Ý û·ï ³ ·áñÍíáõÙ ¿ Ñá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý ¨ µÅßÏáõÃÛ³ Ý Ù»ç: 

² Ý·É»ñ»ÝÇó  Ã³ ñ·Ù³ Ý³ µ³ ñ` deprivation, ³ ÛÝ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿  ¦Ïáñáõëï , ½ñÏí³ ÍáõÃÛáõÝ, Ï»Ýë³ Ï³ Ý 

Ï³ ñ¨áñ å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛ³ Ý ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ ÏáõÙ§:² Ûë 

Ñ³ ëÏ³ óáõÃÛ³ Ý  ¿áõÃÛ³ Ý µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý Ñ³ Ù³ ñ Ï³ ñ¨áñ ¿ ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É ³ Û¹ µ³ éÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³ ÝÁ:Ðá·»µ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç  ¦¹»å ñÇí³ óÇ³ §  ï »ñÙÇÝÁ Ý»ñÙáõÍ»É ¿ ³ Ý·ÉÇ³ óÇ Ñá·»µ³ Ý  

æ.´ ááõÉµÇÝ:Ü ñ³  Ñ³ Ýñ³ Ñ³ Ûï  ¦Ø ³ Ûñ³ Ï³ Ý Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñá·»Ï³ Ý ³ éáÕçáõÃÛáõÝÁ§ 

³ ßË ³ ï áõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ é³ çÇÝ ³ Ý·³ Ù Ññ³ å ³ ñ³ Ïí»É ¿ 1951Ã .-ÇÝ ¨ Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÙ ¿ 

2-ñ¹ Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ å ³ ï »ñ³ ½ÙÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï ¿í³ Ïáõ³ óí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:¸ ñ³ Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ï í»ó, áñ Ù³ ÝÏáõÃÛ³ Ý 

ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñá·³ ÍáõÃÛáõÝÇó ¨ ëÇñáõó ½ñÏí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÁ »ï  »Ý ÙÝáõÙ Ã» Ñáõ½³ Ï³ Ý, Ã» 

ýÇ½ÇÏ³ Ï³ Ý, Ã» ÇÝï »É»Ïï áõ³ É ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ù»ç: 

¦ê Çñá ³ Ýë³ ÑÙ³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ§, È.îáÉëï áÛÇ Ï³ ñÍÇùáí, »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ ·ÇÍÝ ¿, 

¨ ¹Åí³ ñ ã¿ å ³ ï Ï»ñ³ óÝ»É, Ã» ÇÝãå ÇëÇ ï ³ é³ å ³ ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ å ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ ñáÕ  ¿ Ñ³ ëóÝ»É »ñ»Ë ³ ÛÇÝ 

³ Û¹ ëÇñá µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ:¦² Ù»Ý ÇÝã Ùáé³ óíáõÙ ¿, µ³ Ûó Ù³ ÝÏáõÃÛáõÝÁ` »ñµ»ù§,- ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ Ñ»ñù»É 

³ Ûë µ³ é»ñÇ ×ßÙ³ ñï ³ óÇáõÃÛáõÝÁ: Æ Ñ³ ñÏ» Ï³ ñ¨áñ ¿ Ù³ ñ¹áõ ÏÛ³ ÝùÇ ó³ ÝÏ³ ó³ Í Ñ³ ï í³ ÍÁ, ë³ Ï³ ÛÝ 

í³ Õ Ù³ ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ:Ü ß»Éáí Ù³ ÝÏáõÃÛ³ Ý ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ëï ³ ó³ Í 

·Çï »ÉÇùÝ»ñÇ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ,  È.îáÉëï áÛÁ  ·ñáõÙ ¿. ¦…5 ï³ñ»Ï³ Ý »ñ»Ë ³ ÛÇó ÙÇÝã̈  »ë ÙÇ ù³ ÛÉ ¿, 

ÇëÏ Ýáñ³ ÍÝÇó ÙÇÝã̈  5 ï ³ ñ»Ï³ Ý »ñ»Ë ³ Ý` ë³ ñë³ ÷ »ÉÇ ï ³ ñ³ ÍáõÃÛáõÝ§: 

ê Çñá ¨ Ï³ å í³ ÍáõÃÛ³ Ý ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³ É ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ ¿, áñÁ 

Ñ³ Ù³ ñáõÙ »Ý Ñá·»Ï³ Ý ³ éáÕçáõÃÛ³ Ý óáõó³ ÝÇß µáÉáñ Ë áßáñ ·Çï Ý³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ ÝÝ»ñÁ ¨ 

Ñá·»µáõÛÅÝ»ñÁ,ëÏë³ Í ¼.ü ñáÛ¹Çó:Ø ³ ÝÏ³ ï Ý»ñáõÙ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ßñç³ å ³ ï Ç ³ ÝË áõë³ ÷ »ÉÇ 

³ ÝÏ³ ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ ½Ù³ ù³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ, Çñ íñ³  »ñ»Ë ³ ÛÇ Ñá·³ ÍáõÃÛáõÝÁ í»ñóñ³ Í Ï»Ýï ñáÝ³ Ï³ Ý 

Ï»ñå ³ ñÇ µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ Ýñ³ Ý ³ ÙµáÕç ÏÛ³ ÝùÇ ÁÝÃ³ óùáõÙ, ëï »ÕÍ»Éáí Í³ Ûñ³ Ñ»Õ 

³ Ýµ³ ñ»Ýå ³ ëï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ »ñ»Ë ³ ÛÇ Ñáõ½³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ¨ Ï³ å í³ ÍáõÃÛ³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý 

Ñ³ Ù³ ñ,³ í»ÉÇÝ` Ýå ³ ëï áõÙ ¿ Ùï »ñÙáõÃÛ³ Ý ¨ ëÇñá »ñ»Ë ³ ÛÇ µÝ³ Ï³ Ý Ó·ï Ù³ Ý ù³ Ûù³ ÛÙ³ ÝÁ:² Ûëå ÇëÇ 

»ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ùáï  ãÇ Ó¨³ íáñíáõÙ Ñ»ï ³ ·³  Ñá·»Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ` ³ ßË ³ ñÑÇ Ñ³ Ý¹»å  

µ³ ½³ ÛÇÝ íëï ³ ÑáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙÁ:² ßË ³ ñÑÝ ÁÝÏ³ ÉíáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ÏáÕÙÇó áñå »ë ³ ÝÏ³ ÝË ³ ï »ë»ÉÇ, 

íï ³ Ý·³ íáñ ¨ ³ Ý³ å ³ Ñáí:Î ³ å í³ ÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï á ³ ÝË áõë³ ÷ »ÉÇ Ïáñáõëï Ý»ñÁ Ýå ³ ëï áõÙ »Ý 

Ñá·»Ï³ Ý ó³ íÇó å ³ ßï å ³ ÝáÕ ³ Ý½·³ óÙáõÝù³ ÛÝáõÃÛ³ Ý å ³ ßï å ³ Ý³ Ï³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÇ 

Ó¨³ íáñÙ³ ÝÁ:à ñáß Ñ»ï ³ ½áï áÕÝ»ñ ³ é³ ç »Ý ù³ ßáõÙ Ù³ ÝÏ³ ï ³ Ý »ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ÝÓÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý 

Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ Ùá¹»É:Ü ñ³ Ýù ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÙ »Ý ³ Ïï Çí, Ý³ Ë ³ Ó»éÝáÕ ¨ ³ ½³ ï  í³ ñùÇ Ý»ñùÇÝ 

Ã»ñ½³ ñ·³ ó³ Í Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñáí ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý ¨ ß»ßï áõÙ »Ý Ù³ ÝÏ³ ï Ý»ñÇ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ùáï  

Ï³ Ë í³ Í, é»³ Ïï Çí í³ ñùÇ ·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ:Æ ÝùÝ³ Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý áã µ³ í³ ñ³ ñ ½³ ñ·³ ó³ Í 

Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ÏáÙå »Ýë³ óíáõÙ »Ý ï ³ ñ³ µÝáõÛÃ  ¦å ³ ßï å ³ Ý³ Ï³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ§  

Ó¨³ íáñÙ³ Ùµ:² Ûëå »ë` ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý Ùï ³ ÍáÕáõÃÛ³ Ý ÷ áË ³ ñ»Ý ½³ ñ·³ ÝáõÙ ¿ ß³ µÉáÝ³ ÛÇÝÁ, 

                                                 
1 Д. Майерс <<Развитие  ребëнка >>, Москва 2001 г.,стр. 20 
2 Развитие личности в условиях психической депривации/ Под. Ред. И. В. Дубровиной/ Москва 1991г., стр. 11 
3 А. М. Прихожан, Н.Н.  Толстых <<Психология сиротства>>, Москва 2007 г.,стр. 77-79 
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í³ ñùÇ Ï³ Ù³ Û³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý ÷ áË ³ ñ»Ý`ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ¹»å Ç ³ ñï ³ ùÇÝ í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, 

¹Åí³ ñ Çñ³ íÇ×³ ÏÇ ë»÷ ³ Ï³ Ý áõÅ»ñáí Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ÷ áË ³ ñ»Ý` Ñáõ½³ Ï³ Ý ã³ ÷ ³ ½³ Ýó µáõéÝ 

³ ñÓ³ ·³ ÝùÇ Ñ³ Ïí³ ÍáõÃÛáõÝ, Ý»Õ³ óÏáï áõÃÛáõÝ: 

Ø ³ ÝÏ³ ï ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏÙ³ Ý  ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ùáï   ÝÏ³ ï íáõÙ »Ý Ý³ ¨ 

ÇÝï »É»Ïï áõ³ É ¨ ³ ý»Ïï Çí-å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝù³ ÛÇÝ áÉáñï Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

² Û¹ Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÁ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÑá·»Ï³ Ý å É³ ÝÇ 

Ó¨³ íáñí³ ÍáõÃÛ³ Ý, ë»÷ ³ Ï³ Ý Ùáï Çí³ óÇ³ ÛÇ, ³ ñï ³ ùÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÇÝ ÏáÕÙÝáñáßÙ³ Ý 

·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý Ù»ç: à ñ³ Ï³ å »ë ³ ÛÉ µÝáõÛÃ  ¿ ÏñáõÙ Ý³ ¨  ¦º ë§-Ç µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ (Çñ Ù³ ëÇÝ 

å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙÝ»ñÇ,ë»÷ ³ Ï³ Ý ³ ÝÓÇ Ñ³ Ý¹»å  í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇ, ¦º ë§  Ï»ñå ³ ñÇ, 

ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÇ) Ó¨³ íáñáõÙÁ:  

Ø ³ ÝÏ³ ï Ý»ñÇ ë³ Ý»ñÇÝ µÝáñáß ß³ ï  ó³ Íñ ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÁ  ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ ¨ 

Ý¨ñáï ÇÏ Ë ³ Ý·³ ñáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙù ¿:Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý ëÇñá å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÇ ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ»ï ¨³ Ýù ¿ 

Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ  Ýñ³  Ùáï  ÇÝùÝ³ íëï ³ ÑáõÃÛ³ Ý µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, Ó¨³ íáñí»Éáí ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ 

½³ ñ·³ óÙ³ Ý í³ Õ ÷ áõÉ»ñáõÙ, Ñ»ï ³ ·³ ÛáõÙ ¹³ éÝáõÙ ¿ Ù³ ÝÏ³ ï ³ Ý ë³ Ý»ñÇ Ï³ ÛáõÝ µÝáõÃ³ ·ñÇã: 

Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý Ë Ý³ ÙùÇó ½áõñÏ »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ Ý³ Ë ³ ï »ëí³ Í Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ 

»ñ»Ë ³ ÛÇ Ùáï  ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ áñáß ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ³ ÛÉ Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÇÝï »ÝëÇí Ó¨³ íáñáõÙ, áñáÝù 

ÃáõÛÉ »Ý ï ³ ÉÇë Ýñ³ Ý Ñ³ ñÙ³ ñí»É Ñ³ ï áõÏ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ¨ ¹ñ³ Ýáí Ï³ ñÍ»ë ÷ áË ³ ñÇÝáõÙ »Ý Ýñ³  

³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛáõÝÁ:  

Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý Ë Ý³ ÙùÇó ½ñÏí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Ñ³ ñÙ³ ñáõÙÁ ÁÝÃ³ ÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ ï Çå  

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛáõÝÝ»ñáí: ² ÛÝ ï ³ ÉÇë ¿ ÏÛ³ ÝùÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇÝ, ëáóÇ³ É³ կաÝ 

ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ÙÇç³ í³ ÛñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ å ³ Ñ³ ÝçÝ»ñÇÝ, Ï»óáõÃÛ³ Ý 

÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ Ù³ Ï»ñå í»Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ ñáÕáõÃÛáõÝ: ê áóÇ³ É³ Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇÝ ¨ 

ÙÇç³ í³ ÛñÇÝ ÍÝáÕ³ ½áõñÏ ¨ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý Ë Ý³ ÙùÇó ½ñÏí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ Ñ³ ñÙ³ ñáõÙÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ 

ûµÛ»Ïï Çí ¨ ëáõµÛ»Ïï Çí ï ³ ñ³ µÝáõÛÃ  ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:¸ ñ³ Ýù å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í »Ý ÙÇ ù³ ÝÇ 

í×éáñáß Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÝ»ñáí` ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ÝÙË ÇÃ³ ñ íÇ×³ Ïáí, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ ñÅ»ù ¨ 

áã Ñ³ Ù³ ñÅ»ù ÁÝÏ³ ÉáõÙÝ»ñáí, Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅ³ Ï³ Ý µ³ ñÓÇÃáÕÇ íÇ×³ Ïáí ¨ áñå »ë ¹ñ³  Ñ»ï ¨³ Ýù` 

ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý áã ³ ¹³ å ï Çí í³ ñùáí, áã µ³ ñÛ³ ó³ Ï³ Ù, ³ Ýíëï ³ Ñ»ÉÇ, »ñµ»ÙÝ ¿É µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý 

í»ñ³ µ»ñÙáõÝùáí ßñç³ å ³ ï áÕÝ»ñÇ, ³ å ³ ·³ ÛÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ, µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÝÏ³ ÉáõÝ³ ÏáõÃÛ³ Ùµ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ÏÛ³ ÝùÇ ³ Õù³ ï  ÷ áñÓáí, ó³ Íñ Ñáõ½³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ùµ, ó³ Íñ 

ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ Ýáí ¨ ³ ÛÉÝ:ê áóÇ³ É³ Ï³ Ý Ñ³ ñÙ³ ñÙ³ Ý ÁÝÃ³ óùÇ Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙÁ 

³ ÝÑñ³ Å»ßï ³ µ³ ñ å ³ Ñ³ ÝçáõÙ ¿ ÙÇ ß³ ñù Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ³ å ³ ÑáíáõÙ` »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ 

Ù»ç ¹ñ³ Ï³ Ý ÑáõÛ½»ñ, ¹ñ³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝù ë»÷ ³ Ï³ Ý áõÅ»ñÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ, íëï ³ ÑáõÃÛáõÝ, 

ÇÝùÝ³ ·Çï ³ ÏóáõÃÛ³ Ý, ÇÝùÝ³ ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÇ Ó¨³ íáñáõÙ ¨ ³ ÛÉÝ:Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý Ñá·³ ÍáõÃÛáõÝÇó ¨ 

Ë Ý³ ÙùÇó ½ñÏí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ³ ¹³ å ï ³ óÇ³ Ý, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý³ óáõÙÁ ¨ Ù³ ÝÏ³ Ï³ Ý 

ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ Ýñ³ Ýó ÇÝï »·ñ³ óáõÙÝ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»ÉÇë Ç Ñ³ Ûï  »Ý ·³ ÉÇë µ³ ½Ù³ ÃÇí ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

¨ ÏáÝýÉÇÏï ³ ÍÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñ:² Û¹ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ ï ×³ éÝ»ñÁ ³ é³ í»É³ å »ë ëáõµÛ»Ïï Çí Ï³ Ù 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý »Ý ¨ ¹ñ³ Ýù å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í »Ý Ýñ³ Ýáí, áñ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ³ ¹³ å ï ³ óÇ³ ÛÇ 

å ³ Ñ³ ÝçÝ»ñÁ µ³ Ë íáõÙ »Ý ³ ¹³ å ï ³ óíáÕ »ñ»Ë ³ ÛÇ í³ ñùÇ ëï »ñ»áï Çå »ñÇÝ, µÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý ·Í»ñÇÝ, 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó, Ýñ³ Ýó ³ ÝÓÇ áõ í³ ñùÇ Ù³ ëÇÝ Ýñ³ Ýó å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙÝ»ñÇÝ, ³ ñÅ»ù³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·ÇÝ ¨ 

³ ÛÉÝ: ² Û¹  Ñ³ Ï³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ Ý·»óÝáõÙ »Ý ÏáÝýÉÇÏï ³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñÇ, áñáÝó ÉáõÍÙ³ Ý 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÁ »ñ»Ë ³ ÛÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý Ùáï »óáõÙÝ ¿, ç»ñÙ í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ: 

Ð»ÕÇÝ³ ÏÝ»ñÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý, áñ ¦À Ýï ³ ÝÇùÁ Ýå ³ ëï áõÙ ¿ »ñ»Ë ³ ÛÇ Ù»ç Ï³ ñ¨áñ ³ ÛÝå ÇëÇ 

³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ áñ³ ÏÝ»ñÇ Ó¨³ íáñÙ³ ÝÁ, ÇÝãå ÇëÇù »Ý íëï ³ ÑáõÃÛáõÝÁ, Ï³ ñ»Ïó»Éáõ, û·Ý»Éáõ 

ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, ï ³ ñµ»ñ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñáõÙ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ñ»ï  ÷ áË ³ ½¹»Éáõ 

áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, Çñ` áñå »ë ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛ³ Ý ÇÝùÝ³ Ñ³ ëï ³ ï Ù³ Ý, ë»÷ ³ Ï³ Ý ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃ ÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ»ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å ³ Ñ³ ÝçÙáõùÝ»ñÁ ¹ñë¨áñ»Éáõ 

ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, ÙÛáõëÝ»ñÇÝ ¨ ë»÷ ³ Ï³ Ý ¦»ë§-Á ³ ¹»Ïí³ ï  ÁÝÏ³ É»Éáõ ¨ Ñ³ ëÏ³ Ý³ Éáõ 

áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ§
1
:  

º ñ»Ë ³ ÛÇ ÉÇ³ ñÅ»ù ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ »ñÏáõ ÍÝáÕÝ»ñÝ ¿É Ï³ ñ¨áñ »Ý:´ ³ Ûó µ³ ½Ù³ ÃÇí 

Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ å ³ óáõó»É »Ý, áñ Ï³ å í³ ÍáõÃÛ³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý 

Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿ Ùáñ ¹»ñÁ 
2
:  

                                                 
1
 ê . Ø ³ ÏÇãÛ³ Ý ¦Ì ÝáÕ³ ½áõñÏ ¨ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý Ë Ý³ ÙùÇó ½ñÏí³ Í »ñ»Ë ³ Ý»ñÇ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Ñ³ ñÙ³ ñáõÙÁ ¨ ¹ñ³  

¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý å ³ ï ×³ éÝ»ñÁ§, º ñ¨³ Ý 2008: 
2
 Дж. Боулби <<Привязанность>>,  Москва 2003 г. стр. 79-82 



  

~~  229977  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

À ëï  ¼.ü ñáÛ¹Ç, Ù³ ÛñÁ  Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ¿ Ù³ ñ¹áõ ÏÛ³ ÝùáõÙ Ñ³ ×áõÛùÇ ³ é³ çÇÝ ûµÛ»Ïï Á, ¨ Ýñ³  

Ïáñáõëï Á Ï³ ñáÕ ¿ µ»ñ»É Í³ Ýñ Ñá·»Ï³ Ý ³ å ñáõÙÝ»ñÇ, ýñáõëï ñ³ óÇ³ ÛÇ: 

Î ³ ñ»ÉÇ ¿ ³ ë»É, áñ »ñ»Ë ³ ÛÇ Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ï ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ Ýñ³  ÏÛ³ ÝùÇ ³ é³ çÇÝ 2-3 

ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ³ é³ í»É Ù»Í Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ùáñ í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ Ýñ³  ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: ² í»ÉÇ Ù»Í 

ï ³ ñÇùáõÙ Ù»Í³ ÝáõÙ ¿ Ñáñ ¹»ñÁ: ´ ³ Ûó Ñ³ ÛñÝ áõ Ù³ ÛñÁ, áñáÝù ÁÝï ³ ÝÇù »Ý Ï³ ½ÙáõÙ, ³ Ýµ³ Å³ Ý»ÉÇ 

»Ý:  

ä ³ ï Ï»ñ³ óÝ»É Ù³ ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³ é³ Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ, Ñ³ ï Ï³ å »ë ³ é³ Ýó Ùáñ ¹Åí³ ñ ¿:Ì ÝáÕÝ»ñÁ 

ó³ ÝÏ³ ó³ Í Ù³ ÝÏáõÃÛ³ Ý ³ Ýµ³ Å³ Ý Ù³ ëÝÇÏÝ»ñÝ »Ý:º ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ 

³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿, áñå »ë½Ç Ý³  ßñç³ å ³ ï í³ Í ÉÇÝÇ Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛ³ Ùµ, áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ùµ, ùÝùßáõÃÛ³ Ùµ, 

áñå »ë½Ç Ýñ³ ` ¹»é̈ ë ùÇã ï ³ ñµ»ñ³ Ïí³ Í ½·³ Û³ ñ³ ÝÝ»ñÇ íñ³  ³ ½¹»Ý Ñ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý 

ù³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ý ¨ áñ³ ÏÇ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ·ñ·ÇéÝ»ñ, áñå »ë½Ç »ñ»Ë ³ ÛÇ Ñá·»Ï³ ÝÇ µ³ ñ¹³ óÙ³ ÝÁ 

Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý µ³ ñ¹³ Ý³ , Ù»Í³ Ý³  Ý³ ¨ ï »Õ»Ï³ ï íáõÃÛ³ Ý Í³ í³ ÉÁ:Â íáõÙ ¿ Ã» Ù»ñ ûñ»ñáõÙ 

ÝÙ³ Ý »½ñ³ Ñ³ Ý·áõÙÝ»ñÁ Ñ³ ï áõÏ ù³ ñá½Ù³ Ý Ï³ ñÇù ãáõÝ»Ý, ë³ Ï³ ÛÝ  ¹»é̈ ë Ñ³ Ý¹Çå áõÙ »Ý Ù»Í 

ù³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ùµ ÍÝáÕÝ»ñ, áñáÝù ï ³ ñµ»ñ å ³ ï ×³ éÝ»ñáí »ñ»Ë ³ ÛÇÝ ã»Ý ï ³ ÉÇë ³ ÝÑñ³ Å»ßï  

ù³ Ý³ ÏáõÃÛ³ Ùµ Ñáõ½³ Ï³ Ý ï »Õ»Ï³ ï íáõÃÛáõÝ: 

    Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ Ý  Í³ Ýñ ¿ ¨ Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ ó³ ÝÏ³ ó³ Í ï ³ ñÇùáõÙ, ë³ Ï³ ÛÝ ï ³ ñµ»ñ 

ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ÷ áõÉ»ñáõÙ ³ ÛÝ ³ é³ í»É ³ ½¹áõÙ ¿ ³ ÝÓÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ï ³ ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇ 

íñ³ : Î ³ ñ¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, Ã» áñ Ñ³ ë³ ÏáõÙ ¿ »ñ»Ë ³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ »ÝÃ³ ñÏí»É: î³ ñµ»ñ 

ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ÷ áõÉ»ñáõÙ Ù³ ñ¹áõ Ñ³ Ù³ ñ ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý ³ é³ ç³ ï ³ ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¨ ë»Ý½Çï Çí` 

Ù³ ñ¹áõ ûÝï á·»Ý»ï ÇÏ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ßñç³ Ý, »ñµ ³ ñï ³ ùÇÝ áñáß Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ 

»ñ»Ë ³ Ý ¹ñë¨áñáõÙ ¿ ·»ñ½·³ ÛáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí É³ í³ ·áõÛÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ »Ý ëï »ÕÍíáõÙ 

Ñá·»Ï³ Ý ýáõÝÏóÇ³ Ý»ñÇ áõ ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ:Ü áñ³ ÍÝÇ Ñ³ Ù³ ñ 

³ Ù»Ý³ Ï³ ñ¨áñÁ ³ ÛÝ ¿, Ã» ëÇñáõÙ »Ý Ýñ³ Ý, Ã» áã; »ñµ Ù³ ÛñÁ ·ñÏáõÙ ¿ »ñ»Ë ³ ÛÇÝ, Ñ³ ÙµáõñáõÙ ¿ Ýñ³ Ý, 

»ñ·áõÙ ¿ Ýñ³  Ñ³ Ù³ ñ, Ý³  ï ³ ÉÇë ¿ »ñ»Ë ³ ÛÇÝ Ýñ³  áõÕ»ÕÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÛÝ µáÉáñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ³ ½¹³ ÏÝ»ñÁ, 

áñáÝù í»ñçÝ³ Ï³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ »ñ»Ë ³ ÛÇÝ Ï¹³ ñÓÝ»Ý Ñá·»å »ë ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý Ù³ ñ¹
1
: 

² Ûëå Çëáí, Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íÏ³ ÛáõÙ »Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í³ óí³ Í 

³ ÝÓ³ Ýó Ùáï  ÙÇ ß³ ñù Ýáñ³ ·áÛ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ýñ³ Ýó Ùáï  ³ éÏ³  »Ý ï ³ ·Ý³ å ³ ÛÝáõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ 

Ù³ Ï³ ñ¹³ Ï, ³ ·ñ»ëÇíáõÃÛáõÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, áñå »ë ÷ áË Ñ³ ï áõóáÕ Ù»Ë ³ ÝÇ½Ù, Ó¨³ íáñíáõÙ ¿ 

·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙ, å ³ Ñ³ Ýç³ ï Çñ³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝù ßñç³ å ³ ï Ç ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: 

Ð»ï ³ ½áï íáÕÝ»ñÇ Ùáï  ³ ÏÝÑ³ Ûï  ¿ Ñ»é³ Ï³  Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñ Ï³ éáõó»Éáõ ¨ ¹ñ³ Ý Ñ³ ëÝ»Éáõ ·áñÍÝ³ Ï³ Ý 

ù³ ÛÉ»ñÇ Çñ³ ·áñÍÙ³ Ý ³ ÝÏ³ ñáÕáõÃÛáõÝ: Þñç³ å ³ ï áÕÝ»ñÇ Ñ»ï  ß÷ Ù³ Ý ëÇñá, Ñ³ ñ·³ ÝùÇ 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ ³ é³ í»É ëñí³ Í ¿ Ýñ³ Ýó Ùáï :² Ûë ³ Ù»ÝÁ, ¹ñ³  Ñ»ï  Ù»Ïï »Õ ßñç³ å ³ ï áÕ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó 

½·áõß³ íáñ í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ µ³ í³ Ï³ ÝÇÝ ¹Åí³ ñ»óÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó Ñ³ ñÙ³ ñáõÙÁ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

ÙÇç³ í³ ÛñáõÙ: 

´ ³ ½Ù³ ÃÇí Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÇ ¨ 

¹ñ³ Ýó Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý áõÕÇÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ: Î ³ ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ÙÇ ß³ ñù 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ. 

1. ö³ Ï ï Çå Ç Ù³ ÝÏ³ Ï³ Ý Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ ßË ³ ï áÕ  ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½ÙÇ µ³ ñÓñ Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

ÏñÃí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ Ï: 

2. º ñ»Ë ³ ÛÇ Ñá·»Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ Ýå ³ ëï áÕ ¨ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý áõ ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ ßíÇ ³ éÝáÕ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ëï »ÕÍáõÙ: 

3. ä »ï ³ Ï³ Ý Ñáí³ Ý³ íáñáõÃÛáõÝ, Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í³ óáÕ 

»ñ»Ë ³ Ý»ñÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³ µ»ñ»Éáõ Íñ³ ·ñ»ñÇ Ùß³ ÏáõÙ: 

4. Ð³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Éáõë³ íáñãáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ Ù³ ñÅ»ù í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÇ Ó¨³ íáñáõÙ: 

Ðá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ù³ ñ¹áõ Ùáï  ³ Ïï Çí³ ÝáõÙ »Ý ÷ áË Ñ³ ï áõóáÕ ¨ 

å ³ ßï å ³ Ý³ Ï³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ ×³ Ë  áõÝ»ÝáõÙ »Ý áã Ï³ éáõóáÕ³ Ï³ Ý µÝáõÛÃ : 

² Ûë Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ å »ï ù  ¿  ùÝÝ³ ñÏ»É, áõëáõÙÝ³ ëÇñ»É, Éáõë³ µ³ Ý»É, ëï Çå »É Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ùï ³ Í»É 

¹ñ³ Ýó Ù³ ëÇÝ, Ï³ ÝË »É ³ Õ»ï Á, ³ ÛÉ áã Ã» ³ Ýû·Ý³ Ï³ Ýáñ»Ý Ã³ ÷ ³ Ñ³ ñ»É Ó»éù»ñÁ, »ñµ ³ ÛÝ ³ ñ¹»Ý 

ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É: 

ê ³ Ï³ ÛÝ, ÇÝãù³ Ý ¿É ÷ áñÓ»Ýù ÷ áË Ñ³ ï áõó»É »ñ»Ë ³ ÛÇ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ Ý, áã ÙÇ Ï³ ëÏ³ Í 

ãÏ³  ³ ÛÝ µ³ ÝáõÙ, áñ »ñ»Ë ³ ÛÇ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ É³ í³ ·áõÛÝ ÙÇç³ í³ ÛñÁ ÁÝï ³ ÝÇùÝ ¿; »Ã» 

ÇÑ³ ñÏ» ³ ÛÝ ã³ ÷ ³ ½³ Ýó ¹ÇëýáõÝÏóÇáÝ³ É ã¿ ¨ Ýñ³ ÝáõÙ ãÏ³ Ý µéÝáõÃÛ³ Ý ï ³ ñµ»ñ Ó¨»ñ: 

Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ Ý ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý µ³ ñ»Ýå ³ ëï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáí Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñ»Éáõ ÷ áñÓ»ñÁ 

³ ÝÑ³ çáÕáõÃÛ³ Ùµ »Ý å ë³ Ïí»É:º ñ»Ë ³ Ý ÍÝáÕ³ Ï³ Ý ëÇñá, ç»ñÙáõÃÛ³ Ý, Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  

                                                 
1
 В. С. Мухина <<Психология дошкольника>>   Москва 1975 г., стр. 10-15 
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ÉÇ³ ñÅ»ù ß÷ Ù³ Ý, ï å ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ ñÇù ¿ ½·áõÙ: à ñ¹»·ñáõÙÁ ³ ÛÝ ûå ï ÇÙ³ É Ùá¹»ÉÝ ¿, áñÁ áõÝ³ Ï 

¿ áñµ »ñ»Ë ³ ÛÇÝ ÷ áË Ñ³ ï áõó»É ÁÝï ³ Ý»Ï³ Ý Ñá·³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ï³ ñÇùÁ Ý³  ³ Û¹ù³ Ý ½·áõÙ 

¿:ò ³ ÝÏ³ ó³ Í »ñ»Ë ³ ÛÇ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, Ù³ Ý³ í³ Ý¹ áñ¹»·ñí³ Í, ãÇ ³ ÝóÝáõÙ ³ é³ Ýó 

Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ: À ëï  ² .ê å Çí³ ÏáíëÏ³ Û³ ÛÇ Ñ»ï ³ ½áï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ` »ñ»Ë ³ ÛÇÝ áñ¹»·ñ³ Í ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ 

»ñ»Ë ³ ÛÇ Ï»ñå ³ ñÁ Ë Çëï  ·Ý³ Ñ³ ï áÕ³ Ï³ Ý ¿ ¹³ éÝáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ùßï ³ å »ë áõÕ»ÏóáÕ í³ Ë áí, áñ 

»ñ»Ë ³ Ý ¦³ Ýµ³ ñ»Ýå ³ ëï  ·»ÝáýáÝ¹§ áõÝÇ: ² Ûë í³ Ë Ç ³ ½¹»óáõÃÛ³ Ùµ ÍÝáÕÝ»ñÁ ýÇùëáõÙ »Ý 

ó³ ÝÏ³ ó³ Í,ëË ³ É í³ ñùÇ ÝáõÛÝÇëÏ ÷ áùñÇÏ ·Í»ñÁ` ¹ñ³ Ýù ·Ý³ Ñ³ ï »Éáí áñå »ë í³ ñùÇ 

ß»ÕáõÙ:Ð»ï ³ ½áï áÕÁ ·ñáõÙ ¿. ¦º ñ»Ë ³ ÛÇ Ñ»ï  ÏÛ³ ÝùÁ ¹³ éÝáõÙ ¿ Ùßï ³ Ï³ Ý ³ ÝÑ³ Ý·Çëï  áñáÝáõÙ ³ ÛÝ 

³ Ù»ÝÇ, ÇÝãÝ Çµñ¨ Ã» ëË ³ É ¿, áã ³ ÛÝå »ë, ÇÝãå »ë áõñÇßÝ»ñÇ Ùáï §: 

    ² Ûëå Çëáí, áõëáõÙÝ³ ëÇñ»Éáí ÍÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ Ý ¨ ¹ñ³  Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÁ, Ù»Ýù Ñ³ Ý·»óÇÝù ÙÇ 

ß³ ñù »½ñ³ Ï³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` 

1. º ñµ Ù³ ñ¹Á »ñÏ³ ñ Å³ Ù³ Ý³ Ïáí ½ñÏí³ Í ¿ ÉÇÝáõÙ Çñ Ñ³ Ù³ ñ Ï»Ýë³ Ï³ Ý Ï³ ñ¨áñ 

å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³ í³ ñ³ ñÙ³ Ý ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÇó, áñå »ë Ñ»ï ¨³ Ýù Ç Ñ³ Ûï  »Ý ·³ ÉÇë ÙÇ ß³ ñù 

µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý Ýáñ³ ·áÛ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñá·³ Ï³ ÝÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:² Ûë »ñ¨áõÛÃÁ 

ëï ³ ó»É ¿ ¦Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ § ³ ÝáõÝÁ: 

2. ¸ »å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÁ ï ³ ñµ»ñ »Ý` Ï³ Ë í³ Í ³ ÛÝ Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÇó, Ã» áñ ï ³ ñÇùáõÙ ¿ 

Ù³ ñ¹Á »ÝÃ³ ñÏí»É ¹ñ³ ն: à ñù³ Ý ÷ áùñ Ñ³ ë³ ÏáõÙ ¿ ¹³  ï »ÕÇ áõÝ»ó»É, ³ ÛÝù³ Ý Ù»Í »Ý µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÁ: 

3. î³ ñµ»ñ ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ÷ áõÉ»ñáõÙ ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ ³ ½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý Çñ»Ýó 

³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ï³ Ë í³ Í ï íÛ³ É ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ÷ áõÉÇ ³ é³ ç³ ï ³ ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó, 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý Ýáñ³ ·áÛ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÏáÝÏñ»ï  ï ³ ñÇù³ ÛÇÝ ÷ áõÉ»ñáõÙ ³ é³ í»É Ù»Í ¿ 

¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ ³ ½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñá·»Ï³ Ý áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï  áÉáñï Ç íñ³ : 

4. º ñ»Ë ³ Ý Ï³ ñáÕ ¿ ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ »ÝÃ³ ñÏí»É áã ÙÇ³ ÛÝ ÁÝï ³ ÝÇùÇó ¹áõñë Ù»Í³ Ý³ ÉÇë, ³ ÛÉ̈  

ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ` »ñµ »ñ»Ë ³ ÛÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ ã»Ý Ó¨³ íáñíáõÙ Ñáõ½³ Ï³ Ý ç»ñÙ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝն»ñ: 

5. Ì ÝáÕ³ Ï³ Ý ¹»å ñÇí³ óÇ³ ÛÇ Ñ»ï ¨³ Ýùáí Ç Ñ³ Ûï  »Ý ·³ ÉÇë ÙÇ ß³ ñù µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý 

Ýáñ³ ·áÛ³ óáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë` ³ ÝÇÝùÝ³ íëï ³ ÑáõÃÛáõÝ, ³ ·ñ»ëÇíáõÃÛáõÝ, Ï³ å í³ ÍáõÃÛ³ Ý, 

Ñáõ½³ Ï³ Ý ç»ñÙáõÃÛ³ Ý ãµ³ í³ ñ³ ñí³ Í å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝù, ßñç³ å ³ ï áÕ ³ ßË ³ ñÑÇ ÝÏ³ ï Ù ³ Ùµ 

³ Ýíëï ³ ÑáõÃÛáõÝ, ÙÇ ß³ ñù ÷ áË Ñ³ ï áõóáÕ ¨ å ³ ßï å ³ Ý³ Ï³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñáÝù, Ñ³ Ù³ Ïóí»Éáí, 

Ýñ³ Ýó ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ ßñç³ å ³ ï Ç  ½·áõß³ íáñ ÏáÕÙÝ³ Ï³ É í»ñ³ µ»ñÙáõÝùáí ¹Åí³ ñ»óÝáõÙ »Ý Ýñ³ Ýó 

ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ³ ¹³ å ï ³ óÇ³ Ý: 

º ñ»Ë ³ ÛÇÝ ÏÛ³ Ýù ï ³ ÉÁ ³ é³ çÇÝ, ãÝ³ Û³ Í ¨ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ù³ ÛÉÝ ¿ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ Ù»ç, ¨ 

ÙÝ³ ó³ ÍÁ` ·ÉË ³ íáñÁ, ¹»é̈ ë ³ éç¨áõÙ ¿:Æ ëÏ ³ Û¹ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝÁ »ñ»Ë ³ ÛÇÝ ÍÝáÕ³ Ï³ Ý ëÇñáí ¨ 

ç»ñÙáõÃÛ³ Ùµ Ù»Í³ óÝ»ÉÝ ¿, áñÁ å ³ ï ñ³ ëï  ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù»Í ÏÛ³ ÝùÇÝ, íëï ³ Ñ ¿ Çñ áõÅ»ñÇÝ, áõÝ³ Ï ¿ 

û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³ µ»ñ»É ¨ ³ å ñáõÙ³ Ïó»É, ãÇ í³ Ë »ÝáõÙ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áõÝ³ Ï ¿ Ñá· ï ³ Ý»É Çñ»Ý ¨ 

Çñ Ùï »ñÇÙÝ»ñÇÝ: 

º ñ»Ë ³ ÛÇÝ ÉáõÛë ³ ßË ³ ñÑ µ»ñ»Éáí` ÍÝáÕÁ Ù»Í å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝ ¿ ëï ³ ÝÓÝáõÙ 

Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý, Çñ Ë Õ×Ç ¨ ² ëï Íá ³ éç¨: 
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ՀՏԴ.159.9                    Հոգեբանություն 
 

ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

                                                          Իննա ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ` քաղաքական լիդեր, քաղաքական հարաբերություններ, սոցիալական խմբեր, հանրություն, 
քաղաքական մթնոլորտ, ինքնավստահություն, փոխհարաբերություններ  

Ключевые слова. политический лидер, политические  отношения, социальные группы, сообщество, политическая 

атмосфера, самоуверенность, взаимоотношения. 

Keywords. political leader, political  relations, social groups, community, the political atmosphere, self-confidence, relationship. 

 

И.Мкртчян 

Проблема лидерства в социальной психологии 

 

Политический лидер, выражая и выполняя некие интересы социальных групп, влияя на людей, является 

главным нормативом социального общества. Лидер может вынуждать массы строить или разрушать, 

привести страну к перестройке или застою. Наиболее важную роль лидер имеет в переходном периоде. В 

таком случае, резко возрастает степень личной ответственности лидера перед обществом. 

 

I.Mkrtchyan 

The Problem of Leadership in the Social Psychology 

 

The political leader who expresses and realizes certain interests of social groups and influences on people, is the 

main standard of social society. The leader may force the masses to build or to destroy, to lead the country to the 

reconstruction or stagnation. The leader plays the most important role in a transition period. In this case the level of 

the leader‘s personal responsibility to the society sharply increases. 

 
Քաղաքական   լիդերը   արտահայտելով  և   իրագործելով   որոշակի   սոցիալական   խմբի   

հետաքրքրություններ, ներգործելով  մարդկանց վրա, սոցիալական հանրության  կարևորագույն   
կարգավորիչն է  հանդիսանում: Լիդերը  կարող  է   ստիպել  զանգվածներին կառուցել    կամ   քանդել, երկիրը   
կարող  է  տանել   վերափոխման    կամ    լճացման:  Առավել   մեծ  է   լիդերի   դերը  անցումային  
շրջանում:Այստեղ   կտրուկ  աճում  է   քաղաքական   լիդերի    անձնական    պատասխանատվության   
աստիճանը     հասարակության    առջև:      

 
  Լիդերության   հիմնախնդրի    վերաբերյալ     հոգեբանական     գրականության   մեջ   առկա   են 

տարաբնույթ  մոտեցումներ: Լիդերության խնդիրը ժամանակակից սոցիալական և    քաղաքական 

հոգեբանության կենտրոնական և խրթին հիմնահարցերից է:Դա   պայմանավորված է նրանով, որ 

խնդրի վերլուծության ժամանակ նույնացվում  և հավասարեցվում  է   որակապես  երկու  տարբեր   

տիպի  լիդերություն` 1.լիդերություն`  փոքր   կոնտակտային  խմբերում  և  2. Լիդերություն`   մեծ  

սոցիալական   հանրություններում: Երկու   դեպքում    էլ    հանգուցային   խնդիրը   լիդերության    

մեխանիզմներն  են:  

Լիդեր   բառն   անգլիական /leader/   ծագում    ունի  և  նշանակում   է  առաջնորդ,  պարագլուխ, 

այսինքն` այլոց   ղեկավարող, հրաման    արձակող: 

Խորհրդային  սոցիալական  հոգեբանության    մեջ   լիդերությունը   համատեղ    գործունեության    

ընթացքում  մեկ  անձի   ազդեցությունն  է   մյուսի   վրա, որի    հիմքում  ընկած   են    անհատի  

անձնային   որակները: Ըստ    Պառիգինի`   լիդերը    իրագործում   է   միջանձնային   

հարաբերությունների    կարգավորումը       խմբում.   լիդերությունը   գոյանում    է   տարերայնորեն, 

սակայն  ղեկավարի   նշանակումը   տարերային   չէ1:  

Լիդերությունը   ի   տարբերություն  ղեկավարության   ավելի   անկայուն    է,  կախված   է   խմբի    

ընդհանուր   տրամադրությունից: Ղեկավարին   տրվում   է   պատժամիջոցների   կիրառման   

                                                 
1Սեդրակյան  Ս. Ա., Եդիգարյան   Վ. Մ. <<Քաղաքական   հոգեբանություն>>,Երևան, 2002թ., էջ 12 
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հնարավորություն /պատիժ, խրախուսում և  այլն /, որի  հնարավորությունը   լիդերը    

չունի:Լիդերության   և  ղեկավարության   խնդիրը  70-ական  թվականներից     խորհրդային    

սոցիալական   հոգեբանության    հիմնախնդիրներից  է: Պառիգինը  նշում   էր  նաև,  որ   

լիդերության    մեջ    գերազանցում  է   բնականը. ազատը, ոչ   պաշտոնականը, իսկ   

ղեկավարության   մեջ `   պաշտոնականը : Պարզ   էր  ,  որ  սոցիալական   հոգեբանության   մեջ   

լիդերության    դիտարկումը   իբրև   փոքր   խմբին  հատուկ   երևույթ    պայմանավորված   էր      

տեսական    ընդհանրացումներով,  իսկ  տեսական   ընդհանրացումներով   լիդերը   պետության,  

կուսակցության     առաջնորդ  լինել   չի    կարող 1 :                      

Համաձայն    կառավարման   ոլորտների`  անհրաժեշտ   է   տարբերակել   լիդերի    հետևյալ    

տեսակները` քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, գիտական  և  այլն:Բազմաշերտ    

հարաբերությունների  այս  մեխանիզմում   հատկապես    որոշիչ  տեղ   ունի   քաղաքական   

լիդերը:Ըստ  այդմ   էլ   քաղաքական   լիդեր  համարում   են   բոլոր  նրանց,  ովքեր  ցանկանալով 

տեղ  գրավել  իշխանական    հարաբերություններում, առաջարկում  և  քննարկում   են  ծրագրեր, 

ընդունում   որոշումներ և ուղիներ   մշակում  դրանց   իրականացման  համար:  Իշխանությունը   

գաղափարի,  կամքի  և  զգացմունքի  հարաբերություն   է,   և  ցանկալի   է, որ  քաղաքական   լիդերը    

իր  վարքաբանությամբ   ներդաշնակի   դրանց  իրականացմանը2:   

Քաղաքական  լիդերությունն   օբյեկտիվ  և  համընդհանուր /գլոբալ/  երևույթ   է: Օբյեկտիվ   է, 

որովհետև  ցանկացած    իշխանական  հարաբերություն  ունի  կազմակերպման,  նպատակին    

հասնելու   ռացիոնալ  ուղիների  մատնանշում:Այդ   գործառույթները   կատարում   են  այն   

անձինք, որոնց  ընտրում  են   և  որոնք   իրենց    հեղինակությամբ, հավասարակշիռ  վարքով   

կարող  են  նպաստել    ժողովրդավարության     զարգացմանը:   

Համընդհանուր /գլոբալ/,  որովհետև  իշխանական   հարաբերություններում   լիդերի  կարիք  

ունեն միջանձնային, խմբային, կազմակերպչական, ինչպես  նաև  կուսակցական,   հասարակական, 

պետական   միջազգային  կառավարման  համակարգերը 3:                       

Քաղաքական   լիդերության   բնութագրիչներն   են` իրավիճակի    ճիշտ   գնահատում,   

առաջադրված  խնդիրների  լուծման    համար     ուղիների   որոնում,  մարդանց   հավաքագրում  և  

այլն: Զարգացած  ժողովրդավարական   երկրների   քաղաքական    լիդերության    փորձը  վկայում  

է,  որ    այն   բաղկացած  է  ինտելեկտուալ  անհատներից  և    կառավարչական        խմբերից: Ե'վ  

ինտելեկտուալ  անձինք,  և'  կառավարչական     խմբերը   իշխանական    հարաբերություններում 

տեղ   ապահովելու   համար   մոդելավորում    են    իրենց  քաղաքական  վարքաբանությունը:  Այն  

ենթադրում   է  արարիչ  քաղաքական   գործունեություն    և   ավերիչ    քաղաքական  

անգործություն:   

Հարկ է նշել,  որ  քաղաքական    լիդերության   հիմնահարցը   միշտ  էլ   հուզել է   

մարդկությանը:<<Ով   պետք   է    կառավարի   և   ինչպես   պետք   է  կառավարի>>  հարցը   եղել   է   

փիլիսոփաների,  պետական  և  քաղաքական    գործիչների    ուսումնասիրության   առարկան    

դեռևս   հին   չինական  / Գուան  Չժուն,   Լաո  Ցզի,Կոնֆուցիուս/   և  հին  հունական   /Պլատոն,  

Արիստոտել/  մեծագույն  մտածողների     համար:  Հետագայում   այդ հարցի  ուսումնասիրության   

մեջ  իրենց    մեծ  ավանդն  են  ունեցել   աշխարհահռչակ  այնպիսի  մտածողներ, ինչպիսիք  են  

Մաքիավելին,  Հոբսը,  Լոկկը,  Մոնտեսքյուն, Ջեֆերսոնը  և  այլ  հայտնի     մտածողներ:Ներկայումս  

այս  հարցի  կարևորությունը  չի  նվազել,  այլ  ընդհակառակը  մեծացել  է:Կարելի  է  առանձնացնել    

հիմնահարցի    կարևորության   հետևյալ    հիմնական     պատճառները. 

Նախ` գիտատեխնիկական  հեղափոխությունը, տեղեկատվական     տեխնոլոգիաների   լայն   

կիրառումը  էապես  մեծացրել   է  տնտեսության,  կյանքի  տարբեր   ոլորտների   միջև  փոխադարձ   

կախվածությունը,  ինչպես նաև    որոշումներ   ընդունելու  համար  անհրաժեշտ  տեղեկատվության  

ծավալները:Այդպիսի    պայմաններում  որոշումներ    ընդունող   առաջնորդները,  վերնախավերը  

կամ   այդպիսի  որոշում   ընդունելու  համար    լիազորված  մարմիններն  իրենց  որոշումները   

                                                 
1  Блондел  Ж. << Политическое  лидерство>>, Москва,  1992г.,стр. 47 
2 Մարգարյան   Մ. Մ.  <<Քաղաքական   լիդերություն>>, Երևան, <<Պետական  ծառայություն>>, 2001թ.,  էջ 3 
3 Մարգարյան   Մ. Մ. << Քաղաքական   արդիականացման   և զարգացման հիմնահարցեր>>,  Երևան,   <<Պետական   

ծառայություն>>, 2004 թ., էջ 9                                                                        
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պետք   է   կառուցեն    իրավիճակի      խոր  վերլուծության    վրա: Խոր  գիտելիքներ   և    

հմտություններ     են    պահանջվում   նաև  այդ    որոշումները   իրականացնելու    համար :  

 Քաղաքական   որոշում   ընդունող    անձը,   քաղաքական   կուսակցությունը,  պետական  

մարմինը    պետք   է   ոչ  միայն  տիրապետի     այդ   որոշմանն  առնչվող  քաղաքական    

տեղեկատվությանը,   կարողանա   վերլուծել   այն,  տեղեկատվությունը    զանազանի   

ապատեղեկատվությունից,  այլև   հաշվի   առնի  ոչ   քաղաքական   /տնտեսական,  սոցիալական  և   

այլ/ գործոների  ազդեցությունը    և   այդ  որոշման   տնտեսական, սոցիալական   և   այլ  

հետևանքները :   

    Երկրորդ`   21-րդ   դարի   սկիզբը   կարելի   է  բնութագրել  որպես   ողջ  աշխարհում     

լիբերալ- դեմոկրատական    գաղափարախոսության    և    տնտեսության   մեջ  ազատ  շուկայական  

հարաբերությունների  ժամանակաշրջան: Քաղաքական   կառավարման  այս  համակարգում  

զանգվածներն   իրենց  քաղաքական  առաջնորդներից       ակնկալում   են  ժողովրդավարական  

նորմերի  կիրառում,    հարգանք   իրենց   իրավունքների   և  շահերի    նկատմամբ  և իրենց  վրա 

ճնշումների  և բռնությունների   բացառում:   

Եվ     երրորդը           աշխարհում      ընթացող    ինտեգրացիոն   գործընթացներն  են:  Այսինքն    

ցանկացած   քաղաքական   որոշում,   որն    ընդունվում  է  քաղաքական   առաջնորդների   կողմից,  

անպայմանորեն    իր    ազդեցությունն   է   ունենում     այդ   երկրի    և   նրա    հետ   շատ    թե   քիչ   

սերտ  հարաբերություններ     ունեցող   երկրների,   և  մանավանդ   հարևանների  հետ  

հարաբերությունների     վրա:Այս   հանգամանքը      քաղաքական    առաջնորդներից    պահանջում   

է,  որ   նրանք  ունենան   վերազգային    տեսունակություն  /  vison/     և    ունակ   լինեն  հստակ    

պատկերացնելու    իրենց  տեղն   ու  դերը   քաղաքական     կառավարման    գլոբալ    

մակարդակում1: 

Քաղաքական    լիդերությանն   անդրադարձել    է    Նիկոլո  Դը  Բեռնարդո   Մաքիավելին: 

Վերածննդի   դարաշրջանի   այս     հայտնի    փիլիսոփան   իր  <<Միապետը>>   աշխատության  մեջ  

նշուն   էր, որ  քաղաքական    առաջնորդին   պետք    է  բնորոշ   լինի   ինքնավստահությունը,  

համարձակությունը    և  խարդավանքը: << Ահա   այն  հատկանիշները,   որոնցով   լիդերը   պետք    

է  պետությունը    ղեկավարի>>,-  նշում    է  Մաքիավելին:   Նա   գտնում    էր, որ   հանուն    

պետության   հզորացման,   լիդերը   կարող    է   խախտել  բարոյական   նորմերն  ու  կանոնները :   

Ըստ   այդմ    էլ  `  լիդերը    նա    է, ով   կարողանում   է   մի  կողմից  լինել   առյուծ,   մյուս   կողմից   

աղվես:  Այսինքն`   լինել   և' ուժեղ,   և'  խորամանկ: Մի     կողմից `  բռնություն,  մյուս    կողմից `    

խորամանկություն,  իմաստությում`  ահա    կառավարողի   կերպարը:  Մաքիավելին    լիդեր  է    

համարում   նրանց,  ովքեր   կառավարում    են    իրականացնում`   կարևորելով   հետևյալը. 

ա/   սեփականության,  ընտանիքի    և    յուրաքանչյուր  քաղաքացու   պաշտպանություն    

ցանկացած   ոտնձգություններից, 

բ/  անհրաժեշտ   է    ուժեղ  բանակ`    պետությունը  թշնամիներից  պաշտպանելու    համար, 

գ/   կրթական    համակարգի     արժևորում    հանուն    պետական   շահերի 

դ/   քաղաքացիների    ընդունակությունների  ուսումնասիրում. Քանզի  լավ   պետությունն    այն  

է,  որտեղ  մարդու    որակը    համապատասխանում   է    նրա   ընդունակություններին: 

 Մաքիավելիի    մշակած     սկզբունքներից     շատերը   մինչև  օրս    էլ    իշխում   են լիդերության    

տենչող   կառավարիչների   մտքի   և  հոգու   վրա 2: 

Լիդերության      տեսության    զարգացման   վրա   մեծ   ազդեցություն    է    ունեցել    

 սոցիալական   հոգեբանության   հիմնադիրներից    Գ.  Տարդի   աշխատանքները:       

Գ.Տարդը   գտնում    էր,  որ  իսկական     լիդերը   հազվագյուտ    պատահականություն   է   և     

սոցիալական     զարգացման    մեծագույն   արդյունք: Գ.  Տարդը   պնդում  էր,  որ   զանգվածների  

մոտ      հաջողության   հասնելու   համար   լիդերը   պետք   է   հարվածի   նրանց  ջղերին/  

                                                 
1  Մարգարյան   Մ. Մ.  << Քաղաքական  արդիականացման   և   զարգացման  հիմնահարցեր>>,Երևան, <<Պետական   

ծառայություն>>, 2004թ. ,էջ 12                       

 2   Մարգարյան   Մ. Մ.  <<Քաղաքական   լիդերություն>>, Երևան, <<Պետական  ծառայություն>>  2001թ., էջ 48 
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նյարդերին / : Քանզի   առանց   առաջնորդի   հասարակությունը    գլխատված   մարմին   է  `   

անկարող    ինքնուրույն  գործելու1:  

 Միշտ  չէ,  որ    լիդերները   ուժեղ    անձինք   են:  Համաձայն   հոգեվերլուծության    հիմնադիր    

Զ. Ֆրոյդի     տեսության`  թույլը   ավելի    շատ   է   հակված     և      տենչում    լիդերության,   քան  

ուժեղը:  Ուժեղը   <<ես>>  ունի,  մինչդեռ   թույլը   ցանկանում   է   ինքնահաստատվել`    հաճախ   

չունենալով   ինքնություն, ձգտում   է     ունենալ   իշխանություն   և ըմբոշխնել   այն`  ստանձնելով   

առաջնորդի     ստատուսը:  Քաղաքականությունը    մարդու   ենթագիտակցական    հակումների , 

առաջին   հերթին    սեքսուալ    բավարարվածությանը  /լիբիդո/   փոխարինելու   

ենթագիտակցական   սուբլիմացիա   է: Ճնշված   լիբիդոն   ձևափոխվում   է  իշխանություն   

ունենալու  ցանկության, լիդեր   դարձած   մարդու   ֆիզիոլոգիայից չի   հանում նյարդայնությունը, 

արդյունքում   մարդկությունը   ունենում  է    պարանոիկ-նևրոտիկ   լիդերների   մի  շքերթ`  

Ռոբեսպիեր,  Նապոլեոն,  Ստալին,  Հիտլեր… 

Սեքսուալ  բնազդների   սուբլիմացիան, համաձայն   Ֆրոյդի,  ընկած   է   մարդու  սոցիո-

մշակութային, քաղաքական   և  այլ   տեսակների    գործունեության    հիմքում:  Սեքսուալ   բնազդը   

վերաճում   է  էրոսի  / կյանքի  բնազդ/, որի   հետ    համատեղ  ի    հայտ է    գալիս   թանատոսը   

/մահվան   բնազդ/: Այս   ամենը   մարդը   հասկանալով    տենչում   է   լիդերության:  Քաղաքական   

լիդերի   մասին   ամբողջական    պատկերացում   կազմելու  համար    Ֆրոյդը  մշակեց   

հոգեկենսագրական  մեթոդը:Այդ   մեթոդի   նպատակն  էր   բացահայտել   քաղաքական  լիդերի  

էությունը, նրա  հոգեպաթոլոգիան   որոշումների     ընդունման   ժամանակ:   

 Եվ   հաշվի   առնելով  առկա   ուսումնասիրությունները`  բազում  քաղաքագիտական   

կենտրոններ      քաղաքական  լիդերին    կայացած   են   համարում    հետևյալ   պահանջները   

բավարարելուց   հետո.      

- եթե  նա  ունի   հումորի    զգացում, ինտելեկտ, կանխատեսելու    շնորհք,  հաճելի  շարժուձև, 

շրջապատի  հոգսերի   նկատմամբ  ուշադրություն, ինչպես նաև  երկխոսություն   վարելու   

կարողություն, ունակ   է  իր    ներկայացրած  ծրագրի  իրականացման   համար  ուղիներ   

մատնանշել`միաժամանակ    պատասխանատվություն   կրելով   նրա    արդյունքների  համար:  

Այսպիսով`   քաղաքական   լիդերությունը  առաջնորդների   և   շրջապատողների 

/զանգվածների/   միջև   փոխազդեցությունների    արդյունքն   է:  Այդ   փոխազդեցությունների 

արդյունքը  կարող  է    նպաստել  հասարակական    առաջընթացին   կամ  չեզոք  լինել   այդ    

առաջընթացի    նկատմամբ: 
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ՀՏԴ 159.9                                                                                    Հոգեբանություն 
 

ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ 
 

Գոհար ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր` ³ Ýã³ ÷ ³ Ñ³ ë ¹³ ï ³ å ³ ñï Û³ É, Ñá·»³ Ë ï áñáßáõÙ, LQT (»é³ ã³ ÷ ï íÛ³ ÉÝ»ñÇÑ³ Ù³ Ï³ ñ·)- 

Ñá·»³ Ë ï áñáßÇãÝÛáõÃÇÑ³ í³ ù³ ·ñÙ³ ÝÑ³ Ù³ Ï³ ñ· í»ñÇÝï »·ñáõÙ ¨ ÏñÏÝ³ Ñ³ Ýó³ ·áñÍáõÃÛ³ Ý Ï³ ÝË áõÙ, 

Ñá·»³ Ë ï áñáßÇã ³ ßË ³ ï ³ Ýù, ¹»é³ Ñ³ ëáõÃÛ³ Ý ï ³ ñÇù, ùñ»³ Ï³ ï ³ ñáÕ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ñÏ, Ñá·»Ã»ñ³ å ¨ï ÇÏ 

Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ, Ñá·»×ßï ÏáÕ³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù, Ñáõ½³ Ï³ Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ : 

Ключевые слова - несовершеннолетний заключенный, психодиагностика, система получения психодиагностического 

материала, реинтеграция в общество и предотвращение рецидива, психодиагностическая работа, возраст 

несовершеннолетия, уголовно-исполнительное  учреждение, психотерапевтическое воздействие, психокоррекционное 
действие, эмоциональная установка. 

 Keywords - underage prisoner, psychodiagnostics, (life, question, test), system collecting psychodiagnostic information, social 

reintegration and prevention of relapses and underage prisoner's further criminalization, psychodiagnostic work, juvenile age, 
criminal executive institution, psychotherapeutic impact, psycho corrective action, emotional attitudes. 

 

Г.Григорян 

Современные проблемы психодиагностики при работе с несовершеннолетними осужденными 

 

Каждая психодиагностическая работа с несовершеннолетними осужденными начинается с составления 

LQT трехмерной системы изучаемого явления. Сегодня в нашей стране с большим трудом добывается 

психологически значимая информация и, особенно, информация, касаемая закрытой группы 

несовершеннолетних осужденных. Процессы конфронтации ,,мы-они'', создание конфиденциальной зоны, 

достижение эмоционального контакта являются очень непростыми процессами. Отсутствие 

психологических лабораторий, необходимой материально-технической базы ставят исследователя в 

ограниченные рамки и значительно сокращают число точных и продуктивных исследований. 

Так, в нашей стране темп развития современной психодиагностики оставляет желать лучшего.  

Группа несовершеннолетних осужденных требует особо бережной психологической работы. Необходимо 

сконцентрировать все усилия в процессе всестороннего изучения психических процессов  несовершеннолетнего 

осужденного, выявить степень криминализации их установок, и обеспечить нормальную реинтеграцию в 

современное общество. 

Как таковые можно предложить психотерапевтические методики и психологические игры, используемые с 

давних пор, которые можно условно назвать ''катарсис'' и ''десенсибилизация''. Оба имеют особенность 

расслабления психики и освобождают  несовершеннолетнего осужденного от негативного влияния мест 

лишения свободы.  

 

G.Grigoryan 

Current Problems of Psychodiagnostics in Working with Underage Convicts 

 

Each psychodiagnostical research with juvenile prisoners begins from building LQT triple system image for 

researched psychological phenomenon. Nowadays an independent researcher comes across with many complications 

while gathering essential information. Especially when this information touches such a ―close‖ group as a group of 

underage convicts. It‘s a very complicated and time-consuming process to find the keys for overcoming the ,,we-they,, 

confrontation and establishing confidence zone /creating emotional contact/. The lack of psychological laboratories 

also decreases the level of opportunities to make reliable and correct studies. So the psychodiagnostical perspectives in 

our country still remain far from being called ,, satisfying,,.  

However, the group of underage convicts requires careful approach. It is necessary to concentrate all the attempts 

to study psychic processes and the level of underage convicts‘ attitudes‘ criminalization and to offer practical steps how 

to prevent further criminalization of emotional attitudes and to improve their successful reintegration in society. As 

those some projective methods and psychological games are offered, which are widely used in psychotherapy all over 

the  years. These are conditionally called ,,catharsis,, and ,,desensibilization,,. Both are special methods for 

downloading the emotional sphere and help an underage convict to neutralize the negative influence of the prison.   

 
Յուրաքանչյուր հոգեախտորոշիչ աշխատանք անչափահաս դատապարտյալի հետ սկսվում է LQT 

եռաչափ համակարգի կառուցումով: Այսօր մեր երկրում մեծ դժվարությամբ է հավաքագրվում 
հոգեբանորեն նշանակալի ինֆորմացիան և հատկապես այն ինֆորմացիան, որն առնչվում  է 
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դատապարտյալների  <<փակ>> խմբի հետ: <<Մենք-նրանք>> հակամարտության հաղթահարման, 
վստահության գոտու ստեղծման, էմոցիոնալ կոնտակտի հաստատման գործընթացներն ամենևին էլ 
դյուրին գործընթացներ չեն: Հոգեբանական լաբորատորիաների և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 
բազայի բացակայությունը զգալիորեն նվազեցնում է ճշգրիտ և արդյունավետ հետազոտությունների 
քանակը:  

Անչափահաս դատապարտյալների խումբը պահանջում է առավել զգուշավոր մոտեցում: Անհրաժեշտ 
է կենտրոնացնել բոլոր ջանքերը` անչափահաս դատապարտյալի հոգեկան երևույթների համակողմանի 
ուսումնասիրության, նրա դիրքորոշումների քրեականացման մակարդակի բացահայտման և 
ժամանակակից հասարակության մեջ նրա պատշաճ վերինտեգրման ուղղությամբ: 

Այդ ջանքերը գործնականորեն կյանքի կոչելու համար կարելի է օգտագործել վաղուց ի վեր 
հոգեբանական պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող տեխնիկաներ, օրինակ` <<կատարսիս>>-ն ու 
<<դեսենսիբիլիզացիա>>-ն, որոնք ունեն հոգեկանը լիցքաթափող հատկություն և կարող են ազատագրել 
անչափահաս դատապարտյալի հոգեկանը ազատազրկման վայրերի բացասական ազդեցությունից: 

 
Վերջին տասնամյակում հասարակության մեջ կատարված ախտաբանական 

փոփոխությունները, այդ թվում սոցիալական շերտավորման խորացումը, մասսայական 

ագրեսիան, նյարդային և հոգեկան հիվանդությունների ավելացումը հանգեցրին այնպիսի 

իրավիճակի, որ դժվարացավ հոգեկան երևույթների ճիշտ ախտորոշման, հոգեշտկման, 

հոգեկարգավորման և առավել ևս բուժման գործընթացը: Այդ գործընթացը կրկնակի անգամ 

ավելի է բարդանում մեր հանրապետությունում: Ճիշտ ախտորոշման համար անհրաժեշտ 

լաբորատորիաների բացակայությունը, ազգային մտածելակերպի առանձնահատկություններին 

ադապտացված մեթոդիկաների և տեխնիկաների անկատարությունը, հոգեախտորոշման 

հնարավորություններից օգտվելու կուլտուրայի ցածր մակարդակը կանգնեցրին 

անհաղթահարելի գիտական և տեսագործնական խոչընդոտների առջև: Ներկայումս մեր 

հանրապետությունում պատրաստվում են հոգեբան մասնագետներ, ակտիվորեն գործում են 

հոգեբանների ասոցիացիաներ, կազմակերպվում են ակտիվ պրակտիկաներ, սակայն կարծեք 

թե սայլը տեղից չի շարժվում: Պատճառը թերևս այն է, որ այս ամենին պակասում է 

կազմակերպված կենտրոնացված քաղաքականությունը և պետական հովանավորությունը: 

Արդյունքում մեր ուսանողները զրկվում են նույնիսկ ամենապարզ, ասենք ‹‹զգայության շեմի 

չափման›› կամ ‹‹Վեբեր-Ֆեխների օրենքի›› հավաստիությունը ստուգելու հնարավորությունից: 

Այս պարագայում ելքը միայն մեկն է. որքան հնարավոր է շատ տեսական գիտելիքներ հավաքել 

ուսումնասիրվող երևույթի մասին և սեփական ուժերով ու հնարավորություններով փորձել 

հետազոտական նյութ հավաքագրել՝ այդպիսով փրկելով հոգեաշտորոխումը՝ կեղծ կատեգորիա 

դառնալու վտանգից: Սակայն, այս ճանապարհին ևս անկախ հետազոտողի համար 

դժվարությունները շատ են: Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասավանդող 

մասնագետները պարզաբանումներ են տալիս հոգեախտորոշիչ աշխատանքի ընդհանուր 

բնույթի, ուղիների և մեթոդաբաության մասին, բայց շատ դեպքերում վարանում են 

մասնագիտական գիտելիքները կիսել ապագա մասնագետների հետ՝ խուսափելու համար 

հետագա հնարավոր մրցակցությունից: Ուսումնական գործընթացում չեն բացահայտվում 

կոնկրետ ձևեր, մեթոդներ, տեխնիկաներ կոնկրետ պրոբլեմային իրավիճակի հետ աշխատելու 

համար: Իսկ այն սակավաթիվ ու կարճատև փորձուսուցումները, որոնք կազմակերպում են 

ուսումնական հաստատությունները, ի զորու չեն լինում ծառայել իրենց բուն նպատակին, այն է` 

զինել ուսանողներին պրակտիկ գիտելիքներով: Այս գործընթացը բարդանում է նաև օբյեկտիվ 

հիմքերի առկայությամբ, որոնք կարելի է պայմանականորեն բաժանել երկու խմբի: Առաջինը 

հոգեախտորոշիչ աշխատանքի բովանդակության հետ կապված դժվարություններն են: Դրանք 

են՝ 

 Հոգեախտորոշիչ աշխատանքը միշտ կոնֆիդենցիալ է 

 Հոգեախտորոշիչ յուրաքանչյուր իրադրություն եզակի է, չկան իրար նման երկու 

պրոբլեմային իրավիճակներ 
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 Արտասահմանյան առաջադեմ փորձը չի կարելի միանշանակորեն տեղափոխել 

հայկական իրականության մեջ 

Երկրորդ խումբ դժվարությունները, այսպես կոչված, տեխնիկական դժվարություններն են՝ 

 Չկան հոգեբանական լաբորատորիաներ 

 Չկա կայացած և հարուստ նյութատեխնիկական բազա: 

Այս ամբողջ գործընթացն ավել է բարդանում, երբ տեղափոխվում ենք իրավաբանական 

հոգեբանության տիրույթ և հատկապես իրավաբանական հոգեբանության այնպիսի բնագավառ, 

որն առնչվում է պատիժ կրած և պատիժ կրող անձնավորության ուսումնասիրության հետ: 

Վերջիններիս շարքում առավել նուրբ մոտեցում է պահանջում անչափահաս դատապարտյալի 

անձի ուսումնասիրությունը: Այս խմբի մեջ միավորվում են երկու խոցելի հասկացություններ՝ 

անչափահաս և դատապարտյալ: Դեռահասության տարիքը համարվում է բարդ թե 

ուսումնասիրության առումով և թե հոգեախտորոշիչ աշխատանքի բանալի համարվող 

հուզական կոնտակտի հաստատման առումով: Իրավիճակն ավել է բարդանում, երբ դեռահասը, 

կատարելով որևէ հանցագորցություն կամ իրավախախտում, անցնում է քրեադատավարական 

պրոցեսի բոլոր փուլերով և հայտնվում ազատազրկման վայրում, ուր միանգամից փոխվում է ոչ 

միայն սոցիալական միջավայրը, այլև զգալի դեգրադացիայի է ենթարկվում նրա ներհոգեկան 

կյանքը:  

Անչափահաս դատապարտյալի հետ հոգեախտորոշիչ աշխատանքն ունի իր 

առանձնահատկություններն ու հիմնախնդիրները: Փորձենք բացահայտել մեր իրականության 

մեջ անկախ հետազոտողի առջև ծագող դժվարությունները: Ներկայումս ԼՂՀ-ում գոյություն 

չունի քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ իրենց պատժաժամկետն անցկացնեն 

անչափահաս դատապարտյալները: ՀՀ-ում այդպիսի կենտրոնացված հիմնարկ է ‹‹Աբովյան›› 

ՔԿՀ-ի անչափահասների տեղամասը, ուր մուտք գործելու համար պետք է ստանալ 

Արդարադատության նախարարության Քրեակատարողական վարչության պետի, այնուհետև, 

այդ նույն վարչության սոցիալ-հոգեբանական բաժնի պետի, հետո` մասնագիտացված 

հիմնարկի պետի և այդ հիմնարկի սոցիալ-հոգեբանական բաժնի պետի համաձայնությունը և 

նոր միայն հսկիչ-դաստիարակների ուղեկցությամբ և ներկայությամբ փորձել հոգեախտորոշիչ 

աշխատանք իրականացնել որևէ անչափահաս դատապարտյալի հետ: Ավելորդ է նշել, որ նման 

պարագայում հետազոտվողի հետ հւզական կոնտակտի հաստատման, զրույցի և առավել ևս 

որևէ հավաստի ինֆորմացիայի ստացման մասին խոսք լինել չի կարող: Այնինչ, եվրոպական 

երկրներում նման տիպի հաստատություններն ավելի թափանցիկ են աշխատում և բաց են լայն 

հասարակայնության համար (վերջերս Հայաստանում գտնվող նորվեգացի փորձագետների 

խումբն այցելել էր անչափահաս դատապարտյալների տեղամաս և ծանոթացել իրավիճակին 

տեղում: Նրանք ուղղակի զավեշտ էին համարում այն փաստը, որ ազատազրկման վայրերում 

աշխատող հոգեբանները պարտավոր էին համազգեստ կրել, ինչպես մնացած բոլոր 

աշխատողները): 

Այսօր թե՛ անչափահաս դատապարտյալների հետ աշխատելիս, թե՛ ցանկացած տիպի 

հոգեախտորոշիչ աշխատանքում հոգեբանական նշանակալիություն ունեցող ինֆորմացիայի 

ստացման ամենաարդյունավետ ուղիներից է համարվում տվյալների հավաքագրման LQT 

եռաչափ համակարգը /1/: Պարզենք այս համակարգի ամփոփ բովանդակությունը. 

1. L տվյալներ/life-կյանք/- սրանք իրական կյանքում որևէ հոգեկան երևույթի դրսևորման 

գրանցման միջոցով ստացվող տվյալներն են: Որպես այդպիսիք` հոգեբանական 

պրակտիկայում օգտագործվում են փորձագիտական գնահատականները: Ընտրվում են 

այնպիսի մարդիկ, որոնք լավ ծանոթ են փորձարկվողի հետ, և նրանց խնդրում են գնահատել 

հետաքրքրող հոգեկան երևույթի արտահայտվածության աստիճանը: L տվյալների 

հուսալիության բարձրացման համար մշակված են փորձագիտական գնահատականներին 

ներկայացվող պահանջներ՝ 

 Գնահատվող հատկությունները պետք է ձևակերպվեն դիտվող երևույթի տերմիններով 
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 Փորձագետը պետք է հնարավորություն ունենա դիտել գնահատվողի վարքագիծը 

բավական երկար ժամանակահատվածում 

 Մեկ գնահատվողի համար անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը տասը փորձագետ 

 Հետազոտության մեջ հարկ է ներգրավել գնահատվող անձի հետ տարբեր 

հարաբերություններով կապված փորձագետներ: 

2. Q տվյալներ /question-հարց բառից/-տվյալների այս տիպն ստացվում է հարցարաններով 

ու ինքնագնահատականի ախտորոշման տարբեր մեթոդիկաներով: Անչափահաս 

դատապարտյալները կարող են միտումնավոր խեղաթյուրել Q տվյալները: Դրա պատճառը 

կարող են լինել հետազոտվողի ցածր մտավոր կարողությունները, սխալ էտալոնների 

գործածումը, ինքնադիտման համար կարևոր նշանակություն ունեցող գիտելիքների 

բացակայությունը/3/: 

3. T տվյալներ /test-ստուգել բառից/-սրանք օբյեկտիվ թեսթերի միջոցով ստացվող 

տվյալներն են, որոնք անց են կացվում խիստ վերահսկվող պայմաններում, երբ հետազոտվողը 

չգիտի, թե ախտորոշման գործընթացը կոնկրետ ինչ նպատակով է իրականացվում: Այս 

տվյալների օբյեկտիվությունը ձեռք է բերվում հետևյալ ուղիներով՝ 

 Թեստային գնահատականների հնարավոր խեղաթյուրումների տարատեսակների 

սահմանափակումներով 

 Հետազոտվողների հակազդումների հիման վրա ստացվող գնահատականների 

օբյեկտիվության գործածմամբ: 

Վերոհիշյալ երեք տվյալների ստացման շնորհիվ հնարավոր է դառնում կառուցել 

անչափահաս դատապարտյալի մոտ ուսումնասիրվող փոփոխականի LQT եռաչափ պատկերը: 

Ասենք, հետազոտողը նպատակ ունի ուսումնասիրել, օրինակ, էմպատիայի 
արտահայտվածության աստիճանը անչափահաս դատապարտյալների շրջանում: Նա նախ 

դիմում է L տվյալների օգնությանը` գտնում է ախտորոշվող հատկությանը լավագույնս ծանոթ 

տեսաբանների, կալանավայրերում աշխատած դաստիարակների, քննչական մեկուսարանի 

հսկիչների, որոնք պարզաբանումներ են տալիս հետազոտվող որակի մասին՝ ելնելով իրենց 

դիտարկումներից ու մասնագիտական փորձից: Այնուհետև հետազոտությունը տեղափոխվում է 

պրոյեկտիվ մեթոդիկաների և ինքնադիտման փուլ: Հետազոտվողին առաջադրվում են այնպիսի 

առաջադրանքներ, որոնք կբացահայտեն նրա չգիտակցված կամ թույլ գիտակցված հոգեկան 

ապրումները և միևնույն ժամանակ նրան կթողնեն անտեղյակ հետազոտության բուն նպատակի 

և վերջնական արդյունքի մասին: Հետո հոգեախտորոշիչ աշխատանքն ընթանում է T տվյալների 

ձեռք բերման ուղով: Սա հոգեախտորոշման առավել օբյեկտիվ չափումների դաշտն է: Եթե 

հետազոտվող որակը քանակապես չափելի կատեգորիա է, ապա ստացվում են որոշակի 

քանակական ցուցանիշներ, որոնք կարելի է բարելավել հատուկ հոգեբանական քայլերի 

միջոցով: Օրինակ, հոգեբանական պրակտիկայում օգտագործվում են էմպատիայի 

ախտորոշման երկու մեթոդիկաներ՝ էգոիստական և ալտրուիստական էմպատիայի 

արտահայտվածության չափման /4/: Ալտրուիստական էմպատիան ավելի դժվար է ենթարկվում 

ախտորոշման և պահանջում է հետազոտվողի ավելի բարձր կոգնիտիվ մակարդակ: Եթե 

հետազոտվող անչափահաս դատապարտյալի մոտ առկա է էգոիստական էմպատիայի բարձր 

մակարդակ, դա նշանակում է, որ հետազոտողը կարող է պրակտիկ քայլերի միջոցով հասնել 

ալտրուիստական էմպատիայի հասունացմանը: 

Երբ այս երեք տիպի տվյալները հավաքագրված են, հետազոտողը կարող է անցնել կապերի 

ու կորելյացիաների բացահայտմանը, որոնք առկա են ուսումնասիրվող փոփոխականի և 

մնացած հոգեկան երևույթների միջև: Այսպես, էմպատիայի ցածր մակարդակը զուգակցված է 

լինում անձնային տագնապայնության և միայնակության սուբյեկտիվ զգացողության բարձր 

մակարդակի հետ: Իսկ էմպատիայի բարձր մակարդակը՝ հուզական արձագանքողականության 

և կոգնիտիվ մակարդակի զարգացվածության հետ: 

Հոգեախտորոշիչ աշխատանքն, այդպիսով, ամբողջությամբ հանգում է հոգեբանական 

նշանակալիություն ունեցող ինֆորմացիայի հավաքագրման և այդ ինֆորմացիայի ճիշտ և 
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տեղին օգտագործման գործընթացին: Ներկայումս մեր հանրապետությունում գործող 

ազատազրկման վայրերում և մեկուսարաններում տիրող իրավիճակն այնպիսին է, որ ոչ թե 

շտկում և վերադաստիարակում է դատապարտյալին, այլ նախապատրաստում է նրան 

կրկնահանցագործությունների և իրավախախտ վարքագծի զարգացման այլ ձևերի: 

Կալանավայրն ամբողջ կյանքի համար վարքի ձևեր ու ստերեոտիպեր է կառուցում 

դատապարտյալի մեջ, որոնցից ազատվելը գրեթե անհնար է լինում: 

Այդ պատճառով հոգեախտորոշիչ աշխատանքից ստացված գիտելիքները պետք է 

օգտագործել պրակտիկ հոգեթերապևտիկ ուղիների որոնման մեջ: Պետք է գտնել քայլեր, որոնց 

կիրառումն անչափահաս դատապարտյալների շրջանում թույլ կտա չեզոքացնել կալանավայրի 

բացասական ազդեցությունը, մասնավորապես, կցրի անչափահաս դատապարտյալի վախերն 

ու տագնապները, կոչնչացնի նրանց անպետքության զգացումը, կապահովի նրանց հաջողված 

վերինտեգրացիան ժամանակակից հասարակության մեջ, թույլ կտա հետագայում աշխատանք 

գտնել և հրաժարվել կրկնահանցագործության գաղափարից: 

Որպես այդպիսի քայլեր` կարելի է առաջարկել հոգեթերապևտիկ պրակտիկայում վաղուց ի 

վեր կիրառվող երկու տեխնիկաներ, որոնց մասսայական օգտագործումը կալանավայրում 

կարելի է իրականացնել հոգեբանական խաղի տեսքով: Դրանք են <<կատարսիս>>-ը և 

<<դեսենսիբիլիզացիա>>-ն: Երկուսն էլ ունեն հոգեկանը լիցքաթափող հատկություն: 

Հետազոտողը պետք է առաջարկի անչափահաս դատապարտյալին բազմակի անգամ պատմել 

իր ապրումների մասին, բառերով վերարտադրել սեփական զգացմունքները, մանրամասն 

վերհիշել ամեն մի օր՝ մեկուսարանից մինչև դատարանի դահլիճ և քրեակատարողական 

հիմնարկ: Ենթադրվում է, որ այս դեպքում բացասական հուզական դիրքորոշումներն 

ախտաբանական կուտակումների տեսքով չեն մնա հետազոտվողի գիտակցության մեջ: 

Այսպիսով հոգեախտորոշման ամենաարդիական հիմնախնդիրը համարվում է հոգեկան 

երևույթների ուսումնասիրությունը, որոնք առաջնային նշանակություն ունեն անձի հոգեկանի 

զարգացման ուղիների հետազոտման ոլորտում: Եվ, կախված այն բանից, թե որքան հաջողված 

է ախտորոշման գործընթացը, այնքան ավելի դյուրին կընթանան հոգեթերապևտիկ և 

հոգեշտկողական ներգործությունները:  
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ՀՏԴ 371 À                                                                                                               Ø ³ ÝÏ³ í³ ñÅáõÃÛáõÝ 

 

¸ ՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ  

ê áõë³ ÝÝ³  ¶ԱԼՍՏՅԱՆ 
 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñª ´ ³ ñáÛ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñ, ³ ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝùÝ³ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝ, µ³ ñÇ, ã³ ñ, Ý³ Ë ³ ÝÓ, 

ÁÝï ³ ÝÇù, »ë, ¹å ñáó, ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý, Ë Ý¹ÇñÝ»ñ: 

Ключевые слова: Мораль, отношения, ценности, самовоспитание, добрый, зло, зависть, семья, школа, совместные задачи. 

Key words: Morality, relationship, values, self education, kind, bad, envy, family, school, common issues. 

 
С.Галстян 

Несколько вопросов нравственного воспитания школьников  

 

Семья основа и зеркало общества. Родитель и воспитатель должен видеть в мальчике будущего мужчину, 

а в девочке - мать. Вот почему семья и школа имеют общую цель и совместные задачи в  формировании 

моральных основ  личности. 

Осуществление этих задач возможно лишь в совместной творческой работе. 

 
S.Galstyan 

Some Questions of Moral Education of Pupils 

 

Family is the basis and mirror of the society. Parent s and the tutors have to see a future man in a boy, and a mother 

in a girl. That is why family and school have a common goal and joint tasks in formation the moral bases of the 

personality. 

Implementation of these tasks is possible only in joint creative work. 

 

À Ýï ³ ÝÇùÁ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Û³ Ý ÑÇÙùÝ ¿, ³ é³ ÝóùÁ, Ñ³ Û»ÉÇÝ: 

Ì ÝáÕÁ, ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏÁ å »ï ù ¿ ï Õ³ ÛÇ Ù»ç ï »ëÝÇ ³ å ³ ·³  ÁÝï ³ ÝÇùÇ ÑáñÁ, ³ ÕçÏ³  Ù»çª ÙáñÁ: 

² Ñ³  Ã » ÇÝãáõ ÁÝï ³ ÝÇùÁ ¨ ¹å ñáóÁ áõÝ»Ý ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñ, ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñ ³ ÝÓÇ 

Ó¨³ íáñÙ³ Ý, µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý Ñ³ ëáõÝáõÃ Û³ Ý ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃ Û³ Ý ·áñÍáõÙ: 

² Û¹ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³ ·áñÍáõÙÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ ÙÇ³ ÛÝ áõëáõóãÇ ¨ ÍÝáÕÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý Ï³ å »ñÇ, Ýñ³ Ýó 

Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáõÃ Û³ Ý, ÷ áË ÁÙµéÝÙ³ Ý ¨ ÷ áË û·ÝáõÃ Û³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ: 

 

 

Î ³ Ù³ Û³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ µ³ ñáÛ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã Å³ Ýï ³ Ë ï Áª Ù³ ñÙÝÇ:   

² ÝÓÝ³ Ï³ Ý ß³ Ñ»ñÝ ³ ñ¹³ ñ³ óÝáÕ µ³ ó³ éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Á ù³ Ûù³ ÛáõÙ ¿ 

µ³ ñáÛ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý µáõÝ ·³ Õ³ ÷ ³ ñÁ:  

Î áÝëï ³ Ý Ø ³ Ý·áÝÇ 
   

´ ³ ñáÛ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ ñ¹áõ í³ ñí»É³ Ï»ñå Ç Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý Ûáõñ³ Ñ³ ï áõÏ Ó¨ ¿, Ï³ ñ·³ íáñáõÙ ¿ 

Ù³ ր¹áõ í³ ñí»É³ Ï»ñå Á ¨ ·Çï ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÇ µáÉáñ áÉáñï Ý»ñáõÙª 

³ ßË ³ ï ³ ÝùáõÙ, Ï»Ýó³ ÕáõÙ, ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ, ³ ÝÓÝ³ Ï³ Ý, Ý»ñË Ùµ³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

´ ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ³ ÙÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ ¨ ï ³ ñ³ ÍíáõÙ »Ý µáÉáñ 

Ù³ ñ¹Ï³ Ýó íñ³ ª Ý»ñßÝã»Éáí ³ ÛÝ ÁÝ¹Ñ³ ÝáõñÁ ¨ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝÁ, áñÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ ÙÇçÙ³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Éáõë³ íáñ áõ Ï³ ÛáõÝ ³ é³ ÝóùÁ ¨ Ïáõï ³ ÏíáõÙ ¿ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý 

µ³ ½Ù³ ¹³ ñÛ³ Ý ÷ áñÓáõÙ: 

´ ³ ñáÛ³ Ï³ Ý í»Ñ áõ ³ ½ÝÇí Ù³ ñ¹Á Õ»Ï³ í³ ñíáõÙ ¿ ÏÛ³ ÝùáõÙ, ¹³ éÝáõÙ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ É³ í³ ·áõÛÝ 

³ ñÅ»ùÝ»ñÇ ÏñáÕÝáõ ³ ñ³ ñÇãÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ùµ: Æ ëÏ µ³ ñÇùÝ»ñÁ ³ ñï ³ ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ýå ³ ëï áõÙ »Ý Ù³ ñ¹áõ ÇÝùÝ³ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏÙ³ ÝÁ, ÇÝùÝ³ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï Ù³ ÝÁ: 

² ñï ³ ùÇÝ µ³ ñÇùÝ»ñ Ï³ ñáÕ »Ý Ñ³ Ý¹Çë³ Ý³ É ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý³ Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

Ùß³ ÏáõÛÃÇ ûµÛ»Ïï Ý»ñÁ: 

Ü »ñùÇÝ µ³ ñÇùÝ»ñÁ, ³ é³ Ýó áñáÝó ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿ Ù³ ñ¹áõ »ñç³ ÝÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³  ³ éáÕçáõÃÛáõÝÝ 

¿,Ñá·¨áñ ³ ßË ³ ñÑÇ Ñ³ ñëï áõÃÛáõÝÁ, ³ ÙµáÕç³ Ï³ Ý, Ï³ ÛáõÝ ³ ÝÓÁ, ÏÛ³ ÝùÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ É³ í³ ï »ë³ Ï³ Ý 

í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ: 

Ø ³ ñ¹áõ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý í³ ñùÁ,Ýñ³  Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,³ å ñáõÙÝ»ñÁ, ÙÕáõÙÝ»ñÁ, ·Ý³ Ñ³ ï íáõÙ »Ý 

µ³ ñáõ ¨ ã³ ñÇ ã³ ÷ ³ ÝÇßÝ»ñáí, å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í »Ý Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ ³ ñÅ³ ÝÇùÝ»ñÇ Çñ³ óÙ³ Ùµ: 

Ø ³ ñ¹áõ ³ ñÅ³ ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ· Ï³ ñáÕ եÝ Ñ³ Ù³ ñí»É ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ, ëï »ÕÍ³ ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, 

ÙÛáõëÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ Ýµ³ ÝáõÃÛáõÝÁ: 
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Չ³ ÷ ³ ÝÇßÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·áõÙ ÏÛ³ ÝùáõÙ ³ ÝÓÇ Ù»ç Ó¨³ íáñíáõÙ »Ý µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý 

ß³ ñÅ³ éÇÃÝ»ñÇ Ï³ Ù µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ÙÕáõÙÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·: 

´ ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ß³ ñÅ³ éÇÃÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³ Ï³ Ù³  ¨ ÇÝùÝ³ Ï³ Ù: úñÇÝ³ Ïª »ñµ Çñ³ íÇ×³ ÏÁ 

å ³ Ñ³ ÝçáõÙ ¿ û·ÝáõÃÛáõÝ áñ¨¿ Ù³ ñ¹áõ, Ù»ÏÁ û·ÝáõÙ ¿, áñáíÑ»ï ¨ ³ Û¹å »ë ¿ å ³ ï íÇñáõմ Ë ÇÕ×Á ¨ ³ ÛÉ 

Ï»ñå  Ý³  ãÇ Ï³ ñáÕ í³ ñí»É, ÇëÏ ÙÛáõëÁª áñáíÑ»ï ¨ ï »ëÝáõÙ ¿, áñ Çñ û·ÝáõÃÛáõÝÁ Ë Çëï  ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿: 

Ոñå »ë Ï³ ÝáÝ, Ù³ ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Çñ»Ýó Ù³ ñ¹³ í³ Û»É »Ý å ³ ÑáõÙ Í³ Ûñ³ Ñ»Õ ¹»å ùáõÙ, Çñ»Ýó 

¹ñë¨áñáõÙ »Ý »ë³ Ï»Ýï ñáÝ: 

Սáíáñ³ µ³ ñ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý Ñ³ ëáõÝáõÃÛ³ Ý Ñ³ ë³ Í Ù³ ñ¹Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ³ é³ Ýó ³ ñï ³ ùÇÝ 

í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃÛ³ Ý áñáßáõÙ ¿ Çñ í³ ñùÁ: Ü ³  ·ï ÝíáõÙ ¿ ³ ÝÓÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ³ ÛÝ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ íñ³ , áñÁ 

»ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ³ Ïï Çí í»ñ³ µ»ñÙáõÝù ÏÛ³ ÝùÇ, Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ¨ ÇÝùÝ Çñ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: ² Ñ³  Ã» ÇÝãáõ ¿ 

³ ëíáõÙ, áñ µ³ ñáÛ³ Ë áëáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³ Í ¿ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ á·áõ ÇÝùÝ³ í³ ñáõÃÛ³ Ý íñ³ : 

Ø ³ ñ¹Ý ÁÝ¹áõÝ³ Ï ¿ áõñ³ Ë ³ óÝ»Éáõ, »ñµ Ý³  Ñ³ ë»É ¿ ³ ÝÓÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý µ³ í³ Ï³ Ý µ³ ñÓñ 

Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ: ² ëáõÙ »Ýª Ï³ ñ»Ïó»É Ï³ ñáÕ »Ý Ù³ ñ¹ÇÏ, ÇëÏ áõñ³ Ë ³ óÝ»Éª ÙÇ³ ÛÝ Ññ»ßï ³ ÏÝ»ñÁ: Æ ñá°ù, 

áõñ³ խáõÃÛáõÝÁ ß³ ï  ³ í»ÉÇ Ñ³ ½í³ ¹»å  ¿ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ù³ Ý Ï³ ñ»ÏóáõÃÛáõÝÁ 

Ï³ Ù Ë Õ×³ Ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ: 

Ոõñ³ Ë áõÃÛáõÝÝ Ç å ³ ï ³ ëË ³ Ý ¹³ éÝáõÃÛ³ Ý ¨ ¹³ éÝáõÃÛáõÝÝ Ç å ³ ï ³ ëË ³ Ý áõñ³ Ë áõÃÛ³ Ýª ÍÝíáõÙ 

¿ Ý³ Ë ³ ÝÓÇó: 

º ñµ»ÙÝ Ë áëáõÙ »Ý ¦µ³ ñÇ§ ¨ ¦ã³ ñ§ Ý³ Ë ³ ÝÓÇ ·áÛáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ: ¦´ ³ ñÇÝ§ ÑÇ³ óÙáõÝù-Ý³ Ë ³ ÝÓÝ 

¿, ÇëÏ ¦ã³ ñÁ§ª ÃßÝ³ Ù³ Ýù-Ý³ Ë ³ ÝÓÁ: Ըëï  »ñ¨áõÛÃÇÝ ÑÇ³ óÙáõÝùÁ ³ Û¹å »ë ¿É ÑÇ³ óÙáõÝù ¿ ÙÝáõÙ, ÇëÏ 

³ Ñ³  ÃßÝ³ Ù³ ÝùÁ Ñ»Ýó Ý³ Ë ³ ÝÓÝ ¿ ¨ ÁÝ¹áõÝ³ Ï ¿ íÝ³ ë»Éáõ: 

Ø ³ ñ¹Á, Ç å ³ ï ³ ëË ³ Ý áõñÇß Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ½·³ óÙáõÝùÝ»ñÇ, Ñ³ Ïí³ Í ¿ Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý Ï³ Ù 

»ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ å ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³ É, Ï³ Ë í³ Í Ýñ³ ÝÇó, Ã» ÇÝãå »ë ¿ Ý³  í»ñ³ µ»ñíáõÙ ÇÝùÝÇñ»Ý ¨ 

áõñÇßÝ»ñÇÝ: º Ã» Ýñ³ Ý ·»ñ³ ÏßéáõÙ ¿ áõñÇßÇ µ³ ñ»Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÁ, Ý³  Ë Õ×³ Ñ³ ñíáõÙ ¿, 

Ï³ ñ»ÏóáõÙ, áõñ³ Ë ³ ÏóáõÙ: 

º Ã» Ýñ³  Ñ³ Ù³ ñ ³ Ù»ÝÇó µ³ ñÓñ ¿ Ýñ³  ë»÷ ³ Ï³ Ý ß³ Ñ»ñÁ ¨ å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ, Ý³  ÏáõÝ»Ý³  

»ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ å ñáõÙÝ»ñ: 

Ø ³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý ¨ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ å ñáõÙÝ»ñÁ ³ ñï ³ óáÉáõÙ »Ý Ù³ ñ¹áõ ³ ÝÓÁ, Ýñ³  

í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÁ Çñ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³ Ý¹»å , Ýñ³  µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: 

À Ý¹áõÝí³ Í ¿ Ñ³ Ù³ ñ»É, áñ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ å ñáõÙÝ»ñÝ ³ í»ÉÇ Ë Ã³ Ý³ ÛÇÝ, ³ í»ÉÇ ß³ ï  »Ý, ù³ Ý 

Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ ÝÁ: ¦ê »÷ ³ Ï³ Ý ß³ å ÇÏÁ Ù³ ñÙÝÇÝ ³ í»ÉÇ Ùáï  ¿§: 

² ÝíÇ×»ÉÇ ¿ ³ ÛÝ áñ ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ ¨ ¹å ñáóáõÙ ¹ñíáõÙ ¿ »ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ÝÓÇ ÑÇÙùÁ: ÐëÏ³ Û³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ Ýù ¿ ëå ³ ëíáõÙ Ñ»Ýó Çñ»Ýª »ñ»Ë ³ ÛÇÝ: º °í ÁÝï ³ ÝÇùÇ, »°í ¹å ñáóÇ Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ å ³ ñï ùÝ ¿ 

Ýñ³  ³ éç¨ µ³ Ý³ É µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ ³ ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ ßË ³ ñÑÁ, ï ³ É ÇÝùÝ³ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏÙ³ Ý ÑÙï áõÃÛáõÝÝ»ñ, 

³ ñÃÝ³ óÝ»É ÇÝùÝ³ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÙáõÝùÁ:  

º ñ»Ë ³ Ý áã ÙÇ³ ÛÝ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ûµÛ»Ïï  ¿, ³ ÛÉ̈  ëáõµÛ»Ïï : Ø Ç³ ÛÝ Ý³  ÇÝùÁ ÏÏ³ ñáÕ³ Ý³  

³ å ñ»É ¨ ëï »ÕÍ³ ·áñÍ»É Çñ ë»÷ ³ Ï³ Ý ÏÛ³ ÝùÁ: 

¸ ³ ëï Ç³ ñ³ ÏÝ»ñÇ ·áñÍÝ ¿ª ³ å ³ Ñáí»É ³ ÛÝ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ¨ Ñá·¨áñ ÏÉÇÙ³ Ý, áñáõÙ »ñ»Ë ³ Ý 

Ï½³ ñ·³ Ý³  µ³ ½Ù³ ÏáÕÙ³ ÝÇ ¨ Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ïáñ»Ý: 

ÐÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ ÝÓÁ ÙÇ³ ÛÝ ½µ³ ÕíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ Ñ³ ëï ³ ï áõÙáí, Çñ³ íի×³ ÏáõÙ 

×³ ñå Ïáñ»Ý ÏáÕÙÝáñáßí»Éáí, Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÝ»ñÝ Çñ»Ýó ß³ Ñ»ñÇÝ Í³ é³ յ»óÝ»Éáíª Ë ï ñáõÃÛáõÝ ã¹Ý»Éáí 

ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³ : ê áíáñ³ µ³ ñ ³ Û¹å ÇëÇÝÝ»ñÁ ³ Ýù³ Õ³ ù³ í³ ñÇ »Ý, ³ Ýï ³ Ïï , áõñÇßÝ»ñÇ ³ å ñáõÙÝ»ñÁ 

Ýñ³ Ýó ã»Ý Ñ»ï ³ ùñùñáõÙ: 

º Ã» ÏáÉ»Ïï ÇíáõÙ, ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ ÇßË áõÙ ¿ Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý, ÷ áË ³ ¹³ ñÓ û·ÝáõÃÛ³ Ý, Ñ³ ñ·³ ÝùÇ ¨ 

Ñ³ ëÏ³ óáÕáõÃÛ³ Ý ÙÃÝáÉáñï , »ë³ Ï»Ýï ñáÝ ³ ß³ Ï»ñï Ç Ñ³ Ù³ ñ µ³ ñ»Ýå ³ ëï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ ã»Ý 

ëï »ÕÍíáõÙ ³ Û¹ ·Í»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: Ն³  ëï Çå í³ Í ¿ ÉÇÝáõÙ ×Ýß»É, í»ñ³ ÑëÏ»É Çñ 

»ë³ Ï»Ýï ñáÝ ÙÕáõÙÝ»ñÁ, áñå »ë½Ç ßñç³ å ³ ï áÕÝ»ñÇ ³ ãքÇó ãÁÝÏÝÇ: 

à õëáõóÇãÁ, áõÙ ³ é³ ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ³ å ³ ·³  Ù³ ñ¹áõ, ù³ Õ³ ù³ óáõ ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ ß³ Ï»ñï Ç 

Ù»ç ë»ñÙ³ ÝÇ µ³ ñáõÃÛáõÝ, ÁÝÏ»ñ³ ëÇñáõÃÛáõÝ, ³ ½ÝíáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³ Ï³ é³ ÏÁª Ýñ³ Ýó Ù»ç ëå ³ ÝÇ 

»ë³ Ï»Ýï ñáÝ µáÉáñ ÙÕáõÙÝ»ñÁ, ù³ ÝÇ áñ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ Ù³ ñ¹Á, Çñ»Ý ëï áñ³ ¹³ ë»Éáí ³ Ù»Ý ÇÝã, 

¹³ éÝáõÙ ¿ ÏÛ³ ÝùÇ ³ Ù»Ý³ ¹Åµ³ Ë ï  ³ ñ³ ñ³ ÍÁ ³ ñï ³ ùÇÝ ßù»ÕáõÃÛ³ Ý, ëÇÝ ÷ ³ éùÇ, ï Çï ÕáëÝ»ñÇ 

ßÉ³óáõóÇã ÷³ÛÉÇ ï³Ï:…àñáíÑ»ï¨ ³Û¹åÇëÇÝÝ»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÏáñóÝáõÙ »Ý áõñ³Ë³Ý³Éáõ 

ÁÝ¹áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, ã»Ý Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ ÝÅ³ ñ»É ÏÛ³ ÝùÇ É³ íÝ áõ µ³ ñÇÝ, í³ ï Ý áõ ã³ ñÁ. 

ÝÛáõÃ³ å ³ ßï áõÃÛáõÝÁ ÙÃ³ ·ÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ï »ë³ ¹³ ßï Á, Ñá·¨áñ Ý»ñ¹³ ßÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 
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Î ñï ë»ñ ¹å ñáó³ Ï³ Ý ï ³ ñÇùÇ »ñ»Ë ³ ÝÝ»ñÇ Ù»ç Ó¨³ íáñíáõÙ »Ý Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý ¨ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ 

Ó¨»ñ: à õëáõóÇãÁ å »ï ù ¿ ³ ß³ Ï»ñï Ç Ù»ç ÁÝÃ³ óù ï ³  Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý Ñ³ ÏáõÙÝ»ñÇÝ, ù³ ÝÇ áñ Ý³  ³ Û¹ 

Ñ³ ë³ ÏáõÙ Ù»Í³ å »ë Ï³ Ë í³ Í ¿ Ù»Í³ Ñ³ ë³ ÏÇó ¨ Çñ»Ý áõ Çñ ßñç³ å ³ ï Á ·Ý³ Ñ³ ï áõÙ ¿ Ù»Í³ Ñ³ ë³ ÏÇ 

¹ÇñùáñáßáõÙÇó: 

² Ûë ³ éáõÙáí áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó ×Çßï  ÁÝï ñí³ Í ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ, Ã³ ï »ñ³ Ï³ Ý Ý»ñÏ³ Û³ óáõÙÝ»ñÇÝ, 

Ñ³ Ù»ñ·Ý»ñÇÝ Ñ³ ×³ Ë »ÉÁ ×ßÙ³ ñÇï  áõÕáõ íñ³  Ï¹Ý»Ý »ñ»Ë ³ ÛÇ Ý»ñùÇÝ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý áõÅ»ñÁ, áñáíÑ»ï ¨ 

»ñ»Ë ³ Ý ³ Û¹ Ñ³ ë³ ÏáõÙ Ñ»ßï áõÃÛ³ Ùµ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¿ ¹»å Ç ¹ñ³ Ï³ Ý Ñ»ñáëÁ: Ü ñ³  Ñá·ÇÝ ÷ Ë ñáõÝ ¿, 

ï å ³ íáñíáÕ, ¨ ³ í»ÉÇ ßáõï  ¿ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¹»å Ç µ³ ñÇÝ: 

º ñ»Ë ³ Ý ÏÛ³ ÝùáõÙ ¹»å Ç µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý Ñ³ ëáõÝáõÃÛ³ Ý ¿ ·ÝáõÙ µ³ ñ¹ áõÕÇÝ»ñáí: Ü ա å »ï ù ¿ 

Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÇ Ñ³ Ï³ ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ ÝÑ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ÇÙ³ óáõÃÛ³ Ý ¨ 

µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ÙÕáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨, Çñ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ å ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³ Éáõ ÙÇç¨, Çñ ÙÕáõÙÝ»ñÁ 

·Çï ³ Ïó»Éáõ ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛ³ Ý ¨ ¹ñ³ Ýù ·Çï ³ ÏóáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ÙÕ»Éáõ Ó·ï Ù³ Ý ÙÇç¨:  

à õëáõóÙ³ Ý ÁÝÃ³ óùáõÙ Ñ³ ëï ³ ï íáõÙ »Ý ³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ Ñ³ Õáñ¹³ ÏóÙ³ Ý ï ³ ñµ»ñ ï »ë³ ÏÝ»ñª ¨° 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ¨° Ùï »ñÙáõÃÛáõÝ, ¨° ë»ñ: Ð³ ×³ Ë  ³ Û¹å ÇëÇ Ï³ å »ñÁ ß³ ñáõÝ³ ÏíáõÙ »Ý ÙÇÝç¨ ÏÛ³ ÝùÇ 

í»ñçÁ: 

º Ã» ³ ß³ Ï»ñï Ý»ñÁ ÷ áË ³ ¹³ ñÓ »ë³ Ï»Ýï ñáÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí »Ý Ñ³ Õáñ¹³ ÏóÙ³ Ý Ù»ç Ùï ÝáõÙ, 

ÙÇÙÛ³ Ýó ÁÝÏ³ ÉáõÙ »Ý áñå »ë ë»÷ ³ Ï³ Ý µ³ ñ»Ï»óáõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ Ý, Áëï  »ñ¨áÛÃÇÝ ³ Ù»ÝÇó ³ é³ ç 

Ýñ³ Ýù ÏÇëáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÝÛáõÃ³ Ï³ Ý, å ñ³ Ïï ÇÏ Ï»óáõÃÛáõÝÁ: ¸ ³  Ñ³ Õáñ¹³ ÏóÙ³ Ý ÷ ³ Ï ·áñÍÇù³ ÛÇÝ 

Ó¨ ¿: 

º Ã» ³ ß³ Ï»ñï Ç Ñá·»µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ½³ ñ·³ ÝáõÙ ¿ ³ Ûë ÑáÕÇ íñ³  (ëñ³ Ý, Ù»Í³ å »ë Ýå ³ ëï áõÙ  »Ý ¨° 

ÍÝáÕÝ»ñÁ , ¨° áõëáõóÇãÝ»ñÁ, ¨° ÙÇç³ í³ ÛñÁ, áñï »Õ Ó¨³ íáñíáõÙ ¿ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ å ³  

Ñ»ï ³ ·³ ÛáõÙ Ýñ³ Ýù ÙÇÙÛ³ Ýó Ñ³ Ù³ ñ ¹³ éÝáõÙ »Ý ÁÝ¹³ Ù»ÝÁ ë»÷ ³ Ï³ Ý µ³ ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ Ýí³ ×»Éáõ 

ÙÇçáóª ½áõñÏ ëÇñáõó, Ñ³ Ù³ Ïñ³ ÝùÇó, Ñ³ ñ·³ ÝùÇó): 

º Ã» ³ ß³ Ï»ñï Ý»ñÁ ÙÇÙÛ³ Ýó ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ Çñ³ óÝáõÙ »Ý Ù³ ñ¹³ ëÇñ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, ³ å ³  

Ýñ³ Ýó ÙÇç¨ Ï³ ½Ù³ íáñíáõÙ ¿ µ³ ñÓñ³ ·áõÛÝ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ-³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ Ñ³ Õáñ¹³ ÏóáõÙ, áñáõÙ 

ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñÁ ÁÝÏ³ ÉáõÙ ¿ ÙÛáõëÇÝ áñå »ë ³ ÝÓÝ³ íáñáõÃÛáõÝ, ³ Û¹å ÇëÇ Ñ³ Õáñ¹³ ÏóÙ³ Ý 

¹»å ùáõÙ ³ ß³ Ï»ñï Ý»ñÁ û·ÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ Ýó, ÁÝ¹³ é³ çáõÙ Çñ³ ñ: Ü ñ³ Ýó ÙÇç¨ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ Í 

Ñ³ Ù³ Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ ¿ ÁÙµéÝáÕáõÃÛ³ Ý, Ï³ ñ»ÏóáõÃÛ³ Ý, ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí: 

² Ûë ¹»å ùáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ù»ÏÁ ¹³ éÝáõÙ ¿ ÙÛáõëÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý å ³ ÛÙ³ Ý, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ 

¹ñ³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝù ¿ óáõÛó ï ³ ÉÇë: 

º Ã» ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ù»ÏÇ Ù»ç Ñ³ ñուóáõÙ »Ý ·ñ·Çé, Ù»Õ³ ¹ñ»Éáõ ó³ ÝÏáõÃÛáõÝ, Ýß³ Ý³ ÏáõÙ 

¿, áñ Ý³  ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ýñ³ Ýó: ä ³ ï ×³ éÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³ å ñ»É³ Ï»ñå Á, Ùï ³ Í»É³ Ï»ñå Á, 

Ñ³ Õáñ¹³ ÏóÙ³ Ý »Õ³ Ý³ ÏÝ»ñÁ, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ: 

Ð³ ×³ Ë  ³ ß³ Ï»ñï Á Ùï ÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï  ¦Ï»ÕÍ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ Ý§, ¦Ï»ÕÍ ëÇñá§ 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃáõÝÝ»ñÇ ³ ÝÑ³ í³ ë³ ñáõÃÛ³ Ý, ×ÝßÙ³ Ý, å ³ Ûù³ ñÇ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: Ð³ ×³ Ë  

³ Û¹å ÇëÇÝÝ»ñÁ Ñ³ ßíÇ ã»Ý ³ éÝáõÙ ÁÝÏ»ñáç Çñ³ íáõÝùÁ ¨ ã»Ý »ÝÃ³ ¹ñáõÙ, áñ ¹ÇÙ³ óÇÝÁ å »ï ù ¿ áõÝ»Ý³  

ÁÝï ñáõÃÛ³ Ý, Ï³ ñÍÇùÇ Çñ³ íáõÝù: 

º Ã» ÍÝáÕÁ, ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáÕÁ ÙÇ ½³ Ýó³ Ýùáí ¿ ·Ý³ Ñ³ ï áõÙ »ñ»Ë ³ ÛÇ ³ ÙµáÕç ³ ÝÓÁ, ãÇ ·ÝáõÙ 

»ñ»Ë ³ ÛÇÝ ÁÝ¹³ é³ ç, Ýñ³ Ý Ñ³ ëÏ³ Ý³ Éáõ, áõÕÕáõÃÛáõÝ ï ³ Éáõ ó³ ÝÏáõÃÛáõÝ ãÇ ¹ñë¨áñáõÙ, »ñ»Ë ³ ÛÇ Ù»ç 

³ ëï Ç×³ Ý³ µ³ ñ å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙÝ»ñ »Ý ëï »ÕÍվáõÙ, áñ ÇÝùÝ ³ ÛÝå ÇëÇÝ ¿, ÇÝãå Çë ÇÝ Çñ í³ ñùÝ ¿, áõ 

ÇÝùÁ ëÇñ»Éáõ µ³ Ý ã¿: Ê ñ³ Ë áõë»ÉÇ ¿ »Ã» Ù»Í³ Ñ³ ë³ ÏÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ »Ý »ñ»Ë ³ ÛÇ Ñ³ Ý¹»å  

í»ñ³ µ»ñÙáõÝùÝ»ñÝ ³ é³ ÝÓÝ³ óÝ»É Ýñ³  ½³ Ýó³ ÝùÝ»ñÇ ·Ý³ Ñ³ ï áõÙÇó, å ³ ï ñ³ ëï  »Ý Ý»ñ»É ¨ û·ÝáõÙ 

»Ý »ñ»Ë ³ ÛÇÝ áõÕÕí»Éáõ: Ø »Í³ Ñ³ ë³ ÏÝ»ñÇ ³ Û¹å ÇëÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ýå ³ ëï áõÙ ¿ Ýñ³ Ý,áñ »ñ»Ë ³ ÛÇ 

Ù»ç Ó¨³ íáñíáõÙ ¿ Çñ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ ¹ñ³ Ï³ Ý í»ñ³ µ»ñÙáõÝù, Çñ ³ ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÙµéÝáõÙ, 

Çñ í³ ñùÁ Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍ»Éáõ ÙÕáõÙ: 

à õëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ »ñ»Ë ³ ÛÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÷ áւÉ»ñÇ µ³ ñ¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ Û³ ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÝáõÙ, áñ 

¹å ñáó³ Ï³ ÝÁ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ ¿ ¹áõñë å ñÍÝ»É ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í ¹å ñáó³ Ï³ Ý Ï³ ñ· áõ Ï³ ÝáÝÇ 

ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñÇó, Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñ»É Ï³ ñ·³ å ³ ÑáõÃÛ³ Ý ë³ ÑÙ³ Ý³ ÷ ³ ÏáõÙÝ»ñÁ: 

Ø Çßï  ¿É Ù»Í Ùï ³ ÍáÕÝ»ñÁ ·ï »É »Ý, áñ ÁÝï ³ ÝÇùÁ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ÑÇÙùÝ ¿: ² Û¹ ÇëÏ å ³ ï ×³ éáí 

ÍÝáÕÁ, ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏÁ å »ï ù ¿ ï Õ³ ÛÇ  Ù»ç ï »ëÝÇ ³ å ³ ·³  ÁÝï ³ ÝÇùÇ ÑáñÁ, ³ ÕçÏ³  Ù»çª ÙáñÁ: 

¸ ³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ å »ï ù ¿ Ï³ éáó»É ³ ÛÝå »ë, áñå »ë½Ç ÙÛáõë ³ ñÅ³ ÝÇùÝ»ñÇ ÃíáõÙ ³ ÕçÇÏÝ»ñÁ 

Ó»éù µ»ñ»Ý å ³ ï ß³ ×³ ½·³ óáõÙ, Ñ³ Ùµ»ñ³ ï ³ ñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ï Õ³ Ý»ñÁª í×é³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ ¨ 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛ³ Ý ½·³ óáõÙ: 

Հ³ ×³ Ë  Ñ³ ÝÓÝ³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ ï ³ ñÙ³ Ý ·»ñ³ å ³ ï íáõÃÛáõÝÁ ï ³ ÉÇë »Ý ³ ÕçÇÏÝ»ñÇÝ, ù³ ÝÇ 

áñ Ýñ³ Ýù ³ í»ÉÇ å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï áõ, å ³ ñï ³ ×³ Ý³ ã »Ý: 
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Î ³ ñ»ÉÇ± ¿ ³ ñ¹Ûáù ëå ³ ë»É, áñ Ýñ³ Ýù Ñ»ï á ÁÝï ³ ÝÇùáõÙ ÏÏ³ ñáÕ³ Ý³ Ý »ñç³ ÝÇÏ ÉÇÝ»É,»Ã» Ýñ³ Ýù 

Ù³ ÝÏáõó Ûáõñ³ óñ»É »Ý ³ ñÑ³ Ù³ ñհ³ Ýù ï Õ³ Ù³ ñ¹áõ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ ¨ Çñ ·»ñ³ ½³ ÝóáõÃÛ³ Ý å ³ ñÍ»ÝÏáï  

·Çï ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ Ý³  Ï³ ñá±Õ ¿ Ñ³ ñ·³ ÝùÇ, ÷ áË ³ ¹³ ñÓ ëÇñá ÑáõÛë áõÝ»Ý³ É: 

² Ûëå ÇëÇ ÙÃÝáÉáñï áõÙ »Ý ÍÝíáõÙ ÃáõÛÉ ï Õ³ Ù³ ñ¹ÇÏ, áñáÝù ¹ñë¨áñáõÙ »Ý Ï»ÕÍ ï Õ³ Ù³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ 

í³ ñù,áñÁ ÉÇóù³ íáñí³ Í ¿ ï Ñ³ × Ñ»ï և³ ÝùÝ»ñáí: 

´ ³ ñáÛ³ Ï³ Ý ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ß³ ï  Ë áë»É, Ã»ñ¨ë ³ ÛÝ ãÁÝ¹Ñ³ ï íáÕ 

å ñáó»ë ¿: 

º í ÙÇ µ³ Ý ß³ ï  å ³ ñ½áñáß ¿, áñ ÁÝï ³ ÝÇùÁ ¨ ¹å ñáóÁ áõÝ»Ý ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñ, ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý 

Ë Ý¹ÇñÝ»ñ ³ ÝÓÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý, µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý Ñ³ ëáõÝáõÃÛ³ Ý ¹³ ëï Ç³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ·áñÍáõÙ:  

² Û¹ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³ ·áñÍáõÙÁ ÑÝ³ ñ³ íáñ ¿ ÙÇ³ ÛÝ áõëáõóãÇ ¨ ÍÝáÕÇ ëï »ÕÍ³ ·áñÍ³ Ï³ Ý Ï³ å »ñÇ, 

Ýñ³ Ýó Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáõÃÛ³ Ý, ÷ áË ÁÙµéÝÙ³ Ý ¨ ÷ áË û·ÝáõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ: 
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А. Даниелян 

Участие частных компаний в вооруженных конфликтах:  

Последствия в международном гуманитарном праве 

 

В течение последних лет резко увеличилось  число и роль частных военных компаний и частных охранных 

компаний, работающих в условиях вооруженного конфликта. Найм военных услуг со стороны  отдельных  лиц 

и частных фирм развился в сфере, которую невозможно было предвидеть ранее. В многих странах частные 

компании работают в правовом вакууме, что приводит к новым вопросам в международном  гуманитарном  

праве (МГП).   

В этой статье нет суждений о законности частных подрядчиков, она не оценивает преимущества и 

недостатки государств и других субъектов, которые обращаются  к услугам частных компаний. С одной 

стороны она анализирует статус персонала частной кампании  с точки зрения   международного 

гуманитарного права. С другой стороны, она обсуждает, какими будут последствия для государства, 

заключившего  договор с такими компаниями, в случае,  если их персонал совершил нарушение международного 

права. 

              

Ա. Դանիելյան 
Մասնավոր ընկերությունների մասնակցությունը զինված ընդհարումներին. Հետևանքները 

միջազգային մարդասիրական իրավունքում 
 

Վերջին տարիներին կտրուկ աճել է զինված հակամարտություններում մասնավոր զինվորական 
ընկերությունների և մասնավոր անվտանգության ընկերությունների մասնակցության թիվը և դերը: 
Զինված ծառայություններ ստանալը առանձին անհատների և մասնավոր կազմակերպությունների 
կողմից զարգացավ այնպիսի ուղղությամբ, որը երևի նախկին տարիններին չէր կանխատեսվում: Շատ 
երկրներում մասնավոր ընկերությունները գործում են իրավական վակուումում: Եվ այս ամենը 
միջազգային մարդասիրական իրավունքի համար նոր հարցեր առաջադրեց: Այս հոդվածը նպատակ չի 
հետապնդում դատել մասնավոր կապալառուների գործնեության օրինականության մասին, այն չի 
գնահատում պետության կամ այլ սուբյեկտների թերությունները կամ առավելությունները, որոնք դիմում 
են մասնավոր ընկերությունների ծառայություններին: Մի կողմից այն վերլուծության է ենթարկում 
մասնավոր ընկերության անձնակազմի կարգավիճակը ՄՄԻ տեսանկյունից, մյուս կողմից այն քննարկում 
է, թե ինչպիսին կլինեն հետևանքները այն պետության համար, որը պայմանագիր ունի նման 
կազմակերպության հետ, եթե այդ կազմակերպության անձնակազմը խախտի միջազգային իրավունքի 
նորմերը: 

  
The number and role of Private Military Companies (PMC) and Private Security Companies (PSC) operating in 

situations of armed conflict has extremely increased during the recent years. Procurement of military services by 
individuals and private firms has developed in a direction that had probably not been anticipated in previous years. 
In many countries, private companies operate in a legal vacuum. And it has led to new questions for International 
Humanitarian Law. 
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This paper does not purport to make a judgment on the legitimacy of private contractors, nor to evaluate the 
advantages and disadvantages for States and other actors to call upon the services of private companies. On the one 
hand, it analyses the status of personnel of private companies under international humanitarian law . On the other 
hand, it considers what are the implications for States that contract such companies if their personnel commit 
violations of international law. 

 
The use of private military and security contractors has grown significantly in recent conflicts. At 

present, there is no commonly agreed definition of what constitutes a ‗‗private military company‘‘. The 

intentionally vague and generic term ‗‗private military/security company‘‘ is used to cover companies 

providing any form of military or security service in situations of armed conflict1. Whereas the tasks of 

these contractors initially related to logistical or administrative support, the past years have witnessed a 

significant growth in the involvement of PMCs in security and military functions in situations of armed 

conflict. Governments are increasingly hiring private companies for tasks such as protecting persons and 

objects, military and nonmilitary, training and advising armed and security forces, providing expertise 

on maintaining and operating complex weapons systems, collecting intelligence and, less frequently, 

participating in combat operations2. 

 And it has led to new questions for International Humanitarian Law (IHL). It is often asserted that 

there is a vacuum in the law when it comes to their operations. Here we must answer a few questions, 

which are necessary for us to have some representation about this problem: 

1.  Are there differences between private military and private security companies? 

2. Are employees of private companies ‗mercenaries‘? 

3. Which status does the personnel of private companies under international humanitarian law have? 

4.  Are the States responsible of contract private companies? 

1. Are there differences between private military and private security companies? 

Public international law and international humanitarian law do not specify the exhaustive list of 

functions that can be transferred to the implementation of PMSCs. 

 The theory often distinguishes between private military companies and private security companies 

carried out on a functional basis. Thus, the definition put forward by the Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Private Security Company is a business which has 

implemented the activity of providing goods and services for implementation of conservation and 

protection of persons and property in order to have a profit. And by private military companies is meant 

activities which provide military services in the fields of counseling, logistical and military activity 

undertaken for profit. It should be noted that there is not generally accepted or universally binding 

normative of the international legal definition of PMSCs. 

Private military companies (or ―PMCs‖), as traditionally understood, provide services to replace or 

back-up an army or armed group or to enhance effectiveness. This category is further broken down into 

two sub-categories by some authors: ―active PMCs, willing to carry weapons into combat and passive 

PMCs, that focus on training and organizational issues3.‖ 

Private security companies (or ―PSCs‖) provide services aimed at protecting business and from 

criminal activity. These types of companies have existed for a very long time and are found everywhere, 

but their number seems to be on the increase especially in conflict regions, where businesses feel they 

cannot always adequately rely on State security forces for their protection.  

                                                 
1
 E.C. Gillard, Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law, 

ICRC Review, Volume 88, Number 863, September 2006, p. 530. 
2
 M. Cottier, Elements for Contracting and Regulating Private Security and Military Companies, ICRC Review, 

Volume 88, Number 863, September 2006, p. 638 
3 D. Brooks, Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions  

for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services, 25 July 2002, p. 3. Available from  

International Peace operations Association (IPOA) website: www.ipoaonline.org 
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The traditional distinction between PMCs and PSCs is found in various documents and certainly 

reflects a reality of the market. With regard to international humanitarian law, however, the limit 

between these concepts is not as clearly delineated as it might appear. As it will be shown, it would be 

incorrect to assume that only a few PMCs seeking active combat duties are concerned with the 

applicability of this body of law.  Being frequently active in countries where an armed conflict is 

ongoing, personnel of PSCs could become embroiled in armed confrontation. For instance, the facility 

that they are providing security to could be attacked, and it is worth considering what the implications 

would be, under humanitarian law, if security companies personnel returned fire in such a case. 

Besides, some of the activities carried out by private companies may, under certain circumstances, be 

considered as direct participation in the hostilities. This raises a number of questions regarding the 

fundamental distinction between civilians and combatants, that lies at the core of international 

humanitarian law1. 

2. Are employees of private companies ‗mercenaries‘? 

Term "mercenary" can be used in a generic – and often politically loaded - sense, it has a precise 

meaning from a legal viewpoint. The definition of mercenary is found in three documents: Article 47 of 

Protocol I, the "Convention on the Elimination of Mercenarism in Africa" of 1977, and the 

―International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries" 

adopted in 1989 by the United Nations General Assembly. 

According to Article 47 of Protocol I, a mercenary is any person who:  

(a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict; 

(b) does, in fact, take a direct part in the hostilities; 

(c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is 

promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that 

promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that Party; 

(d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the 

conflict; 

(e) is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; (f) has not been sent by a State which 

is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces. 

This definition, which requires that all six conditions must be fulfilled, has been judged unworkable 

by many authors 2 and will very seldom be applicable to personnel of private companies.  

In July 1977, the African States adopted in Libreville the OUA Convention for the Elimination of 

Mercenarism in Africa. This Convention integrates the six criteria of the definition of a mercenary 

containd in Article 47 of Additional Protocol I, which had been adopted in Geneva only a few weeks 

before OUA Convention defines very clearly in its article 6 of the States obligations3.  

The Convention, however, only criminalizes the ―unlawful‖ use of mercenaries according to the 

terms of the convention, i.e. when they oppose by armed violence a process of self-determination 

stability or the territorial integrity of an African State. 

The International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 

of 1989 was finally adopted in 1989 and it entered into force twelve years later, on 29 October 2001, 

after the twentieth instrument of ratification had been deposited with the UN Secretary-General. Many 

of the States where private military and security companies are active,  have not ratified the Convention. 

                                                 
1 Alexandre Faite ―Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications under International 

Humanitarian Law‖, 25.01.2008, Vol. 2, Summer 2004, pp. 3-14 
2 F.J Hampson, "Mercenaries: diagnosis before proscription",  Netherlands yearbook of international  

law; Vol. 22, 1992, p. 30. W.T. Mallison and S.V. Mallison, "The Juridical Status of Privileged  

Combatants under the Geneva Protocol of 1977 Concerning International Conflicts. Law and  

Contemporary Problems,  Duke University, 1978, p. 29. R.C Hingorani, Prisoners of War, Oceana  

Publications, inc., Dobbs ferry, New York 1982, p 63. 
3
 Chaloka Beyani and Damian Lilly, ―Regulating Private Military Companies‖, International Alert, London, 2001. 
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The definition of a mercenary is contained in paragraph one of Article 1 of the Convention. It applies to 

international and internal armed conflicts. The definition is also applicable in other situations where 

there exists a situation of a concerted act of violence aimed at ―overthrowing a government or otherwise 

undermining the constitutional, legal, economic or financial order or the valuable natural resources of a 

State‖  

Contrary to Article 47 of Additional Protocol I, the Convention: 

 establishes mercenary acts as international offences (Article three); 

 establishes the recruitment, use, financing and training of mercenaries as international offences 

(Article two); 

 establishes as an offence to be accomplice of a person who commits or attempts to commit a 

mercenary activity (Article four). 

To the shortcomings and loopholes of international law with regard to mercenary activities and 

activities carried out by military and security transnational companies one has to add the fact that very 

few countries foresee in their domestic legislations provisions to deal with this phenomenon.   

3. Which status does the personnel of private companies under international humanitarian law have? 

In a country at war, the first question that must be considered to assess the status of personnel of 

private companies is whether such personnel must be categorized as civilians or combatants. It is a 

cornerstone of international humanitarian law that, while civilians must be protected to the largest 

possible extent from the effects of armed conflict and may not be attacked, enemy combatants represent 

military targets and may be attacked lawfully as long as they are not "hors de combat". Only combatants 

have the right to take part in the hostilities.  

In international armed conflicts, members of the armed forces of a party to a conflict are defined in 

the Regulations annexed to the Fourth Hague Conventions of 18 October 1907 (hereinafter ―the Hague 

Regulations‖), Article 4 A (1), (2), (3) and (6) of the Third Geneva Convention and Article 43 of Protocol 

I.  

In addition to situations where they would be integrated in the regular armed forces of a belligerent, 

personnel of private companies would be categorized as combatants if they formed part of militias 

belonging to a party to the conflict and fulfilled the conditions provided by Article 1 of the Hague 

Regulations, and Article 4 A (2) of the Third Geneva Convention: 

1. to be commanded by a person responsible for his subordinates;  

2. to have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;  

3. to carry arms openly;  

4. to conduct their operations in accordance with the laws and customs of war 

In situations where Protocol I is applicable, personnel of private companies would be considered as 

combatants, according to Article 43, if they belong to an organized group or unit which is under a 

command responsible to a party to the conflict for the conduct of its subordinates, and is subject to an 

internal disciplinary system which enforces compliance with the rules of international law applicable in 

armed conflicts. 

With regard to the issue of internal disciplinary system and compliance with the rules of 

international law applicable in armed conflicts, it is interesting to note that some private companies 

pledge in their public communication that they respect international law, especially human rights and 

humanitarian law.  

If members of private companies are categorized as combatants, they have the right to participate in 

the hostilities but, as a consequence, they are not immune from military attack. Their legal status and, 

therefore, rights and obligations do not differ from other members of armed forces. If they are captured, 

for instance, they are a priori entitled to prisoner of war status.  

Although the term ―combatant‖ is frequently used in its generic sense, the status of combatant does 

not exist in non-international armed conflicts. In a civil war, members of organized armed groups are 
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not entitled to prisoner of war status upon capture. Their status is essentially a matter of domestic law, 

and they can be prosecuted for taking up arms.  

As the provisions of humanitarian law applicable in non-international armed conflicts do not provide 

for a definition of combatant, the distinction and protection afforded by international humanitarian law 

rests mainly on the distinction between those who take a direct part in hostilities and those who do not. 

During such time as they conduct sustained and concerted operations under responsible command, a 

wording provided for in Article 1, paragraph 1, of Additional Protocol II, private contractors would not 

be entitled to the protection afforded to civilians under international humanitarian law. 

In international armed conflicts, according to Article 50 of Protocol I, persons that are not 

categorized as members of the armed forces of a party to the conflict are civilians. If they are civilians, 

private contractors are protected against direct attacks ―unless and for such time as they take a direct 

part in the hostilities1‖. 

It does not matter that private contractors are armed, for instance. The simple fact of carrying a 

weapon does not imply  per se that the bearer takes a direct part in the hostilities. The use of a weapon 

may happen in the context of common criminal activity, with no relationship with an ongoing armed 

conflict. Interestingly, many security firms exclude themselves from the definition of mercenary on the 

basis that, precisely, they do not take a direct part in the hostilities2. 

However, under international humanitarian law, direct participation in the hostilities is not restricted 

to situations where individuals are involved in military deployment or are armed with a view to taking 

an active part in combat operations. A precise definition of ―direct participation in the hostilities‖ is not 

readily available in the Geneva Conventions and their additional Protocols of 1977 but the commentary 

on Additional Protocol I states that "direct participation means acts of war which by their nature or 

purpose are likely to cause actual harm to the personnel and equipment of the enemy armed forces.3‖ 

The direct participation in the hostilities is arguable that private contractors involved in 

transportation of weapons and other military commodities, intelligence, strategic planning or 

procurement of arms, may lose the protection afforded to civilians under international humanitarian law 
4. 

With regard to intelligence activities, this is confirmed by the United States Naval Handbook, that 

classifies as direct participation in hostilities ‖Collecting information or working for the enemy‘s 

intelligence network5‖. It must be noted that if they take a direct part in the hostilities, private 

contractors that are categorized as civilians lose their protection only for the duration of such direct 

participation. Unlike combatants, whose ―organic‖ membership makes them liable to attack at all times, 

civilians enjoy the protection afforded by humanitarian law ―unless an for such time as they take a direct 

part in the hostilities6‖ 

4. Are the States responsible of contract private companies? 

States cannot absolve themselves of their obligations under international humanitarian law by 

contracting PMCs. They remain responsible for ensuring the relevant standards are met. Should the staff 

of the PMCs commit violations of international humanitarian law, the state that has hired them may be 

                                                 
1
 This rule is provided for in Article 51 (3) of Protocol I for international armed conflicts, and Article 13  

(3) of additional Protocol II for non-international armed conflicts. 
2 D. Shearer, "Private Armies and Military Intervention", Adelphi Paper 316,  International Institute  

for Strategic Studies, Oxford University Press, p. 18 
3 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August  

1949, op.cit., § 1944, p. 618  
4 According to J.L. Taulbee, "companies such as Vinnel, Armor holdings, Levdan, Dyncorp, TSI and  

MPRI provide strategic planning, advice, intelligence, training, active procurement and logistical  

support to clients who lack their own capabilities in these areas". J.L. Taulbee, op. cit., p. 4 
5 United States Naval handbook (1995), Par. 11.3 
6 Article 51of Protocol I and Article 13. 3 of Additional Protocol II. 



  

~~  331177  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

responsible if the violations can be attributed to it, in addition to the company and its staff. States must 

ensure that the staff of such companies respects international humanitarian law. 

States have a number of obligations under international law with regard to the activities of PMCs. 

These obligations need to be clarified in order for States to put adequate legislation and mechanisms into 

place. Under Article 1 common to the four Geneva Conventions, all States have an obligation to respect 

and ensure respect for IHL. 

The responsibilities of states hiring PMCs are based in general public international law. Very briefly, 

there are four principle obligations:  

First, States cannot absolve themselves of their obligations under IHL merely by hiring a company to 

carry out particular acts. If a State hires a PMC to run a prisoner of war camp, the state nonetheless 

remains responsible for ensuring that the standards set out in the 3rd Geneva Convention are met. 

Secondly, States are under an obligation to ensure respect for IHL by the PMCs they hire. Thirdly, states 

are responsible for violations of IHL committed by the staff of PMCs that can be attributable to them. 

These are the acts of their agents or of persons or entities empowered to exercise elements of 

governmental authorities, or persons acting on the instructions of a State or under its direction and 

control. Finally, states must investigate and, if warranted, prosecute violations of IHL alleged to have 

been committed by the staff of PMCs. This obligation exists for all states, not just the states that hire 

PMCs, but obviously they have all the more responsibility if they have hired the PMCs themselves. 

On 26 July 2001 the international Law Commission of the United Nations completed text of the 

―Draft Articles on Responsibility of state for international Wrongful Acts‖. These articles were submitted 

to the General Assembly of the United Nations at its 53th session and, although an international 

convention has yet to be adopted, they constitute the most authoritative source to determine whether a 

violation of international law may be attributed to a State.  

States are directly responsible for violations of international humanitarian law that are attributable to 

them. The fact that States are responsible for violations of international humanitarian law committed by 

their organs, including their armed forces, is clearly expressed in Article 3 of the Fourth Hague 

Convention and Article 91 of Protocol I.   

According to the Article 3 of the 1907 Fourth Hague Convention, a belligerent party is responsible 

―for all acts committed by persons forming part of its armed forces‖.  

According to Article 4 of the Draft Articles, the conduct of any State organ shall be considered an act 

of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any 

other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as 

an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.  An organ includes any person or 

entity which has that status in accordance with the internal law of the State. States are not only 

responsible for their organ, but also for act by parastatal entities that they have empowered to exercise 

elements of governmental authority, provided the person or entity is acting in the capacity which is 

vested in them. 

In addition to situations where entities which are empowered by internal law to exercise 

governmental authority, the acts of private companies could also engage the responsibility of States if 

they are carried out by a person or group of persons who are de facto ―acting on the instructions of, or 

under the direction and control of, that State in carrying out the conduct.‖ 
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ՀՏԴ 342                                                                                            Սահմանադրական իրավունք 
 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՊԵՍ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ, 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Դավիթ  ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր՝ լիազորություն, պարտականություն, իրավահարաբերություն, պետություն, մարդ, քաղաքացի, 
պատասխանատվություն: 
Ключевые слова: полномочия, обязанность, правовые отношения, государство, человек, гражданин, ответственность. 
Key words: powers, duties, legal relations,  state,  man,  citizen,  responsibility. 
 

Д. Акопян 

Полномочия и отвественность Нагорно-Карабахской Республики, как субьекта конституционно-

правовых отношений, в отношении человека и гражданина 

 

Для государства, как субьекта конституционно-прововых отношений,  главными элементами 

конституционно – правового статуса  являются полномочия и ответственность.  Вступая в 

конституционно-правовые отношения государство  берет на себя  некую ответственость в отношении 

конкретного участника  правовых отношений. 

Независимо от полномочий и ответственности нужно отметить, что в  отношении других участников 

правоотношений, государство с точки зрения конституционного-правого статуса выступает как 

правоуполномоченный.  

Во взаимоотношениях государство-человек, государство-гражданин, государство рассматривается как 

особый субьект в этих отношениях. Это обуславливается тем, что государство имеет определенные 

особенности, которые связаны с функцией и механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 
Powers and Responsibility of the Nagorno-Karabakh Republic, as a Subject of Constitutional Legal Relations, 

Concerning the Person and the Citizen 
 
For the state as a subject of constitutional legal relations, the main elements of the  constitutionally – legal 

status are powers and responsibility. Entering into constitutional legal relations the state assumes a certain 
responsibility concerning the specific participant of legal relations. 

Irrespective of powers and responsibility it should be noted that concerning other participants of legal 
relationship, from the point of view of the constitutional-right status the state acts as the right representative.  

In the relationships the state - person, the state - citizen, the state is considered as the special  subject  due to 
the fact that the state has certain features which are connected with the function and the mechanism of protection 
of the rights and freedoms of the person and citizen. 

 
Պետության, որպես սահմանադրաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտի լիազորությունն ու 

պատասխանատվությունը հանդիսանում են վերջինիս սահմանադրաիրավական կարգավիճակի կարևոր 
էլեմենտներից մեկը: Մտնելով սահմանադրաիրավական հարաբերությունների մեջ, պետությունը 
որոշոկի պատասխանատվություն է ստանձնում իրավահարաբերության կոնկրետ մասնակցի հանդեպ: 
Անկախ լիազորությունների վերջին հաշվով  նաև պարտականություններ լինելու հանգամանքից, հարկ է 
նկատել, որ պետութունն իրավահարաբերությունների մյուս մասնակիցների նկատմամբ հանդես է գալիս 

առավելապես իր սահմանադրաիրավական կարգավիճակի «իրավալիազորության» տեսանկյունից:  

Պետություն-մարդ, պետություն-քաղաքացի փոխհարաբերությունների բնույթը ենթադրում է այդ 
հարաբերություններում պետության, որպես իրավահարաբերության հատուկ սուբյեկտի, 
պատասխանատվության որոշակի առաձնահատկություններ, որը պայմանավորված վերջինիս 
ֆունկցիաներով և անձի ու քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության 
մեխանիզմներով: 
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Պետությունը որպես սահմանադրաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտ 

տիրապետում է լայն լիազորությունների: Թեկուզ բոլոր լիազորությունները վերջին հաշվով 

հանդիսանում են նաև պարտականություններ, սակայն անհրաժեշտ է ընդգծել, որ իր 

ինքնիշխան իրավունքների իրականացման ընթացքում պետութունն իրավա-

հարաբերությունների մյուս մասնակիցների նկատմամբ հանդես է գալիս առավելապես իր 

սահմանադրաիրավական կարգավիճակի «իրավալիազորության»  տեսանկյունից:  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրաիրավական կարգավիճակին և 

լիազորություններին անդրադառնալիս (դիտարկելով մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

ազատությունների ու իրական ժողովրդավարության ապահովման տեսանկյունից) անհրաժեշտ 

է նշել, որ վերջիններս ամենից առաջ կազմում են պետության այն լիազորությունները, որոնք 

կոնկրետացնում են պետության խնդիրները  սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, իշխանության 

ճյուղերի` իշխանական լիազորությունների բաշխման ոլորտներում (ԼՂՀ Սահմանադրություն 

1,2 գլուխներ), իշխանության ճյուղերի միջև պետական իշխանության կազմակերպման և 

փոխհամագործակցության, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մակարդակում` որպես 

ժողովրդաիշխանության իրականացման ցածրադիր օղակի (ԼՂՀ Սահմանադրություն 3-6,10 

գլուխներ): Պետության էության երկակիությունը, որպես սահմանադրաիրավական 

հարաբերությունների սուբյեկտի, թեկուզ  աննշան պայմանականությամբ, հնարավություն է 

տալիս որոշելու պետության իրավական կարգավիճակի երկու կողմերը` որպես 

իրավապարտավոր և իրավալիազոր սուբյեկտի:  

Սահամանադրաիրավական կոնկրետ հարաբերություններում պետությունն անընդհատ 

փոխում է իր կարգավիճակը, մի դեպքում հանդես գալով որպես իրավապարտավոր, մյուս 

դեպքում` որպես իրավալիազոր սուբյեկտ: Այսպես, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիություն տրամադրելու կամ մերժելու հետ կապված առաջանում 

են կոնկրետ իրավահարաբերություններ, որտեղ քաղաքացիություն ստացող սուբյեկտի 

իրավունքին համապատասխանում է պետության պարտականությունը` օրենքի պահանջներից 

ելնելով որոշելու քաղաքացիություն տրամադրելու կամ մերժելու հարցերը: Հիմնական օրենքը 

հանրապետության Նախագահին վերապահում է օրենքով սահմնաված կարգով լուծելու 

քաղաքացիության հետ կապված հարցեր (ԼՂՀ Սահմանադրություն, հոդված 66): Նշված 

հանգամանքը Նախագահին իրավունք է վերապահում պետության անունից հանդես գալու 

կոնկրետ իրավահարաբերություններում: Հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիություն տրմադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ գործող օրենքով 

հստակ մեխանիզմներ այդ հարաբերությունների կարգավորման կապակցությամբ սահմանված 

չեն: Գործում է 1995 թվականին ընդունված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիության հիմնական սկզբունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքը, որը սակայն նշված հարցում լիարժեք կարգավորում չի ապահովում՝  հատկապես 

Սահամանադրության ընդունումից հետո:  

Դիտարկվող մեկ այլ օրինակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շքանշաններով, 

մեդալներով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներով 

պարգևատրելու և շնորհելու ժամանակ` համաձայն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական պարգևների մասին» և «Գիտության, կրթության, ժուռնալիստիկայի, մշակույթի, 

արվեստի, առողջապահության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառներում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների՝ համապատասխան կոնկրետ դեպքում պետության և 

անհատի միջև առաջանում են կոնկրետ իրավահարաբերություններ: Գնահատելով, օրինակ, 

անձի ակնառու գործունեությունն ու վաստակը տվյալ բնագավառում, ինչպես նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքի առաջընթացին, 

իրավակարգի ամրապնդմանը նպաստելու և նմանօրինակ այլ դեպքերում կամ հայրենիքի 

հանդեպ   մատուցած ծառայությունների ու ներդրած ավանդի համար, պետությունն` ի դեմս 
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի, իրավունք ունի տվյալ անձին 

պարգևատրելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևներով կամ 

շնորհելու պատվավոր կոչումներ:   

Սահմանադրությամբ ամրագրված պետության իրավունքներն ու պարտականությունները 

չեն հանգեցնում պետության գործունեության «կոշտ» մեկնաբանման:  Պետության 

լիազորությունները նախանշում են միայն նրա գործունեության  հիմնական ուղղությունները, 

որոնց շրջանակներում որոշակի տեղ է մնում նաև այսպես կոչված պետության ազատ 

գործունեության համար:  Այդ «ազատ գործունեությունը», որը որոշում է, օրինակ, ընդհանուր 

իրավահարաբերություններում անհատի հետ պետության փոխհարաբերությունների բնույթը, 

իրենից ներկայացնում է «կազմակերպաիրավական երաշխիքների» բարդ համակարգ, որն ունի 

«բազմաթիվ տարրեր, մակարդակներ և ճեղքեր»1: Պետության իրավունքներն ու 

պարտականությունները որպես նրա գործունեության հնարավոր կամ անհրաժեշտ չափ, 

վերջինիս կողմից ամրագրվում են ինքնուրույն, որը պետական ինքնիշխանության դրսևորման 

ձևերից է և հանդես է գալիս որպես պետության և պետական իշխանության անբաժանելի 

հատկանիշ: Սակայն պետությունը «չի ստեղծում», «չի հորինում» սահամանադրություն և օրենք, 

որոնք ամրագրում են նրա սահմանադրաիրավական կարգավիճակը, այլ միայն «ձևակերպում է 

դրանք»:  

Սահմանադրաիրավական հարաբերությունների օբյեկտիվ պահանջմունքները որոշակի 

զարգացման մեջ անդրադառնում են հասարակական գիտակցության վրա և բյուրեղացվում են 

հասարակության, ժողովրդի, մարդու և քաղաքացու, առանձին սոցիալական խմբերի, էթնոսի,  

հասարակական միավորումների և իրավահարաբերության այլ մասնակիցների 

հետքրքրություններում:  Հենց այդ հիմքի վրա էլ ձևավորվում է ժողովրդի կամքը:  Կարևոր է, որ 

այդ կամքը իր համարժեք արտահայտությունն ու ամրագրումը գտնի դրական իրավունքում: Եվ 

հետևաբար,  պետության կամքը` ժողովրդի, մարդու և քաղաքացու հետ 

իրավահարաբերություններում պետք է ձևավորվի պետության կողմից ճանաչված դրական 

օրենքների և հասարակության բնականոն զարգացման օրինաչափություններից ելնելով կամ 

դրա արդյունքում: Այսպես իշխանության ժողովրդին պատկանելու քաղաքական օրենքը և  

քաղաքական առումով պետության գործերի կառավարման մասնակցության օբյեկտիվ 

անհրաժեշտությունը, պետությունից պահանջում են որպեսզի նա մշտապես հաշվի առնի 

ժողովրդի կարծիքն ու հետաքրքրությունները, որպես հասարակության մեջ իշխանության միակ 

կրողի՝ ստեղծելով ժողովրդի կողմից պետական իշխանության նկատմամբ իրական 

հսկողության մեխանիզմի հնարավորություն:   

 Մարդը և քաղաքացին, որպես պետության հետ հարաբերություններում 

պատասխանավտության առաձին մակարդակ, հադես են գալիս իրենց հիմնական 

իրավունքներով ու ազատություններով, որոնք պետությունը ճանաչում է  որպես անօտարելի ու 

բարձրագույն արժեքներ, ազատության, արդարության և խաղաղության հիմք (հոդված 2, ԼՂՀ 

Սահմանադրություն): Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն մի շարք երկրների 

սահմանադրությունների, որոնք մարդուն նույնպես ճանաչում են որպես բարձրագույն կամ 

սոցիալական արժեք (օր. ՀՀ Սահամանադրություն հոդված 3, ՌԴ Սահմանադրություն հոդված 2 

և այլն), Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությունը որպես այդպիսիք 

ճանաչում է վերջինիս իրավունքները և ազատությունները: Հենց այդ իրավունքների և 

ազատությունների որպես բարձրագույն արժեք ճանաչելու հանգամանքն էլ կանխորոշում է 

ինչպես հասարակության և ժողովրդաիշխանության հիմնական նպատակների ու խնդիրների 

բովանդակությունը, այնպես էլ պետության պատասխանատվության բովանդակությունը անձի 

հետ հարաբերություններում: 

Մարդու և քաղաքացու, ինչպես նաև ժողովրդի (հասարակության) հետ 

հարաբերություններում պետության սահամանադրաիրավական պատասխանատվությունը` 

                                                 
1 î»ë. Боброва H.A. Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж, 1984. ¿ç. 137. 
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որպես պատասխանատվության տարբեր մակարդակներ` ունեն իրականացման իրենց  

յուրահատուկ բովանդակությունն ու առանձնահատկությունը (կարգավորիչ, կանխարգելիչ, 

հարկադրիչ, վերականգնիչ, դաստիարակիչ):  

Մարդու և քաղաքացու հետ հարաբերություններում պետության սահմանադրաիրավական 

պատասխանատվության առանձնահատկությունները: 

  Մարդու և քաղաքացու հետ հարաբերություններում պետության սահմանադրաիրավական 

պատասխանատվության սոցիալական նշանակությունը պայմանավորված է ամենից առաջ 

պետության կանխարգելիչ և վերականգնողական ֆունկցիաներով: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Սահմանադրությունն մի շարք մեխանիզմներ է սահմանում յուրաքանչյուր 

անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հարցում: Այսպես, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 

յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության, 

ինչպես նաև  օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իրավունք: Նշված հոդվածը 

յուրաքանչյուր անձի իրավունք է վերապահում իր իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության համար օրենքով սահմանված հիմքերով ու կարգով ստանալ մարդու 

իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը: Հարկ է նշել, որ բացի ներպետական միջոցներով ու 

եղանակներով իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մեխանիզներից կամ 

հնարավորություններից Սահմանադրությունը անձին հնարավորություն է տալիս իր 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության խնդրով դիմելու նաև մարդու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին: Անկասկած, 

սա ժողովրդավարական պետության կայացման ճանապարհին մեծ քայլ է, քանզի անձին նման 

հնարավորությամբ օժտելով պետությունն անշուշտ որոշակի պատասխանատվություն է 

վերցնում իր վրա: Մարդու իրավունքների ու ազատությունների միջազգային պաշտպանության 

մարմիններին դիմելու հնարավորությունն, անկասկած, վերաբերվում է բոլոր այն դեպքերին, 

երբ սպառված են ներպետական առկա իրավական պաշտպանության միջոցները: Մարդու և 

քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին 

դիմելու հնարավորությունը, ոչ թե պետության օգնությամբ պետական մարմինների կամ 

պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններից պաշտպանության մասին է, այլ 

հենց պետութունից պաշտպանվելու, որը չի ապահովել մարդու և քաղաքացու խախտված 

իրավունքների ու ազատությունների վերականգնումը:  Քանի որ այս դեպքում նման 

պաշտպանության հնարավորությունը նախատեսված է և միջազգային, և սահմանադրական 

իրավունքի նորմերով, ուստի այս պարագայում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը  

հանդես է գալիս որպես միջազգային իրավական և սահմանադրաիրավական 

հարաբերությունների սուբյեկտ: Պետությունը անձի և քաղաքացու իրավունքների ու 

ազատությունների ապահովման հարցում կրում է ինչպես պատասխանատվության, այնպես էլ 

լիազորությունների որոշակի ծավալ, իրավունքներ և պարտականություններ, անհատի 

իրավունքների ու ազատությունների ապահովման ոլորտում` հանրային իշխանության տարբեր 

մակարդակներում (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշանության սուբյեկտների և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների): Սոցիալական կառավարման տեսությունում 

լիազորությունը դիտարկվում է կառավարման և որպես մեթոդ և որպես ինքնուրույն սկզբունք: 

Կառավարման մասին գիտությունում լիազորության որպես սկզբունքի էությունը կայանում է 

լիազորությունների մի մասի, իրավունքի և պատասխանատվության որոշակի ծավալի՝ 

ղեկավարման ավելի ցածր մակարդակի փոխանցման մեջ1 :  Այդ սկզբունքն ընդունելի է տարբեր 

սոցիալական կառավարման  համակարգերում, ուղղված է մասնավորապես պետական 

կառավարաման օպտիմալացմանը, պետության կողմից իր ֆունկցիաների արդյունավետ 

իրականացմանը: Լիազորությունների և պատասխանատվության որոշակի ծավալ 

պատվիրակելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության և 

                                                 
1 î»ë, ûñÇÝ³ Ï. Кноринг В.И. Искусство управления. М., 1997. ¿ç. 77-81 
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տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պետությունը միևնույնն է, մարդու և 

քաղաքացու հետ հարաբերություններում մնում է որպես սահմանդրաիրավական 

պատասխանատավության սուբյեկտ: Այս առումով պետությունը մի կողմից երաշխավորում է 

վերոնշյալ մարմինների կողմից իրենց լիազորությունների ինքնուրույն իրականացումը, իսկ 

մյուս կողմից իրականացնում է հսկողություն վերջիններիս՝ մարդու և քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների ապահովման և պահպանության գործունեության 

նկատմամբ:   

Նպատակ չունենալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անձի իրավունքների ու 

ազատությունների պաշտպանության ու դրանց համար սահմանված մեխանիզմների 

արդյունավետությունը դնել կասկածի տակ, այնուամենայնիվ հարկ է նկատել, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայնորեն չճանաչված լինելու հանգամանքն ըստ 

երևույթին վերջին հաշվով հարված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մարդու և 

քաղաքացու խախտված իրավունքների ու  ազատությունների լիարժեք պաշտպանությանը:  

Ցանկալի կլիներ որևէ մեխանիզմով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին 

ընձեռնվեր նման հնարավորություն: Իսկ քանի որ նման հնարավորությունն իրավաբանորեն և 

փաստացիորեն բացակայում է, ուստի այստեղ կարևորվում է պետությունում այնպիսի 

պաշտոնատար անձի` ինչպիսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահն է, 

ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը, քանզի Նախագահն ըստ Սահմանադրության պետք է 

հետևի վերջինիս պահպանմանը, ապահովի օրենսդիր, գործադիր և դատական 

իշխանությունների բնականոն գործունեությունը, որպեսզի  իրավական շղթայի և ոչ մի օղակում 

(սկսած իրավասահման գործընթացից մինչև իրավակիռար գործընթաց) թույլ չտրվեն մարդու և 

քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների ոտնահարում կամ խախտում: Որպես 

պետության անունից սահմանադրաիրավական հարաբերություններում հանդես եկող 

սուբյեկտի հենց պետության ղեկավարն է` ի դեմս Նախագահի, այն կարող ուժը, ով ի զորու է 

երաշխավորել պետությունում մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների 

իրականացումը և օրենքով սահմանված կարգով դրանց պաշտպանությունը: Ինչպես 

իրավացիորեն իր սահմանադրական դոկտրինում  նշել է Շառլ դե Գոլը, որ պետությունը պետք է 

ունենա գլուխ, այսինքն`  ղեկավար, ում մեջ ազգը կկարողանար տեսնել հոսանքներից վեր 

կանգնած մարդու և ով լիազորված կլիներ լուծել առկա հիմնախնդիրները և կհանդիսանար նրա 

ճակատագրերի երաշխավորը: Կարծում եմ, սա պետության ղեկավարի դերի  ու անձի այն 

հաջողված ձևակերպումերից  է, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պարագայում 

ձեռք է բերում ակտուալ նշանակություն:   
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Ðî¸  330                                                                                                                              îÝï »ë³ ·Çï áõÃÛáõÝ 
 

öՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

ՈՐՊԵՍ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  
 

Մանուշ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
 

ÐÇÙÝ³ µ³ é»ñ. îÝï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ Ù, ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃ Û³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃ ÛáõÝ, 

Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÙÇçáó³ éáõÙ, ¹ñ³ ÙÇ ³ ñÅ»½ñÏáõÙ, Ï»ÝëáõÝ³ ÏáõÃ Û³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý áõÕ»ÝÇß, 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃ Û³ Ý Ý»ñùÇÝ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ùß³ ÏáõÛÃ : 

Keywords: economic crisis, support for small and medium business, anti-crisis measures, the devaluation of the 

national currency, a reference to ensure the viability, management culture within the company.  

Ключевые слова: экономический кризис, поддержка малого и среднего бизнеса, антикризисные 

мероприятия, девальвация национальной валюты, ориентир для обеспечения жизнеспособности, культура 

управления внутри предприятия. 
 

М.Минасян 

Развитие малого и среднего бизнеса как средство преодоления кризиса 

 

Важной составляющей обеспечения стабильности экономики в процессе антикризисных мероприятий и 

процессов является содействие развитию малых и средних предприятий. В результате последовательной 

государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, за последние годы был 

зарегистрирован динамический рост показателей МСП. Была предложена фазовая логика выхода из 

кризисных ситуаций со стороны МСП, основанная на наблюдениях последних лет и необходимости 

использования последних в процессе управления.  

Основной предпосылкой жизнеспособности и развития сектора должна стать разработка четкой 

политики в отношении  повышения доступности информации для малых и средних предприятий, укрепления 

управленческих навыков, расширения знаний финансового менеджмента, укрепления связи малого и среднего 

предпринимательства с банками, создания льготных условий для займов, гарантий эффективного 

функционирования системы, вложений в малые и средние предприятия, исследования случаев банкротства, 

разрешения возникающих проблем. Приоритетными направлениями развития экономики Арцаха должны 

стать создание  взаимосвязанного механизма на основе инновационных идей, продвижение местных 

продуктов и развития местных брендов, осуществление серьезных государственных проектов в вопросе 

формирования и  развития кадровых ресурсов субъектов МСП. 

 

M.Minasyan 

Development of Small and Medium-Sized Business as a Means of Overcoming Crisis  

 

One of the important components of ensuring stability of economy in the course of anti-recessionary actions and 

processes is the assistance in developing of small and medium-sized enterprises. As a result of a consistent state policy 

of support of small and medium-sized business, the dynamic growth of indicators of SME was in recent years 

registered. The phase logic of an exit from crisis situations based on supervisions of the last few years and use of those 

in the management process was offered to SME.  

Development of explicit policy for increase of availability of information to small and medium-sized enterprises, 

strengthening of administrative skills, expansions of knowledge of financial management, strengthening of 

communication of small and average business with banks, creations of preferential terms for loans, guarantees of 

effective functioning of system, investments in small and medium-sized enterprises, researches of the cases of 

bankruptcy, solving of the arising problems must become the main prerequisite of viability and development of the 

sector.  

Creation of the interconnected mechanism on the basis of innovative ideas, advance of local products and 

development of local brands, implementation of serious state projects in formation and development of personnel 

resources of SME subjects have to become the priority directions of development of Artsakh economy. 

 

îÝï »ëáõÃ Û³ Ý Ï³ ÛáõÝáõÃ Û³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý, Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÇ áõ ·áñÍÁÝÃ ³ óÝ»ñÇ 

Çñ³ Ï³ ÝóÙ³ Ý ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿ ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃ Û³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ ÝÝ áõ 

½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ ë³ ï ³ ñáõÙÁ: öØ Ò å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃ Û³ Ý áõÕÕáõÃ Û³ Ùµ Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃ ÛáõÝáõÙ Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ 

Ñ»ï ¨áÕ³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñçÇÝ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ³ ñÓ³ Ý³ ·ñí»É ¿ öØ Ò áÉáñï Á µÝáõÃ ³ ·ñáÕ 

óáõó³ ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ ÙÇÏ ³ ×: ² é³ ç³ ñÏí»É ¿ öØ Ò -Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ Ñ³ ÕÃ ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ÷ áõÉ³ ÛÇÝ 

ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃ ÛáõÝ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ ß³ ñù ï ³ ññ»ñÇ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃ ÛáõÝ, 

ÇÝãå »ë Ý³ ¨ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ ³ óáõÙ ¹ñ³ Ýó ÏÇñ³ éáõÃ Û³ Ý  ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃ ÛáõÝ: öØ Ò -Ý»ñÇ 

ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý Ñ³ ë³ Ý»ÉÇáõÃ Û³ Ý µ³ ñÓñ³ óáõÙÁ, Ï³ é³ í³ ñã³ Ï³ Ý ÑÙï áõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³ óáõÙÝ, 

ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý  Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý áÉáñï áõÙ ·Çï »ÉÇùÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ ÛÝáõÙÝ, µ³ ÝÏ»ñÇ ¨ öØ Ò -Ý»ñ Ï³ å Ç áõÅ»Õ³ óáõÙÁ ¨ 
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í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý ³ ñï áÝÛ³ É å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ëï »ÕÍáõÙÁ, »ñ³ ßË ÇùÝ»ñÇ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ·áñÍáÕ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç 

Ý»ñ¹ñáõÙÁ, öØ Ò-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ Ý` ëÝ³ ÝÏ³ óÙ³ Ý, ÉáõÍ³ ñÙ³ Ý ¹»å ù»ñÇ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃ Û³ Ý ¨ ³ é³ ç³ óáÕ 

Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý áõÕÕáõÃ Û³ Ùµ Ñëï ³ Ï ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý Ùß³ ÏáõÙÁ å »ï ù ¿ ¹³ éÝ³ Ý áÉáñï Ç 

Ï»ÝëáõÝ³ ÏáõÃ Û³ Ý µ³ ñÓñ³ óÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ: ² ñó³ Ë Ç ï Ýï »ëáõÃ Û³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ å »ï ù ¿ 

Ñ³ Ù³ ñíÇ Ýáñ³ ñ³ ñ³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÇ ³ ñï áÝ³ ·ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Çó ëÏë³ Í ÷ áË Ï³ å ³ Ïóí³ Í Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÇ 

ëï »ÕÍáõÙÁ, ï »Õ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ ¹ñ³ ÝùÇ Ë Ã ³ ÝáõÙÁ ¨ ï »Õ³ Ï³ Ý ³ å ñ³ Ýù³ ÝÇßÝ»ñÇ Ó¨³ íáñáõÙÁ, öØ Ò 

ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ Ï³ ¹ñ³ ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ ñó»ñáõÙ Éáõñç å »ï ³ Ï³ Ý Íñ³ ·ñ»ñÇ 

Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙÁ:  

 

Ö ·Ý³ Å³ Ù»ñÁ Ù»ñûñÛ³  ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ûñ³ Ï³ ñ·Ç ³ Ýù³ Ïï »ÉÇ µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ »Ý, ³ ßË ³ ñÑÇ 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý-ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý µ³ Ý³ í»×»ñÇ Ùßï ³ Ï³ Ý áõÕ»ÏÇóÁ: Ð»ï Ë áñÑñ¹³ ÛÇÝ ³ í»ÉÇ ù³ Ý Ù»Ï 

ù³ éáñ¹ ¹³ ñáõÙ Ù»Ýù Ï³ Ù å ³ Ûù³ ñáõÙ »Ýù ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ ¹»Ù, Ï³ Ù ùÝÝ³ ñÏáõÙ ³ ÝóÛ³ É ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ 

¹³ ë»ñÁ, Ï³ Ù ÷ áñÓáõÙ Ý³ Ë ³ Ýß»É ³ å ³ ·³  ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ Å³ ÙÏ»ï Á, µÝáõÛÃÁ, ß³ ñÅ³ éÇÃÁ: 

´ Ý³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, ×·Ý³ Å³ ÙÇ Ã»Ù³ ÛÇ Ùßï ³ å »ë ûñ³ Ë Ý¹Çñ ÉÇÝ»ÉÁ Ù»ñûñÛ³  ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ¨ 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Ñ³ ñÃáõÃÛáõÝáõÙ ãå »ï ù ¿ ½³ ñÙ³ Ýù Ñ³ ñáõóÇ: îÝï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ Ù»ñÁ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ 

»Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ï³ Çó ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ×Ç Ï³ ñ¨áñ µ³ Õ³ ¹ñÇãÁ` ëÏ½µÝ³ íáñí³ Í ¹»é̈ ë 300ï ³ ñÇ ³ é³ ç: 

ê ï áñ¨ Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Éáí ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ ù³ Ý³ Ï³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ Ý³ ÛÇÝ ³ ñÅ»ùÝ»ñáí áñáßíáÕ ¹»å ù»ñÇ 

³ Ù÷ á÷ ³ ·ÇñÁ, ë³ Ï³ ÛÝ, ëáõÛÝ Ñá¹í³ ÍáõÙ Ù»Ýù Ýå ³ ï ³ Ï ãáõÝ»Ýù ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ 

ï »ë³ ÏÝ»ñÇ, ¹ñ³ Ýó µÝáõÛÃÇ ¨ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý Ù³ ÏñáÙáï »óáõÙÝ»ñÇ Ù³ Ýñ³ Ù³ ëÝ»ñÇ íñ³ . Ê Ý¹ÇñÁ 

öØ Ò-Ç ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÙÇï áõÙÝ»ñÇ ¨ ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ ÙÇç¨ å ³ ï ×³ é³ Ñ»ï ¨³ Ýù³ ÛÇÝ Ï³ å »ñÇ 

áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿: 

 

Ö ·Ý³ Å³ Ù»ñÇ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙÝ»ñ` ù³ Ý³ Ï³ Ï³ Ý ë³ ÑÙ³ Ý³ ÛÇÝ 

³ ñÅ»ùÝ»ñáí áñáßíáÕ ¹»å ù»ñÇ ³ Ù÷ á÷ ³ ·Çñ 

 

Ճգնաժամերի 

տեսակ 

Սահմանային արժեք 

(մեծություն) 

ժամանա- 

կահատված 

Առավելագույն 

տոկոս 

ինֆլացիոն 

20 տոկոսանոց և ավելի բարձր տարեկան 

գնաճի տեմպ: Չափազանց բարձր գնաճի 

տեմպերի դեպքերն ուսումնասիրվում են 

առանձին, երբ տարեկան գնաճի տեմպը 

գերազանցել է  40 տոկոսը: 

1500-1790թթ. 

1800-1913թթ. 

1914-2008թթ. 

173.1 

159.6 

9.63E+26* 

Արժութային 

Ազգային արժույթի տարեկան արժեզրկումը 

ԱՄՆ դոլարի համեմատությամբ (կամ այն 

արժույթի համեմատ, որի նկատմամբ 

տեղական արժույթն ամրագրվում է 

պատմականորեն Միացյալ Թագավության 

ֆունտ ստերլինգը, ֆրանսիական ֆրանկը 

կամ էլ գերմանական մարկը և ներկայումս 

եվրոն) 15 տոկոս և ավելին: 

1800-1913թթ 

1914-2008թթ. 

 

275.7 

3.37E+9 

Տեղական 

արժույթի 

արժեքի 

նվազում` 

Տեսակ 1 

Շրջանառության մեջ գտնվող 

մետաղադրամների բաղադրության մեջ 

մետաղական մասի նվազում 5 տոկոսով և 

ավելին: 

1258-1799թթ. 

1800-1913թթ. 

-56.8 

-55.0 

Տեղական 

արժույթի 

արժեքի 

նվազում` 

Տեսակ 2 

Արժութային բարեփոխում, որի միջոցով նոր 

արժույթը փոխարինվում է մինչև այդ 

շրջանառության մեջ գտնվող մեծ 

արժեզրկում գրանցած արժույթին: 

Վերջերս տեղի ունեցած 

վատթարագույն դեպքը` 

Զիմբաբվեում 10 մլրդ. 1-ի դիմաց 

փոխարկումը 

* Ü ßáõÙ. à ñáß ¹»å ù»ñáõÙ ·Ý³ ×Ç ³ ճÇ ï »Ùå »ñÝ ³ ÛÝù³ Ý µ³ ñÓñ »Ý »Õ»É(ûñÇÝ³ Ï` ÇÝãå »ë ÐáõÝ·³ ñÇ³ ÛáõÙ 1946Ã ..), áñ ëï Çå í³ Í 

û·ï ³ ·áñÍí»É »Ý Ù³ Ã»Ù³ ï ÇÏ³ Ï³ Ý ëÇÙíáÉÝ»ñ: Ð»ï ¨³ µ³ ñ, E+26-Á Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿, áñ å »ï ù ¿ ³ í»É³ óÝ»Ýù ½ñáÝ»ñ` ï ³ ëÝáñ¹³ Ï³ ÝÇ ÝÇßÇó 

¹»å Ç ³ ç 26 ÝÇßáí 9.63-Ç ¹»å ùáõÙ: 

 

îÝï »ëáõÃÛ³ Ý Ï³ ÛáõÝáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý, Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÇ áõ 

·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ Çñ³ Ï³ ÝóÙ³ Ý ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ Ï³ ñ¨áñíáõÙ ¿ ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý 
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·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ ÝÝ áõ ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ ë³ ï ³ ñáõÙÁ: öáùñ áõ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓÇ í»ñ³ µ»ñÛ³ É Ï³ ï ³ ñí³ Í áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý 

ï ³ ÉÇë, áñ ÷ áùñ µÇ½Ý»ëÁ Ó»ñÝ»ñ»óÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï ³ ÉÇë ¹³ éÝ³ É áã ÙÇ³ ÛÝ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

½³ ñ·³ óÙ³ Ý ûµÛ»Ïï , ³ ÛÉ̈  ëáõµÛ»Ïï , öØ Ò-Ý»ñÁ ³ å ³ ÑáíáõÙ »Ý ³ ½·³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÐÜ ² -Ç 

Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ Ù³ ëÁ, ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éÝ»Éáí` Ï³ ñ× Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍáõÙ ³ å ³ Ñáí»Éáõ 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ×, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï ëï »ÕÍ»Éáí Ýáñ ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñ: 

îÝï »ë³ å »ë ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ öØ Ò-Ý»ñÁ Ï³ ½ÙáõÙ »Ý ï Ýï »ë³ í³ ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ãí³ ù³ Ý³ ÏÇ 97-99%-Á: Ð³ Ù³ Ó³ ÛÝ îÝï »ë³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáõÃÛ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛ³ Ý(úECD) ï íÛ³ ÉÝ»ñÇ, ü ñ³ ÝëÇ³ ÛáõÙ ¨ Æ ³ å ³ ÝÇ³ ÛáõÙ Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ Ãí³ ù³ Ý³ Ï³ ÝáõÙ öØ Ò-Ý»ñÁ Ï³ ½ÙáõÙ »Ý 99,8%, Ö ³ å áÝÇ³ ÛáõÙ` 99,7%, Þí»Ûó³ ñÇ³ ÛáõÙ` 

99%: öØ Ò-Ý»ñÇ áÉáñï Á Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ ¹»ñ áõÝÇ Ý³ ¨ ³ Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ ½µ³ Õí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý, 

³ ÛëÇÝùÝ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ßáõÏ³ ÛáõÙ ³ é³ ç³ ñÏÇ áõ å ³ Ñ³ Ýç³ ñÏÇ Ñ³ í³ ë³ ñ³ ÏßéáõÃÛ³ Ý å ³ Ñå ³ ÝÙ³ Ý 

·áñÍáõÙ: 

Æ Ýã í»ñ³ µ»ñíáõÙ ¿ ³ ÝóáõÙ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ùµ »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÃíÇÝ ¿ ¹³ ëíáõÙ Ý³ ¨ ÈÔ Ð-Ý, 

³ å ³  í»ñçÇÝ ï ³ ëÝ³ ÙÛ³ ÏÇ ÷ áñÓÁ óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, áñ ³ ÛÝï »Õ öØ Ò-Ý»ñÁ áñáßÇã ¹»ñ »Ý Ë ³ ÕáõÙ 

ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ï³ éáõóí³ Íù³ ÛÇÝ µ³ ñ»÷ áË Ù³ Ý ¨ ³ ñ¹ÛáõÝ³ µ»ñáõÃÛ³ Ý í»ñ³ Ï³ Ý·ÝÙ³ Ý ·áñÍáõÙ: 

Ø ³ ëÝ³ íáñ³ å »ë, ÐáõÝ·³ ñÇ³ ÛáõÙ, È»Ñ³ ëï ³ ÝáõÙ, ê Éáí³ ÏÇ³ ÛáõÙ, ÈÇï íÇ³ ÛáõÙ, â»Ë Ç³ ÛáõÙ, áñï »Õ 

Çñ³ Ï³ ÝóíáõÙ ¿ öØ Ò-Ý»ñÇ å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý  Ýå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ, í»ñçÇÝ 5 

ï ³ ñí³  ÁÝÃ³ óùáõÙ öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ í»ñÁ Ýßí³ Í »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ ² -Ý»ñáõÙ ·ñ»Ã» 

ù³ é³ å ³ ï Ïí»É ¿: À Ý¹ áñáõÙ, ³ Ûë »ñÏñÝ»ñáõÙ öØ Ò-Ý»ñÝ ³ å ³ ÑáíáõÙ »Ý ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñÇ 45-60%-Á: 

Ø ² Î -Ç ÷ áñÓ³ ·»ï Ý»ñÇ ï íÛ³ ÉÝ»ñáí, öØ Ò áÉáñï áõÙ ½µ³ Õí³ Í ¿ ³ ßË ³ ñÑÇ ³ ½·³ µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý  Ùáï  

50%-Á: 

 È»éÝ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ³ µ³ ÕÇ Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝáõÙ öØ Ò ëÏë»ó Ó¨³ íáñí»É µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñÇ ³ é³ çÇÝ 

ÇëÏ ÷ áõÉÇó, ÁÝ¹·ñÏ»Éáí ³ é̈ ï ñ³ ÛÇÝ, ëÝÝ¹³ ³ ñ¹ÛáõÝ³ µ»ñáõÃÛ³ Ý ¨ Ï»Ýó³ Õ³ ÛÇÝ ëå ³ ë³ ñÏÙ³ Ý 

áÉáñï Ý»ñÁ: ² ÛÝáõÑ»ï ¨, »ñÏñÇ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý, Ù³ ëÝ³ íáñ³ å »ë, ³ ñ¹ÛáõÝ³ µ»ñ³ Ï³ Ý ¨ ßÇÝ³ ñ³ ñ³ Ï³ Ý 

µÇ½Ý»ëÇ ¹ñ³ Ù³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÁÝÃ³ óáõÙ öØ Ò ï ³ ñ³ Íí»ó Ý³ ¨ ³ ÛÉ 

áÉáñï Ý»ñáõÙ` ÁÝ¹·ñÏ»Éáí ½³ ñ·³ óáÕ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ý³ ¨ ÙÛáõë µÝ³ ·³ í³ éÝ»ñÁ: ÈÔ Ð-áõÙ öØ Ò  

å ³ ßï áÝ³ å »ë ×³ Ý³ ãí»ó  2001Ã ., »ñµ ³ Û¹ ï ³ ñí³  Ù³ ÛÇëÇ 18-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó «öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ  

Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ» ÈÔ Ð ûñ»ÝùÁ, áñáí ë³ ÑÙ³ Ýí»óÇÝ öØ Ò 

ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ã³ ÷ áñáßÇãÝ»ñÁ, å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áÉáñï áõÙ  

ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý å »ï ³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: îÝï »ë³ Ï³ Ý 

µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³ Ï³ Ý ÷ áõÉáõÙ ÈÔ Ð Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ å ³ ï ß³ × áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ ñÓñ»ó ÷ áùñ 

·áñÍ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ, ³ Ýï »ëí»ó Ýñ³  ¹»ñÁ »ñÏñÇ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óáõÙ ¨ 

å ³ ßï áÝ³ å »ë ãË ñ³ Ë áõë»ó Ó»éÝ³ ñÏ³ ï Çñ³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Ïááñ¹ÇÝ³ óí³ Í 

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç Ó»õ³ íáñáõÙÁ£ ÈÔ Ð-áõÙ å »ï ³ Ï³ Ý ·áõÛùÇ ë»÷ ³ Ï³ Ý³ ßÝáñÑÙ³ Ý ¨ ³ å ³ å »ï ³ Ï³ Ý³ óÙ³ Ý 

³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ñ³ Ýóí»ó ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýß³ Ý³ Ï³ ÉÇ ³ ×£ ê ³ Ï³ ÛÝ, Ñ³ Ï³ é³ Ï 

ëå ³ ëáõÙÝ»ñÇÝ, ë»÷ ³ Ï³ Ý³ ßÝáñÑáõÙÁ µ»ñ»ó ·áñÍ³ ½ñÏáõÃÛ³ Ý ³ ×, ù³ ÝÇ áñ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ë»÷ ³ Ï³ Ý³ ßÝáñÑÙ³ Ý ¨ ³ å ³ å »ï ³ Ï³ Ý³ óÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹ñ³ ÝóÇó ß³ ï »ñÁ Ïáñóñ»óÇÝ 

³ ñï ³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹³ ¹³ ñ»óñÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ Ù ß³ ñáõÝ³ Ï»óÇÝ ·áñÍ»É Çñ»Ýó 

Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ó³ Íñ Ù³ Ï³ ñ¹³ Ïáí£ Փáùñ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Çñ³ í³ Ï³ Ý ÑÇÙùÁ 

1995Ã. ÷ »ï ñí³ ñÇ 14-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³ Í §Ò»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï Çñ³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ¦ 

ÈÔ Ð ûñ»ÝùÝ ¿ñ£ 2001Ã. ÑáõÉÇëÇ 1-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó §Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý 1998Ã. ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³ Ý 

ûñ»Ýë·ÇñùÁ ÈÔ Ð-áõÙ ÏÇñ³ ñÏÙ³ Ý Ù»ç ¹Ý»Éáõ Ù³ ëÇÝ¦ ÈÔ Ð ûñ»ÝùÁ, áñáí áõÅÁ Ïáñóñ³ Í ×³ Ý³ ãí»ó §ÈÔ Ð-áõÙ 

ë»÷ ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ¦, ¦Ò»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï Çñ³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ§, 

¦² ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý (ÁÝï ³ Ý»Ï³ Ý) Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ§, ¦² Ýß³ ñÅ ·áõÛùÇ Ù³ ëÇÝ§ ÈÔ Ð ûñ»ÝùÝ»ñÁ£ 

Սկսած 2002Ã. ÑáõÝí³ ñÇ 1-Çó ÈÔ Ð-áõÙ ·áñÍում է öØ Ò-Ç ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý å »ï ³ Ï³ Ý ամենամյա Íñ³ ·Çñ, 

áñÁ Ùß³ ÏíáõÙ ¿ Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý ÏáÕÙÇó ¨ ýÇÝ³ Ýë³ íáñíáõÙ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Çó£ Ì ñ³ ·ÇñÁ 

³ ñï ³ Ñ³ Ûï ում է  ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ï íÛ³ É Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 

Ý»ñ³ éÛ³ É Ýáñ ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñÇ ëï »ÕÍÙ³ Ý ·»ñË Ý¹ÇñÁ£ 

       ÈÔ Ð-áõÙ öØ Ò ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ Ýå ³ ëï áÕ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí 2001Ã . Ñ»ï á ½·³ ÉÇáñ»Ý ³ ×»ó 

¹ñ³ Ýó ÃÇíÁ, µ³ ñÓñ³ ó³ í ¹»ñÝ áõ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝÁ »ñÏñÇ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝáõÙ: 2001Ã  ÑáõÝí³ ñÇ 1-Ç 

¹ñáõÃÛ³ Ùµ å »ï ³ Ï³ Ý ·ñ³ ÝóáõÙ áõÝ»óáÕ 4548ï Ýï »ë³ í³ ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Ç ÷ áË ³ ñ»Ý 2015Ã  ÑáõÝí³ ñÇ 

1-ÇÝ áõÝ»Ýù 10993-Á, ÁÝ¹ áñáõÙ ¹Çï ³ ñÏí³ Í Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍáõÙ Çñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ³ ÝÓ³ Ýó 

ÃÇíÝ ³ ×»É ¿ ÁÝ¹³ Ù»ÝÁ 68-áí Ï³ Ù 2,0ï áÏáëáí, ÇëÏ ³ ÝÑ³ ï  Ó»éÝ³ ñÏ³ ï »ñ»ñÇÝÁ` 6377-áí Ï³ Ù 

6,3³ Ý·³ Ù: Æ ëÏ í»ñçÇÝÝ»ñë, áñå »ë Ï³ ÝáÝ, ×ÝßáÕ Ù»Í³ Ù³ ëÝáõÃÛ³ Ùµ, Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ »Ý öØ Ò 

áÉáñï Á: 
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öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³ ÷ »ñÇ µÝáõÃ³ ·ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ï ³ ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ 

ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í »Ý ¹ñ³ Ýó ã³ ÷ áñáßÇãÝ»ñÁ: º íñáå ³ Ï³ Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ ëáõÙ, è áõë³ ëï ³ ÝÇ 

¸ ³ ßÝáõÃÛáõÝáõÙ öØ Ò ã³ ÷ »ñÇ µÝáõÃ³ ·ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ û·ï ³ ·áñÍíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ »ñÏáõ 

ã³ ÷ áñáßÇã̀  ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ Ãí³ ù³ Ý³ ÏÁ ¨ Ï³ å Çï ³ ÉÇ, ¹ñ³ Ù³ Ï³ Ý ßñç³ Ý³ éáõÃÛ³ Ý Ï³ Ù Ñ³ ëáõÛÃÇ 

Í³ í³ ÉÁ: Ø ÇÝã¹»é, ÈÔ Ð-áõÙ öØ Ò Ù³ ëÇÝ í»ñÁ ÑÇß³ ï ³ Ïí³ Í ûñ»ÝùáõÙ ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í ¹³ ë³ Ï³ ñ·Ù³ Ý 

ã³ ÷ áñáßÇãÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³ Í ¿ ÙÇ³ ÛÝ ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ: 

øÝÝ³ ñÏ»Éáí ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý áÉáñï áõÙ ÷ áùñ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý Ñ³ ñóÁ, Ñ³ ñÏ »Ýù 

Ñ³ Ù³ ñáõÙ ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É ³ ÛÝ Ñ³ ñóÇÝ, Ã» ³ ñ¹Ûá±ù ·ÛáõÕ³ óÇ³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý 

Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ÷ áùñ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Æ Ñ³ ñÏ»  Ã»` ³ ñï ³ ¹ñáõÃÛ³ Ý ¨ Ñ³ ëáõÛÃÇ Í³ í³ ÉÝ»ñáí, ¨ 

Ã»`³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñÇ Ãíáí ·ÛáõÕ³ óÇ³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ÝßáÕ Ù»Í³ Ù³ ëÝáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ 

·»ñ÷ áùñ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛ³ ÝÁ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ ÝáÕ ã³ ÷ »ñ: ê ³ Ï³ ÛÝ ¹ñ³ Ýù ã»Ý Ï³ ñáÕ Ñ³ Ù³ ñí»É 

·»ñ÷ áùñ Ï³ Ù ÷ áùñ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³ ÝÇ áñ ãáõÝ»Ý ûñ»Ýùáí ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í å »ï ³ Ï³ Ý ·ñ³ ÝóáõÙ, 

ÇÝãÁ å ³ ñï ³ ¹Çñ ¿̀  Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝ Ñ³ Ù³ ñí»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ:ø³ ÝÇ áñ ·ÛáõÕ³ óÇ³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÈÔ Ð-áõÙ ³ é³ ÛÅÙ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ñï ³ ¹ñ³ ÝùÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý Í³ í³ ÉÇ 

³ ñï ³ ¹ñáÕÝ»ñÁ, ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ Ï³ ñ·áí ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É ·ÛáõÕ³ óÇ³ Ï³ Ý 

ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ, ¹ñ³ Ýó 

³ ñ¹ÛáõÝ³ µ»ñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ ÝÁ, ßáõÏ³ Û³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ù»ç ÉÇ³ ñÅ»ù Ý»ñ³ ×Ù³ Ý ¨ Ýñ³ Ýó ³ éÝãíáÕ 

³ ÛÉ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇÝ: 

öØ Ò å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝáõÙ Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ Ñ»ï ¨áÕ³ Ï³ Ý 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñçÇÝ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ ³ ñÓ³ Ý³ ·ñí»É ¿ öØ Ò áÉáñï Á µÝáõÃ³ ·ñáÕ 

óáõó³ ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ ÙÇÏ ³ ×: ø³ ÝÇ áñ å ³ ßï áÝ³ Ï³ Ý íÇ×³ Ï³ ·ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç öØ Ò óáõó³ ÝÇßÝ»ñÇ 

Ñ³ ßí³ éáõÙ ãÏ³ , ëï áñ¨ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ »Ý ÈÔ Ð ² ì Ì  µÇ½Ý»ë-é»·Çëï ñÇ ³ Ù»Ý³ ÙÛ³  ¹Çï ³ ñÏÙ³ Ý 

³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ï³ ½Ùí³ Í ³ ÕÛáõë³ ÏÝ»ñÁ: 

 

² ì Ì  ´ Æ ¼Ü º ê -è º ¶Æ ê îð à ô Ø  Ð² Þì ² è ì ² Ì  îÜ îº ê ² ì ² ð à Ô  ê à ô ´ Úº Î îÜ º ð À  À ê î 

â² öº ð Æ  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ընդամենը             

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների թիվը 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Արտադրության 

ծավալը 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աշխատողների 

թվաքանակը 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Գերփոքր             

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների թիվը 
56.1 56.1 76.6 80.8 81.9 83.1 83.8 86.0 86.5 88.1 89.1 88.9 

Արտադրության 

ծավալը 
11.3 12.1 11.6 16.4 16.1 14.6 19.9 21.1 22.6 25.9 23.6 24.9 

Աշխատողների 

թվաքանակը 
9.2 8.6 13.3 17.8 18.7 19.5 18.3 16.2 14.5 17.3 14.7 15.9 

Փոքր             

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների թիվը 
29.0 27.7 15.0 12.5 11.8 12.1 11.9 10.1 9.8 8.6 7.8 7.9 

Արտադրության 

ծավալը 
41.3 22.0 19.1 14.3 17.1 21.5 25.9 23.3 21.1 20.6 27.7 24.3 

Աշխատողների 

թվաքանակը 
21.8 20.8 18.7 17.9 17.2 18.7 20.8 20.1 19.8 17.2 15.5 18.5 

Միջին             

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների թիվը 
5.2 6.7 3.4 2.5 2.4 2.0 1.8 1.7 1.7 1.3 1.3 1.6 

Արտադրության 

ծավալը 
12.4 10.6 12.8 9.3 8.0 8.9 6.9 7.5 11.3 10.5 8.9 10.3 
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Աշխատողների 

թվաքանակը 
12.4 13.0 10.6 9.5 9.3 7.6 8.8 8.6 9.0 6.9 8.3 10.0 

Խոշոր             

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների թիվը 
9.7 9.5 5.0 4.2 3.8 2.8 2.5 2.2 2.0 2.0 1.8 1.6 

Արտադրության 

ծավալը 
35.0 55.3 56.4 60.0 58.8 55.0 47.3 48.1 45.0 43.0 39.8 40.5 

Աշխատողների 

թվաքանակը 
56.7 57.6 57.4 54.8 54.7 54.2 52.1 55.1 56.7 58.6 59.5 55.6 

 

ԼՂՀ ԱՎԾ բիզնես-ռեգիստրում հաշվառված տնտեսավարող 

սուբյեկտներն ըստ տնտեսության ճյուղերի 

 
Ընդամենը Այդ թվում 

կազմակերպություններ Անհատ 

ձեռնարկատերեր 
 2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007 2010 2013 

Ընդամենը 2517 3464 4091 932 944 1019 1585 2520 3072 

Արդյունաբերություն 195 271 334 132 136 171 63 135 163 

Գյուղատնտեսություն 19 19 30 16 16 27 3 3 3 

Շինարարություն 174 197 200 172 190 186 2 7 14 

Տրանսպորտ և կապ 128 178 289 47 54 53 81 124 236 

Առևտուր(ներառյալ 

հասարակական 

սնունդ) 

1645 2296 2566 360 372 391 1285 1924 2175 

Այլ 356 503 672 205 176 191 151 327 481 

Գերփոքր          

 2092 2995 3637 518 502 585 1574 2493 3052 

Արդյունաբերություն 108 177 231 50 50 74 58 127 157 

Գյուղատնտեսություն 12 11 15 9 8 12 3 3 3 

Շինարարություն 56 66 95 54 60 81 2 6 14 

Տրանսպորտ և կապ 94 137 257 15 19 23 79 118 234 

Առևտուր(ներառյալ 

հասարակական 

սնունդ 

1556 2173 2446 275 260 279 1281 1913 2167 

Այլ 266 431 593 115 105 116 151 326 477 

Փոքր          

 305 338 324 294 313 305 11 25 19 

Արդյունաբերություն 69 79 77 64 71 71 5 8 6 

Գյուղատնտեսություն 7 8 14 7 8 14 - - - 

Շինարարություն 90 98 80 90 97 80 - 1 - 

Տրանսպորտ և կապ 18 25 21 16 20 19 2 5 2 

Առևտուր(ներառյալ 

հասարակական 

սնունդ 

68 91 96 64 81 89 4 10 7 

Այլ 53 37 36 53 36 32 - 1 4 

Միջին          

 50 60 66 50 58 65 - 2 1 

Արդյունաբերություն 4 5 10 4 5 10 - - - 

Գյուղատնտեսություն 0 - -  - - - - - 

Շինարարություն 15 17 11 15 17 11 - - - 

Տրանսպորտ և կապ 7 8 5 7 7 5 - 1 - 
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Առևտուր(ներառյալ 

հասարակական 

սնունդ 

12 25 18 12 24 17 - 1 1 

Այլ 12 5 22 12 5 22 - -  

Խոշոր          

 70 71 64 70 71 64 - - - 

Արդյունաբերություն 14 10 16 14 10 16 - - - 

Գյուղատնտեսություն 0 - 1  - 1 - - - 

Շինարարություն 13 16 14 13 16 14 - - - 

Տրանսպորտ և կապ 9 8 6 9 8 6 - - - 

Առևտուր(ներառյալ 

հասարակական 

սնունդ 

9 7 6 9 7 6 - - - 

Այլ 25 30 21 25 30 21 - - - 

 

² ÕµÛáõñÁ. ÈÔ Ð ² ì Ì  ¦´ Ç½Ý»ë-é»·Çëï ñ§ Ñ»ï ³ ½áï áõÃ Û³ Ý ½»ÏáõÛóÝ»ñÁ 

 

ö³ ëï áñ»Ý í»ñçÇÝ 12ï ³ ñí³  Ïï ñí³ Íùáí ³ ñÓ³ Ý³ ·ñí»É ¿ ·»ñ÷ áùñ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ 

ÏßéÇ ³ × 32,8ï áÏáëáí, ÷ áùñ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÁ Ýí³ ½»É ¿ 21,1ï áÏáëáí, ÙÇçÇÝÁ` 

3,6ï áÏáëáí: À ëï  ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ×ÛáõÕ»ñÇ ï Ýï »ë³ í³ ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý Ù³ ëÁ` 

62,7ï áÏáëÁ, Ý»ñÏ³ Û³ óí³ Í »Ý ³ é̈ ï ñÇ áÉáñï áõÙ, ³ Ûë ÙÇï áõÙÁ, µ³ óÇ Ë áßáñ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇó, ï »Õ ¿ 

·ï »É ·»ñ÷ áùñ, ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ï Ýï »ë³ í³ ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ Ï³ éáõóí³ ÍùáõÙ: 

Ð³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÝ Çñ³ ·áñÍ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí, ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ß³ ï  ³ ñ³ · Éáõñç 

÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ ï ³ ñ»É öØ Ò áÉáñï ի Ï³ éáõóí³ ÍùáõÙ, ³ Û¹ ÃíáõÙ öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñáõÙ ½µ³ Õí³ Í 

³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³ ù³ Ý³ ÏÇ ³ í»É³ óÙան առումով. Ë Ý¹ÇñÝ ³ éÏ³  ¿ Ñ³ ï Ï³ å »ë ³ é̈ ï ñÇ ¨ 

Í³ é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý, ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý, ï ñ³ Ýëå áñï Ç áÉáñï Ý»ñáõÙ, áñï »Õ 

³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝ Ï³  í»ñ³ Ý³ Û»Éáõ öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ¹³ ë³ Ï³ ñ·Ù³ Ý ã³ ÷ ³ ÝÇßÝ»ñÁ:    

º ÉÝ»Éáí Ýñ³ ÝÇó, áñ öØ Ò å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Çñ³ ·áñÍíáÕ Íñ³ ·ñ»ñÁ ÑÇÙÝí³ Í »Ý ÈÔ Ð 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³ , Ñ³ ï Ï³ å »ë ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ, öØ Ò ½³ ñ·³ óáõÙÁ Ùï ÝáõÙ ¿ áñ³ Ï³ Ï³ Ý  Ýáñ  ÷ áõÉ  ¨ Ïáãí³ Í ¿ ³ å ³ Ñáí»É  »ñÏñÇ 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ×Ç Ï³ ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ` ëï »ÕÍ»Éáí µ³ ñ»Ýå ³ ëï  ·áñÍ³ ñ³ ñ ÙÇç³ í³ Ûñ 

Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ùµ ½µ³ Õí»Éáõ µÝ³ ·³ í³ éáõÙ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ï Ýï »ëáõÃÛ³ ÝÁ Ñ³ Õáñ¹»Éáí 

ÇÝáí³ óÇáÝ áõÕÕí³ ÍáõÃÛáõÝ: Ð³ ï áõÏ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ñÏ³  å »ï ù ¿ ¹³ ñÓÝ»É öØ Ò 

ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý ï »Ë ÝáÉá·Ç³ ÝÝ»ñÇ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ñÇ ¨ ³ Ýµ³ í³ ñ³ ñ 

û·ï ³ ·áñÍÙ³ Ý Ñ»ï ¨³ Ýùáí ßáõÏ³ ÛáõÙ ÃáõÛÉ Ùñó³ Ïó³ ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ íÇ×³ Ïի վրա, ÇÝãÁ  Ù³ ë³ Ùµ 

å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í ¿ ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý ï »Ë ÝáÉá·Ç³ Ý»ñÇ ³ ÝÙ³ ï ã»ÉÇáõÃÛ³ Ùµ ¨ ¹ñ³ Ýó ÏÇñ³ éÙ³ Ý 

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³ µ»ñÛ³ É̀  áã µ³ í³ ñ³ ñ ÇÙ³ óáõÃÛ³ Ùµ: 

Մեր համոզմամբ, հ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝáõÙ ÷ áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý 

å »ï ³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ å »ï ù ¿ Çñ³ Ï³ Ý³ óíÇ »ÉÝ»Éáí »ñÏñÇ ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

½³ ñ·³ óÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ ñ³ ñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó µË áÕ ÙÇ  ù³ ÝÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó` 

³ )öØ Ò ½³ ñ·³ óÙ³ Ý å »ï ³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÇó µË áÕ Íñ³ ·ñ»ñն áõ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñն 

հիմնովի áõÕÕել ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý  Ñ³ ï í³ ÍÇ í»ñ³ Ï³ éáõóÙ³ ÝÁ ¨ Ñ½áñ³ óÙ³ ÝÁ, 

µ)ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ç³ Ýù»ñն ու ռեսուրսները áõÕÕել ·ÉË ³ íáñ³ å »ë ÇÝáí³ óÇ³ Ý»ñÇ ¨ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó   

ï »Ë ÝáÉá·Ç³ Ý»ñÇ  Ý»ñ¹ñÙ³ ÝÝ  áõ  ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ, 

·)Ë Ã³ նել Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ßñç³ ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ éÏ³  ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ ÝÑ³ Ù³ Ù³ ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñáõÙÁ ¨ նպաստել ÃáõÛÉ ½³ ñ·³ ó³ Í ßñç³ ÝÝ»ñÇ ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ýը, 

 ¹)·ÛáõÕ³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ å ñ³ ÝùÝ»ñÇ í»ñ³ Ùß³ ÏÙ³ Ý ¨ ï »Õ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ ¹ñáõÃÛ³ Ý å ³ ñ»Ýáí 

µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙÁ դարձնել Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ¨ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý  

³ Ýíï ³ Ý·áõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý ¨ öØ Ò ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝ, 

»)³ é³ ÝÓÝ³ ÏÇ áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ûÅ³ Ý¹³ ÏáõÃÛáõÝ ցուցաբերել ÈÔ Ð ·ÛáõÕ³ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý áÉáñï Ç 

öØ Ò –Ý»ñÇÝ, áñáÝù ãÝ³ Û³ Í áã Ñ³ Ù³ ã³ ÷ , µ³ Ûó ³ ñ¹»Ý Ï³ ½Ù³ íáñíáõÙ ¨ ·áñÍáõÙ »Ý:   
Ö ·Ý³ Å³ Ù»ñÇ Å³ Ù³ Ý³ Ï ³ Ù»Ý³ Ù»Í Ñ³ ñí³ ÍÁ ï Ýï »ëáõÃÛ³ ÝÁ Ñ³ ëóíáõÙ ¿ ³ é̈ ï ñÇ áÉáñï áõÙ, 

ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ïñ×³ ï íáõÙ ¿ ëå »ÏáõÉÛ³ ï Çí ßÕÃ³ ÛÇ ßñç³ Ý³ ÏÁ, áñÝ ³ ×Ç Ï³ Ù ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ 
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³ ÝÁÝ¹Ñ³ ï  »ñÏ³ ñáõÙ ¿ ¨ ÁÝ¹É³ ÛÝáõÙ Çñ Ù³ ëÝ³ ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ: Ö ·Ý³ Å³ Ù»ñÁ ¹ñ³ Ýù Ù³ ùñáÕ 

Ñ³ ï Ï³ ÝÇßÝ»ñ áõÝ»Ý, ÇëÏ ³ ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï »Õ ³ é̈ ï ñ³ ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÝ 

³ í»ÉÇ Ù»Í ¿ ù³ Ý ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáÕÝ»ñÇÝÁ, ³ é³ í»É Ù»Í Ñ³ Ïí³ ÍáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: ê ³  Éáõñç Ùï ³ Ñá·áõÃÛ³ Ý ³ éÇÃ  å »ï ù ¿ Ñ³ Ý¹Çë³ Ý³  ÈÔ Ð 

ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ, ù³ ÝÇ áñ ¹Çï ³ ñÏ»Éáí ÐÜ ² -Ç Ï³ éáõóí³ ÍùÁ ¨ ¹ñ³  Ù»ç ³ é̈ ï ñÇ 

ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÁ, ÝÏ³ ï áõÙ »Ýù, áñ ³ é̈ ï ñÇ ½³ ñ·³ óáõÙÝ ³ í»ÉÇ Ù»Í ï »Ùå »ñ áõÝÇ, ù³ Ý 

³ ñï ³ ¹ñության ½³ ñ·³ óáõÙÁ: Ø Ûáõë ÏáÕÙÇó öØ Ò-Ý»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ù»ç ³ í»ÉÇ ß³ ï  áõÝ»Ý 

ëå »ÏáõÉÛ³ ï Çí í³ ñù³ ·ÇÍ ¨ ½µ³ Õí³ Í »Ý ³ é̈ ï ñáí, ³ ÛÉ áã Ã» ÝÛáõÃ³ Ï³ Ý ¨ ³ í»É³ óí³ Í ³ ñÅ»ù 

ëï »ÕÍ»Éáí: ² ÛëÇÝùÝ` áõÝ»Ý³ É ³ é̈ ï ñ³ ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ` Ù³ Ýñ³ Í³ Ë  ³ é̈ ï ñáí ¨ áã Ù»Í Í³ í³ ÉÇ 

Í³ é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ ï áõóáÕ áõ ÝÛáõÃ³ Ï³ Ý ³ ñÅ»ù ëï »ÕÍáÕ öØ Ò Ñ³ ï í³ Í, Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ áõÝ»Ý³ É áã 

ÙñóáõÝ³ Ï ¨ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ï³ Ý Ñ³ ï í³ ÍáõÙ Çñ»Ýó ë»÷ ³ Ï³ Ý ¹ÇÙ³ ·ÇÍÁ ãáõÝ»óáÕ öØ Ò -Ý»ñ: ² Ûë 

Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÁ Ë Çëï  µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý է ³ ½¹ում Ý³ ¨ ÈÔ Ð ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý íñ³ , ù³ ÝÇ áñ ×·Ý³ Å³ ÙÇ 

Ñ³ ñí³ Í³ ÛÇÝ ³ ÉÇùÝ Çñ»Ýó íñ³  Ù»Í³ Ù³ ë³ Ùµ  Ïñ»óÇÝ í»ñáÝßÛ³ É öØ Ò-Ý»ñÁ: 
ê ï »ÕÍí³ Í ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏáõÙ Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý ¹ñ³ ÙÇ å ³ ñï ³ ¹ñí³ Í ³ ñÅ»½ñÏáõÙÁ »é³ ÏÇ 

Ñ³ ñí³ Í Ñ³ ëóñ»ó Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛ³ ÝÁ, ÇÝãå »ë Ý»ñÙáõÍÙ³ Ý áõ ³ ñï ³ Ñ³ ÝÙ³ Ý, 

³ ÛÝå »ë ¿É ³ ñï ³ ñÅáõÃ³ ÛÇÝ ÷ áË ³ éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ í³ ñÏ»ñÁ í»ñ³ ¹³ ñÓÝ»Éáõ Ù³ ëáí, ù³ ÝÇ áñ. 
1.¸ ñ³ ÙÇ ³ ñÅ»½ñÏÙ³ Ý å ³ ñ³ ·³ Ûáõմ ¹Åí³ ñ³ ÝáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, ÇëÏ ÈÔ Ð-Ý ³ í»ÉÇ ß³ ï  

Ý»ñÙáõÍáõÙ ¿, ù³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ ÝáõÙ(2014Ã  ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ ³ ñï ³ ùÇÝ ³ é̈ ï ñÇ 

Í³ í³ ÉÇ 82,4ï áÏáëÁ, ÏÛ³ Ù Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ³ ñï ³ Ñ³ ÝÙ³ Ý Í³ í³ ÉÁ ·»ñ³ ½³ Ýó»É ¿  5,7³ Ý·³ Ù): 
2.¸ ñ³ ÙÇ ³ ñÅ»½ñÏÙ³ Ý å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ Ñ»ßï ³ ÝáõÙ ¿ ³ ñï ³ Ñ³ ÝáõÙÁ, µ³ Ûó ó³ í³ ÉÇÝ ³ ÛÝ ¿, áñ 

ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ Ñ³ ÝíáÕ ³ å ñ³ Ýù Ñ³ Ù³ ñíáÕ å ÕÝÓÇ Ë ï ³ ÝÛáõÃÇ(2009Ã  ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí 

³ ñï ³ Ñ³ ÝÙ³ Ý Ùáï  67ï áÏáëÁ) ·Ý»ñÁ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ßáõÏ³ Ý»ñáõÙ Ïï ñáõÏ Ýí³ ½»É ¿ÇÝ: 
3.¸ ñ³ ÙÇ ³ ñÅ»½ñÏÙ³ Ý å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ ¹Åí³ ñ³ ÝáõÙ ¿ í»ñóí³ Í ³ ñï ³ ñÅáõÃ³ ÛÇÝ 

÷ áË ³ éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ í³ ñÏ»ñÁ í»ñ³ ¹³ ñÓÝ»Éáõ  ·áñÍÁÝÃ³ óÁ: 
öØ Ò-Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ áñå »ë Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý ·ÉË ³ íáñ Ýå ³ ï ³ Ï å »ï ù ¿ 

¹Çï ³ ñÏíÇ ³ ÛÝå ÇëÇ Ï³ é³ í³ ñã³ Ï³ Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï ³ Ý Ñ³ ëÝ»É ¹ñí³ Í 

Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÇÝ Ýí³ ½³ ·áõÛÝ Éñ³ óáõóÇã ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñáí: 
öØ Ò-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ÷ áõÉ³ ÛÇÝ ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃÛáõÝÁ å »ï ù ¿ Ï³ éáõóíÇ 

Ñ»ï ¨Û³ É Ï»ñå . 
•×·Ý³Å³ÙÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ¨ Çñ³íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ áõ ³ Ë ï áñáßáõÙ, 

•×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏáõÙ, áñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ 

Ù³ ñï ³ í³ ñ³ Ï³ Ý ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñ, 

•ÁÝ¹áõÝí³Í Ï³Ù Ùß³Ïí³Í Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Çñ³·áñÍáõÙ` ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ, 

• Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ  Ùßï³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·: 

² Ûë ãáñë ÷ áõÉ»ñÇó Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇ ß³ ñù ï ³ ññ»ñÇ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝ, 

ÇÝãå »ë Ý³ ¨ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óáõÙ ¹ñ³ Ýó ÏÇñ³ éáõÃÛ³ Ý ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝ: ì »ñçÇÝë 

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï ³ ÉÇë ³ é³ í»É Çñ³ ·áñÍ»ÉÇ ¹³ ñÓÝ»É Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ 

Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÁ: ´ ³ í³ Ï³ Ý ¹Åí³ ñ ¿ öØ Ò-Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ÉÇ³ ñÅ»ù 

·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ Ý ï ³ É ³ ñï ³ ùÇÝ ³ ßË ³ ñÑáõÙ ï »ÕÇ áõÝ»óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ áõÝ»Ý³ É  

³ ÛÝå ÇëÇ Ù³ ëÝ³ ·Çï ³ Ï³ Ý  ·Çï »ÉÇùÝ»ñáí ¨ í»ñÉáõÍ³ Ï³ Ý áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½Ù, áñÁ 

ÏÑ»ï ¨Ç Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ù»ç ï »ÕÇ áõÝ»óáÕ ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ ñï ³ Ññ³ í»ñÝ»ñÇÝ: 

ê ³  óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, áñ öØ Ò-Ý»ñÝ áõÝ»Ý å »ï ³ Ï³ Ý Ñá·³ ÍáõÃÛ³ Ý Ë Ý¹Çñ, ¨ ³ Ûë Ë Ý¹ÇñÁ å »ï ù ¿ ÷ áñÓ 

³ ñíÇ ÉáõÍ»É å »ï ³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÙÇçáóáí, ³ ÛëÇÝùÝ` å »ï áõÃÛáõÝÁ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ 

Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñáõÙ å »ï ù ¿ ³ ç³ ÏóÇ öØ Ò-Ý»ñÇÝ ¨  ÃáõÛÉ ãï ³ , áñ ¹ñ³ Ýù Ñ³ Ûï Ýí»Ý ëÝ³ ÝÏ³ óÙ³ Ý 

»½ñÇÝ: öØ Ò-Ý»ñÁ  å »ï ù ¿ ÷ áñÓ»Ý ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ Ý ï ³ É ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÇÝ, áñÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ 

¿̀  Ý»ñùÇÝ ¨ ³ ñï ³ ùÇÝ ÙÇç³ í³ ÛñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·` Ý³ Ë ûñáù µ³ ó³ Ñ³ Ûï »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ 

Çñ³ íÇ×³ ÏÇ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÝáñÙ³ Ý»ñÇó ÑÝ³ ñ³ íáñ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ: ² ÛëáõÑ»ï ¨, 

³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ Ñ³ ëÏ³ Ý³ É ÑÝ³ ñ³ íáñ å ³ ï ×³ é³ Ñ»ï ¨³ Ýù³ ÛÇÝ Ï³ å »ñÁ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ Ï³ ÝË ³ ï »ë»É 

×·Ý³ Å³ ÙÇ ÑÝ³ ñ³ íáñ ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñÁ ¨ Ïáñáõëï Ý»ñÇ  ÑÝ³ ñ³ íáñ ã³ ÷ »ñÁ: ä »ï ù ¿ Ý³ ¨ áõÝ»Ý³ É 

Ñ»ï ³ ¹³ ñÓ Ï³ å »ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï ³  ³ ÝÁÝÑ³ ï  ·Ý³ Ñ³ ï »É ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÇ 

÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ² ÛëÇÝùÝ` ³ é³ çÇÝ Ë Ý¹ÇñÁ Ï³ Û³ ÝáõÙ ¿ ï »Õ»Ï³ ï íáõÃÛ³ Ý ×Çßï  Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý, 

Çñ³ íÇ×³ ÏÁ í»ñ³ ÑëÏ»Éáõ ¨ ³ ÛÝ ³ ÙµáÕçáõÃÛ³ Ùµ å ³ ï Ï»ñ³ óÝ»Éáõ Ù»ç: 

Ð³ çáñ¹ ÷ áõÉáõÙ öØ Ò-Ý»ñÇ Ë Ý¹ÇñÁ å »ï ù ¿ Ñ³ Ý¹Çë³ Ý³  ×·Ý³ Å³ ÙÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý 

Ñ³ Û»ó³ Ï³ ñ·Ç Ùß³ ÏáõÙÁ: ² Ûë ³ éáõÙáí å »ï ù ¿ í»ñ³ Ý³ Û»É  Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛ³ Ý  é³ ½Ù³ í³ ñ³ Ï³ Ý 

Íñ³ ·ÇñÁ Ï³ Ù å É³ ÝÁ: ² Ûëï »Õ Ñ³ ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÙÇ ß³ ñù  öØ Ò-Ý»ñ ³ Ý·³ Ù ÝÙ³ Ý Íñ³ ·ñ»ñ ãáõÝ»Ý, áñÁ 
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¨ ÷ ³ ëï áõÙ ¿ Ýñ³ Ýó ³ é³ í»É  Ë áó»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ Ù³ ëÇÝ: Ð»ï ¨³ µ³ ñ, áõÝ»Ý³ É é³ ½Ù³ í³ ñ³ Ï³ Ý Íñ³ ·Çñ, 

áñÝ Çñ Ù»ç ÏáõÝ»Ý³  Ý³ ¨ Ñ³ Ï³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñ ¨ Ë Ý¹ÇñÝ»ñ, Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿ Ù»Ï ù³ ÛÉ 

³ é³ ç ·ï Ýí»É ¨ ÇÝã áñ ³ éáõÙáí å ³ ï ñ³ ëï  ÉÇÝ»É µ³ ó³ ë³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñÇÝ:  

Ö ·Ý³ Å³ ÙÇ  Å³ Ù³ Ý³ Ï ÈÔ Ð Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Çñ³ Ï³ Ý 

å ³ ï Ï»ñÁ ëï ³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ áõëáõÙÝ³ ëÇñ»É ¹ñ³ Ýó ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ, 

ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý ï ³ ñ³ Íù³ ÛÇÝ ³ Ýհամաã³ ÷  µ³ ßË í³ ÍáõÃÛáõÝÁ ßñç³ ÝÝ»ñáõÙ ¨ 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  ù³ Õ³ ùáõÙ, Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ ëáõÛÃÇ ÷ á÷ áË áõÃÛ³ Ý ÙÇï áõÙÝ»ñÁ, 

ß³ ÑáõÃ³ µ»ñáõÃÛ³ Ý ÝáñÙ³ ÛÇ ÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ïñ»¹Çï áñ³ Ï³ Ý  å ³ ñï ù»ñÇ ¹ÇÝ³ ÙÇÏ³ Ý ¨ ³ ÛÉÝ:                              
 
¼³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ÈÔ Ð-áõÙ öØ Ò-Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ¨ Ë Ã³ ÝÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý óáõó³ ÝÇßÝ»ñÁ 
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ՓՄՁ մասնաբաժինը 

ՀՆԱ-ում 

 

52% 43% 52% 57% 50% 55% 53% 32% 

ՓՄՁ օժանդակությունն 

աշխատատեղերի 

ստեղծմանը 

50% 47% 70% 70% 57% 71% 56% 86% 

ՓՄՁ-ների թվաքանակը 

բոլոր ընկերություններում 
98% 99,8% 99% 99% 98% 99% 99% 97,2% 

 

² ÕµÛáõñÁ` öáùñ µÇ½Ý»ëÇÝ ÝíÇñí³ Í 9-ñ¹ Ñ³ Ù³ éáõë³ Ï³ Ý  ÏáÝý»ñ³ Ýë, 2007Ã .-Ç Ù³ ñï  

² ÕÛáõë³ ÏáõÙ µ»ñí³ Í ï íÛ³ ÉÝ»ñÁ íÏ³ ÛáõÙ »Ý, áñ ÈÔ Ð öØ Ò óáõó³ ÝÇßÝ»ñÁ ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñÇ 

óáõó³ ÝÇßÝ»ñÇÝ ·ñ»Ã» ã»Ý ½ÇçáõÙ, µ³ ó³ éáõÃÛ³ Ùµ ÐÜ ² -Ç Ó¨³ íáñÙ³ ÝÝ áõÝ»ó³ Í Ù³ ëÝ³ ÏóáõÃÛ³ Ý, 

í»ñçÇÝë ¿É ½áõï  ÈÔ Ð ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛ³ Ý(µÛáõç»Ç µ³ շË Ù³ Ý Ñ»ï  Ï³ å í³ Í) 

Ñ»ï ¨³ Ýù ¿: 

öØ Ò áÉáñï Ç Ûáõñ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³  ÁÝÓ»é³ Í ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓÁ 

ÃáõÛÉ »Ý ï ³ ÉÇë íëï ³ Ñáñ»Ý Ë áë»É ² ñó³ Ë áõÙ ³ Û¹ áÉáñï Ç ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·í³ Í å »ï ³ Ï³ Ý 

ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛ³ Ý ¨ Ññ³ ï ³ å áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ: ² Ûë Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ ÷ áñÓ»Ýù 

Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»É, թե Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý í»ñçÇÝ ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñÇ, ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ¨ 

Ñ»ï ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ÇÝãå ÇëÇÝ å »ï ù ¿ ÉÇÝÇ öØ Ò -Ý»ñÇ áÉáñï áõÙ 

ï ³ ñíáÕ å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ: 

   ì »ñçÇÝ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñÁ ëï Çå áõÙ »Ý µ³ ñÓñ³ óÝ»É ³ ÛÝå ÇëÇ Ñ³ ñó»ñ, áñáÝù 

Ï³ å í³ Í »Ý ýÇÝ³ Ýë³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ÑÝ³ ñ³ íáñ Ùáï »óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï : 

º ÉÝ»Éáí ³ Ûë ³ Ù»ÝÇó, Ï³ ñ¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ »Ý ëï ³ ÝáõÙ öØ Ò-Ý»ñÇ ýÇÝ³ Ýë³ íáñÙ³ Ý 

ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ ñ¨áñ ¹»ñ Ï³ ñáÕ »Ý Ë ³ Õ³ É ýÇÝ³ Ýë³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ 

Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ·áñÍáõÙ: Ø Ûáõë ÏáÕÙÇó  öØ Ò-Ý»ñÝ ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ ëï »ÕÍáÕ Ï³ ñ¨áñ³ ·áõÛÝ ûÕ³ ÏÝ »Ý 

Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ù»ç, ÇëÏ ³ é³ Ýó ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñ ëï »ÕÍ»Éáõ öØ Ò Ñ³ ï í³ ÍÁ ãÇ Ï³ ñáÕ 

Ñ³ Ý¹Çë³ Ý³ É ³ ÛÝ  ß³ ñÅÇã áõÅÁ, áñÁ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÁ ¹áõñë ¿ µ»ñáõÙ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ Ï³ Ù ³ ÝÏÝÙ³ Ý 

Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñÇó: ² Ûë ¹»ñÁ öØ Ò Ñ³ ï í³ ÍÁ Ï³ ñáÕ ¿ ëï ³ ÝÓ»É ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ, »ñµ áõÝ»Ý³  

ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ, ¨ Ýñ³  Ñ³ Ù³ ñ Ñ³ ë³ Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ³ ñï ³ ùÇÝ ¨ Éñ³ óáõóÇã ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý 

³ ÕµÛáõñÝ»ñÁ: ² Ûë Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ Ï³ ñ¨áñ Ýß³ Ý³ ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï ³ ÝáõÙ áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ, Ã» 

ÇÝãå »ë ¿ ï »ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ öØ Ò-Ý»ñÇ í³ ñÏ»ñÇ ëï ³ óáõÙÁ` Ù³ Ïñáï Ýï »ë³ Ï³ Ý ßáÏ»ñÇ å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ: 

² Ûë Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ ñ¨áñíáõÙ »Ý Ñ³ ï Ï³ å »ë ýÇÝ³ Ýë³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ, 

ù³ ÝÇ áñ ¹ñ³ Ýù ß³ ï  öØ Ò-Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï íáõÙ »Ý ³ é³ í»É Ë áñáõÃÛ³ Ùµ: ¸ ñ³ Ýù å »ï ù ¿ 

¹Çï ³ ñÏ»É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ ï »ë³ ÝÏÛáõÝÇó, ³ ÛÝ ¿̀  Ã» ÇÝãå »ë »Ý Çñ»Ýó ¹ñë¨áñáõÙ 

ûï ³ ñ»ñÏñÛ³  Ï³ å Çï ³ Éáí µ³ ÝÏ»ñÁ, ÇëÏ ¹ñ³ Ýù Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý Çñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ ½ÙáõÙ »Ý Ùáï  75% 

¨, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÇÝãù³ Ýáí »Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ·áñÍáõÙ å »ï ³ Ï³ Ý »ñ³ ßË ³ íáñÙ³ Ý Íñ³ ·ñ»ñÁ: 
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¶³ Õï ÝÇù ã¿, áñ í»ñçÇÝ ýÇÝ³ Ýë³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ öØ Ò ë»Ïï áñÇ 

³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ï ÝíáõÙ ¿ ¨° ½³ ñ·³ ó³ Í, ¨° ½³ ñ·³ óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ áõß³ ¹ñáõÃÛ³ Ý  Ï»Ýï ñáÝáõÙ: 

¼³ ñ·³ óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¹³  ³ ÏÝÑ³ Ûï  ¿, ù³ ÝÇ áñ ³ ÛÝï »Õ å »ï ³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÇ 

áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ é³ í»É³ å »ë Ýå ³ ï ³ Ï³ áõÕÕí³ Í ¿ ¹»å Ç öØ Ò ë»Ïï áñÁ: ´ ³ Ûó ×·Ý³ Å³ ÙÁ óáõÛó 

ï í»ó, áñ ½³ ñ·³ ó³ Í Ù»Í ï Ýï »ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ë öØ Ò-Ý»ñÁ å ³ Ï³ ë Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝ 

ãáõÝ»Ý: ² ÛÝå ÇëÇ »ñÏñáõÙ, ÇÝãå ÇëÇÝ ² Ø Ü -Ý ¿ öØ Ò Ñ³ ï í³ ÍÝ áõÝÇ Éáõñç ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ¹»ñ, ³ ÛÝ 

å ³ ñ½ å ³ ï ×³ éáí, áñ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ¿ Ù»Í Ãíáí ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñ ëï »ÕÍáÕ, ¨ ³ Ûë ·áñÍáÝÁ å »ï ³ Ï³ Ý 

Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÝ û·ï ³ ·áñÍáõÙ »Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ é³ ç³ óáÕ ·áñÍ³ ½ñÏáõÃÛ³ Ý 

Ñ»ï ¨³ ÝùÝ»ñÁ Ï³ ÝË »Éáõ Ñ³ Ù³ ñ: ì »ñçÇÝ Ñ³ Ý·³ Ù³ ÝùÁ ³ å ³ óáõóí»ó Ý³ ¨ Ö ³ å áÝÇ³ ÛáõÙ 1990-

³ Ï³ ÝÝ»ñÇÝ, »ñµ Ñ³ Ù³ ßË ³ ñÑ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ù»ç  Ê ê ÐØ -Ç ÷ Éáõ½áõÙÇó Ñ»ï á ëÏëí»ó ×·Ý³ Å³ ÙÇ 

Ù»Í ³ ÉÇù: 

² Ý·³ Ù ÝáñÙ³ É ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏáõÙ í³ ñÏ»ñÇ Ï³ Ù Éñ³ óáõóÇã ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ 

Ñ³ ÛÃ³ ÛÃáõÙÁ öØ Ò-Ý»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ Ï³ ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É  µ³ í³ Ï³ Ý Ë Ý¹ñ³ Ñ³ ñáõÛó, ÇëÏ »Ã» Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñÁ 

÷ áË íáõÙ »Ý, ¨ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ûï ÝíáõÙ ¿ ýÇÝ³ Ýë³ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý  Ï³ Ù ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ×·Ý³ Å³ ÙÇ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ, ³ å ³  Ë Ý¹ÇñÝ»ñÝ ³ é³ í»É ëáõñ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í³ Í µÝáõÛÃ  »Ý ëï ³ ÝáõÙ, ù³ ÝÇ áñ Ï³  

§í³ ñÏ³ ÛÇÝ ×·Ý³ Å³ ÙÇ¦ Ë Ý¹Çñ, ¹ñ³ Ýù ³ ÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ Ñ³ ï í³ ÍÝ»ñÝ »Ý, »ñµ µ³ ÝÏ»ñÝ áõ í³ ñÏ³ ÛÇÝ  

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ éÇëÏ³ ÛÇÝ Çñ³ íÇ×³ ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ Ûï Ýí»Éáõ å ³ ï ×³ éáí, 

Ë ëï ³ óÝ»Éáí í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÁ, Å³ Ù³ Ý³ Ï³ íáñ ¹³ ¹³ ñ»óÝáõÙ »Ý Ï³ Ù 20%-Çó 

³ í»ÉÇ Ýí³ ½»óÝáõÙ í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý Í³ í³ ÉÝ»ñÁ: 

  ÈÔ Ð ³ é̈ ï ñ³ ÛÇÝ µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï ñí³ Í í³ ñÏ»ñÇ Ñ³ Ýñ³ ·áõÙ³ ñÁ 2007Ã . Ï³ ½Ù»É ¿ 10,2ÙÉñ¹  

¹ñ³ Ù, áñÇó ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý Ñ³ ï Ï³ óí»É 3,9ÙÉñ¹ ¹ñ³ ÙÁ, ³ ÛëÇÝùÝ` 38ï áÏáëÇó 

³ í»ÉÇÝ: 2008Ã . Ý³ Ë ³ ×·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ ï ³ ñáõÙ µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï ñí³ Í í³ ñÏ»ñÁ Ï³ ½Ù»É »Ý 17,8ÙÉñ¹ 

¹ñ³ Ù, áñÇó ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¿ ï ñí»É 7,6ÙÉñ¹ ¹ñ³ ÙÁ: Ö ·Ý³ Å³ Ù³ ÛÇÝ 2009Ã . ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

í³ ñÏ»ñÁ Ï³ ½Ù»É  »Ý 29,2ÙÉñ¹ ¹ñ³ Ù, ÇëÏ ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ »Õ»É ¿ 10,2ÙÉñ¹ 

¹ñ³ Ù, ³ ÛëÇÝùÝ` ³ ñ¹»Ý  2009Ã . ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ ñÏ»ñ í»ñóÝ»Éáõ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÁ 

ëÏë»É ¿ ³ ×»É í³ ñÏ»ñÇ Ï³ ½ÙáõÙ: 2010Ã . í³ ñÏ»ñÁ Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛáõÝáõÙ Ï³ ½Ù»óÇÝ 42,5ÙÉñ¹ ¹ñ³ Ù, 

áñÇó ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ 14,1ÙÉñ¹ ¹ñ³ Ù: ä »ï ù ¿ Ýß»É, áñ Ç 

ï ³ ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ, ³ Û¹ ÃíáõÙ ÐÐ-Ç, ÈÔ Ð-áõÙ ×·Ý³ Å³ ÙÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ í³ ñÏ³ ÛÇÝ 

é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ ×Ç ¹ÇÝ³ ÙÇÏ³ Ý ãÇ ï áõÅ»É, ³ ÛëÇÝùÝ` ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÁ µ³ ÝÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç ÏáÕÙÇó ãÇ 

½ñÏí»É Éñ³ óáõóÇã ýÇÝ³ Ýë³ íáñÙ³ Ý ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÇó, áñÝ ¿É ¹ñ³ Ï³ Ýáñ»Ý ¿ ³ ½¹»É í³ ñÏ³ ÛÇÝ 

é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ ßíÇÝ ×·Ý³ Å³ ÙÇó ¹áõñë ·³ Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ï í»Éáõ ó³ ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ  

öØ Ò-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ ÝÁ: 

Ê Ý¹ÇñÝ»ñÇó ·ÉË ³ íáñÁ Ýñ³ ÝáõÙ ¿, áñ 2007-2012ÃÃ . ÁÝÃ³ óùáõÙ í³ ñÏ»ñÇ ï áÏáë³ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, 

áñáÝù ë³ ÑÙ³ Ýí»É »Ý ³ é̈ ï ñ³ ÛÇÝ µ³ ÝÏ»ñÇ  ÏáÕÙÇó, ï ³ ï ³ Ýí»É »Ý 15-20%-Ç ÙÇç³ Ï³ ÛùáõÙ: ¸ ³  

Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿, áñ í³ ñÏ»ñ áõÝ»óáÕ ï Ý³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ ÛÉÝ ¹Åí³ ñÇÝ 

íÇ×³ ÏáõÙ »Ý Ñ³ Ûï Ýí»É, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ³ é³ ç³ ó»É »Ý ï Ýï »ë³ Ï³ Ý áã Ñ³ Ù³ ã³ ÷  ½³ ñ·³ óáõÙÝ»ñ:  ² Ûë 

³ Ù»ÝÇó »ÉÝ»Éáí ÷ áñÓ»Ýù Ñ³ Ù³ éáï  Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»É ³ ÛÝ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÉáõÍÙ³ Ý áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù 

Ï³ ñáÕ »Ý öØ Ò-Ý»ñÇÝ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï ³ É ³ é³ í»É Ï»ÝëáõÝ³ Ï ÉÇÝ»Éáõ  ×·Ý³ Å³ Ù»ñÇ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ.  

•µ³ñÑñ³óÝ»É öØÒ-Ý»ñÇ ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý Ñ³ ë³ Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨  Ï³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝ ¨ 

öØ Ò-Ý»ñ  ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: 

•Ñ½áñ³óÝ»É öØÒ-Ý»ñÇ áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù å »ï ù ¿ ³ ñï ³ Ñ³ Ûï í»Ý Ï³ é³ í³ ñã³ Ï³ Ý 

ÑÙï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý áÉáñï áõÙ ·Çï »ÉÇùÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ ÛÝÙ³ Ý Ñ³ ñó»ñáõÙ ¨ 

³ ÛÉÝ:  

• áõÅ»Õ³óÝ»É µ³ÝÏ»ñ- öØ Ò-Ý»ñ Ï³ å Á, ëï »ÕÍ»É í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý ³ ñï áÝÛ³ É å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ, ÇÝãå »ë 

Ý³ ¨  ï ñ³ Ù³ ¹ñ»É ó³ Íñ ï áÏáë³ ¹ñáõÛùÝ»ñáí í³ ñÏ»ñ,  Ý»ñ¹Ý»É »ñ³ ßË ÇùÝ»ñÇ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ·áñÍáÕ 

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·: 

• áõëáõÙÝ³ëÇñ»É öØÒ-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý` ëÝ³ ÝÏ³ óÙ³ Ý, ÉáõÍ³ ñÙ³ Ý ¨ ³ ÛÉ ¹»å ù»ñÁ ¨ 

³ é³ ç³ óáÕ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ Ùß³ Ï»É  Ñëï ³ Ï ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ: 

 ² ñó³ Ë Ç ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ å »ï ù ¿ Ñ³ Ù³ ñíÇ Ýáñ³ ñ³ ñ³ Ï³ Ý ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÇ 

³ ñï áÝ³ ·ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Çó ëÏë³ Í ÷ áË Ï³ å ³ Ïóí³ Í Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÇ ëï »ÕÍáõÙÁ` ¹ñ³ Ýù ÏÛ³ ÝùÇ 

Ïáã»Éáõ ¨ ³ é³ çÇÝÁ ûï ³ ñ»ñÏñÛ³  ßáõÏ³ Ý»ñ Ùáõï ù ·áñÍ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ áã Ýå ³ ëï ³ íáñ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ 

å ³ ï ×³ éáí ÃáõÛÉ ãï ³ Ýù, áñ ÙñóáõÝ³ Ï ·³ Õ³ ÷ ³ ñÝ»ñÇ ³ ñï ³ Ñáëù ÉÇÝÇ: 

  öØ Ò-Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ Ï³ ñ¨áñ ¿ Ý³ ¨ ï »Õ³ Ï³ Ý ³ ñï ³ ¹ñ³ ÝùÇ  Ë Ã³ ÝáõÙÁ ¨ ï »Õ³ Ï³ Ý 

³ å ñ³ Ýù³ ÝÇßÝ»ñÇ Ó¨³ íáñáõÙÁ, ³ Ûëï »Õ Ñ³ ñÏ³ íáñ ¿ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»É ÙÇ¨ÝáõÛÝ ï »ë³ ÏÇ ³ ñï ³ ¹ñ³ Ýù 

ÃáÕ³ ñÏáÕ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ íáñáõÙ: 
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  öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ ñÏíáÕ ³ ñï ³ ¹ñ³ ÝùÇ ³ ñï ³ Ñ³ ÝÙ³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Íñ³ ·ñ»ñÁ 

¨ë ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ÙÇßï  í»ñ³ Ý³ Û»É, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ áõëáõÙÝ³ ëÇñ»Éáí ³ ñï ³ ùÇÝ ßáõÏ³ Ý»ñÝ áõÕÕáñ¹»É, 

Ã» áñï »Õ Ï³ ñáÕ »Ý µ³ ñ»Ýå ³ ëï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ Ûï Ýí»É Ñ³ ÛÏ³ Ï³ Ý öØ Ò -Ý»ñÁ, ÝÙ³ Ý³ ï Çå  

Ë áñÑñ¹³ ï í³ Ï³ Ý Í³ é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý ÇëÏ³ å »ë µ³ ñÓñ³ óÝ»É å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý 

¹»ñÁ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ öØ Ò-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó íëï ³ ÑáõÃÛ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: 

Ð³ ñÏ³ íáñ ¿ Ý³ ¨ ÁÝ¹É³ ÛÝ»É öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇÝ í³ ñÏ³ ÛÇÝ »ñ³ ßË ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ   

ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý  Íñ³ ·ÇñÁ, å ³ ñ½»óÝ»É »ñ³ ßË ÇùÝ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, Ïñ×³ ï »É 

ÁÝÃ³ ó³ Ï³ ñ·»ñÁ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛ³ Ý ¹»å ùáõÙ ³ í»É³ óÝ»É »ñ³ ßË ³ íáñíáÕ  ·áõÙ³ ñÝ»ñÇ  

ã³ ÷ »ñÁ: 

 öØ Ò ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ Ï³ ¹ñ³ ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ ñó»ñáõÙ ¨ë ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ 

Ùß³ Ï»É áõ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»É Éáõñç å »ï ³ Ï³ Ý Íñ³ ·ñ»ñ, ù³ ÝÇ áñ ·Çï »ÉÇù³ Ñ»Ýù ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý 

Ó¨³ íáñÙ³ Ý  Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  »Ý Ýáñ³ ñ³ ñ³ Ï³ Ý Ùï ³ Í»É³ Ï»ñå áí ûÅï í³ Í ¨ ½³ ñ·³ ó³ Í 

Ó»éÝ³ ñÏ³ ï »ñ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó ³ ÝÓÝ³ Ï³ ½ÙÇ Ñ»ï  Ù»Ïï »Õ å »ï ù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙñóáõÝ³ Ï ¨ Ï³ ñáÕ³ Ý³ Ý 

¹ÇÙ³ Ï³ Û»É ëáõñ Ùñó³ Ïó³ ÛÇÝ å ³ Ûù³ ñáõÙ: 

öØ Ò-Ý»ñÇ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ÙÇç³ í³ ÛñÇ  ëï »ÕÍÙ³ ÝÝ áõÕÕí³ Í 

ù³ ÛÉ»ñÁ ³ Ýå ³ ÛÙ³ Ý å »ï ù ¿ Ý»ñ³ é»Ý Ñ»ï ¨Û³ É µ³ Õ³ ¹ñÇãÝ»ñÁ. 

-öØ Ò-Ý»ñÇ ë³ ÑÙ³ ÝÙ³ Ý ã³ ÷ áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ ¹³ ë³ Ï³ ñ·Ù³ Ý Ù»Ãá¹³ µ³ ÝáõÃÛ³ Ý í»ñ³ Ý³ ÛáõÙ, 

-å »ï áõÃÛ³ Ý ÏáÕÙÇó öØ Ò-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ï³ ñ·³ íáñÙ³ Ý Çñ³ í³ -ûñ»Ýë¹ñ³ Ï³ Ý ÑÇÙù»ñÇ 

ûå ï ÇÙ³ É³ óáõÙ, 

-öØ Ò-Ý»ñÇ Ñ³ ñÏÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ µ³ ñ»É³ íáõÙ, 

-öØ Ò-Ý»ñÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ýÇÝ³ ë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ½³ ñ·³ óáõÙ, 

-öØ Ò-Ý»ñÇÝ  Ù³ ï áõóíáÕ ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ, 

-öØ Ò-Ý»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³ íí³ Í Ï³ ¹ñ»ñÇ í»ñ³ å ³ ï ñ³ ëï Ù³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ Ùñ³ å Ý¹áõÙ ¨ 

½³ ñ·³ óáõÙ, 

-Ñ³ Ï³ Ù»Ý³ ßÝáñÑ³ ÛÇÝ ¨ ³ Ýµ³ ñ»Ë ÇÕ× Ùñó³ ÏóáõÃÛ³ Ý ¹»Ù  ³ Ïï Çí å ³ Ûù³ ñÇ իրականացում: 

Æ  Ñ³ í»ÉáõÙÝ í»ñáÑÇßÛ³ É ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ` ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ³ é³ ÝÓÝ³ óÝ»É ¨ë ÙÇ ù³ ÝÇ ·áñÍáÝ, 

áñáÝù Ï³ ñáÕ »Ý µ³ ó³ ë³ µ³ ñ ³ Ý¹ñ³ ¹³ éÝ³ É öØ Ò-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý íñ³  ¨, Ñ»ï ¨³ µ³ ñ, 

Ë áãըÝ¹áï  »Ý »ñÏñÇ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ×³ Ý³ å ³ ñÑÇÝ: ¸ ñ³ Ýù Ù»Í³ Ù³ ë³ Ùµ ³ éÝãíáõÙ »Ý  

Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ùß³ ÏáõÛÃÇÝ ¨ ·áñÍ»É³ á×ÇÝ, ë³ Ï³ ÛÝ áã å ³ Ï³ ë Ï³ ñ¨áñ 

¹»ñ »Ý Ë ³ ÕáõÙ 21-ñ¹ ¹³ ñáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³ í³ ÉáÕ Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ Ó»éÝ³ ñÏáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: ² Û¹ 

·áñÍáÝÝ»ñÁ Ñ»ï ¨Û³ ÉÝ »Ý. 

•Îáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ¨ ËÃ³ÝáõÙ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Î áñå áñ³ ï Çí ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝÁ (³ ÛëáõÑ»ï ` Î ê ä ) 

·áñÍÁÝÃ³ ó ¿, áñÇ ÙÇçáóáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»ñÇÝ ½áõ·³ Ñ»é, 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý³ ï íáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ Ý³ ¨ ßñç³ Ï³  ÙÇç³ í³ ÛñÇÝ ¨ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ ÝÁ Ùï ³ Ñá·áÕ 

Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ  Ñ³ Ù³ ñ` Ñ³ ßí»ï áõ ÉÇÝ»Éáí  µáÉáñ ß³ Ñ³ éáõÝ»ñÇ ³ éç¨, áíù»ñ ³ Ûë Ï³ Ù ³ ÛÝ Ï»ñå  

³ éÝãíáõÙ »Ý  ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ Ý  Ó»éÝ³ ñÏ³ ï Çñ³ Ï³ Ý ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ ÝÁ: öáñÓÁ óáõÛó ¿ 

ï ³ ÉÇë, áñ Î ê ä  Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ í»ÉÇ Ù»Í Ñ»ÕÇÝ³ ÏáõÃÛáõÝ ¿ í³ Û»ÉáõÙ ëå ³ éáÕÝ»ñÇ 

ßñç³ ÝáõÙ ¨ ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ³ í»ÉÇ É³ í óáõó³ ÝÇßÝ»ñ ¿ ³ ñÓ³ Ý³ ·ñáõÙ: 

•Ðáí³Ý³íáñãáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ í»ñ³óáõÙ ¨ µÇ½Ý»ë ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Þ³ ï  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»Éáí Çñ»Ýó ³ éç¨ ¹ñí³ Í ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

Ýå ³ ï ³ ÏÝ»ñÁ, Ñ³ ×³ Ë  ³ Ýï »ëáõÙ »Ý µÇ½Ý»ë ¿ÃÇÏ³ ÛÇ Ï³ ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï ¨»Éáõ ³ ÝÑñ³ Å»ßï áõÃÛáõÝÁ: 

² ÝóáõÙ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ùµ »ñÏñÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ é³ çÝáñ¹í»Éáí Ý»ñÏ³  å ³ ÑÇÝ 

³ é³ í»É ß³ ï  ß³ ÑáõÛÃ  ëï ³ Ý³ Éáõ ëÏ½µáõÝùáí, Çñ»Ýó ù³ ÛÉ»ñáí Ë ³ Ë ï áõÙ »Ý ¿ÃÇÏ³ ÛÇ ¨ 

µ³ ñáÛ³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ÝáñÙ»ñÁ: 

 • Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáÕáõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ: Æñ»Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ ï íÛ³ ÉÝ»ñ Ññ³ å ³ ñ³ Ï»Éáí` ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÝå ³ ëï »Ý áÉáñï áõÙ 

Ý»ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ ¹³ ßï Ç µ³ ñ»É³ íÙ³ ÝÁ` ï ñ³ Ù³ ¹ñ»Éáí Ñ»é³ ÝÏ³ ñ³ ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ 

³ ÝÑñ³ Å»ßï  ï »Õ»Ï³ ï íáõÃÛáõÝ ¨ ëï »ÕÍ»Éáí ÷ áË íëï ³ ÑáõÃÛ³ Ý ÙÃÝáÉáñï : 
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ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ  (IPO)  ՈՐՊԵՍ  

ԼՂՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սուսան ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր՝ նախնական հրապարակային առաջարկ, արժեթղթերի շուկա, ֆոնդային շուկա, կապիտալի շուկա, 
ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Keywords: initial public offering, securities market, stock market, capital market, financial recources. 

Ключевые слова: первичное публичное размещение, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок капиталов, финансовые 

ресурсы. 

S. Avetisyan 

IPO as a Leading Direction in the Development of the NKR Securities Market 
 

The involvement of the financial resources in IPO enables the company to acquire the assets necessary for the 

development, which can not be obtained  from internal resources and  is not appropriate to carry out through loans. 

The public securities market is a relatively new phenomenon for the participants of the economics of Armenia and 

Artsakh, which is caused by the predominance of the bank lending in the Armenian financial market. 

 
С. Аветисян 

Первичное публичное размещение акций (IPO) как первоочередное направление  

развития рынка ценных бумаг НКР 
 

Привлечение финансовых ресурсов в IPO позволяет компании приобретать активы, необходимые для 

развития, которые не могут быть получены из внутренних ресурсов и не целесообразно осуществлять за счет 

кредитов. 

Для участников экономики Армении и Арцаха рынок публичных ценных бумаг является относительно новым 

явлением, что обусловлено преобладанием банковского кредитования в финансовом рынке Армении. 

 
Ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը IPO-ի ընթացքում հնարավորություն է տալիս 

ընկերությանը ձեռք բերել զարգացման համար անհրաժեշտ ակտիվներ, որը հնարավոր չէ ձեռք բերել 
ներքին ռեսուրսներով և որոնց ձեռք բերումը նպատակահարմար չէ իրականացնել վարկեր 

ներգրավելու միջոցով:  

Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունների մասնակիցների համար հրապարակային արժեթղթերի 

շուկան համեմատաբար նոր երևույթ է, ինչը պայմանավորված է հայկական ֆինանսական շուկայի  

բանկային վարկավորման գերակայությամբ: 

 

Ժամանակակից տնտեսությունում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները առնչվում են 

ֆինանսական և մասնավորապես արժեթղթերի շուկայի հետ, որտեղ հիմնական դերը 

կապիտալի շուկայինն է: Վերջինս էլ համարվում է տնտեսական աճի ապահովման և 

հասարակության սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրների լուծման ֆինանսական կարևոր 

բաղադրիչը: Արդի պայմաններում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում տնտեսությունը կարիք ունի ներդրումների, 

և կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար միայն բանկային վարկերը բավարար չեն, դրա 

համար անհրաժեշտ է ունենալ արտադրության ֆինանսավորման գործուն համակարգ և 

հատկապես զարգացած արժեթղթերի շուկա:  

Նախնական հրապարակային առաջարկի` IPO-ի (Initial Public Offering) տնտեսական 

բովանդակությունն այն է, որ տեղաբաշխողները, ցանկանալով ճշտել դեռ շուկա դուրս չեկած 

արժեթղթերի շուկայական գինը, տեղաբաշխման ծավալի որոշ քանակ (սովորաբար մինչև 10 

տոկոս) ներկայացնում են ֆոնդային բորսա սակարկությունների, և որից հետո, ձևավորված 

գնով, իրականացնում հիմնական ծավալի տեղաբաշխումը արտաբորսայում1: Սակայն 

                                                 
1 Սալնազարյան Ա.Բ., Բաժնետոմսերի նախնական հանրային առաջարկի անհրաժեշտությունն ու 

ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ միջբուհական գիտաժողովի զեկուցում, 2008թ. 
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ժամանակի ընթացքում IPO-ն աստիճանաբար կորցրել է իր այդ նշանակությունը, և այժմ IPO-

ին են վերագրում բաժնետոմսերի (երբեմն նույնիսկ պարտատոմսերի) առաջնային 

տեղաբաշխման բոլոր հնարավոր ձևերը (SPO, PPO, Follow on և այլն):  

Արևմտյան գործարար շրջանակներում Initial Public Offering-ի (IPO) հասկացությունը 

հայերեն նշանակում է նախնական հրապարակային (կամ հանրային) առաջարկ (ՆՀԱ): Այն 

առաջին հերթին վերաբերում է բաժնետոմսերին և ենթադրում է բորսայական առևտրին դրանց 

թույլատրումը1: IPO անցկացնող ընկերություններն առաջին անգամ անսահամանափակ թվով 

ներդրողներին առաջարկում են իրենց բաժնետոմսերը` միաժամանակ ստանալով նաև 

ֆոնդային բորսայում դրանց առևտրի թույլտվություն2:  

IPO հասկացությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չէ, միայն <<Արժեթղթերի շուկայի 

մասին>> ՀՀ օրենքում տրված են դրան առնչվող մի շարք հասկացությունների սահմանումներ, 

ինչպես` 

 հրապարակային առաջարկ է համարվում արժեթղթերի որակավորված ներդրող 

չհանդիսացող 100-ից ավելի անձանց կամ անորոշ թվով անձանց ուղղված առաջարկը, 

 արժեթուղթ թողարկելն անձի գործողությունների ամբողջությունն է` ուղղված նույն 

դասի արժեթղթերի համախմբի առաջացմանը, 

 արժեթղթի վաճառք է համարվում տվյալ արժեթղթի առուվաճառքի, փոխանակման կամ 

հատուցելի ցանկացած այլ գործարք, 

 տեղաբաշխում է համարվում արժեթղթերի առաջին վաճառքը ներդրողին. տեղա-

բաշխումը կարող է իրականացնել թողարկողը կամ օրենքով նախատեսված ներդրումային 

ծառայությունները մատուցելու իրավունք ունեցող անձը (տեղաբաշխողը), 

 հրապարակային տեղաբաշխում է համարվում արժեթղթերի տեղաբաշխումը 

հրապարակային առաջարկի միջոցով 3: 

Մակրոտնտեսական մակարդակով ընդունված է առանձնացնել IPO-ի հետևյալ 

գործառույթները: 

Առաջին, IPO-ի շուկան տնտեսության մեջ ներդրումների ներգրավման միջոցով խթանում է 

տնտեսական աճը: Այն կարող է զարգանալ այնպիսի ուղղությամբ, որ հեռանկարային 

ճյուղերը`<<աճի նոր կետերը (քլաստերները)>>, հնարավորություն ունենան օգտագործել 

շուկայի գործիքները երկարաժամկետ ներդրումների ներգրավման նպատակով, արդյունքում. 

խթանել տնտեսական աճը4: Դրական փոխազդեցություն առկա է նաև ֆոնդային շուկայի աճի և 

բնակչության գնողունակության աճի միջև, եթե բնակչության ակտիվների մի մասը ներդրված է 

երկարաժամկետ ֆինանսական գործիքներում: 

Երկրորդ, IPO-ի շուկան ենթադրում է տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխում: IPO-ի 

լայնածավալ իրականացումը նպաստում է տնտեսության իրական հատված կապիտալի 

ներգրավմանը, կառուցվածքային բարեփոխմանը վերամշակող և գիտատար ճյուղերի 

զարգացմանը5: IPO-ի ցանկացած շուկայի ճյուղային վերլուծությունը ցույց է տալիս այն 

ճյուղերը, որոնք առաջնային են համարվում տվյալ երկրի համար: Այդպիսով, IPO-ի շուկան 

արդյունավետության տեսակետից իդեալական գործիք է կառուցվածքային բարեփոխումների 

իրականացման համար6: 

                                                 
1
 Гулькин П., "IPO. Начало работы",/"Практическое пособие по первоначальному публичному предложению 

акций (IPO)",/Альпари СПб, 2002 
2Миркин Я., Миркин В., Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и 

финансовым рынкам, Свыше 10000 терминов, М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
3Տես`<<Արժեթղթերի շուկայի մասին>> ՀՀ օրենք,ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին գլ.1,հոդված3 
4 Панфилов В.С.,Шураков А.Г., Стуков А.С., Анализ текущего состояния переспектив развития финансого 

сектора, Проблемы прогнозирования, 2005,#1 
5Потемкин А., Развитие рынка IPO –насущная потребность для  рынка ценных бумаг, #7 (238), 2005. 
6
 Панфилов В.С., Шураков А.Г., Стуков А.С., Инновационный тип экономического развития: возможности и 

ограничения финансирования, Проблемы прогнозирования, 2005, #3. 
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Երրորդ, IPO-ի շուկան ապահովում է տեղեկատվության տարածում: Այն հանդիսանում է 

տնտեսության վիճակի ինդիկատոր: Տնտեսական կայուն աճի ժամանակ տեղի է ունենում 

տնային տնտեսությունների, ինստիտուցիոնալ ներդրողների հիմնական շերտերի կապիտալի 

հոսք՝ ավելի ցածր ռիսկայնությամբ և եկամտաբերությամբ գործիքներից ավելի բարձր ռիսկով և 

դրան համապատասխան բարձր եկամտաբերությամբ արժեթղթեր: Արդյունքում, IPO շուկան 

ձևավորվում է փոխկապված հետևյալ գործընթացը. տնտեսական աճ - շահութաբեր 

ընկերությունների բաժնետոմսերի գրավչության աճ - ֆոնդային շուկա կապիտալի ներհոսքի 

աճ - բաժնետոմսերի կուրսային արժեքի աճ-նոր ներդրումների ներգրավման պայմանների 

բարելավում (IPO-ի և լրացուցիչ տեղաբաշխումների միջոցով) + ներդրողների մոտ 

հարստության էֆեկտի գիտակցում (հետևաբար՝ նաև ամբողջական պահանջարկի աճ) - 

տնտեսական աճ1: 

Չորրորդ, IPO-ի շուկայի հաջորդ գործառույթն ինֆլյացիայի զսպումն  է: Կան տարբեր 

մոտեցումներ տնտեսության մեջ տեղի ունեցող ինֆլյացիոն գործընթացների վրա IPO-ի շուկայի 

ազդեցության տեսանկյունից: Տարածված է այն միտքը, որ եթե ազգային տնտեսության մեջ 

լինում է IPO-ի բում, և ընկերությունների մոտ ի հայտ են գալիս դրամական ազատ միջոցներ, դա 

հանգեցնում է ինֆլյացիայի աճի, քանի որ ընկերությունները ներդրումներ են իրականացնում, 

մեծացնում են ծախսերը, և այդ փողերը հոսում են տնտեսություն2: 

Հինգերորդ IPO-ի շուկան ապահովում է ֆոնդային շուկայի կապիտալացման 

բարձրացում,առևտրի ծավալների մեծացում և իրացվելի գործիքակազմի ընդլայնում: 

Տնտեսության կապիտալացումը բազմաբովանդակ հասկացություն է3: 

Վեցերորդ, IPO-ի շուկան խթանում է նաև վենչուրային ֆինանսավորման զարգացումը: IPO-ի 

շուկայի զարգացումը փոխազդում է վենչուրային ֆինանսավորման զարգացման վրա, քանի որ 

արդյունավետ միջոց է վենչուրային ներդրողի համար բիզնեսից դուրս գալու տեսանկյունից: 

IPO-ի շուկայի և վենչուրային ներդրումների միջև գոյություն ունի ուղիղ և սահմանափակ 

փոխազդեցություն: IPO-ն հանդես է գալիս որպես ներդրումային ավարտվող ցիկլի վերջին փուլ, 

ինչը գոյություն ունի զարգացած երկրներում: Ընդ որում` վենչուրային կապիտալն ի վիճակի է 

գոյություն ունենալ և հաջող զարգանալ միայն այն դեպքում, երբ վենչուրային ներդրողը 

հնարավորություն ունի <<դուրս գալ>> ընկերությունների կապիտալում իր մասնակցությունից՝ 

ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկ իրականացնելու 

միջոցով4:  

Թվարկված գործառույթները հայրենական շուկայում գտնվում են ցածր մակարդակում, 

գրեթե բացակայում են, քանի որ միայն մեկ ընկերություն է իրականացրել IPO (Արցախ ՀԷԿ), 

ուստի՝ անհրաժեշտ է նոր ընկերություններ ներգրավել: Դրա համար պետք է իրականացնել 

միջոցառումների համալիր, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել շուկային 

յուրահատուկ խնդիրները:  

Ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը IPO-ի ընթացքում հնարավորություն է տալիս 

ընկերությանը ձեռք բերել զարգացման համար անհրաժեշտ ակտիվներ, որը հնարավոր չէ ձեռք 

բերել ներքին ռեսուրսներով և որոնց ձեռքբերումը նպատակահարմար չէ իրականացնել վարկեր 

ներգրավելու միջոցով: Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունների  մասնակիցների համար 

հրապարակային արժեթղթերի շուկան համեմատաբար նոր երևույթ է, ինչը պայմանավորված է 

հայկական ֆինանսական շուկայի  բանկային վարկավորման գերակայությամբ: Արդյունքում 

                                                 
1 Սարգայան Ամալյա Բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկը(IPO)և դրա կիրառման 

հնարավորությունները ՀՀ ֆինանսական շուկայում Ֆինանսներ և էկոնոմիկա #2(140)փետրվար 2012 էջ 40 
2
 Գևորգյան Վ., Բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկի էությունը, նպատակը և 

գործառույթները, ֆինանսներ և էկոնոմիկա # 8(134) օգոստոս 2011 էջ 46: 
3   Барановски А.,Недокапитализированная экономика, Микроэкономика и бизнес,2003,#42(467). 
4 Ronald J. Gilson, Bernard Black, Does Venture Capital Require an Active Stock Market?, Journal of 

Applied Corporate Finance, Winter 1999, pp. 36-48. 
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ընկերությունները մեծամասամբ ցանկանում են աշխատել պարտքային շուկայում՝ գործ 

ունենալով միայն վարկերի հետ: Այդ իսկ պատճառով էլ ֆոնդային շուկան դիտարկում ենք 

որպես կապիտալի ներգրավման այլընտրանքային աղբյուր: 

ԼՂՀ-ի տարածքում միակ ընկերությունը, որն իրականացրել է IPO, «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ն է1: 

Չնայած դասական մոտեցմամբ IPO չի ներկայացնում, քանի որ կատարվել է 

արտաբորսայական շուկայի միջոցով: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 5 

մլրդ դրամ: IPO-ի ընթացքում առաջարկվել են 3285 մլն դրամ ծավալով բաժնետոմսեր` 1000 

դրամ անվանական արժեքով և 1050 դրամ տեղաբաշխման գնով: Նախատեսված  ծավալից 

տեղաբաշխվել է բաժնետոմսերի 26,2%-ը և չնայած տիրող անբարենպաստ իրավիճակին 

(դրամի կտրուկ արժեզրկումն այն բանից  հետո, երբ ՀՀ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց 

դրամի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանն անցնելու մասին)՝ կարողացավ 

հավաքագրել շուրջ 1 մլրդ դրամ: 

Աղյուսակ 1 

<<Արցախ ՀԷԿ>>ԲԲԸ ամփոփ ֆինանսական գործակիցները2 

Ցուցանիշի անվանումը 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով(EPS) 25% 33.15% 67.68 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն(RՕE) 2,2% 3.02% 5.93% 

Ակտիվների շահութաբերություն(RՕA) 1,6% 2.24% 4.24% 

Զուտ շահույթի մարժա(NPM) 22% 23.28% 25.79% 

Կապիտալի համարժեքության գործակից 76% 72.33% 71.69% 

Ֆինանսական կախվածության գործակից 31% 38.26% 39.50% 

Բացարձակ իրացվելության գործակից 0,15 0.141 0.048 

Ընթացիկ իրացվելության գործակից 0,20 1.91 2.76 

Ընդհանուր իրացվելության գործակից 2,05 1.98 3.02 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 2,95 2.83 3.23 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 124 129.04 113.08 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից 12,2 15.14 8.73 

Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով 29,8 24.10 41.81 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 8,79 0.128 0.142 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն 

օրերով 
4152,2 2849.57 2575.43 

 

«Արցախ ՀԷԿ»  ԲԲԸ-ն ունեցել է բավական իրացվելի երկրորդային շուկա, իսկ ըստ 

ընկերության կապիտալացման` այն ընդգրկվել է  բաժնետոմսեր թողարկողների առաջատար 

հնգյակի մեջ ու նպաստել կապիտալացման աճին: 

Լրացուցիչ տեղաբաշխված 3,287,926 հատ բաժնետոմսերի ցուցակումը իրականացվել է 

նախկինում տեղաբաշխված և ցուցակված թվով 7,362,074 հատ բաժնետոմսերի հետ 

միասնական կարգով: Ներկայումս կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված են 

ընկերության թվով 10,650,000 հատ բաժնետոմսեր, որոնց շնորհված է 00AHEKS10KR3 

տարբերակիչ ծածկագիրը:  

                                                 
1  «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ պաշտոնական կայք www.artsakhhpp.com/ 
2
 տես Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ պաշտոնական կայք www.artsakhhpp.com/ 



  

~~  333399  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

  
Գծապատկեր 1.  «Արցախ ՀԷԿ»  ԲԲԸ բաժնետոմսերի միջին կշռված գները 

2011-2014 թթ1  

Արդի պայմաններում ԼՂՀ տնտեսության զարգացման առանցքային խնդիրներից մեկը 

ներդրումների ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրների կազմում արժեթղթերի թողարկման 

միջոցով  դրամական միջոցների ներգրավումն է: Այսպես՝ արդյունաբերական զարգացած 

երկրներում ընկերությունները միջոցների 60%-ը ներգրավում են ֆոնդային շուկայում 

բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի թողարկման միջոցով և միայն 40%-ը փոխառու այլ 

միջոցներով2: 

Հաշվի առնելով ԼՂՀ տնտեսության զարգացման մեջ արդյունաբերության դերը,   ինչպես 

նաև այն հանգամանքը, որ ԼՂՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմքը կարող է լինել 

արդյունաբերությունը, ուսումնասիրել ենք արդյունաբերական  կազմակերպությունների 

կողմից արժեթղթերի  հնարավոր թողարկումն ու տեղաբաշխումը: ԼՂՀ արդյունաբերական 

արտադրանքն ունի հետևյալ կառուցվածքը: 

 

Աղյուսակ 2 

ԼՂՀ արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների բաժինների 2009-2014թթ3. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ամբողջ արդյունաբերությունը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն 
41.6 45.7 40.4 26.4 25.7 27.9 

Մշակող արդյունաբերություն 36.2 33.1 37.8 46.6 43.2 39.4 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, 

ջրի արտադրություն և 

բաշխում 

22.2 21.2 21.8 27.0 31.1 32.7 

Ինչպես վկայում են աղյուսակի տվյալները, վերջին երկու տարիներին առաջատար տեղը 

զբաղեցրել է մշակող արդյունաբերությունը 2013թ՝ 43,2%, 2014թ՝ 39.4%, իսկ հանքագործական և 

էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման բաժինները համապատասխանաբար 

կազմել են 25,7% 27.9% և 31,1%,32.7% : 

ԼՂՀ  արդյունաբերական կազմակերպությունների թիվը 2014թ. հասնում է 139: ԼՂՀ 

արդյունաբերական կազմակերպությունների թվի աճման հետ միասին աճում է նաև 

արտադրանքի ծավալը, արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական արտադրական 

միջոցները:  

                                                 
1 «ԱրցախՀԷԿ» ԲԲԸպաշտոնականկայքwww.artsakhhpp.com/ 
2   Маковецкий М.Ю., Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг: 
3   ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջ`stat-nkr.am, «ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2007-2014» 

վիճակագրական ժողովածու, ԼՂՀ ԱՎԾ: 
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Արդյունաբերության մեջ նման աճը պայմանավորված է միայն մշակող արդյունաբերության  

ցուցանիշների աճով: 2014թ. մշակող արդյունաբերության մեջ մեծ մաս են կազմում 

սննդամթերքի (ներառյալ խմիչքը) արտադրությունը` 67.1%, այլ ոչ մետաղական հանքային 

արտադրատեսակների արտադրությունը` 8.2%, բնափայտի մշակում  և փայտե արտա-

դրատեսակների արտադրությունը` 5.6%, կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների և կոշկեղենի 

արտադրությունը` 3.1%, կահույքի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ 

արտադրատեսակների  արտադրությունը` 4.2%, պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների 

արտադրություն, բժշկական սարքավորանքի, չափիչ և օպտիկական սարքերի  և 

ժամացույցների արտադրություն և այլ ճյուղեր, որոնք ապահովում են աճ և զարգացման 

միտում: 

Այնուհետև ուսումնասիրելով ԼՂՀ արդյունաբերական ընկերությունների ֆինանսավորման 

աղբյուրների կազմում բանկային վարկի դերը` տեսնում ենք, որ տարեցտարի այն աճում է :  
 

 
 

Գծապատկեր 2. ԼՂՀ առևտրային բանկերի վարկային ներդրումները 

արդյունաբերությունում, մլրդ. դրամ1 

Եթե 2011թ.-ի տարեվերջին  արդյունաբերությանը տրամադրվել է 5,11մլրդ ՀՀ դրամ ծավալի 

միջոցներ, ապա 2014-ին տարեվերջին այս ցուցանիշը կազմել է 9.0մլրդ ՀՀ դրամ:2 

Իսկ արդյունաբերությանը տրամադրված վարկերի ծավալը ՀՆԱ-ում տարիներ շարունակ 

մեծ բաժին է կազմում` 2014-ից ամեն տարի շուրջ 18-20%: Այսինքն` արդյունաբերական 

կազմակերպությունները և  ֆինանսական միջոցների պահանջ ունեն, և վարկունակ են դրանք 

ներգրավելու համար, այսինքն` դրանք կարող են միջոցներ ներգրավել արժեթղթերի 

թողարկմամբ: Նաև համեմատելով տնտեսության մյուս ոլորտներին տրամադրված վարկերի 

ծավալը տեսնում ենք, որ տնտեսությանն ըստ ոլորտների տրամադրած վարկերի ընդհանուր 

ծավալում ամենամեծ տեսակարար կշիռը առևտրից հետո զբաղեցնում է արդյունաբերությունը:  

 

 

                                                 
1  «ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 2007-2014թթ, տեղեկատվական վիճակագրական զեկույց 
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Գծապատկեր 3 ԼՂՀ –ում արդյունաբերությանը տրամադրված վարկերի ծավալը (%-ով ՀՆԱ-

ի նկատմամբ)1 

ԼՂՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից IPO-ի իրականացման 

նպատակահարմարությունը և հնարավորությունները պարզելու համար նախ ուսումնասիրենք 

դրանց ֆինանսական ցուցանիշները: 

Աղյուսակ 3 

ԼՂՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսատնտեսական 

արդյունքները 2013-2014թթ.2 
 

2013թ. 2014թ. 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների թիվը 139 143 

Արդյունաբերական  արտադրանքի ծավալը, 

մլն ՀՀ դրամ 

44339,4 52046.8 

Հիմնական  արտադրական  միջոցները  

(տարեվերջին,  սկզբնական արժեքով մլրդ. ՀՀ դրամ) 

59446,5 68324.2 

Վիճակագրական  դիտարկման դաշտում ընդգրկված`  

հանրապետության խոշոր և միջին  առեւտրային 

կազմակերպությունների քանակն ըստ տնտեսության առանձին 

ոլորտների 

741 787 

Արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) իրացումից 

ստացված շահույթ (վնաս (-) մլն ՀՀ դրամ) 

20370,1 19441.3 

Զուտ շահույթ (վնաս)` նախքան շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումը (մլն ՀՀ դրամ) 

13449,0 2287.5 

Զուտ շահույթ (վնաս)` շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից 

հետո (մլն ՀՀ դրամ) 

11860,8 792.1 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից (%) 127,1 121.9 

Սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածության գործակից (%) 41,8 34.3 

Ինքնավարության գործակից (%) 42,1 32.0 

Արտադրանքի շահութաբերություն (%)  17,2 15.2 

Ակտիվների շահութաբերություն  (%)  5,4 2.1 

 

Ընկերությունների գործունեության արդյունավետությունը բնութագրող ֆինանսական 

ցուցանիշների դինամիկան ուսումնասիրելիս հանքագործական եւ մշակող ար-

դյունաբերություններում բարձր աճի միտում է նկատվում: Մասնավորապես ընթացիկ 

իրացվելիության գործակիցը գրեթե միշտ նորմայի սահմաններում է եղել: Միջազգային 

չափորոշիչների համաձայն` այս ցուցանիշը պետք է լինի 1-2-ի սահմաններում3: Ընթացիկ 

իրացվելիության գործակիցը ցույց է տալիս, որ ընկերությունների վճարունակության 

մակարդակը բարձր է: Միաժամանակ սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածության 

գործակիցը ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ արդյունաբերությունում այն նույնպես գտնվում է 

նորմալ մակարդակում: Ներդրողների տեսանկյունից դրական ցուցանիշ է տվյալ 

կազմակերպությունում ներդրումներ իրականացնելու որոշում ընդունելու համար: 

ԼՂՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների 

ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ դրանք կարող են արժեթղթերի շուկայից 

միջոցներ ներգրավել բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի թողարկմամբ: Ունենալով մեծ ներուժ 

                                                 
1  «ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական եռամսյակային զեկույց, 2008-2014թթ, ԼՂՀ ԱՎԾ 
2   «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  ֆինանսերի վիճակագրությունը,   2014»  վիճակագրական 

ժողովածու, ԼՂՀ ԱՎԾ.  
3  Финансовый менеджмент: теория и практика, Учебник, Под ред. Е.С. Стоянновой, 6-ое изд., М.: 

Перспектива, 2008, с. 62-63. 
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և ֆինանսական դրական ցուցանիշներ` արդյունաբերական կազմակերպությունները 

դրականորեն կընդունվեն շուկայի կողմից և կկարողանան ներգրավել դրամական միջոցներ: 

Վերոհիշյալ ուսումնասիրված ցուցանիշները վկայում են, որ ԼՂՀ-ում կան 

համապատասխան նախադրյալներ իրականացնելու արժեթղթերի թողարկում:  

Եթե 7.0 մլրդ ՀՀ դրամ դրամական միջոցների ձեռքբերումն իրականացվի  ոչ թե  վարկերի 

միջոցով, այլ կորպորատիվ պարտատոմսերի IPO թողարկմամբ, ապա դա հիմք կհանդիսանա  

ԼՂՀ արժեթղթերի շուկայի կայացման և զարգացման համար: Ինչպես նշեցինք 2014թ 

արդյունաբերությունը 9,0 մլրդ դրամ վարկ է ստացել:  

IPO  կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկումն ի համեմատ  վարկերի ունի մի շարք  

առավելություններ, այն, որ շուկայում պարտատոմսերը ունեն համեմատաբար  ցածր 

տոկոսադրույքներ,  արժեթղթերի շուկայից կարելի է ներգրավել շատ ավելի մեծ քանակի 

միջոցներ և ունեն փոխառության ավելի երկար ժամկետ: 

Այսպիսով՝ Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության ֆինանսավորման համար որպես 

այլընտրանքային աղբյուր կարելի է  օգտագործել արժեթղթերի շուկան:  

IPO-ն կարող է խթանել ԼՂՀ-ի կապիտալի շուկայի զարգացումը:Բաժնետոմսերի առաջնային 

հրապարակային տեղաբաշխումը ընկերություններին կարող է լրացուցիչ շրջանառու միջոցներ 

ապահովել, շահույթների աճ երաշխավորել ու բոլորովին այլ հարթություն տեղափոխել 

մրցակցությունը շուկայում: 

Հաշվարկային Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ամենամեծ առավելությունը, որ կարող 

են ձեռք բերել նման ընկերությունները, ինչպես արդեն նշեցի, դա մուտքն է էժան փոխառու 

միջոցների շուկա: Սակայն դրանով թողարկող ընկերությունների հնարավորությունները և 

առավելությունները չեն սահմանափակվում: Մոտ ապագայում այդ ընկերությունները 

բավարար թափանցիկություն և պարտավորությունների կատարման պարտաճանաչություն 

ցուցաբերելու պարագայում հնարավորություն կունենան իրականացնել բաժնետոմսերի 

հրապարակային առաջարկ (IPO), ինչն արդեն ընկերության զարգացման լիովին նոր 

մակարդակ է: 

2014թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից  <<Բեյս Մեթըլս>> ՓԲԸ-ին տրամադրվել  

է  58.0 մլն դոլարի,  <<Գոլդ Սթար>> ՓԲԸ-ին`2.5մլն դոլարի չափով փոխառություններ1: Եթե  

<<Բեյս Մեթըլս>> և <<Գոլդ Սթար>> ՓԲԸ-երը վերակազմավորվեն ԲԲԸ-երի և  ֆոնդային 

բորսաներում բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն իրականացնեն, ապա կարող են 

ունենալ ավելի քան 60 մլն դոլարի շուկայական կապիտալացում:  

Աղյուսակ4  
<<Բեյս Մեթըլս>> ՓԲԸ-ի ամփոփ ֆինանսական ցուցանիշները 

 

Ցուցանիշի անվանումը 
31.12.20

13 

31.12.201

4 

   

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն(RՕE) 4.3 -14.5 

Ակտիվների շահութաբերություն(RՕA) 2.4 -5.2 

Զուտ շահույթի մարժա(NPM) 7.7 -3.6 

Կապիտալի համարժեքության գործակից 51.8 26.0 

Ֆինանսական կախվածության գործակից 93.2 3.8անգ. 

Բացարձակ իրացվելության գործակից 0.7 0.3 

Ընթացիկ իրացվելության գործակից 1 2 

Ընդհանուր իրացվելության գործակից 0.9 0.7 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 24.3 120.0 

                                                 
1
 Արցախի ներդրումային հիմնադրամ << 2014 թվականի գործունեության հաշվետվություն>>, էջ 27, 28: 
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Ցուցանիշի անվանումը 
31.12.20

13 

31.12.201

4 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն 

օրերով 
15.0 3.0 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից 1.5 1.5 

Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով 243 248 

 

Այդպիսի ընկերությունների կողմից IPO-ի իրականացումը հիմքեր կստեղծեն ԼՂՀ 

արժեթղթերի շուկայի զարգացման համար: Այն նաև հնարավորություն կտա ապահովել  

արժեթղթերի շուկայի կապիտալացում, ՀՆԱ հարաբերակցության մի նոր մակարդակ` 

ընկերություններին պարտքային շուկայի զարգացումից տեղաշարժելով դեպի կապիտալի 

շուկա: 

Այսպիսով՝ ՀՀ և ԼՂՀ  IPO-ների շուկայի ակտիվացման և կապիտալի շուկայի զարգացման 

համար անհրաժեշտ է հարթել շուկայում առկա խնդիրները, որոնց համար միջոցառումներ պետք է 

ձեռնարկվեն ընկերությունների և պետական մարմինների կողմից. 

 համապատասխան պայմաններ ստեղծել IPO իրականացնելու մտադրություն ունեցող 

ընկերությունների հայտնաբերման և աջակցման` խթանման աշխատանքներ պետական 

մարմինների կողմից, 

 բանկերում, խոշոր ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման կանոնների 

ներդրման վերաբերյալ օրենսդրական պարտադիր պահանջի կիրառում, 

 կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամների վերաբերյալ օրենսդրական և 

բարեփոխումների պարտադիր իրականացում, 

 օտարերկրյա ներդրողների համար ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ստեղծում, 

 ՀՀ և ԼՂՀ ներդրումային դաշտի վերաբերյալ ֆորումների, համաժողովների և տե-

ղեկատվական ու գովազդային այլ միջոցառումների իրականացում՝ պետական մարմինների, 

ինչպես նաև ընկերությունների կողմից իրենց ինտերնետային կայքերի, հեռուստատեսությամբ 

և տեղեկատվական կայքերի,  մյուս միջոցներով գովազդների միջոցով: 

 

Գրականության ցանկ 

1 <<Արժեթղթերի շուկայի մասին>> ՀՀ օրենք,ընդունված 2007թ. հոկտեմբերի 11-ին 

2 Սալնազարյան Ա.Բ., Բաժնետոմսերի նախնական հանրային առաջարկի անհրաժեշտությունն 

ու ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ միջբուհական գիտաժողովի զեկուցում, 2008 

3 Гулькин П., "IPO. Начало работы", "Практическое пособие по первоначальному публичному 

предложению акций (IPO)",Альпари СПб, 2002 

4 Миркин Я., Миркин В., Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и 

финансовым рынкам, Свыше 10000 терминов, М.: Альпина Бизнес Букс  

5 www.rusipo.com կայքից 

6 Панфилов В.С.,Шураков А.Г., Стуков А.С., Анализ текущего состояния перспектив развития 

финансового сектор, Проблемы прогнозирования, 2005 

7  Потемкин А., Развитие рынка IPO –насущная потребность для  рынка ценных бумаг, #7 (238), 2005. 

8   Барановски А.,Недокапитализированная экономика, Микроэкономика и бизнес,2003,#42(467) 

9  Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ պաշտոնական կայք www.artsakhhpp.com/ 
 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Սուսան Ավետիսյան  - Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս  
e-mail:   susanna-avetisyan00@mail.ru 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  տ.գ.թ., Շ.Շ.Ասրյանը: 



  

~~  334444  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

 Ðî¸  336.77( 479.243)                                                                                                   îÝï »ë³ ·Çï áõÃÛáõÝ 

 

ÐԻՓՈՏԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ÈÔ Ð-ՈՒՄ 
 

² ñ¨ÇÏ ² ԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
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÷ áË ³ éáõÃ ÛáõÝ, Ï³ ÝË ³ í×³ ñ, ·áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ, ýÇÝ³ Ýë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ëï ³ ï áõÃ ÛáõÝ,»ñ³ ßË ³ íáñ³ ·Çñ, ýÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í 

Ñ³ Ûï »ñ: 

Ключевые слова: Ипотечный кредит, проценты, финансовая поддержка, субсидии, целевой кредит, аванс, банк-агент, 
финансовое учреждение, рекомендации, финансируемые приложения. 

Key Words: Mortgage loan, interest, financial support, subsidies, targeted loan, advance, agent bank, financial institution, 
recommendation, funded applications. 

А. Алексанян 

Основные проблемы в развитии рынка ипотечного кредитования в НКР 

 
Поскольку в настоящее время постепенно уменьшаются объемы государственных средств на 

финансирование  строительства и предоставление ресурсов, направленных на улучшение условий жизни 

людей, то основными источниками для приобретения жилья являются собственные средства и ипотечные 

кредиты. Жители нашей страны, имеющей  переходную экономику, никак не могут обеспечить себя жильем 

собственными средствами, поэтому остается только взять ипотечный кредит. Рынок ипотечного 

кредитования в нашей стране развивался только при помощи государственного финансирования. Чтобы 

улучшить рынок ипотечного кредитования, государство должно контролировать финансово-кредитные  

учреждения,  предоставляющие ипотечные кредиты. 

 
A.Aleksanyan 

The Main Problems of the Development of Mortgage Loan Market in NKR 
 

As nowadays the volumes of state funds for financing of construction and provision of resources directed on 

improvement of people`s living conditions is gradually decreasing, the main sources for acquisition of housing are 

one`s own means and mortgage loans.  For our transitional economy it is impossible to provide housing using one`s 

own funds therefore the only option remaining is mortgages. Mortgage lending (loan) market in our country has 

developed due to state financial aid. To improve the market of mortgage lending, the state has to control the financial 

institutions granting mortgage loans. 

 

ø³ ÝÇ áñ Ý»ñÏ³  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ  ·Ý³ Éáí Ýí³ ½áõÙ ¿ å »ï ³ Ï³ Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ ßíÇÝ ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃ Û³ Ý 

ýÇÝ³ Ýë³ íáñáõÙÁ ¨ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ µ³ ñ»É³ íÙ³ ÝÝ áõÕÕí³ Í ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙÁ, áõëï Ç µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ Ó»éù µ»ñÙ³ Ý ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ³ ÕµÛáõñÝ»ñ »Ý Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ ë»÷ ³ Ï³ Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÁ: ² ÝóáõÙ³ ÛÇÝ ï Ýï »ëáõÃ ÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÈÔ Ð µÝ³ ÏãáõÃ Û³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ë»÷ ³ Ï³ Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ ßíÇÝ ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ ³ å ³ Ñáí»É µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ, áõëï Ç µÝ³ ÏãáõÃ ÛáõÝÁ ÁÝï ñáõÙ ¿ 

ÑÇ÷ áÃ »ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇó  û·ï í»Éáõ ï ³ ñµ»ñ³ ÏÁ:ÐÇ÷ áÃ »ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý ßáõÏ³ Ý Ù»ñ  å »ï áõÃ ÛáõÝáõÙ 

½³ ñ·³ ó»É ¿ ³ é³ í»É³ å »ë å »ï ³ Ï³ Ý ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃ Û³ Ý ßÝáñÑÇí: à ñå »ë½Ç ³ Ûë ßáõÏ³ Ý ³ í»ÉÇ 

Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍíÇ ,³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ å »ï ³ Ï³ Ý í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃ ÛáõÝ ³ ÛÝ ýÇÝ³ Ýë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ëï ³ ï áõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ, áñáÝù ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ »Ý ÑÇ÷ áÃ »ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñ: 

 

ÈÔ Ð-áõÙ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý ßáõÏ³ Ý ëÏë»ó Ó¨³ íáñí»É  2008 Ãí³ Ï³ ÝÇó,  »ñµ 

Î ³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ, ßáõÏ³ ÛáõÙ ³ éÏ³  µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÝ»ñÇ µ³ ñÓñ ·Ý»ñÁ Ñ³ Ù»Ù³ ï ³ µ³ ñ Ù³ ï ã»ÉÇ 

¹³ ñÓÝ»Éáõ, ÈÔ Ð µÝ³ ÏÇãÝ»ñÇ µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÁ µ³ ñ»É³ í»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí, Ñ³ ëï ³ ï »É  ¿ 

ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ùµ µÝ³ Ï³ ñ³ Ý/³ é³ ÝÓÝ³ ï áõÝ/Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ï³ Ù í»ñ³ Ýáñá·»Éáõ 

ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Íñ³ ·ÇñÁ: ² Ûë Íñ³ ·ÇñÁ ¦ÇëÏ³ Ï³ Ý ÷ ñÏáõÃÛáõÝ§ ¿ñ ³ ÝóáõÙ³ ÛÇÝ 

ï Ýï »ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÈÔ Ð µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ, áñï »Õ ·»ñ³ ÏßéáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ Ë ³ íÇ 

Ý»ñÏ³ Û³ óáõóÇãÝ»ñÁ, ¨ áñáÝù Çñ»Ýó µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý ¨ µ³ ñ»É³ íÙ³ Ý 

Ñ³ Ù³ ñ Ï³ ñáÕ »Ý û·ï í»É ÙÇ³ ÛÝ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇó: ä ³ ï ×³ éÝ ³ ÛÝ ¿, áñ Ý»ñÏ³ ÛáõÙë 

å »ï ³ Ï³ Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ ßíÇÝ  Çñ³ Ï³ Ý³ óíáõÙ  ¿ ÙÇ³ ÛÝ áñáß ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Ë Ùµ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ 

µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÝ»ñÇ ßÇÝ³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ýÇÝ³ Ýë³ íáñáõÙÁ(½ÇÝÍ³ é³ ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñ, ½áÑí³ Í 

³ ½³ ï ³ Ù³ ñï ÇÏÝ»ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñ, »ñÏÏáÕÙ³ ÝÇ ÍÝáÕ³ ½áõñÏ ÁÝï ³ ÝÇùÇ »ñ»Ë ³ Ý»ñ, 

÷ ³ Ë ëï ³ Ï³ ÝÝ»ñ ¨ ³ ÛÉÝ), ÇëÏ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý ÙÛáõë ³ Ý¹³ ÙÝ»ñÁ  ë»÷ ³ Ï³ Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 

µ³ ó³ Ï³ ÛáõÃÛ³ Ý å ³ ï ×³ éáí ëï Çå í³ Í ÁÝï ñáõÙ »Ý í³ ñÏÇó û·ï í»Éáõ »Õ³ Ý³ ÏÁ: 
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ì »ñ³ ¹³ éÝ³ Éáí  í»ñáÝßÛ³ É Íñ³ ·ñÇÝ Ýß»Ýù ,áñ ³ ÛÝ  »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝ Ñ»ï ¨Û³ É Ó¨»ñáí.
1
 

1. ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ï ³ ñ»Ï³ Ý ï áÏáë³ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ ÏÇ ëáõµëÇ¹³ íáñáõÙ, 

2. Ýå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ ÷ áË ³ éáõÃÛ³ Ùµ Ï³ ÝË ³ í×³ ñÝ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ, 

3. Ù³ ï ã»ÉÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáí Çñ³ óÙ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÝ»ñÇ áõ ³ é³ ÝÓÝ³ ï Ý»ñÇ 

Ï³ éáõóáõÙ ¨ Çñ³ óÝ»Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÝ»ñÇ áõ ³ é³ ÝÓÝ³ ï Ý»ñÇ ·ÝáõÙ: 

² Ûë Íñ³ ·ñÇ ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙ 2014Ã . ÐÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù  »Ý ¹ÇÙ»É 337 ù³ Õ³ ù³ óÇ, áñáÝóÇó  140-Á 

µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ ·ÝÙ³ Ý, 39-Á µÝ³ Ï»ÉÇ ï ³ Ý Ï³ éáõóÙ³ Ý, ÇëÏ 158-Á µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ í»ñ³ Ýáñá·Ù³ Ý 

Ýå ³ ï ³ Ïáí: ² Û¹ ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇó   271-Ç Ñ»ï  å ³ ÛÙ³ Ý³ ·ñ»ñ »Ý ÏÝù»É µ³ ÝÏ»ñÁ ¨ í³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñ: îñ³ Ù³ ¹ñí³ Í í³ ñÏ»ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ Û³ óí³ Í ¿ ·Í³ å ³ ï Ï»ñ 1-

áõÙ: 

 

 

 

 

¶Í³ å ³ ï Ï»ñ 1 

 

² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÐÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ Ñ»ï  Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáõÙ »Ý ÙÇ ß³ ñù ýÇÝ³ Ýë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñ: ² ÕÛáõë³ Ï 1-Ç ï »ëùáí Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Ýù ³ Û¹ Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë 

ÏáÕÙÇó ýÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í Ñ³ Ûï »ñÇ ù³ Ý³ ÏÝ áõ ·áõÙ³ ñÁ:
2
 

 

2014Ã . ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙÝª Áëï  ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ Ñ»ï  Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáÕ 

ýÇÝ³ Ýë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ëï ³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

      

Ð/Ð ¶áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ»ñ 

ü ÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í Ñ³ Ûï »ñ 

ù³ Ý³ Ï 

·áõÙ³ ñ 

ÙÉÝ 

¹ñ³ Ù 

Ñ³ ½³ ñ 

² Ø Ü  

¹áÉ³ ñ 

À Ý¹³ Ù»ÝÁ 

ÙÉÝ ¹ñ³ Ù* 

1 ¦² ñó³ Ë µ³ ÝÏ§ ö´ À  175 279,5 2545.5 1488.5 

2 ¦Ð³ ÛµÇ½Ý»ëµ³ ÝÏ§ ö´ À  14 20,4 132.0 83.1 

3 ¦² Ù»ñÇ³ µ³ ÝÏ§ ö´ À  38 62.1 681.1 385.6 

                                                 
1
 ² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù, ¦2014 Ã í³ Ï³ ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ§ , ¿ç 15 

2
² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù, ¦2014 Ã í³ Ï³ ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ§, ¿ç 18 www.aif.am 

 

50%

12%

38%

2014թ. í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙÝ Áëï  

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Բնակարանի գնում

Բնակելի տան 
կառուցում

Բնակարանի 
վերանորոգում
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4 
¦ü Ç¹»ë ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ§ à ì Î ö´ À  
37 145.4 265.5 271.5 

5 
¦¼³ ñ·³ óÙ³ Ý Ð³ ÛÏ³ Ï³ Ý 

´ ³ ÝÏ§ ´ ´ À  
7   139.8 66.4 

6 ¦´ É»ëë§ à ô ì Î  -       

À Ý¹³ Ù»ÝÁ 271 507,4 3763.9 2295.1 

     

² ÕÛáõë³ Ï1 

*1 ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñ=474,97 ÐÐ ¹ñ³ Ù ª³ é 31.12.2014 Ã . 

Ð³ ï Ï³ Ýß³ Ï³ Ý ¿ ³ ÛÝ ÷ ³ ëï Á , áñ ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ Í í³ ñÏ»ñÇ  82,3% -Á µ³ ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ  

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  ù³ Õ³ ùÇ µÝ³ ÏãáõÃÛ³ ÝÁ: ² í»ÉÇ å ³ ñ½ Ñ³ ëÏ³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ³ Û¹ ï íÛ³ ÉÝ»ñÁ 

Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»Ýù ·Í³ å ³ ï Ï»ñ 2–Ç ï »ëùáí.  

 

 
 

¶Í³ å ³ ï Ï»ñ 2 

 

       ¶Í³ ·ñÇó å ³ ñ½ ¿ ¹³ éÝáõÙ, áñ ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ Í í³ ñÏ»ñÇ ·»ñ³ ÏßÇé Ù³ ëÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ 

ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  ù³ Õ³ ùÇ µÝ³ ÏãáõÃÛ³ ÝÁ ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ Í ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÁ: 

       À Ý¹Ñ³ Ýáõñ ³ éÙ³ Ùµ 2008-2014ÃÃ .  ³ Ûë Íñ³ ·ñÇ ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙª Áëï  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝ ëï ³ ó³ Í ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ Ãí³ ù³ Ý³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ  å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙ ¿ ï ³ ÉÇë ëï áñ¨ 

¹Çï ³ ñÏí³ Í ³ ÕÛáõë³ ÏÁ. 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

2008-2014 ÃÃ . ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝÇó û·ï í³ Í ß³ Ñ³ éáõÝ»ñÇ í»ñ³ µ»ñÛ³ É 

ì ³ ñÏÇ Ýå ³ ï ³ ÏÁ 
ü ÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í í³ ñÏ»ñÇ 

ù³ Ý³ ÏÁ 

ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝÇó 

û·ï í³ Í ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ 

´ Ý³ Ï³ ñ³ ÝÇ ·ÝáõÙ 606 2130 

´ Ý³ Ï³ Ý³ ÝÇ í»ñ³ Ýáñá·áõÙ 1248 5187 

´ Ý³ Ï³ ñ³ ÝÇ Ï³ éáõóáõÙ 249 1106 

À Ý¹³ Ù»ÝÁ 2103 8423 

          ² ÕÛáõë³ Ï 2 

             Ì ñ³ ·ñÇ  ·áñÍ³ ñÏÙ³ Ý  ÛáÃ  ï ³ ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³ óùáõÙ ÐÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ ·áñÍÁÝÏ»ñ µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó  

2103 ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñí»É ¿ 7.8 ÙÉñ¹ ¹ñ³ ÙÇ ¨ 16.5 ÙÉÝ ¹áÉ³ ñÇ í³ ñÏ: 

 Ü »ñÏ³ Û³ óÝ»Ýù Ý³ ¨, Ã» áñù³ Ý ¿ Ï³ ½Ù»É ýÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í Ñ³ Ûï »ñÇ ·áõÙ³ ñÁª Áëï  ÐÐ ¹ñ³ ÙÇ ¨ 

Áëï  ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñÇª ¹Çï ³ ñÏíáÕ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝáõÙ: 

82,3%

2,2%
1,8%

5,2% 1,8% 6,7%

2014 Ã. í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙÝª Áëï  ÈÔ Ð ßñç³ ÝÝ»ñÇ

ù. ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï

² ëÏ»ñ³ ÝÇ ßñç³ Ý

Ø ³ ñï ³ Ï»ñï Ç ßñç³ Ý

Ø ³ ñï áõÝáõ ßñç³ Ý

Ð³ ¹ñáõÃÇ ßñç³ Ý
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2008-2014ÃÃ . ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ùµ µÝ³ Ï³ ñ³ Ý /³ é³ ÝÓÝ³ ï áõÝ/ Ó»éùµ»ñ»Éáõ Ï³ Ù 

í»ñ³ Ýáñá·»Éáõ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Íñ³ ·ñÇ ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙ ýÇÝ³ Ýë³ íáñí³ Í Ñ³ Ûï »ñÇ 

·áõÙ³ ñÝ»ñÁ /ÙÉÝ ¹ñ³ Ù, Ñ³ ½. ¹áÉ³ ñ/ 

 

  

 

¶Í³ å ³ ï Ï»ñ 3 

 

Ü Ï³ ï »Ýù, áñ ÙÇÝã̈  2010 Ã . ·áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ»ñÁ  ³ í»ÉÇ ß³ ï  ¿ÇÝ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ  ÐÐ ¹ñ³ Ùáí 

í³ ñÏ»ñ, ù³ Ý ¹ñ³ ÝÇó Ñ»ï á, ³ ÛÝ å ³ ñ½ å ³ ï ×³ éáí, áñ ³ Û¹ ï ³ ñí³ ÝÇó Ñ»ï á ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñÇ 

÷ áË ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ ÷ áË ³ ñÅ»ùÇ ÏáõñëÁ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙ ¿ñ Ï³ ÛáõÝ  ¨ íëï ³ Ñáñ»Ý µ³ ñÓñ³ Ý³ É ,ÇÝãÝ ¿É 

,³ Ýßáõßï , Ó»éÝï áõ ¿ñ ·áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ»ñÇÝ: ò ³ íáù ëñï Ç ³ Û¹ ¹ÇÝ³ ÙÇÏ³ Ý ß³ ñáõÝ³ ÏíáõÙ ¿ ÙÇÝã̈  

ûñë: Æ Ýãå »ë »ñ¨áõÙ ¿ ·Í³ å ³ ï Ï»ñáõÙ ª Ýßí³ Í Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÇó Ñ»ï áÏï ñáõÏ Ýí³ ½áõÙ  ¿ ÐÐ 

¹ñ³ Ùáí ï ñí³ Í í³ ñÏ»ñÁ, ¨, ÁÝ¹Ñ³ Ï³ é³ ÏÁ` ³ ×áõÙ ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñáí ï ñí³ Í í³ ñÏ»ñÁ: 

² ñó³ Ë Ç  Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ  ÐÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÁ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ  ¿ Ý³ ¨ Ýå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ ÷ áË ³ éáõÃÛ³ Ùµ 

Ï³ ÝË ³ í×³ ñÝ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ: ² ÛëÇÝùÝ, áñáß Ýå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ Ë Ùµ»ñÇª ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³ ÏÇãÝ»ñÇÝ, 

áëï ÇÏ³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇÝ  ¨ ³ ÛÉÝ, ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ ¿ ÷ áË ³ éáõÃÛáõÝ ï ³ ñ»Ï³ Ý 1% 

ï áÏáë³ ¹ñáõÛùáí, áñå »ë½Ç í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³ ñáÕ³ Ý³ Ý  í×³ ñ»É Ï³ ÝË ³ í×³ ñÝ»ñÁ: 

² Ûë µáÉáñ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÁ, ³ Ýßáõßï  , ß³ ï  ¹ñ³ Ï³ Ý ³ ½¹³ ÏÝ»ñ »Ý ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛÇ 

½³ ñ·³ óÙ³ Ý, µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ µ³ ñ»É³ íÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ:ê ³ Ï³ ÛÝ Ï³ Ý ÙÇ 

ß³ ñù ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ ,áñáÝó Ñ³ ÕÃ³ Ñ³ ñÙ³ Ý ¹»å ùáõÙ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ ëÝ»É ³ í»ÉÇ Ù»Í 

³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:Ü ß»Ýù  Ññ³ ï ³ å Ý»ñÁ. 

1. ´ Ý³ ÏãáõÃÛ³ Ý »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ ó³ Íñ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: Ð³ Ù³ Ó³ ÛÝ ÈÔ Ð ² ì Ì  ï íÛ³ ÉÝ»ñÇª 2014Ã . ÙÇçÇÝ 

³ Ùë³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÁ Ï³ ½Ù»É ¿ 134.3 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù
1
,  ÇÝãÁ  3-4 ³ Ý¹³ ÙÇó Ï³ ½Ùí³ Í 

»ñÇï ³ ë³ ñ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÇ Ñ³ Ù³ ñ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏáí µÝ³ Ï³ ñ³ Ý Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ µ³ í³ ñ³ ñ 

Ñ³ Ù³ ñ»É ãÇ Ï³ ñ»ÉÇ,ù³ ÝÇ áñ Ù»Ï Ñá·áõ Ýí³ ½³ ·áõÛÝ ëå ³ éáÕ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ý ¹Çï ³ ñÏíáÕ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝáõÙ Ï³ ½Ù»É ¿  54,8 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù: ² Û¹ ÇëÏ å ³ ï ×³ éáí µÝ³ Ï³ ñ³ Ý Ó»éù µ»ñ»É 

Ï³ ñáÕ »Ý ÙÇ³ ÛÝ ³ ÛÝ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÁ, áñï »Õ ³ ßË ³ ï áõÙ »Ý ³ ÙáõëÇÝÝ»ñÁ ¨ áñáÝó ³ Ùë³ Ï³ Ý 

³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÝ»ñÁ ÙÇçÇÝÇó µ³ ñÓñ »Ý: 

2. ÐÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý ³ ÝÑ³ Ù³ ã³ ÷ áõÃÛáõÝÁ:2014 Ã . ·áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ Í ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ 82,3%-Á µ³ ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ù³ Ûñ³ ù³ Õ³ ùÇ µÝ³ ÏÇãÝ»ñÇÝ
2
: ¸ ³  

áõÝÇ  »ñÏáõ å ³ ï ×³ é. 

 ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  ù³ Õ³ ùáõÙ ÙÇçÇÝ ³ Ùë³ Ï³ Ý ³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ 151,4  Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù, ÇëÏ 

ßñçÏ»Ýï ñáÝÝ»ñáõÙ ՝ 105,8 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù,
3
 

 ø³ ÝÇ áñ ÈÔ Ð-áõÙ ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñÇ Ù»Í Ù³ ëÁ  Ù³ Ûñ³ ù³ Õ³ ùáõÙ ¿, áõëï Ç ê ï »÷ ³ Ý³ Ï»ñï  

ù³ Õ³ ùÇ µÝ³ ÏÇãÝ»ñÁ ³ í»ÉÇ Ù»Í ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ï »Õ³ íáñí»Éáõ, 

Ñ»ï ¨³ µ³ ñ Ý³ ¨ í³ ñÏ»ñÇó û·ï í»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ, ù³ Ý ßñçÏ»Ýï ñáÝÝ»ñáõÙ: 

                                                 
1
¦ÈÔ Ð ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ 2014թ ÑáõÝí³ ñ-¹»Ïï »Ùµ»ñ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ§, www.stat-nkr.am 

2
² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù, ¦2014 Ã í³ Ï³ ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ§, ¿ç 19 www.aif.am 

3
 ¦ÈÔ Ð ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ 2014թ ÑáõÝí³ ñ-¹»Ïï »Ùµ»ñ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ§, www.stat-nkr.am 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար



  

~~  334488  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

3. ÐÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ¹Åí³ ñ³ Ù³ ï ã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: Ð³ Ù³ Ó³ ÛÝ ÈÔ Ð Î ³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý áñáßÙ³ Ý, 

ÈÔ Ð-áõÙ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛáõÙ µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ ·ÝÙ³ Ý ¹»å ùáõÙ 1  ³ ñÅ»ùÁ ³ é³ í»É³ ·áõÛÝÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ 

400,0 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù, ÇëÏ »ñÏñáñ¹³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛáõÙª 230,0 Ñ³ ½³ ñ ¹ñ³ Ù:
1
 ê ï ³ óíáõÙ ¿,áñ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ 

ßáõÏ³ ÛáõÙ µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ Ó»éù µ»ñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ 32-36 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù,ÇëÏ »ñÏñáñ¹³ ÛÇÝ 

ßáõÏ³ ÛÇó µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ ·ÝÙ³ Ý ¹»å ùáõÙª 18-22 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù:
2
 º ñÏáõ ¹»å ù»ñáõÙ µÝ³ Ï³ ñÝÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ 

¹Åí³ ñ³ Ù³ ï ã»ÉÇ ¿ ÙÇçÇÝ Ë ³ íÇ µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ: 

4. Î ³ ÝË ³ í×³ ñÇ Ù»Í ã³ ÷ Á:ÐÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ í»ñóÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ í³ ñÏ³ éáõÝ å »ï ù ¿ í×³ ñÇ 

Ï³ ÝË ³ í×³ ñ՝ í³ ñÏÇ ·áõÙ³ ñÇ 30%-Á: º ÝÃ³ ¹ñ»Ýù å áï »ÝóÇ³ É í³ ñÏ³ éáõÝ ó³ ÝÏ³ ÝáõÙ ¿ Ó»éù µ»ñ»É 

µÝ³ Ï³ ñ³ Ý, áñÇ ³ ñÅ»ùÁ Ï³ ½ÙáõÙ ¿ 30 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù: ² Û¹ ¹»å ùáõÙ Ï³ ÝË ³ í×³ ñÇ ã³ ÷ Á å »ï ù ¿ Ï³ ½ÙÇ 9 

ÙÉÝ ¹ñ³ Ù,ÇÝãÁ ³ Ñé»ÉÇ ·áõÙ³ ñ ¿ ¨ ß³ ï  ùã»ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý í×³ ñ»É ³ Û¹å ÇëÇ ·áõÙ³ ñÝ»ñ: Ö Çßï  ¿ 

å »ï áõÃÛáõÝÁ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ ¿ ÷ áË ³ éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ ÝË ³ í×³ ñÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ, ë³ Ï³ ÛÝ 

áñáßÝå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ »ÝÃ³ Ë Ùµ»ñÇ ¨ ³ Û¹ »ÝÃ³ Íñ³ ·ñÇó ã»Ý Ï³ ñáÕ û·ï í»É ß³ ï  ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñ: 

5. ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñáí ï ñíáÕ í³ ñÏ»ñÇ ·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÁ: ² Ûë ÑÇÙÝ³ Ë Ý¹ñÇ Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ ëÏ³ Ý³ Éáõ 

Ñ³ Ù³ ñ µ³ í³ Ï³ Ý ¿ Ýß»É, áñ 2014 Ã . ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñáí ·áñÍ³ Ï³ É µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï ñ³ Ù³ ¹ñí»É ¿ 

3763,9  Ñ³ ½³ ñ  ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñ Ï³ Ù 1787,7 ÙÉÝ ¹ñ³ ÙÇ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ ,ÇëÏ ÐÐ ¹ñ³ Ùáí՝ ÁÝ¹³ Ù»ÝÁ 

507,4 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù
3
: Æ ëÏ 2015Ã .-Çó ·ñ»Ã» ³ ÝÑÝ³ ñ ¿ í³ ñÏ í»ñóÝ»É ÐÐ ¹ñ³ Ùáí:Ð³ ëÏ³ Ý³ ÉÇ ¿, áñ 

µ³ ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ ·»ñß³ ÑáõÛÃÇ ëï ³ óáõÙÝ ¿, ë³ Ï³ ÛÝ ãÙáé³ Ý³ Ýù, áñ ³ Ûë 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáí µÝ³ ÏãáõÃÛáõÝÁ ß³ ï -ß³ ï  ¿ ï áõÅáõÙ:  

6. Èñ³ óáõóÇã Í³ Ë ë»ñÁ ¨ Å³ Ù³ Ý³ ÏÁ: ÐÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙÁ ï »ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 

áñáß³ ÏÇ ÁÝÃ³ ó³ Ï³ ñ·»ñáí,ÇÝãÁ Ï³ ñáÕ ¿ ï ¨»É ÙÇ ù³ ÝÇ ³ ÙÇëÝ»ñ: ² Û¹ ÁÝÃ³ óùáõÙ å áï »ÝóÇ³ É 

í³ ñÏ³ éáõÝ Ï³ ï ³ ñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ ñù Éñ³ óáõóÇã Í³ Ë ë»ñ՝ ·áõÛùÇ ·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ý Í³ Ë ë»ñ, 

³ å ³ Ñáí³ ·ñ³ í×³ ñÝ»ñ, ÙÇçÝáñ¹³ í×³ ñÝ»ñ ¨ ³ ÛÉÝ: 

7. ² Ûëûñ Ùï ³ Ñá·áõÃÛáõÝ ¿ ³ é³ ç³ óÝáõÙ ³ ÛÝ ÷ ³ ëï Á, áñ ÈÔ Ð-áõÙ ãÏ³  ÏáÝÏñ»ï  »ñÇï ³ ë³ ñ¹ 

ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ Ñ³ ëó»³ ·ñí³ Í ÑÇ÷ áÃ »ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý Íñ³ ·Çñ, áñÇó Ï³ ñáÕ ¿ÇÝ û·ï í»É ß³ ï  

»ñÇï ³ ë³ ñ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñ, ÙÇÝã¹»é ÐÐ-áõÙ ³ Û¹å ÇëÇ Íñ³ ·Çñ Ï³ , áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ 2009 Ãí³ Ï³ ÝÇó: 

à ñå »ë½Ç áõÝ»Ý³ Ýù ½³ ñ·³ ó³ Í ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ßáõÏ³  å »ï ù ¿ ³ ÛÝ ½³ ñ·³ óÝ»Ýù µáÉáñ 

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ø ³ ëÝ³ íáñ³ å »ë ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ßáõÏ³ ÛÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ å »ï ù ¿ 

Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»Ýù Ñ»ï ¨Û³ É ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÁ. 

1. Ê Ã³ Ý»É Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý ½³ ñ·³ óÙ³ ÝÁ: Ø »ñ å »ï áõÃÛáõÝÁ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáõÙ ¿ öØ Ò  

ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ å »ï ³ Ï³ Ý ³ ç³ ÏóáõÃÛ³ Ý Íñ³ ·Çñ, ÇÝãÁ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ³ Û¹ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»éù 

µ»ñíáÕ í³ ñÏ»ñÇ ï áÏáë³ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ ÏÇ ëáõµëÇ¹³ íáñáõÙ: ² Û¹ Íñ³ ·ñÇ ·áñÍ³ ñÏáõÙÇó Ñ»ï á 

å »ï áõÃÛáõÝÁ Ñ³ ë»É ¿ ÙÇ ß³ ñù Ñ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ՝ µ³ óí»É »Ý Ýáñ ³ ßË ³ ï ³ ï »Õ»ñ, ï Ýï »ëáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³ í³ ÉÝ»ñÁ ½·³ ÉÇáñ»Ý ³ ×»É »Ý, ³ í»É³ ó»É »Ý å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç »Ï³ Ùáõï Ý»ñÁ ¨ ³ ÛÉÝ: 

ê ³ Ï³ ÛÝ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ ¹ñ³ Ý ½áõ·³ Ñ»é Ë Ã³ Ý»É µáÉáñ ï »ë³ ÏÇ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý 

³ é³ çË ³ Õ³ óÙ³ ÝÁ: ´ ³ óÇ ¹ñ³ ÝÇó Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ï ³ É áñáß³ ÏÇ ³ ñï áÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ ÛÝ 

Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù å ³ ñµ»ñ³ µ³ ñ µ³ ñÓñ³ óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇ 

³ ßË ³ ï ³ í³ ñÓ»ñÁ Ï³ Ù  áñáÝùáõÝ»Ý ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý Íñ³ ·ñ»ñ,áñáÝù  »ÝÃ³ ¹ñáõÙ »Ý ³ ßË ³ ï áÕÝ»ñÇÝ 

ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ áñáß³ ÏÇ ·áõÙ³ ñÝ»ñÇ Ñ³ ï Ï³ óáõÙ: 

2. ê ³ ÑÙ³ Ý»É ³ Ýß³ ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ ÛÇ ·Ý»ñÇ ³ é³ í»É µ³ ñÓñ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: ² Ûë ¹»å ùáõÙ å »ï áõÃÛáõÝÁ 

å »ï ù ¿ µ³ ó³ éÇ ³ Ýß³ ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ ÛÇ ·Ý»ñÇ ³ ÝÑÇÙÝ µ³ ñÓñ³ óáõÙÝ»ñÁ, ù³ ÝÇ áñ ß³ ï  ¹»å ù»ñáõÙ 

¹ñ³ Ýù ³ ÝÇÙ³ ëï  »Ý ¨ áãÝãáí ã³ ñ¹³ ñ³ óí³ Í: 

3. à ñå »ë½Ç Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ³ í»ÉÇ íëï ³ ÑÇ µ³ ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï ñ³ Ù³ ¹ñíáÕ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ 

í³ ñÏ»ñÇÝ, å »ï ù ¿ å áï »ÝóÇ³ É í³ ñÏ³ éáõÝ ÇÝùÁÁÝï ñÇ, Ã» áñ ³ ñÅáõÛÃáí ¿ ó³ ÝÏ³ ó»Éí»ñóÝ»É í³ ñÏÁ: 

Ü áõÝÇëÏ »Ã» í³ ñÏÁ ï ñ³ Ù³ ¹ñíáõÙ ¿ ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñáí,å ³ ÛÙ³ Ý³ ·ñáõÙ  å »ï ù ¿ ÝßíÇ  ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñÇ 

³ é³ í»É³ ·áõÛÝ ÷ áË ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ ÷ áË ³ ñÅ»ùÇ ÏáõñëÁ, áñå »ë½Ç í³ ñÏ³ éáõÝ ß³ ï  Ïáñáõëï Ý»ñãÏñÇ: ø³ ÝÇ 

áñ ßáõÏ³ Û³ Ï³ Ý ï áÏáë³ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ýí³ ½Ù³ Ý ¹»å ùáõÙ ï áõÅáõÙ ¿ µ³ ÝÏÁ, Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ý³ ¨ Ýß»É 

Ýí³ ½³ ·áõÛÝ ÷ áË ³ Ý³ Ï³ ÛÇÝ ÷ áË ³ ñÅ»ùÇ Ïáõñë, áñå »ë½Ç ³ Û¹ ¹»å ùáõÙ µ³ ÝÏÁ ß³ ï  Ïáñáõëï Ý»ñ ãÏñÇ: 

                                                 
1
 «Բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու պետական 

աջակցության ապահովման կարգը հաստատելու Ù³ ëÇÝ§ ÈÔ Ð Î ³ é³ í³ ñáõÃ Û³ Ý 2008Ã . ÷ »ï ñí³ ñÇ 26-Ç, N 

101 áñáßáõÙ 

2
 º ÝÃ ³ ¹ñ»É »Ýù, áñ 4-5 ³ Ý¹³ ÙÇó µ³ ÕÏ³ ó³ Í ÁÝï ³ ÝÇùÇ Ñ³ Ù³ ñ Ýí³ ½³ ·áõÛÝÁ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ 80-90  

ï ³ ñ³ Íù áõÝ»óáÕ µÝ³ Ï³ ñ³ Ý, ³ ÛëÇÝùÝ µÝ³ Ï³ ñ³ ÝÇ ³ ñÅ»ùÁ ³ é³ çÝ³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛáõÙ ÏÏ³ ½ÙÇ 32-36 ÙÉÝ  

¹ñ³ Ù,ÇëÏ »ñÏñáñ¹³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛáõÙª 18-22 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù: 
3
² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ Ù, ¦2014 Ã í³ Ï³ ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ Û³ Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃ ÛáõÝ§,էջ 18 



  

~~  334499  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

4. ê áõµëÇ¹³ íáñ»É Ï³ ÝË ³ í×³ ñÇ ÇÝã-áñ ã³ ÷ Á: ä »ï áõÃÛáõÝÁ å »ï ù ¿ ·áñÍáÕ Ýå ³ ï ³ Ï³ ÛÇÝ 

»ÝÃ³ Íñ³ ·ÇñÁ ë³ ÑÙ³ ÝÇ µáÉáñ í³ ñÏ³ éáõÝ»ñÇ Ñ³ Ù³ ñ, ù³ ÝÇ áñ Ï³ ÝË ³ í×³ ñÇ ã³ ÷ Á µáÉáñÇ Ñ³ Ù³ ñ 

Ù»Í ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ: 

5. Ü »ñ¹Ý»É »ñÇï ³ ë³ ñ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÇÝ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñÙ³ Ý ³ í»ÉÇ Ù³ ï ã»ÉÇ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ, áñå »ë½Ç  »ñÇï ³ ë³ ñ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÁ՝ Ñ³ ï Ï³ å »ë ëáóÇ³ É³ å »ë ³ Ý³ å ³ Ñáí 

ÁÝï ³ ÝÇùÝ»ñÁ, Ï³ ñáÕ³ Ý³ Ý ³ í»ÉÇ Ù³ ï ã»ÉÇ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáí ³ å ³ Ñáí»Ý Çñ»Ýó µÝ³ Ï³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ 

å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÁ: ¸ ñ³  Ñ»ï ¨³ Ýùáí å »ï áõÃÛáõÝÁ Ïµ³ ñ»É³ íÇ  ÅáÕáíñ¹³ ·ñ³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ: 

6. ÈÔ Ð Î ³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ å »ï ù ¿ ÑÝ³ ñ³ íáñÇÝë ã³ ÷  Ù»ÕÙ³ óÝÇ ³ ÛÝ ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ Í³ Ýñ 

Çñ³ íÇ×³ ÏÁ, áñáÝù 2007-2008 ÃÃ . ÐÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ»ñ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñáí: ² Û¹ 

ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ Ù»Ï ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñÁ ï ³ ï ³ ÝíáõÙ ¿ñ 310-350 ¹ñ³ ÙÇ ë³ ÑÙ³ ÝÝ»ñáõÙ: 2009Ã .-ÇÝ ² Ø Ü  

¹áÉ³ ñÇ ÷ áË ³ ñÅ»ùÁ Ïï ñáõÏ µ³ ñÓñ³ ó³ í, ÇÝãÇ ³ ñ¹ÛáõÝùáõÙ µáÉáñ í³ ñÏ³ éáõÝ»ñÁ Ñ³ Ûï Ýí»óÇÝ Í³ Ýñ 

Çñ³ íÇ×³ ÏáõÙ: º Ã» ³ ÝÓÁ ³ Û¹ ï ³ ñÇÝ»ñÇÝ  í»ñóñ»É ¿ 20000 ² Ø Ü  ¹áÉ³ ñÇ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ, áñÁ ÐÐ 

¹ñ³ Ùáí ³ ñÅ»ñ 6 ,6 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ Ù /20000*330/, ³ å ³  ¹áÉ³ ñÇ µ³ ñÓñ³ óáõÙÇó Ñ»ï á ³ Û¹ ÝáõÛÝ í³ ñÏÁ 

³ ñÅ»ñ 8 ÙÉÝ ¹ñ³ Ù /20000*400/: ² ÛëÇÝùÝ í³ ñÏ³ éáõÝ ÙÇ³ ÛÝ Ù³ Ûñ ·áõÙ³ ñáõÙ Ïáñóñ»É ¿ 1,4 ÙÉÝ ÐÐ 

¹ñ³ Ù: à ñå »ë ³ ç³ ÏóáõÃÛáõÝ Î ³ é³ í³ ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ ñáÕ ¿ ëáõµëÇ¹³ íáñ»É Ý³ ¨ ³ Û¹ ï ³ ñµ»ñáõÃÛ³ Ý 

ÇÝã-áñ ã³ ÷ Á: 

7. ä »ï ù ¿ áõëáõÙÝ³ ëÇñ»É ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓÁ ¨ Ý»ñ¹Ý»É ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ 

ßáõÏ³ ÛÇ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý É³ í³ ·áõÛÝ ÷ áñÓÁ, ù³ ÝÇ áñ ³ ñï ³ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ í³ ñÏ³ íáñÙ³ Ý 

ßáõÏ³ Ý ·ï ÝíáõÙ ¿ ³ ÝÑ³ Ù»Ù³ ï  ³ í»ÉÇ  ½³ ñ·³ ó³ Í Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏáõÙ: 

² Ûëå Çëáí, ÑÇ÷ áÃ»ù³ ÛÇÝ ßáõÏ³ ÛÇ ÇëÏ³ Ï³ Ý Ó¨³ íáñÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³ Ý áõ 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý »ñÏ³ ñ³ Å³ ÙÏ»ï  Ï³ ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ Ùï ³ Í»É³ Ï»ñå Ç 

÷ á÷ áË áõÃÛáõÝ ¨ íëï ³ ÑáõÃÛáõÝ å »ï ³ Ï³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛ³ Ý ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ: 

 

¶ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝ 
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´ ³ Ýµ»ñ 2009Ã ., 

2. ² ñó³ Ë Ç Ü »ñ¹ñáõÙ³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ ¹ñ³ ÙÇ 2008-2014 Ãí³ Ï³ ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ Ý 

Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

3. ¦ÈÔ Ð ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÁ 2014թ ÑáõÝí³ ñ-¹»Ïï »Ùµ»ñ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ§,www.stat-

nkkr.am, 

4. www.aif.am, 

5. www.abc.finance.am. 

 

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

Արևիկ Ալեքսանյան – Ֆինանսահաշվային ամբիոնի հայցորդ 

e-mail:   arevik.aleksanyan@bk.ru 
 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,   

տ.·.¹. ÐÐ ¶² ²  ³ Ï³ ¹»ÙÇÏáë, Úáõ.Ø . ê áõí³ ñÛ³ Ýը: 

 

http://www.stat-nkkr.am/
http://www.stat-nkkr.am/
http://www.aif.am/
http://www.abc.finance.am/


  

~~  335500  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

ՀՏԴ  330.1(479.243)                                                                                                   Տնտեսագիտություն  

             

ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Շուշանիկ ԱՍՐՅԱՆ 
 

Բանալի բառեր - Տնտեսական համամասնություններ, տնտեսության ճյուղային կառուցվածք, կառուցվածքային 
էֆեկտ, տնտեսության վերարտադրողական կառուցվածք, կառուցվածքային վերափոխումներ,  զբաղվածության 
կառուցվածք, արդյունաբերության առաջադիմական կառուցվածք, տնտեսության կառուցվածք և մրցունակություն: 

Ключевые слова: экономические соотношения, структура экономики, отраслевая структура экономики, структурный 

эффект, структура ВВП, структура национального дохода, воспроизводственная структура экономики, структура 

занятости, передовая структура промышленности, экономическая структура и конкуренция, структурные 
преобразования 

Keywords: economic relations, structure of the economy, sectored structure of the economy, structural effect, structure of GDP, the 

structure of the national income, reproductive structure of the economy, employment structure, advanced industrial structure, 
economic structure and competition, structural changes. 

 
Sh.Asryan 

Actual Problems of Structural Relations in the NKR Economy 

 

The article is focused on the structural relationship in different spheres of economy, which are involved in the 

process of its modern development.  

To reform structural relations in the NKR economy, the following existing structures: GDP, the real sector of 

economy, financial, industrial and other sectors, which are submitted to deformations  is actual to consider.  

The article introduces these problems in the NKR economy and observes the possible ways to solve them. 

    

Ш. Асрян  

Актуальные проблемы структурных соотношений в экономикe  НКР 

 

Статья посвящена структурным соотношениям в разных сферах экономики, которые играют важную 

роль в процессе ее современного развития. 

Для реформирования структурных соотношений в экономике НКР актуальными являются следующие 

существующие структуры: ВВП, реальный сектор экономики, экономический, промышленный, финансовый  и 

другие сектора, которые подвержены серьезным деформациям. 

В статье рассмотрены проблемы данных структурных соотношений в экономике НКР и отмечены 

возможные пути их разрешения. 

 
    Ժամանակակից տնտեսությունների զարգացման գործընթացում էական դեր ու նշանակություն են 

ձեռք բերում տնտեսության տարբեր բնագավառներում ձևավորվող համամասնությունները : Դրանք 
արդիական հնչեղություն են ստանում նաև ԼՂՀ տնտեսության կառուցվածքային համամասնությունների 
բարեփոխման  առումով , քանզի տնտեսության իրական հատվածի, ՀՆԱ-ի, արդյունաբերության, 
ֆինանսական բնագավառի և այլ բնագավառներում առկա   կառուցվածքները բնորոշվում են լուրջ 
ձևախեղումներով: Հոդվածում ներկայացվել են կառուցվածքային համամասնությունների արդի 
հիմնախնդիրները ԼՂՀ տնտեսությունում, և նախանշվել են վերջիններիս բարելավման հնարավոր 
ուղիները:  

 
Ժամանակակից ազգային տնտեսությունների` որպես  մակրոտարրերի մեկը մյուսի հետ 

սերտորեն փոխակապված համակարգի կարևոր բնութագրիչներից են        ճյուղային,  

վերարտադրողական, սոցիալական, արտաքին առևտրի տարածաշրջանային  և այլ 

կառուցվածքները , որոնցից յուրքանչյուրը, և դրանց փոփոխությունները  յուրահատուկ դեր ու 

նշանակություն ունեն տնտեսական համակարգի հավասարակշռության ու կայուն զարգացման 

գործընթացներում:     

    Տնտեսական համամասնությունների տեղաշարժերի գիտական ուսումնասիրություններով 

հանդես են եկել աշխարհի  բազմաթիվ հայտնի տնտեսագետներ, այդ թվում ամերիկյան 

տնտեսագետներ՝  Դ. Գելբրայթը,  Ս. Կուզնեցը,  Վ. Լեոնտևը և շատ ուրիշներ :  Այդ 
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ուսումնասիրությունների գլխավոր նպատակը կառուցվածքային փոփոխությունների և 

տնտեսության զարգացման մակարդակի միջև առկա փոխառնչությունների բացահայտումն էր: 

  

    Որպես   կառուցվածքային փոփոխությունների դրական արդյունքների չափանիշ՝ հայտնի է 

<<կառուցվածքային էֆեկտ>>-ը , որն արտահայտում է տնտեսության կառուցվածքային 

փոփոխության (գլխավորպես ճյուղային) և կարևորագույն ցուցանիշների աճի դինամիկայի միջև 

կապը1 : Իհարկե, անվիճելի է  այն,  որ տնտեսության` որպես սոցիալ-տնտեսական բարդ 

փոխահարաբերությունների համակարգի  զարգացումը  ամբողջականորեն չի կարող 

գնահատվել կառուցվածքային փոփոխությունների խորությամբ , սակայն կառուցվածքային 

փոփոխությունները կարող են հիմք հանդիսանալ ոչ միայն իրականացված տնտեսական 

քաղաքականության արդյունքների, այլև` տնտեսության ապագա զարգացումների հնարավոր 

միտումների գնահատման համար:    
   Անդրադառնալով համաշխարհային տնտեսության և վերջինիս շրջանակներում առանձին 

ազգային տնտեսությունների զարգացման պատմական փորձին՝ կարող ենք նկատել, որ 

բազմաթիվ երկրներում տնտեսական աճի բարձր մակարդակ և տնտեսությունների կայուն 

զարգացում ապահովվեց տնտեսությունների կտրուկ և շրջադարձային կառուցվածքային 

վերափոխումներով : Այսպես. ԽՍՀՄ  տնտեսության ինդուստրիալ քաղաքականության 

արդյունքում, համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում ձևափոխելով  

արդյունաբերության կառուցվածքը, երկիրը բարձրացվեց աշխարհում առաջատարների շարքը : 

Կառուցվածքային ձևափոխությունների առավել հետաքրքիր փորձը պատկանում է  Հարավ-

արևելյան   Ասիայի նոր զարգացած արդյունաբերական մի շարք երկրների, որոնց  

արտադրության ծավալի աճը ապահովվեց առաջին հերթին այդ երկրների համար ոչ 

ավանդական ճյուղերի զարգացման միջոցով՝ բարձրացնելով երկրների ապահովության, 

ինքնաբավության մակարդակները, մրցունակության, ազգային տնտեսության  անվտանգության 

աստիճանը:    Տնտեսությունների զարգացման նշված պատմական փորձը վկայում է,  որ 

<<կառուցվածքային էֆեկտ>>-ը  անհրաժեշտ է դիտարկել առավել լայն տեսանկյունով : 
Այսօր աշխարհում զարգացման օրակարգերը ձևավորվում են այն մոտեցմամբ, որ 

առաջընթացի հստակ և համընդհանուր կիրառելի բանաձևեր գոյություն չունեն:  Միևնույն 

ժամանակ  գլոբալ տնտեսական միջավայրում ի հայտ են գալիս դերային նոր որակի 

վերաբաշխումներ ու նոր բնույթի ուժային կենտրոններ, և սուր հնչեղություն են ստանում 

ազգային տնտեսությունների տնտեսական ու սոցիալական անվտանգության հիմնահարցերը, 

իսկ դրանք սերտորեն փոխառնչվում են կառուցվածքային համամասնությունների 

փոփոխությունների հետ: Կարծում ենք, ելնելով  ազգային տնտեսություններին առաջադրված 

վերոնշյալ խնդիրներից՝ <<կառուցվածքային էֆեկտ>>-ը կարող է բնորոշվել որպես 

տնտեսության կառուցվածքային փոփոխության և կարևորագույն ցուցանիշների աճի 

դինամիկայի միջև այնպիսի կապ, որի արդյունքում բարձրանում է տնտեսության 

մրցունակությունն ու անվտանգության աստիճանը,  և ստեղծվում են նախադրյալները կայուն 

տնտեսական աճի և տնտեսության հետագա զարգացման համար:  
ԼՂՀ տնտեսությունում տնտեսական ակտիվ բարեփոխումների՝ տնտեսության 

ազատականացման և  հետագայում նաև տնտեսության կայունության ապահովմանն ուղղված  

պետական միջոցառումների տրամաբանական շարունակությունը  դարձան տնտեսության 

կառուցվածքային փոփոխությունների միջոցառումները, որոնց արդյունքում ԼՂՀ 

մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների ակնհայտ ձեռքբերումներին զուգընթաց, 

տնտեսությունում արձանագրվեցին   նաև կառուցվածքային  տեղաշարժեր`  բարելավելով  

բնակչության բարեկեցության, ինքնապահովման, և հետևապես, որոշակիորեն նաև 

տնտեսության անվտանգության մակարդակը :   

                                                 
1
 Տես՝Ա.Գ. Աղամբեկյան, Մ.Ց. Մկրտչյան, Մ. Ս. Գևորգյան, Երևան, 1999թ.  Տնտեսական վերափոխումները 

անցումային շրջանում, էջ160: 
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    Այդ իմաստով ուշագրավ է այն, որ 2006-2013թթ.1 ընկած ժամանակահատվածում 

տնտեսական աճի միջին տեմպը կազմեց  10,1%, իսկ   ՀՆԱ-ի կառուցվածքում 

ծառայությունների տեսակարար կշիռը 2006թ. 51,0 %-ի  համեմատությամբ աճելով՝  2013թ.2  

կազմեց 62,8% , ինչը  համահունչ է զարգացած տնտեսությունների ՀՆԱ-ի կառուցվածքին: 

Կառուցվածքային տեղաշարժերի և տնտեսական աճի փոխառնչությունները վկայում են 

կառուցվածքային դրական էֆեկտի մասին, ինչի առավել ցայտուն վկայությունը  մեկ շնչին 

ընկնող ՀՆԱ-ի աճն է, ըստ որի  2013թ.3 2006թ. համեմատությամբ այն կրկնապատկվել է,  

հետևապես նաև՝ բնակչության նյութական և հոգևոր բարիքներով, ծառայություններով  

ապահովվածության աստիճանը :  

         Սակայն տնտեսական զարգացման հարցերը  չեն կարող սահմանափակվել միայն 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների առկա մակարդակի և տնտեսության ձևավորված 

կառուցվածքի գնահատումով: Առավել կարևոր են   ապագայում տնտեսական աճ և զարգացում 

ապահովելու տեսանկյունից   ներկայում ձևավորվող նախադրյալները,  ինչը հանգեցնում է 

ինչպես տնտեսության, այնպես էլ՝   արդյունաբերության առաջադիմական կառուցվածքի  

ապահովման հարցին:  
Աղյուսակ 14 

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում  

 

2007թ. 2011թ. 2011թ./2007թ. 

նկատմամբ, % 

(ԱՄՆ 

դոլարով) 

2012թ.-ի սպասողականը 

հազ. 

դրամ 

ԱՄՆ 

դոլար 

հազ. 

Դրամ 

ԱՄՆ 

դոլար 
Հազդրամ ԱՄՆ դոլար 

ՀՀ 976 2853 1156 3102 108,72 1285 3392 

ԼՂՀ 510 1490 936 2513 168,72 1040 2745 

ՀՀ-ն ԼՂՀ-ի 

նկատմամբ 

/անգամ/ 

1,9 1,2  1,2 

ԼՂՀ-ն ՀՀ-ի 

նկատմամբ, % 
52 81  81 

                         

  Ժամանակակից   զարգացած արդյունաբերական երկրներում ճյուղային  տեղաշարժերի  

ընդհանուր օրինաչափությունները բնորոշվում են. նախ`  ենթաճյուղերի մակարդակով 

գիտատար ճյուղերի  համեմատաբար բարձր մակարդակով, արդյունաբերության տեխնիկական 

վերազինմամբ, իսկ  տնտեսության կառուցվածքը՝ հումքային  ճյուղերի և գյուղատնտեսության  

տեսակարար կշռի զգալի իջեցմամբ և ծառայությունների ոլորտի արագ աճով :  

Իսկ զարգացող, այսպես կոչված նոր ինդուստրիալ երկրները՝ Սինգապուր, Թայվան, 

Հարավային Կորեա, Հոնկ-Կոնգ, մեծամասամբ  հիմնվելով արտադրանքի որակի և 

աշխատողների բարձր որակավորման վրա,  մասնագիտանում են  տեխնիկական բարդ և 

գիտատար արտադրություններում : Ժամանակակից ֆիզիկական սահմանափակումների 

աշխարհում նոր գաղափարների հայտնագործումն է, որ ապահովում է շարունակական 

տնտեսական աճ: Այս համատեքստում զարգացման պարադիգման, որպես առաջընթացի 

շարժիչներ, ենթադրում է գիտելիքի կուտակումը, նոր գաղափարների ստեղծումը, 

առևտրայնացումն ու տարածումը, դրանց կիրառությունների արդյունավետ յուրացման համար՝ 

մրցավազքը, ինչը ԼՂՀ տնտեսական զարգացման ժամանակից էտապում դեռևս նկատելի չէ :

                                                 
1
 ÈÔ Ð íÇ×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ï ³ ñ»·Çñù 2002-2008Ã Ã . ¿ç 155, ÈÔ Ð íÇ×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ï ³ ñ»·Çñù    2008-2014Ã Ã .   

¿ç157: ÈÔ Ð ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý íÇ×³ ÏÁ  2011Ã í³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝí³ ñ-¹»Ïï »մµ»ñ, ¿ç 6: 
2
 Աղյուսակի 2-ի տվյալները հաշվարկվել են  ԼՂՀ և ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման վրա: 

3
 Տես՝ ÈÔ Ð íÇ×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ï ³ ñ»·Çñù    2008-2012Ã Ã .   ¿ç158: 

4
 Աղյուսակի 2-ի տվյալները հաշվարկվել են  ԼՂՀ և ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման վրա: 
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       ԼՂՀ     արդյունաբերությունը երկրի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից է, որտեղ զբաղված 

են տնտեսության աշխատանքային ռեսուրսների 12,7%-ը : Անդրադառնալով տնտեսության և 

արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի տեղաշարժերի առանձնահատկություններին՝ 

կարող ենք նշել, որ 2013թ. արդյունաբերության կառուցվածքում մշակող արդյունաբերությունը 

կազմել է    43,2%՝ գերազանցելով   հանքարդյունաբերությանը, սակայն արդունաբերության 

ենթաճյուղային կառուցվածքում բացակայում են տնտեսական առաջընթաց ապահովող 

ճյուղերը :    ԼՂՀ տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշները ապահովվում են աճի ոչ  կայուն 

շարժիչներով՝ գլխավորպես ծառայությունների, անտառտնտեսության և գուղատնտեսության 

հաշվին, և որպես հետևանք   խախտվում են  կայուն  աճի ապահովման անհրաժետ 

պայմանները:  

     Տնտեսական զարգացման ոչ բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում տնտեսական աճը 

ապահովվում  է գլխավորապես էքստենսիվ ճանապարհով : Այդ առումով բացառություն չէ նաև 

ԼՂՀ-ն,  քանզի մի կողմից  տնտեսության մեջ բացակայում են տեխնոլոգիական առաջընթաց 

կրող ճյուղերը, իսկ մյուս կողմից  տնտեսության մասշտաբով միջին արտադրողականության 

փոփոխություն գրեթե չի գրանցվում: Հետևապես, ԼՂՀ-ում տնտեսական աճ- մրցունակության 

կապը կարելի է ասել, որ բացակայում է: Ավելին, էքստենսիվ տնտեսական աճի և 

հանքհումքային արդյունաբերությունից տնտեսության  կախվածության խորացումը ոչ միայն չի 

նպաստում տնտեսության կայուն զարգացման ապահովմանը, այլև  նվազեցնում է 

տնտեսության դիվերսիֆիկացման մակարդակը, կրճատում՝ տնտեսության ներքին 

պոտենցիալը:   

           Կարծում ենք, ցանկացած երկրի տնտեսական նվաճումները առաջին հերթին կարող են 

գնահատվել տվյալ    երկրի  տնտեսական աճի ապահովման սեփական միջոցների 

առկայությամբ կամ այլ կերպ ասած տնտեսական աճի սեփական  նախադրյալներով, որի   

վերաբերյալ առավել ընդհանրական պատկերացում է տալիս տնտեսության վերարտադրական 

կառուցվածքը : Ընդլայնված վերարտադրության ապահովման տեսանկյունից  կարևոր են 

վերարտադրական կառուցվածքի բնորոշիչների՝ սպառման, կուտակման և հիմնական 

ֆոնդերում ներդրումների միջև առկա համամասնությունները :   

          Խորհրդային տարիներին ըստ կառուցվածքային համամասնությունների հիմնական 

հարցի՝ բարձր տնտեսական աճ  կարող է ապահովվել, եթե  արտադրության  միջոցների և 

սպառման  առարկաների արտադրության մեջ պահպանվի հետևյալ համամասնությունը՝  1-ին 

(ստորաբաժանման արտադրության)  միջոցների առաջանցիկ աճը     2-ի (սպառման  

առարկաների) նկատմամբ:   

     Այսօր այն  մտացածին է թվում, քանի որ  բազմաթիվ երկրների տնտեսական աճի բարձր 

տեմպերը ապահովվել են սպառման առարկաների արտադրության մեջ տնտեսությունների  

մասնագիտացման  արդյունքում:      

     Վերարտադրական գործընթացների համամասնությունների շրջանակում ԼՂՀ  բնակչության 

դրամական եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքի դիտարկումները բացահայտում  են 

հետևյալ համամասնությունները. 2013թ.  տվյալներով նախ՝ բնակչության անվանական 

եկամուտների 93.2%-ը ծախսվել է  ապրանքների ձեռքբերման վրա, պարտադիր վճարումները 

կազմել են 5,2%-ը, իսկ խնայողությունների կուտակումն ավանդներում, արժեթղթերում և 

տարադրամի ձեռքբերումը եկամուտների մեջ`  1,6%-ը , մյուս կողմից ՀՆԱ-ի կառուցվածքում   

հիմնական կապիտալի սպառման ցուցանիշը  2006թ.  10,1%-ի փոխարեն կրճատվել  և 2012թ.  

կազմել է   9,1%:  Ազգային խնայողությունների ակնհայտ ցածր մակարդակի, ՀՆԱ-ում 

հիմնական կապիտալի սպառման մակարդակի կրճատման միտումների,  այսինքն՝  

վերարտադրական տեսանկյունից սպառման, խնայողության և հիմնական կապիտալում 

ներդրումների սեփական միջոցների  անհամամասնական կառուցվածքի պայմաններում, 

միանշանակ, երկրի սեփական ռեսուրսները   բավարար չեն տնտեսական աճի բարձր 
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մակարդակ ապահովելու  համար, և այդ առումով  ԼՂՀ-ում  պահպանվում է օտարերկրյա 

ներդրումների ներգրավման խիստ անհարժեշտություն: 

 Վերարտադրական կառուցվածքում շատ կարևոր են  նյութական արտադրության և 

ֆինանսական ոլորտների միջև հարաբերակցությունը, ինչով պայմանավորված է ինչպես 

նյութական ճյուղերի, այնպես էլ առանձին շրջանների  զարգացման մակարդակը : Այդ առումով 

ևս ԼՂՀ-ում առկա ձևախեղումները խոչընդոտում են նյութական ոլորտի զարգացմանը , 

այսպես. ԼՂՀ-ում ներդրումների ծավալի և կառուցվածքի  անհամամասնությամբ 

պայմանավորված՝ ԼՂՀ  շրջանները արձանագրում են   զարգացման տարբեր մակարդակներ:  

 Տնտեսության  վերարտադրական կառուցվածքի ձևախեղումների պատճառներից մեկը 

ազգային եկամտի կառուցվածքային անհամամասնություններն են :  Զարգացած 

տնտեսություններում ազգային եկամտի կառուցվածքային համամասնության հիմնական 

առանձնահատկությունն այն է, որ վարձու աշխատողների աշխատավարձը ՀՆԱ-ի 

կառուցվածքում կազմում է մոտ 2/3-ը:  2013թ. դրությամբ ԼՂՀ ՀՆԱ-ի ըստ եկամուտների 

ձևավորման  կառուցվածքում  վարձու աշխատողների աշխատավարձը կազմել  է ՀՆԱ-ի 51,9%-

ը, իսկ տնտեսության զուտ շահույթ և զուտ խառը եկամուտները՝ 34,2%-ը: Ընդ որում,  սկսած 

2006թ. ՀՆԱ-ի եկամուտների ձևավորման կառուցվածքը   էական փոփոխության չի ենթարկվել:          
Տնտեսության իրական հատվածի ցուցանիշների անհամամասնություններից բացի, 

անհամամասնություններ են առկա բնակչության կենսամակարդակը և  սոցիալական 

ապահովության մակարդակը արտահայտող  մի շարք ցուցանիշների գծով, այսպես. 

հանրապետությունում միջին կենսաթոշակը կազմում է անվանական աշխատավարձի  29,5%-ը,   

անհամամասնություններ են առկա սպառողական զամբյուղի արժեքի և նվազագույն 

աշխատավարձի մեծության միջև և այլն:  

    Լուրջ ձևախեղումներով է բնորոշվում նաև բնակչության զբաղվածության կառուցվածքը. 

նախ՝ հանրապետությունում աշխատանքային ռեսուրսներից տնտեսության տարբեր ճյուղերում 

զբաղված են վերջիններիս միայն  69,7%-ը,  իսկ աշխատանքային ռեսուրսների 22%-ը կազմում 

են տնային տնտեսություններում զբաղված աշխատունակ տարիքի աշխատունակ 

բնակչությունը և, եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ ձևախեղումներ առկա են նաև 

զբաղվածության ճյուղային կառուցվածքում, ապա ակնհայտ է դառնում, որ զբաղվածության 

ոլորտում ևս պահպանվում են այն հիմնական անհամամասնությունները, ինչ որ  ԼՂՀ  

տնտեսության տարբեր ոլորտներում:     

    Թեև    ԼՂՀ-ն հայտնի պատճառներով համաշխարհային տնտեսության լիիրավ սուբյեկտ չէ, 

սակայն   համաշխարհային տնտեսական տատանումների նկատմամբ   ԼՂՀ տնտեսության  

զգայության աստիճանը բարձր է՝  կապված  հանքահումքային ապրանքների արտահանման, 

արտաքին տրանսֆերտների և  ներմուծման ձևախեղված կառուցվածքով: Ըստ  արտաքին 

առևտրի հաշվեկշռի, եթե 2007թ. ներմուծումը արտահանմանը գերազանցում էր  2,6  անգամ, 

ապա  2013թ.՝  4,5 անգամ : Արտաքին առևտրի այդպիսի հարաբերակցության պայմաններում, 

մոտ ապագայում, կախվածության էական փոփոխութուն չի ակնկալվում :   

    Տնտեսության կառուցվածքային համամասնությունների դիտարկումների արդյունքում   

կարող ենք եզրակացնել, որ  ներկայումս ԼՂՀ տնտեսության զարգացման գործընթացում 

կառուցվածքային փոփոխությունների ապահովումը  դառնում են խիստ  արդիական :  Քանի որ 

տնտեսական անհամամասնությունները հիմնականում պայմանավորված են տնտեսության 

իրական հատվածի կառուցվածքային ձևախեղումներով, հետևապես,  անհրաժեշտ է շեշտադրել  

տնտեսական  քաղաքականության հետևյալ անկյունաքարային ուղղությունները . գործարար 

միջավայրի անընդհատ բարելավման միջոցով տնտեսության իրական հատվածում 

արդիականացման գործընթացների հիմնաքար հանդիսացող կապիտալ ներդրումների 

խրախուսում,   ինչը նախ և առաջ պետք է ընդգրկի  հարկային  վարչարարության, 

տեխնիկական և նորմատիվային կանոնակարգման, ներդրողների պաշտպանության և 

աշխատանքային հարաբերությունների բնագավառները:  

      Կարծում ենք, այսօր օրակարգային են գործարարության իրականացման և ներդրումներ 
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կատարելու հիմնական արգելքների վերացման, ենթակառուցվածքների որակի բարձրացման, 

կորպորատիվ կառավարման մշակույթի զարգացման ու սկզբունքների ներդրման, 

մակրոտնտեսական կայունության ապահովման հիմնահարցերի լուծման  համակարգային 

միջոցառումների կիրառումը, առանց դրանց  դրական արդյունքները կարող են լինել 

հնարավորից  ցածր:  

      Ժամանակակից պայմաններում  նպատակ ունենալով մեծացնել տնտեսության 

դիվերսիֆիկացիայի աստիճանը և ընդլայնել արտահանելի հատվածը՝ անհրաժեշտ է, որ   ԼՂՀ 

արդյունաբերական քաղաքականության առանցքային ուղղությունները կազմեն  գոյություն 

ունեցող հեռանկարային արտադրական համալիրների արդիականացումն ու տնտեսության 

իրական հատվածին պետության ակտիվ աջակցությունը ինչպես ներկայում, այլև ապագայում՝ 

ընդգրկելով տնտեսության առավել լայն շրջանակներ:  

      ԼՂՀ տնտեսության,  ժամանակակից մրցակցային գլոբալ միջավայրում,  բարենպաստ 

դիրքավորման իրական ճանապարհը կարող է հանդիսնալ   իրական հատվածում 

նորարարությունների ներդրման հնարավորությունների մեծացումը, արտադրողականության և 

բարձր ավելացված արժեք ձևավորող աշխատատեղերի աճը, նորագույն արտադրությունների և 

տեխնոլոգիաների յուրացումը:   Տնտեսական քաղաքականության նշված  շրջանակն  է, որ  

ապահովելով տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի փոփոխություն, կնպաստի  

տնտեսական աճի տեմպերի բարձրացմանը,   տնտեսության կարողությունների  ընդլայնմանն   

ու կատարելագործմանը՝ հանգեցնելով  նյութական և ոչ նյութական իմաստով հասարակության 

բարեկեցության մակարդակի,  կյանքի որակի բարձրացմանը՝ միաժամանակ  ամրագրելով  

տնտեսության անվտանգության բարձր մակարդակ:  
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ՀՏԴ   330.1(479.25+479.243)                                                                                     Տնտեսագիտություն 

  

ՀՀ և ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Շուշանիկ ԱՍՐՅԱՆ 
 
Բանալի բառեր- տնտեսական աճ, տնտեսական զարգացում, տնտեսական զարգացման ներդաշնակեցում, 

տնտեսական աճի որակ, տնտեսական աճ-մրցունակություն, տնտեսության կառուցվածք,  զբաղվածության 

կառուցվածք, <<գիտելիքահենք>> տնտեսություն:   

Keywords: economic growth, economic development, harmonization of economic development, quality of economic growth, 
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      Sh.Asryan  

Iissues of the Harmonious Development of  the Economies of RA and NKR 

 

  

When the world political complicated situation and unstable global economic developments pose new challenges for 

the two Armenian economies, the successes and shortcomings of the latter in regional and global processes, as well as 

the formation of appropriate state economic policy alternatives give a particular sharp emphasis to the issues of 

harmonization of both economic developments. The article presents harmonization issues of the development of the two 

Armenian economies and the respective ways are indicated as well.  

 

Ш. Асрян 

Проблемы гармоничного развития экономики РА и НКР 

 

В то время, когда сложное политико – географическое положение, неустойчивое развитие мировой 

экономики бросают новые вызовы двум армянским экономикам, все приобретенное   и упущенное последними в 

развитии региональных и мировых процессов, а также формирование соответствующей государственной 

экономической политики, с особой остротой подчеркивают проблему гармоничного развития экономики двух 

республик. 

В статье представлены вопросы и соответствующие пути экономического развития двух армянских 

государств.  

 

Երբ աշխարհաքաղաքակական բարդ իրավիճակը, համաշխարհային տնտեսության անկայուն 
զարգացումները նոր մարտահրավերներ են  առաջադրում հայկական երկու տնտեսություններին, 
տարածաշրջանային և համաշխարհային գործընթացներում վերջիններիս հաջողություններն ու 
բացթողումները, ինչպես նաև համապատասխան պետական տնտեսական քաղաքականության 
այլընտրանքների ձևավորումը առանձնակի սրությամբ են շեշտադրում երկու հանրապետությունների 
տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման խնդիրները: 

Հոդվածում ներկայացվել են երկու հայկական պետությունների տնտեսությունների զարգացման 
ներդաշնակեցման  խնդիրները և նախանշվել  համապատասխան ուղիները:  

 
  Կապված աշխարհաքաղաքակական բարդ իրավիճակի, համաշխարհային տնտեսության 

անկայուն զարգացումների հետ` նոր մարտահրավերներ են առաջադրվում հայկական երկու 

տնտեսություններին:   

    Չնայած նորանկախ երկու հայկական պետությունների միասնականացման բոլոր ջանքերին, 

այնուամենայնիվ, երկու հանրապետություների տնտեսությունները գրանցում են զարգացման 

տարբերություններ, որն անշուշտ պայմանավորված է զարգացման տրամաբանությամբ, շարժիչ 

ուժերով և առանձին գործոններով: Հատկապես, երբ  ակտիվ միջոցառումներ են իրականացվում  

ՀՀ տնտեսության ինտեգրացման գործընթացների ուղղությամբ,  ինչպես ԱՊՀ, այնպես էլ 

Եվրամիության շրջանակներում,  ՀՀ և ԼՂՀ դիրքը, տարածաշրջանային և համաշխարհային 
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գործընթացներում վերջիններիս հաջողություններն ու բացթողումները, ինչպես նաև 

համապատասխան պետական տնտեսական քաղաքականության այլընտրանքների 

ձևավորումը, առանձնակի սրությամբ են շեշտադրում երկու հանրապետությունների 

տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման խնդիրները:   

   Հարկ է նշել, որ  տնտեսությունների բացարձակ անկախության մասին խոսք լինել չի կարող, 

քանի որ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, ինչպես   ՀՀ, այնպես էլ ԼՂՀ տարածքում գործող 

բանկային միավորների գործունեության կարգավորումն  ու վերահսկումը իրականցվում է 

միասնական տրամաբնությամբ` միասնական դրամավարկային քաղաքականության միջոցով: 

ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսություների զարգացումների ներդաշնակեցման ամենահաջողված բնագավառը 

բանկային համակարգն է: Ղարաբաղի բանկային պատմության առանձնահատկությունն այն է, 

որ  բանկային գործունեության համակողմանիությունը ենթադրում է բանկի` որպես 

միջազգային տնտեսական հարաբերությունների լիիրավ մասնակցի կարգավիճակը, մյուս 

կողմից ԼՂՀ-ն  չճանաչված պետություն է, հետևաբար ԼՂՀ տնտեսավարող սուբյեկտները չեն 

կարող հանդես գալ միջազգային տարբեր կազմակեպություններում և համակարգերում, որի 

պատճառով ԼՂՀ-ում բանկային սուբյեկտները հանդես են գալիս միջնորդավորված, որպես ԼՂՀ-

ում գործող ՀՀ բանկեր:   

   Երկու տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման հարցն առաջին հերթին առնչվում է 

այդ տնտեսությունների  զարգացման  առանձնահատկությունների և ընդհանրությունների 

մասին պատկերացման ձևավորմանը, որի համար նախ և առաջ  դիտարկենք  ՀՆԱ-ի աճի և 

ՀՆԱ-ի կառուցվածքային համամասնությունների փոփոխությունները երկու 

հանրապետություններում: 2002-2013թթ. կտրվածքով  ԼՂՀ տնտեսական աճի դիտարկումները 

ցույց են տալիս, որ այն հիմնականում երկնիշ է և միջինը կազմել է 12%: Սկսած 2011թ-ից  ԼՂՀ 

տնտեսական աճի տեմպը բարձր է և 2013թ. այն կազմել է 9,3% : Դիտարկվող  

ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսական  աճը ևս բարձր էր. միջինը՝ 6,6%: Ինչպես տեսնում ենք, 

ԼՂՀ տնտեսական աճի միջին տեմպերը գերազանցում են ՀՀ տնտեսական աճի միջին 

տեմպերին: 

ԼՂՀ    և ՀՀ     ՀՆԱ-ի      փոփոխությունները  (2002-2013թթ.) 1         

 
   Տնտեսական աճի ապահովումը բազմաթիվ երկրների տնտեսական քաղաքականության 

անկյունաքարն է: Սակայն այն չի կարող ինքնանպատակ լինել, դրա վերջնական 

եզրահանգումը պետք է լինի հասարակության բարեկեցության բարձրացումը: Հայկական 

երկու հանրապետություններում բնակչության բարեկեցության ներդաշնակեցման հարցերը 

հանգում են մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի`  որպես տնտեսության զարգացման մակարդակը 

                                                 
1
 Տես՝ Հավելված 2,  Հավելված 3  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ՀՀ տնտեսական աճը 113,2 114 110,5 113,9 113,2 113 106,9 85,9 102,2 104,7 98,8 103,2

ԼՂՀ տնտեսական աճը 111,3 120,2 118,2 114,1 110,1 108,8 114,3 113,1 105,5 109,1 109,9 109,3
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բնութագրող  տեղեկատվական և համեմատական ցուցանիշի համահարթեցմանը: ՀՀ-ում այն 

2005-2010թթ. ընթացքում աճել է չափավոր 20 %`   ԱՊՀ, Արևելաեվրոպական և Միջին Արևելքի 

երկրների շարքում Հայաստանը դասելով միջին կատարողականների թվին:  Տնտեսական աճի 

առավել բարձր տեմպերի պայմաններում  ԼՂՀ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն  2011թ-ին կազմում էր 

ՀՀ համապատասխան ցուցանիշի 81%, իսկ   2013թ.` մոտ 80% : Հետևապես ԼՂՀ մեկ շնչին 

ընկնող արտադրողականությամբ դեռևս  զիջում է ՀՀ համապատասխան ցուցանիշը:  

    Երկու տնտեսությունների տնտեսական աճի բնագավառում ունեցած ընդհանրությունն այն է, 

որ  մինչ ճգնաժամը`  տնտեսական աճը գլխավորապես ապահովվել է ֆինանսական 

միջնորդության, հանքագործության և շինարարության հաշվին, որի պայմաններում 

տնտեսական աճի որակական մակարդակը բարձր համարել չի կարելի, քանզի <<Տնտեսական 

աճի որակը բարիքների արտադրության այն մակարդակն է, որը ապահովում է 

հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ներդաշնակ զարգացում` հիմքում 

ունենալով հոգևոր մշակութային արժեհամակարգ>>1:    

   Ըստ ՀՀ մրցունակության կատարողականի՝  մինչև  2009թ. տնտեսական ագրեսիվ աճը 

ընթանում էր տնտեսության մրցունակության անկմամբ, ինչը բնորոշվեց որպես <<աճ-

մրցունակություն>> պարադոքս2: ՀՀ  2009թթ. տնտեսական ճգնաժամը զսպեց նախկին ագրեսիվ 

աճի տեմպերը, որից հետո տնտեսական անկումը վերափոխվեց աճով` 2013թ. կազմելով 3,2 

տոկոս: Այդ առումով    ԼՂՀ տնտեսության մրցունակության  և աճի փոխառնչությունների մասին 

միջազգային կառույցների կողմից իրականացվող հետազոտություններ չկան հայտնի 

պատճառներով, սակայն ելնելով երկու հանրապետությունների տնտեսական աճի միևնույն 

շարժիչներից՝ կարելի է եզրակացնել, որ ԼՂՀ-ում ևս տնտեսական աճը չի ուղեկցվում 

տնտեսության մրցունակության մակարդակի բարձրացումով, որի պատճառով  առանձնակի 

կարևորվում է   թե′ ՀՀ և թե′ ԼՂՀ տնտեսության  տնտեսական աճի ապահովման նոր ուղիների 

ներդրման հարցը՝  ուղղված տնտեսության մրցունակ ճյուղերի բացահայտմանը և 

արտահանման  հատվածի զարգացմանը: 

Տնտեսական աճի որակական բնութագրիչներից տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և 

տնտեսության զարգացման տեմպերը ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում արձանագրում են տարբեր 

մակարդակներ:   

   ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսությունների բնորոշ կողմերից է  ՀՆԱ-ի կառուցվածքում ցածր 

արտադրողականությամբ  ոլորտների գերակայությունը, որը երկու տնտեսությունների 

հիմնարար թերություններից մեկն է:   Այն առավել նկատելի է ԼՂՀ ենթաճյուղերի մակարդակով,  

որը թույլ է տալիս խոսելու ԼՂՀ տնտեսության դիվերսիֆիկացման առավել ցածր աստիճանի 

մասին: Կառուցվածքային բարեփոխումների մոդելում չանտեսելով տարերային ուժերի` 

ձեռնարկություների շահույթի նորմի դերը՝  այնուամենայնիվ  երկու հանրապետություններում 

կարևորվում է միասնական պետական լծակի կիրառումը:   Այդ իմաստով արդիական  են 

նաև հարկաբյուջետային համակարգի ներդաշնակեցման հարցերը: 

Երկու հանրապետությունների վճարային հաշվեկշիռը գրանցում է էական պակասուրդ, որը  

տնտեսության անհավասարակշռության հիմնական հատկանիշն է: Մյուս կողմից  մեկ շնչին 

ընկնող արտաքին առևտրաշրջանառության աճը վկայում է ԼՂՀ-ի տնտեսության գլոբալացման 

գործընթացներում ներգրավումը, որը սակայն, պայմանավորված արտաքին 

առևտրաշրջանառության կառուցվածքային տեղաշարժերում առաջադիմական   միտումների 

բացակայությամբ և ներմուծման աճով, առաջընթաց համարել չի կարելի : Ներկայիս 

պայմաններում  Հայաստանը <<գիտելիքի վրա հիմնված>> տնտեսության կառուցման 

ճանապարհին  է, հետևապես  բարձր տեխնոլոգիաների առկայությունը կարևորվում է ոչ միայն 

                                                 
1
 Տնտեսական աճի որակը, 2012-2013 թթ. ,Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային 

հետազոտություն, Երևան,  Տնտեսագետ,  2014թ.: 
2
 ՀՀ ազգային մրցունակության զեկույց,  Երևան, ՙՏնտեսություն և արժեքներ՚ հետազոտական կենտրոն, Ի-

Վի Քոնսալթինգ 2012թ.: 



  

~~  335599  ~~  

          ¶¶?? ?? ?? ?? ?? ??   ?? »»?? »»?? ?? գգ?? ??                                                                                                     УУччѐѐнныыее   ззааппииссккии                                                                                                       PPrroocceeeeddiinnggss  

 

ընդհանուր առմամբ արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում, այլև որպես 

ինտեգրման արդյունավետ ուղի, արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ: Այս իմաստով ԼՂՀ-

ում իրականցված քայլերը դեռևս համարժեք չեն ժամանակի հրամայականին:  

    Ինչպես ՀՀ-ի, այնպես էլ ԼՂՀ-ի առումով կարելի է նշել, որ նշված ժամանակաշրջանում 

մակրոտնտեսական ընդհանուր իրավիճակի բարելավում չի արձանագրվել, և առավել  խոցելի 

կողմերը հանրապետություններում արտասահմանյան տրանսֆերտներից խիստ 

կախվածությունը, եկամուտների և սպառման միջև առկա անհավասարության զգալի 

մակարդակն է: 

   Երկու տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման հարցերը փոխառնչվում են նաև 

վերջիններիս միկրոտնտեսական հիմքերի հետ: ՀՀ-ում նկատվում է միկրոտնտեսական 

հիմքերի աստիճանական փոփոխություն: ՀՀ ընկերություններում իրականցված  կառավարման 

վարքի  ընդգրկուն  հետազոտությունը բացահայտում է այս բնագավառում աշխարհի լավագույն 

փորձի հետ ունեցած էական տարբերությունը: Կառավարման պրակտիկայի տարբերությունը 

բացատրվում է կառուցվածքային գործոններով: Կառավարչական հմտությունների պակասը, 

անդրազգային կորպորացիաների սահմանափակ ներկայությունը համաշխարհային 

մակարդակում նպաստում են կառավարման բնագավառում հայկական ընկերությունների թերի 

կատարողականին1 : ՀՀ-ում կառավարման համակարգի բարելավման  բարենպաստ փորձի 

տարածումը ենթադրում է հայեցակարգային մոտեցում պետական և մասնավոր հատվածներով: 

ԼՂՀ-ում փոքր չափերով ընկերությունները, ընտանիքին պատկանող և ընտանիքի կողմից 

կառավարվող ընկերությունները մեծաթիվ են, սակայն   միկրոտնտեսական հիմքերի 

փոփոխության   փորձեր  դեռևս չեն  նկատվում, մինչդեռ այդ իմաստով ևս  ՀՀ և ԼՂՀ 

ձեռնարկությունների զարգացման գործընթացը պետք է գտնվի միևնույն հարթակում:   

  Միջազգային պրակտիկայում  արդյունավետ զբաղվածության ընդլայնման և սոցիալական 

ինտեգրման բարձրացման հարցերը փոխառնչվում են տնտեսությունների կառուցվածքային 

համամասնությունների հետ: ՀՀ տնտեսության կառուցվածքն արդեն 2005թ. գրեթե 

համապատասխանում էր մինչանցումային ժամանակաշրջանի կառուցվածքին, բացառությամբ  

զբաղվածության կառուցվածքի:   ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական աճը գրեթե չի ուղեկցվում 

զբաղվածության կառուցվածքի նկատելի բարելավմամբ, քանզի երկու 

հանրապետություններում, առավելապես ԼՂՀ-ում բացակայում են առաջադիմական ճյուղերը, 

հատկապես բարձր է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածության մակարդակը: Երկու 

երկրներում էլ անհրաժեշտություն կա տնտեսությունը վերակողմնորոշելու դեպի վերամշակող 

արդյունաբերության, տուրիզմի, առաջատար տեխնոլոգիաների բնագավառ:  

    Հասարակության զարգացման գլխավոր ելակետը սոցիալ-տնտեսական վերարտադրական 

գործընթացի ինտենսիվությունն է, իսկ հասարարական զարգացումը` հասարակության 

քաղաքակական, տնտեսական, սոցիալական, բարոյական շահի իրացումը: Երկու երկրներում 

էլ վերատրադրական գործընթացի հիմքում շարունակում են մնալ օտարերկրյա 

խնայողությունները, որոնց գործուն ազդեցությունը տնտեսության վրա հիմնականում 

ապահովվում է ՕՈւՆ-ի միջոցով` պայմանավորված վերջիններիս միջոցով տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների, գիտելիքի  կիրառմամբ: Այն անշուշտ հանգեցնում է տնտեսության 

մրցունակության աճի,  սակայն ԼՂՀ-ն ՕՈւՆ-ի ներգրավման խոչնդոտներով պայմանավորված, 

չի կարողանում ապահովել որակական տեղաշարժեր:  

    ԼՂՀ տնտեսական զարգացման առանձնահատկություններից մեկը ազատագրված 

տարածքների զարգացման ապահովումն  է, որը պահանջում է հսկայածավալ ներդրումներ: Այդ 

առումով ԼՂՀ-ն մենակ չէ: Սակայն առկա խնդիրների ծավալի և իրականացված 

միջոցառումների մեջ խզումը զգալի է և խնդիրների ինքնուրույն հաղթահարման 

դժվարություններով պայմանավորված` տրամաբանական է, որ ԼՂՀ տնտեսական զարգացման 

                                                 
1
 ՀՀ ազգային մրցունակության զեկույց, Երևան,  Տնտեսություն  և  արժեքներ հետազոտական կենտրոն, Ի-

Վի Քոնսալթինգ, 2012թ.: 
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հարցերը պետք է դիտարկվեն ՀՀ տնտեսական զարգացման համատեքստում:    

  Ժամանակակից տնտեսությունների կարևորագույն սկզբունքներից են ազատությունը և 

սոցիալական հավասարությունը: Այդ իմաստով երկու երկրների սոցիալական զարգացման 

ներդաշնակեցումը ենթադրում է երկու հանրապետություններում  սոցիալական 

ապահովության  մակարդակների համահարթեցում` ընդգրկելով ազգային եկամտի 

վերաբաշխման, սոցիալական ապահովության,  առողջապահության, կրթական, մշակութային 

համակարագերը:    Կարելի է նշել, որ բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման 

հիմնախնդիրը համընդհանուր է աշխարհի տնտեսությունների համար, տարբեր են դրանց 

խորության դրսևորման ձևերը: Այդ իմաստով բացառություն չեն նաև ԼՂՀ-ն և ՀՀ-ն:  Էթնիկ 

միասնականությունը, միասնական դրամական համակարգը  ապահովում են անհրաժեշտ 

նախադրյալներ այս բնագավառում միասնական ռազմավարության կիրառման համար, սակայն  

ԼՂՀ-ում և ՀՀ-ում ոչ միայն չկան միասնական մոտեցումներ, այլև  ԼՂՀ-ում բացակայում են 

ռազմավարական համապատասխան ծրագրերը, մասնավորապես աղքատության 

հաղթահարման ծրագիրը, որի պայմաններում բնակչության կենսամակարդակի 

համահարթեցման գործընթացը մնում է համեմատաբար անկառավարելի վիճակում:   

  Ժամանակակից պայմաններում թե′ ԼՂՀ-ն և թե′ ՀՀ`  որպես ինքնիշխան  պետություններ, 

պետք է լուծեն գոյատևման, կայացման, զարգացման խնդիրները` ելնելով ազգային 

անվտանգության ապահովման միասնական շահերից:  ԼՂՀ և ՀՀ ազգային անվտանգության 

տնտեսական անվտանգության ապահովման բարդությունները սկսվում են աշխարհա-

քաղաքական անբարենպաստ դիրքից, իսկ ԼՂՀ-ում` նաև համապատասխան տնտեսական 

քաղաքականության  բացակայությունից:Նշենք, որ ԼՂՀ-ում դեռևս ՏԱ հայեցակարգ չի 

ընդունվել: Հետևապես,  ազգային տնտեսական անվտանգության խնդիրների հաղթահարման 

համար անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել ազգային տնտեսական շահերից բխող 

նպատակաուղղված և հետևողական միասնական տնտեսական քաղաքականություն, որի հիմքը 

և հաջողության գրավականը տնտեսության առանձին բնագավառների և ոլորտների 

զարգացման ծրագրերի մշակումն ու դրանք տնտեսական քաղաքականության հիմքում դնելն է, 

ինչն առանց համապատասխան հայեցակարգերի հնարավոր չէ իրականացնել:   

  Երկու հանրապետություններում տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական զարգացում-

ների տարբեր մակարդակները մի կողմից օբյեկտիվ, մյուս կողմից սուբյեկտիվ գործոնների 

հետևանք են:  

    Տնտեսությունների զարգացման ժամանակակից պրակտիկայում առանձնակի կարևորվում են 

տնտեսական, սոցիալական, էկոլոգիական, մշակութային, հոգևոր բաղադրիչները` որպես 

նախադրյալ  <<մարդկային հասարակության կայուն զարգացման>>, <<քաղաքակրթության 

կայուն զարգացման>>: Երկու տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման 

գործընթացում, կարծում ենք, այդպիսի մոտեցումը չի կարող անտեսվել: Եթե    ՀՀ-ում  իրակա-

նցվող քայլերը  ԿԶ ազգային ռազմավարության համակարգային հայեցակարգի շրջանակում են` 

պայմանավորված ԿԶ ազգային ռազմավարական ընդունված հայեցակարգով, ապա  ԼՂՀ-ում 

ԿԶ ազգային ռազմավարության  հարցերը դեռևս հստակ չեն` պայմանավորված ԿԶ 

ռազմավարական հայեցակարգի բացակությամբ:    Երկու տնտեսությունների զարգացման 

ներդաշնակեցման վերջնական նպատակը պետք է դառնա այնպիսի ընդհանրական 

տնտեսական միջավայրի ձևավորումը, որի պայմաններում առավելապես իրացվեն  

տնտեսության զարգացման,  սոցիալական, էկոլոգիական, ժողովրդագրական, քաղաքական 

ազգային շահերը: 

                                   

Գրականություն 
 

1. ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք,    2007-2013թթ., Ստեփանակերտ, 2014թ. : 

2. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք,  Երևան, 2014 թ.: 
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3. <<ՀՀ ազգային մրցունակության զեկույց>>, Երևան,  <<Տնտեսություն  և  արժեքներ>> 

հետազոտական կենտրոն, Ի-Վի Քոնսալթինգ, 2012թ.: 

4. <<Տնտեսական աճի որակը>> 2012-2013 թթ. Ներհամալսարանական գիտական 

դրամաշնորհային հետազոտություն, Երևան, <<Տնտեսագետ>>,  2014թ.: 

5. Գ.Ի.Վարդանյան, <<Գիտելիքահենք տնտեսություն հնարավորություն 

մարտահրավերներ>>, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, 2008թ: 

6. Ա. Արշակյան, Ա. Արշակյան,   Արդյունաբերական քաղաքականություն, Երևան, 2004թ.: 

7. <<Մարդկային զարգացման հիմունքներ>> ուսումնական ձեռնարկ ուսանողների համար, 

գլխավոր խմբագիր` Հ.Լ.Սարգսյան, Երևան, <<Նոյան Տապան>>, 2004 թ.: 

8. Ա. Սարգսյան, Հայաստանի հանրապետության տնտեսության կառուցվածքային 

բարեփոխումների կոնցեպտուալ մոտեցումները, Երևան, 2008թ.: 

9. Ա. Զաքարյան, ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային համակարգը  և ազգային շուկայի 

հավասարակշռության հիմնախնդիրները, Տնտ. դոկտորի գիտակ. աստճանի հայցման ատենախ. 

սեղմնագիր, Երևան, 1998թ.: 

12. armstat.am  

13. stat-nkr.am 

                                                           

ԼՂՀ    ՀՆԱ-ի  փոփոխությունները  (2002-2013թթ.) 

Հավելված 1 
(տոկոսներով նախորդ տարվա նկատմամբ)  

Տարիներ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Համախառն ներքին 

արդյունքը 

շուկայական գներով 

111,3 120,2 118,2 114,1 110,1 108,8 114,3 113,1 105,5 109,1 109,9 109,3 

այդ թվում` 

ապրանքների 

արտադրություն  

 

119,9 

 

132,5 

 

123,3 

 

103,9 

 

108,2 

 

103,9 

 

113,3 

 

111,1 

 

102,6 

 

110,6 

 

103,9 

 

111,5 

այդ թվում` 

արդյունաբերություն  
124,4 168,8 197,8 95,7 121,0 105,8 108,1 116,6 105,0 103,9 99,1 109,0 

անտառային 

տնտեսություն  
91,4 115,5 105,9 124,4 130,7 90,3 155,4 -113,6 107,7 113,1 109,1 103,0 

գյուղատնտսություն  124,7 120,6 95,1 97,1 89,8 105,4 121,4 101,6 -115,4 127,4 124,0 109,6 

շինարարություն  90,1 141,7 132,8 159,6 125,4 98,2 106,9 119,1 121,0 104,9 87,4 118,7 

ծառայությունների 

արտադրություն  
104,9 109,1 111,3 123,7 109,4 108,2 114,9 117,5 109,3 110,5 115,5 110,4 

ֆինանսական 

միջնորդության 

անուղղակիորեն 

չափվող 

ծառայություններ  

132,2 138,0 115,8 183,2 158,5 100,6 108,8 132,7 134,5 136,8 124,7 103,6 

ապրանքների զուտ 

հարկեր 
  130,1 182,8 156,3 137,8 113.0 98,9 106,6 105,8 109,7 84,3 

ՀՆԱ-ի ինդեքս 

դեֆլյատորը, %-ով 

  106,9 105,1 109,4 105,1 107,8 103,9 109,5 105,1 100,7 102,8 

 

                                                 
1Տես՝ ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2008թթ. , Ստեփանակերտ, 2009թ.,  էջ 155, 

  Տես՝ ԼՂՀ վիճակագրական տարեիրք    2007-2013թթ., Ստեփանակերտ,  2014 թ.,   էջ157:  
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ԼՂՀ  ՀՆԱ-ի արտադրության  կառուցվածքը      (2006-2013թթ.)  

                                                                                                                                 Հավելված21 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ՀՆԱ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 44,5 39,9 39,8 41,4 40,9 40,0 36,8 36,7 

Այդ թվում՝         

Արդյունաբերություն 18,4 14,8 13,9 16,4 17,2 16,2 13,6 13,3 

Անտառային 

տնտեսություն 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Գյուղատնտեսություն 15,8 15,7 15,8 13,7 11,1 12,6 14,3 14,0 

Շինարարություն 10,1 9,2 9,8 11,1 12,4 11,0 8,7 9,2 

Ծառայությունների 

արտադրություն 

51,0 54,7 54,0 54,7 55,0 57,4 61,2 62,8 

Ֆինանսական 

միջնորդության 

անուղղակիորեն 

չափվող 

ծառայություններ 

3,3 2,9 2,7 3,2 4,0 4,9 5,4 5,0 

Ապրանքային զուտ 

հարկեր 

7,8 9,3 8,9 8,1 8,1 7,5 7,4 5,5 

            

ՀՀ ՀՆԱ-ի արտադրության իրական ծավալի ինդեքսները  (2009-2013թթ.) 

   Հավելված32 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Ներքին 

արդյունք/շուկայական 

գներով/ 

85,9 102,2 104,7 107,2 103,5 

Արտադրանքի 

հարկեր/հանած 

սուբսիդիաներ/ 
77,5 103,4 103,8 109,9 102,8 

Ավելացված արժեք/ 

համախառն  

հիմնական գներով 

86,9 100,3 104,8 106,8 103,6 

Ֆինանսական 

միջնորդության 

անուղղակիորեն 

չափվող 

ծառայություններ 

89,8 119,0 135,3 115,6 114,8 

Գյուղատնտեսություն, 

անտառ. 

տնետեսություն, 

ձկնորսություն 

105,9 84,0 114,0 109,5 107,2 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն, 

բացահանքերի 

շահագործում 

106,3 122,8 113,9 115,7 105,9 

Մշակող 

արդյունաբերություն 
95,0 112,6 112,4 104,1 107,1 

Էլեկտրականություն, 

գազի, գոլորշու, 

լավորակ օդի 

արտադրություն 

88,0 88,7 119,5 105,9 99,4 

Ջրամատակարարում, 

կոյուղի, թափոնների 
90,4 117,8 100,2 105,7 118,2 

                                                 
1
 Տես՝ ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք    2007-2013թթ. , 2014թ.,  Ստեփանակերտ, էջ158:   

2
 Տես՝ ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք,  Երևան, 2014 թ., էջ 236 : 
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մշաում և 

կառավարում 

Շինարարություն 58,4 103,3 87,8 104,8 89,2 
Մեծածախ և 

մանրածախ առևտուր, 

ավտոմոբիլների, 

մոտոցիկլների 

նորոգում 

94,7 103,4 104,8 104,7 101,0 

Փոխադրումներ և 

պահեստային 

տնտեսություն 
71,7 113,0 104,4 109,8 93,0 

Կացություն և 

հանրային սննդի 

կազմակերպում 

125,5 119,6 105,3 123,6 127,8 

Տեղեկատվություն և 

կապ 
110,9 102,7 100,7 109,1 113,2 

Ֆինանսական և 

ապահովագրական 

գործունեություն 
98,4 110,6 123,5 119,9 112,9 

Անշարժ գույքի հետ 

կապված 

գործունեություն 
79,3 104,8 102,4 109,8 119,4 

Մասնագիտական, 

գիտական և 

տեխնիկական 

գործունեություն 

130,6 97,4 87,4 81,4 112,2 

Վարչարարական և 

օժանդակ 

գործունեություն 
104,3 102,1 108,6 98,6 73,4 

Պետական 

կառավարում և 

պաշտպանություն, 

պարտադիր սոց. 

ապահովագրություն 

94,1 99,3 107,6 97,9 114,9 

Կրթություն 102,2 104,6 103,6 100,6 100,0 
Առողջություն և 

բնակչության 

սոցիալական 

ապահովություն 

94,6 99,6 100,6 100,2 105,7 

Մշակույթ, 

զվարճություն և այլ 

ծառայություններ 

Սպասարկման այլ 

ծառայություններ 

103,4 

 

99,6 

119,9 

 

116,4 

115,1 

 

114,1 

153,7 

 

118,9 

112,5 

 

109,9 

Տնային 

տնտեսությունների  

գործունեությունը 

որպես  գործատու 

113,4 106,6 168,6 86,8 107,5 
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ՀՏԴ 331.015.14(479.243)                                                                                             Տնտեսագիտություն 

  

ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՇԱՐԺԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈԻՄ 
  Արմիդա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ   

               
Բանալի  բառեր` Աշխատանքային  ռեսուրսներ,  տնտեսապես  ակտիվ  բնակչություն,  աշխատուժ, գենոֆոնդ,   

միգրացիա,  արտագաղթ,  օտարերկրյա  աշխատուժ,  ներքին  և  արտաքին  միգրացիա,  միգրանտ,  նետտո-

միգրացիա,  դոնոր  երկիր,     կենսամակարդակ,  զբաղվածություն,  գործազրկություն:  

Ключевые  слова:  трудовые  ресурсы,  экономически  активное  население,  рабочая  сила, генофонд,  миграция,  

иностранная  рабочая  сила,  внутренняя  и  внешняя  миграция,  мигрант,  нетто-миграция,  страна  донор,  страна  

реципиент,  благосостояние,  занятость,  безработица. 

Keywords:  Working resources, economically active population, workforce, labor movement, gene pool, migration, foreign workers, 

internal and external migration, migrant, net-migrant, donor country, recipient country, standard of living, employment, 

unemployment. 

 

Основные  проблемы  движения  рабочей силы  в  НКР 

А.Айрапетян 

 

Данное  исследование  посвящено  проблемам  движения  рабочей  силы  в  НКР. Актуальность  темы  

состоит  в  росте  отрицательных  последствий  миграции  рабочей  силы. В  статье  подробно  

проанализировано  нынешнее  состояние  рынка  рабочей  силы  в  НКР, движение  рабочей  силы, 

демографические  последствия  миграции,  в  частности,  автор  остановился  на  изучение  таких  

показателей,  как  естественный  рост  населения, генофонд,  рождаемость,  разводы  и  какие  последствия  

имела  миграция  для  армянского  народа. Чтобы  предотвратить  отрицательные  последствия  

демографического  характера  движения  рабочей  силы,  автор  предлагает  осуществление   определенного  

комплекса  мер;    упорядочение  деятельности  рынка  рабочей  силы, разработка  миграционной  политики, 

обеспечение   роста  благосостояния   населения. 

 
The Main Issues of the Labor Movement in the NKR 

A.Hayrapetyan 
 

This research work is devoted to the problems of the labor movement in Nagorno-Karabakh Republic.  The 

relevance of the subject lies in negative consequences of increasing volume of labor migration.  The article analyzes the 

global image of labor movement in present-day world economy, the current situation in NKR labor market, unwanted 

effects of labor movement. In particular, the author stopped the study on indicators such as population growth, gene 

pool of human resources, employment, unemployment, birth, divorce and consequences of migration for the Armenian 

nation. In order to overcome the negative effects of demographic nature of labor movement it is offered by the author to 

implement a complex of certain measures, i.e. regulation of labor market activities, development of migration policy, 

provision of increase in living standards etc. 

 
Տվյալ  հետազոտությունը  նվիրված  է  ԼՂՀ-ում  աշխատուժի  շարժի  հիմնախնդիրներին: Թեմայի  

արդիականությունը  կայանում  է  աշխատուժի  միգրացիայի բացասական  հետևանքների  աճող  
ծավալների    մեջ: Հոդվածում   վերլուծության  են  ենթարկվել  աշխատուժի  շարժի  ընդհանուր  
պատկերը  արդի  համաշխարհային  տնտեսությունում,  ԼՂՀ  աշխատանքի  շուկայի  ներկա իրավիճակը,  
աշխատուժի  շարժի  անցանկալի   հետևանքները: 

Մասնավորապես  հեղինակը  կանգ  է  առել  այնպիսի  ցուցանիշների  ուսումնասիրության  վրա,  
ինչպիսիք  են  բնակչության  բնական  աճը, մարդկային  ռեսուրսների   գենոֆոնդը, զբաղվածությունը,  
գործազրկությունը,  ծնելիությունը,  ամուսնալուծությունը,  և  թե  ինչպիսի  հետևանքներ  է  ունեցել   հայ  
ազգի  համար արտագաղթը:   

Աշխատուժի  շարժի  դեմոգրաֆիկ  բնույթի  բացասական  հետևանքները  հաղթահարելու  համար  
հեղինակը  առաջարկում  է  իրականացնել    որոշակի   միջոցառումների   համալիր`    աշխատանքի  
շուկայի  գործունեության  կարգավորումը,  միգրացիոն  քաղաքականության  մշակումը, բնակչության  
կենսամակարդակի  աճի  ապահովումը  և  այլն:  

           

Ցանկացած  երկրի  գլխավոր   հարստությունը  նրա  աշխատանքային  ռեսուրսներն  են և  

այդ  գլխավոր  հարստության  ակտիվության  բարձրացման  հիմնախնդիրը  անխուսափելիորեն  
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պետք  է  դառնա  պետության  սոցիալ-տնտեսական  ծրագրի  ու  գաղթի  քաղաքականության  

կարևորագույն  բաղադրամասը: Նման  մոտեցումը  բացատրվում  է  նախ  նրանով,  որ  այդ  

նպատակով  կատարված  ցանկացած  ներդրում  փոխհատուցվում  է  արագորեն  և  դառնում  

նոր  ներդրումների  աղբյուր: Երկրորդ,  դրանով  իսկ  հիմք  է  դրվում  պետության  հոգսերի  

հետագա  թեթևացման, «քանզի  մարդն  իր  աշխատանքով  ստեղծում  է  ոչ  միայն  իր,  այլև  

հասարակության  համար՝ անվերապահորեն   հարստացնելով  պետական  բյուջեն» : 1 Դրա  

հետ  մեկտեղ  յուրաքանչյուր անձ   ունի  ազատ  տեղաշարժի  և  յուրաքանչյուր  ոք  ունի  

ցանկացած  երկիր,  այդ  թվում  նաև  սեփականը,  լքելու  և  իր  երկիրը  վերադառնալու  

իրավունքը:         

Աշխատուժի  շարժը (միգրացիան) իրենից  ներկայացնում  է  բարդ  սոցիալ-տնտեսական,  

ինչպես  նաև  կենսաբանական  գործընթաց,  որի  ընթացքում  փոփոխության  են  ենթարկվում  

աշխատուժի  քանակական  և  որակական  հատկանիշները: Պետական  ծրագրերի  

շրջանակներում  տեղի  ունեցող   աշխատուժի  շարժը  անհրաժեշտ  է  յուրաքանչյուր  երկրի   

համար,  քանի  որ  հնարավորություն  է  ընձեռում   կիրառել  այլ  երկրի   մասնագետների  

դրական   փորձը  ազգային  տնտեսության  զարգացման  գործում: Սակայն   երբ  աշխատուժի  

միգրացիան  գերազանցում  է  թույլատրելի  սահմանները, ապա  այդ  երևույթի  անցանկալի  

հետևանքները  անխուսափելի  են: 

«Աշխատուժի  միգրացիան  աշխատունակ  տարիքի  բնակչության  տեղաշարժն  է՝  

տնտեսական  և  սոցիալական  վիճակի  բարելավման  նպատակով  և  հենց   աշխատուժի  

շարժի   ինտենսիվությունն  ու  մասշտաբները  որոշում  են  զբաղվածության  և  

գործազրկության  պատկերը»2:           

Մեր  հանրապետության   աշխատանքային  ռեսուրսների  ընդհանուր  թվաքանակում  

տնտեսապես  ակտիվ  բնակչության  կազմում  տեղի  ունեցած   փոփոխությունները   վկայում  

են  վերջինիս  աճի  մասին: Եթե  2012թ. այդ  ցուցանիշը  կազմում  էր 6З.780 մարդ, ապա  201Зթ. 

տնտեսապես  ակտիվ  բնակչության  թվաքանակը  կազմել  է  64.987մարդ, այսինքն  1.207 

մարդով  ավելին  էր  և   ուրախալի է,  որ  այդ  աճը  բացասական   ձևով  չի  անդրադարձել  

գործազրկության  մակարդակի  վրա,  դեռ ավելին,  գործազրկության  մակարդակը  նվազել  է  

0.6%-ով՝ ( 4.6% -ից  2012թ.  մինչև  4.0% -ը  201Зթ.) 3: 

ԼՂՀ-ում 201З թ. չզբաղված  քաղաքացիների  թիվը  կազմել  է  2 859  մարդ ,  որոնց  89.8%-ը  

ստացել  են  գործազուրկի  կարգավիճակ: Չզբաղված    քաղաքացիների  թվաքանակը  նախորդ  

տարվա   համապատասխան  ժամանակաշրջանի  նկատմամբ  նվազել  է  9.2%-ով: 

Այսօր  աշխատուժի  շարժի  զանգվածային  բնույթը  թույլ  է  տալիս  միջազգային  

տնտեսական  հարաբերություններում  այն  գնահատել  որպես  ժողովրդագրական  և  

տնտեսական  կայուն  երևույթ,  որը  տարբեր  գործոնների  ազդեցությամբ  փոխում  է  ինչպես  

աշխարհագրական  ուղղությունները,  այնպես  էլ  տեղաշարժի  նպատակները: Ընդհանուր  

առմամբ,  բնակչության  տեղաշարժի  վրա  ազդում  է  գործոնների  համալիր,  որոնք  և  

փոխկապված  են,  և  այս  կամ  այն  ժամանակաշրջանում  էական  դեր  են  խաղում  

միգրանտների  տեղաշարժի  նպատակների  ձևավորման   գործում: Դրանք  են՝ քաղաքական,  

բարոյահոգեբանական,  մշակույթային,  կրոնական,  էթնիկական  գործոնները: 

Միգրացիայի  հետևանքով  է  հենց  պայմանավորված  այն  փաստը, որ       ներկայումս  

աշխարհի  հայերի  ընդհանուր  թվաքանակի   մեջ  հարաբարականորեն  նվազել  է  

հայաստանաբնակ   հայերի  տեսակարար  կշիռը:  

                                                 
1
  Վ.Ե. Խոջաբեկյան, Հայաստանի  բնակչության  վերարտադրությունը  և տեղաշարժերը  XIX-XX 

դարերում, XXI դարի  շեմին:, Երևան, 2001, էջ 1З2 
2
   Экономика  и  социология  труда. Юнита  1., М. 2000, էջ 66 

3
  ԼՂՀ  վիճակագրական  տարեգիրք, 2007-201З թթ., Ստեփանակերտ, 2014,  էջ З2 
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«Տարբեր փորձագիտական հետազոտությունների համաձայն, վերջին 20 տարիներին 

Հայաստանից հեռացել և այլ երկրներում բնակություն են հաստատել 700 հազարից մեկ միլիոն 

300 հազար մարդ, որը կազմում է 2010 թ. ՀՀ անվանական բնակչության 21 - 39%-ը»1: 

      Այժմ  հայերի  թիվը  աշխարհում  գերազանցում  է  9 մլն.-ը,  որից  միայն  մոտ  З.2մլն.-ն  է  

ապրում  մայր  հայրենիքում, իսկ  մեծ  մասը` 6 մլն.  աշխարհի  ավելի  քան  75 երկրներում2: 

Աշխատուժի  արտագաղթը  միշտ  էլ  տարբեր  սոցիալ-տնտեսական  հետևանքներ  է  ունեցել: 

ԼՂՀ  կառավարության  կողմից  մշակված  համապատասխան  քաղաքականության  շնորհիվ  

աշխատուժի  ներգրավման  խնդիրը  կարծես  թե  կարելի  էր  համարել  լուծված,  սակայն  

վերջին  տարիներին  աշխատուժի  շարժի  դինամիկան  բացահայտում  է  աշխատուժի  

արտագաղթի  բացասական  սոցիալ-տնտեսական  հետևանքները:   

Այսoր  արդեն  կասկած  չկա, որ  արտագաղթը  ազդում  է  մեր  հանրապետության  

բնակչության   գենոֆոնդի  վրա  և  դրա  բացասական  ազդեցությունը  կզգացվի  տարիներ  

հետո: Արտագաղթի  հետևանքով   կրճատվում  է  ոչ  միայն  բնակչության  թվաքանակը,այլև  

նվազում  է  երեխաների  ծնունդը  և  իջնում  բնական  աճը: Իսկ  դա  ազգային  անվտանգության  

կարևոր  հիմնախնդիրներից  է:Արտագաղթողների  մեծ  մասը  երիտասարդներն  են, որոնք  

գրեթե  չեն  վերադառնում, նրանք  ձուլվում  են  այլ  ազգերի  և  ազգությունների  հետ: 

Ըստ  վիճակագրական   տվյալների  ԼՂՀ-ում  201З թ. ծնվածների   թիվը  2012թ.  համեմատ   

նվազել  է  5.2%-ով՝  կազմելով  2З71  մարդ (2012թ.-ին   այն  կազմել  է  2500 մարդ), իսկ  

մահացածների  թիվը  աճել  է  9.1% -ով՝  կազմելով  1З44  մարդ (2012թ.-ին   այն  կազմել  է 1232 

մարդ) : Ճիշտ  է  201З թ. ծնվածների  թվաքանակը  1.8 անգամ  գերազանցել  է  մահացության  

տեմպերը,  սակայն   անհնգստացնող  է  այն  փաստը,  որ  գնալով  ծնվածների  թիվը  նվազում  

է,  իսկ  մահացածների  թիվը՝ աճում: Եվ  եթե  նույնիսկ   201Зթ. բնակչության  աճը  դրական  է  և  

կազմել  է  1027 մարդ,  այն  նախորդ  տարվա   համեմատ նվազել  է  19% -ով,  կամ  241 մարդով:  

Իսկ  մահացությունների  ընդհանուր  թվում  ամենամեծ  տեսակարար  կշիռը  մինչև  70 

տարեկան  բնակիչների  թիվն  է  կազմում՝ З0.5% ( 409 մարդ),  2012թ.-ին   այն  կազմել  է  27,0 %  

( 336 մարդ): 

Հանրապետությունում  կրճատվում  է  ընտանիքի  անդամների  թիվը, ինչը  լուրջ  

մտահոգության  առիթ  է  տալիս: Երեք և ավելի  երեխաներ ունեցեղ ընտանիքների քիվը 

նվազում է. եթե 2009թ. նման ընտանիքների քիվը 496, ապա 201Зթ. այս ցուցանիշը   նվազեց 

մինչև 426: Հանրապետությունում  ոչ  միայն  նվազում  է  ընտանիքի  միջին  մեծությունը, այլև  

ընտանիքը ավելի  անկայուն  է  դառնում: Վերջին  հինգ  տարիների  ընթացքում  

ամուսնալուծությունների  քանակը  201Зթ. ամենաբարձրն  էր, միայն  համեմատելու  

նպատակով  նշենք, որ  այս  ցուցանիշը 2009թ. կազմել  էր  106 (1000 բնակչի  հաշվով), իսկ 

201Зթ. այն  արդեն  կազմում  էր 192 (1000 բնակչի  հաշվով):3    

Սոցիալ-տնտեսական  ցուցանիշների  վերլուծությունը  հիմք  է  հանդիսանում  

եզրակացնելու, որ  աշխատավարձի  բարձրացումը,  կենսամակարդակի  աճը,  

գործազրկության  նվազումը, ՀՆԱ-ի  աճը  մեկ  շնչի  հաշվով  պետք  է  որ  զգալի  բարելավեն  

մեր  կյանքը (ՀՆԱ-ն  մեկ  շնչի  հաշվով   201З թ. կազմել  է  1 1З7.9 հազ.դրամ  կամ    2 777.9   

ԱՄՆ դոլար,  իսկ  2012թ.՝  1 02З.0 հազ. դրամ  կամ  2 546.1  ԱՄՆ  դոլար) և որոշակի լուծեն 

արտագաղթի  խնդիրը:  

Վերաբնակեցման  ծրագրի  շրջանակներում  ԼՂՀ-ի  կառավարությունը  միայն  2012թ-նին    

ԼՂՀ  տարածք  տեղափոխված  ընտանիքների  համար  օրենսդրությամբ  սահմանված  

արտոնությունների  տրամադրման  նպատակով   հատկացրել է  42 1З6.0 հազար  դրամ,  իսկ  

                                                 
1
  Վ.Ե. Խոջաբեկյան, Հայաստանի  բնակչության  վերարտադրությունը  և տեղաշարժերը  XIX-XX 

դարերում, XXI դարի  շեմին: Երևան, 2001. էջ З08 
2
   Ս.Ա. Մելքումյան  «Հայաստանի  հանրապետության  և  Լեռնային  Ղարաբաղի  հանրապետության  

տնտեսական  աշխարհագրություն» Երևան, 2000. էջ 7З 
3
 ԼՂՀ  վիճակագրական  տարեգիրք, 2007-201З թթ., Ստեփանակերտ, 2014,  էջ 90. 
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նույն  ցուցանիշը  201Зթ. ընթացքում   նվազել է մինչև 22 170.5 հազար  դրամ, ինչը վկայում է այն 

փաստի մասին, որ  201Зթ. ԼՂՀ  տարածք  տեղափոխված  ընտանիքների   քանակը  նվազել  է: 

Հիմնական  բնակություն  հաստատելու  համար 201Зթ.  ՀՀ-ից  և  այլ  երկրներից  ԼՂՀ  են  

տեղափոխվել  59 ընտանիք, ընդհանուր  առմամբ՝ 216 անդամ, այն  դեպքում,  երբ  2012 թ.-ին  

այս   ցուցանիշը  գրեթե  երկու  անգամ  բարձր  էր՝ 114 ընտանիք, 414 մարդ  թվաքանակով:  

ԼՂՀ-ում  201Зթ.  պաշտոնապես  հաշվառված  եկողների  թվաքանակը   կազմել  է  866 մարդ,  

ընդ  որում  ՀՀ-ից՝  779 մարդ, ԱՊՀ  անդամ  մյուս  երկրներից,  Սիրիայից  և  այլ  երկրներից՝  87 

մարդ: Մեկնողների  թվաքանակը  նույն  ժամանակահատվածում  կազմել  է  554 մարդ ,  ընդ  

որում  522-ը  մեկնել  է  ՀՀ,  З2-ը ԱՊՀ անդամ  մյուս  երկրներ  և  այլ  երկրներ: Մեխանիկական  

հավելաճը  կազմել  է  З12 մարդ: 

Եկողների  և  մեկնողների  դինամիկայի   ուսումնասիրությունը  վկայում  է, որ  համեմատաբար  

մեծ  տեսակարար  կշիռ  է  կազմում  Ստեփանակերտի  և  Քաշաթաղի  միգրանտների   քիվը: 

Այսպես.  եթե  2012թ. Ստեփանակերտ  եկողների  թիվը  կազմում  էր  1З2 մարդ,  ապա  201Зթ. 

այն  կազմել  էր  145 մարդ, մեկնողների  թվաքանակը  գրեթե  չի  փոխվել: Եթե  2012թ.  այն  

կազմել է 154 մարդ,  ապա  201Зթ.՝  151 մարդ: Քաշաթաղում  վիճակը  այլ  է , այստեղ  նվազում  է  

եկողների  և  ավելանում  մեկնողների  թիվը: Այսպես.   2012թ. եկողների  թիվը  կազմում  էր  401 

մարդ,  իսկ  201Зթ. այն  կազմել  էր  З9З  մարդ: Միևնույն  ժամանակ  մեկնողների  թվաքանակը  

2012թ.-ին  կազմում  էր  169 մարդ, իսկ  201Зթ.՝  17Зմարդ: 

  Հավելված 1,2 :            

Գծապատկեր 1  Եկողների և մեկնողների  դինամիկան 

                                                                                      

 
  Գծապատկերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ վերջին  հինգ  տարվա  ցուցանիշներով  

201Зթ. եկողների  թվաքանակը  ամենա ցածրն  է: 

           

Աշխատուժի  արտահոսքի  սոցիալ-տնտեսական  և  այլ  հետևանքները  արդեն  հայտնի  են,  

սակայն  ներպետական  միգրացիան  իր  հերթին  խորացնում  է  դրանք  և  տեղիք  տալիս  այլ  

բացասական  հետևանքների: Գյուղական  բնակչության  կենտրոնացումը  քաղաքներում  մեծ 

տնտեսական  կորուստներ  է  առաջացնում  գյուղատնտեսության  ոլորտում: Ներքին  

միգրացիան  տանում  է  աշխատատեղերի  բացակայությանը, ինչպես  նաև արտաքին  

միգրացիայի  աճին: Եվ  այն  փաստը,  որ  այսօր  մեր  հանրապետությունում  քաղաքային  

բնակչության  թվաքանակը  գերազանցում է գյուղականին,  արդեն  իսկ  վկայում  է  ներքին  

միգրացիայի  տեմպերի  աճի  մասին: ԼՂՀ  բնակչության  թվաքանակի  ցուցանիշն  ընթացիկ  

հաշվարմամբ 2014թ. հունվարի  1-ի  դրությամբ  կազմել  է  148140 մարդ,  այդ  թվում  

քաղաքային  բնակչությունը՝  79 161 մարդ,  իսկ  գյուղականը՝ 68 979մարդ: 201Зթ. հունվարի  1-ի  

համեմատ  բնակչության  թվաքանակը   ավելացել  է  1492  մարդով՝ կազմելով  14466 մարդ,  

որից  քաղաքայինը  77.8 մարդ , իսկ  գյուղականը  68.8մարդ: Իհարկե  1492  մարդով  աճը  դեռևս  

չի  նշանակում,  թե  այսօր  հանրապետությունում  առկա  բնակչության  թիվը  բավարարում  է  

երկրի  զարգացման  պահանջներին: Այստեղ ավելի մեծ անհանգստություն է պատճառում 

գյուղական բնակիչների թվաքանակի կրճատումը: 

Ստեղծված իրավիճակից ելնելով հանրապետությունում պետական աջակցությունը պետք է 

ուղղել սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության կատարելագործման վրա: 
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Այսպիսով,  աշխատուժի  արտագաղթի  անցանկանալի  ժողովրդագրական  հետևանքները  

բավականին  շատ  են,  ուստի  ԼՂՀ  կառավարությունը  ավելի  ակտիվ  գործունեություն  պետք  

է  ծավալի  բնակչության  միգրացիայի  պետական  կարգավորման  ուղղությամբ, 

մասնավորապես´         

  բնակչության  զբաղվածության  պետական  քաղաքականության  կարևոր  խնդրիներից  

են  աշխատանքի  վարձատրության  բնագավառում  ճիշտ   և   ճկուն   քաղաքականության  

իրականացումը,  նվազագույն  աշխատավարձի  չափի  ճիշտ   սահմանումը  և  բիզնեսի  համար  

նպաստավոր  պայմանների  ստեղծումն  ու  խրախուսման  մեխանիզմների  մշակումը,  ազատ  

աշխատուժի  արտահանման  պետական  կարգավորումը,         

  այսօր, ինչպես  երբևէ,  անհրաժեշտ  է  կատարել  համապատասխան  աշխատանքներ   

ճիշտ  քաղաքականություն  մշակելու  համար,  քանի  որ  աշխատուժի  արտագաղթի  

ազդեցությունը  կզգացվի  տարիներ  հետո: Դրա  հետևանքով  կրճատվում  է  ոչ  միայն  

բնակչության  թվաքանակը արտադրության բնագավառում, այլև  նվազում  է  երեխաների  

ծնունդը,  իջնում  բնական  աճը,  որոնք  ազգային  անվտանգության  կարևոր  հիմնախնդիրներն  

են, 

  անհրաժեշտ  է  խթանել  նոր  աշխատատեղերի  ավելացումն  ու  աշխատանքի  

արդյունավետ  օգտագործումը, նոր  աշխատատեղերի  ստեղծման  և  արտադրության  

ընդլայնման  նպատակով  տրամադրել  ցածր  տոկոսադրույքով  վարկեր,   

  հարկային   արտոնություններ  սահմանել  այն  կազմակերպությունների  համար,  որոնք  

լրացուցիչ  նոր  աշխատատեղեր  են  բացում՝  իրենց  վրա  վերցնելով  աշխատողների  

վերապատրաստման  ծախսերը,  օժանդակել  այն  կազմակերպություններին,  որոնք   զգալի  

ներդրումներ  են  կատարում  մարդկային  կապիտալում, 

  աշխատուժի  շարժի  կարգավորման  նպատակով   անհրաժեշտ  է  ապահովել  

օրենսդրական  դաշտի,  միգրացիայի,  արտագնա  աշխատանքային  գործունեության  մասին  

օրենքների լրիվ  ձևավորումը, 

  խիստ  կարևոր  է  զբաղվածության  ոլորտի  օրենսդրական  դաշտի  

կատարելագործումը,  ֆինանսական  լծակների  և  հատկապես  հարկային,  վարկային  ճկուն  

քաղաքականության  մշակումն  ու  ներդրումը,  ֆինանսական  պատժամիջոցների  և  

պետական  անհատույց  դրամական  օժանդակության  կիրառումը: 

                                       

Գրականություն 
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Հավելված  1 

Եկողների, մեկնողների  և մեխանիկական   հավելաճի  դինամիկան  ∕  մարդ ∕ 
 2012թ. 2013թ. Բացարձակ աճ, 

նվազումը («-» 
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Ընդամենը 907 574 333 866 554 312 -41 -20 -21 

Ք.Ստեփան

ակերտ 

132 154 -22 145 151 -6 13 -3 16 

Ասկերան 58 32 26 49 33 16 -9 1 -10 

Հադրութ 63 31 32 60 27 33 -3 -4 1 

Մարտակեր

տ 

75 66 9 80 37 43 5 -29 34 

Մարտունի 51 45 6 64 51 13 13 6 7 

Շահումյան 77 53 24 36 46 -10 -41 -7 -34 

Շուշի 50 24 26 39 36 3 -11 12 -23 

Քաշաթաղ 401 169 232 393 173 220 -8 4 -12 

                                                  

              Հավելված  2 

ԼՂՀ  աշխատուժի շարժի  իրավիճակը   վերջին   հինգ  տարվա  կտրվածքով 
 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 
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Եկողներ 914 6.5 1011 7.0 1109 7.7 907 6.2 866 5.8 

Մեկնողներ 403 2.9 446 3.1 663 4.6 574 3.9 554 3.7 

Միգրացիայ

ի մնացորդ 

(+;-) 

511 3.6 565 3.9 446 3.1 333 2.3 312 2.1 

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

 

Արմիդա    Հայրապետյան  - Տնտեսագիտության  տեսության  և  կառավարման  ամբիոնի 

                                                       դասախոս   

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,  տ.գ.թ., Շ.Շ.Ասրյանը: 
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ՀՏԴ  336.2(479.243)                                                                                                         Տնտեսագիտություն 

 

ÐԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ÈÔ Ð-ՈՒՄ 
¼³ í»Ý Ø ԻՐԶՈՅԱՆ 

 

´ ³ Ý³ ÉÇ µ³ é»ñ.  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, Ñ³ ñÏÙ³ Ý 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃ ÛáõÝ, ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ý»ñáõÅ, Ñ³ Ù³ Ë ³ éÝ Ý»ñùÇÝ áñ¹ÛáõÝù, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃ ÛáõÝ, 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ å ³ ñï ³ íáñáõÃ ÛáõÝ, áõÕÕ³ ÏÇ ¨ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ, Ñ³ ñÏ³ Ñ³ íùÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ ³ ó, 

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý í»ñ³ ÷ áË áõÙ: 

Ключевые слова:  налоговая система, налоговое администрирование, налоговая политика, налоговая эффективность, 

международный опыт, налоговый потенциал, ВВП, налоговый контроль, налоговые обязательства, прямые и косвенные 
налоги, налоговая отчетность, процесс сбора налогов, экономические преобразования. 

Keywords: tax system, tax administration, tax policy, tax efficiency, international experience, tax potential, GDP, tax control, tax 
liabilities, direct and indirect taxes, tax records, tax collection, economic transformation. 

 

З. Мирзоян 

Особенности налоговой администрации и оценка  эффективности в НКР 

 

Налоговая политика и налоговое управление – взаимосвязанные факторы социально-политической 

ситуации страны. Они вступают в  такие отношения, что любые  налоговые реформы предполагают  

выработку и присутствие  эффективных механизмов налогового управления. 

Для того чтобы увеличить эффективность налогового администрирования  в НКР необходимо обратить 

внимание на качество обслуживания налогоплательщиков. Для того чтобы обеспечить более 

целенаправленную проверку нужно использовать современные механизмы управления, основываясь на 

передовом международном опыте,  улучшить внутренний контроль и надзор,  повысить  эффективность 

системы внутреннего контроля путем использования новых информационных  технологий. 

 

Z. Mirzoyan 

Peculiarities of Tax Administration and Evaluation of its Effectiveness  in the NKR 

 

         Tax policy and administration are the interrelated factors in socio-political situation of the country. Any tax 

reforms presuppose the production and the presence of effective mechanisms for tax administration. 

         In order to increase the efficiency of tax administration in the NKR it is necessary to pay attention to the quality of 

service to taxpayers. To provide more targeted checks we should use modern management tools, to improve internal 

control and supervision we should make use of the best international practices; to improve the efficiency of the internal 

control system new information technologies should be used. 

 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ ¬ÛáõÝÁ ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃ ¬ÛáõÝÁ å »ï áõÃ Û³ Ý ëáóÇ³ É-ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý 

Çñ³ íÇ×³ ÏÇ ÷ áË Ï³ å í³ Í ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý: ¸ ñ³ Ýù ³ ÛÝå ÇëÇ ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý, áñ Ñ³ ñÏÙ³ Ý 

Ñ³ ï í³ ÍáõÙ ó³ ÝÏ³ ¬ó³ Í µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñ ÙÇßï  »Ý¬Ã ³ ¹ñáõÙ »Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ -ñáõÃ Û³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  

Ù»Ë ³ ÝÇ½Ù¬Ý»ñÇ Ùß³ ÏáõÙ Ï³ Ù ³ éÏ³ ÛáõÃ ÛáõÝ: 

ÈÔ Ð-áõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃ Û³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃ Û³ Ý µ³ ñÓñ³ óÙ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ 

áõß³ ¹ñáõÃ ÛáõÝ ¹³ ñÓÝ»É Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ ëå ³ ë³ ñÏÙ³ Ý áñ³ ÏÇ µ³ ñÓñ³ óÙ³ ÝÁ, ëï áõ·áõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ ³ óÝ 

³ é³ í»É Ñ³ ëó»³ Ï³ Ý ¹³ ñÓÝ»Éáõ Ñ³ Ù³ ñ ÏÇñ³ é»É Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃ Û³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñ, 

ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ³ é³ ç³ ï ³ ñ ÷ áñÓÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³  µ³ ñ»É³ í»É Ý»ñùÇÝ ÑëÏá¬ÕáõÃ Û³ Ý ¨ í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃ Û³ Ý ·áñ-

ÍÁÝÃ ³ óÝ»ñÁ, µ³ ñÓñ³ óÝ»É  Ý»ñùÇÝ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ñ³ ¬Ù³ Ï³ ñ·Ç ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃ ÛáõÝÁ, ÏÇñ³ é»É 

ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý Ýáñ ï »Ë ¬ÝáÉá·Ç³ Ý»ñ: 

 

1. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç Ï³ ¬ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ Ù³ ñíáõÙ ¿ ó³ ÝÏ³ ¬ó³ Í å »ï áõÃÛ³ Ý, ³ Û¹ ÃíáõÙ`  ÈÔ Ð 

³ ñ¹¬ÛáõÝ³ í»ï  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ¬ÝáõÃÛ³ Ý Çñ³ ·áñÍÙ³ Ý Ï³ ñ¨áñ³ ¬·áõÛÝ Ý³ Ë ³ å ³ ÛÙ³ Ý: 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Á Ýå ³ ï ³ Ï³ áõÕÕí³ Í ¿ å »ï áõÃÛ³ Ý ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ·áñÍáõ¬Ý»áõÃÛ³ Ý Ï³ ñ¨áñ 

·áñÍÁÝÃ³ óÇ Çñ³ ·áñÍÙ³ ÝÁ` µÛáõç»Ç »Ï³ Ùáõï Ý»¬ñÇ Ó¨³ íáñÙ³ ÝÝ áõ Ñ³ Ù³ ÉñÙ³ ÝÁ: ´ Ý³ Ï³ Ý³ µ³ ñ' 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ¬Ï³ ñ·Á µÛáõç»ï ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç »ÝÃ³ ï »ùëï áõÙ ¹Çï íáõÙ ¿ áñå »ë å »ï áõÃÛ³ Ý 

·áÛáõÃÛ³ Ý ¨ Ñ³ Ýñ³ ¬ÛÇÝ ß³ Ñ»ñÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ³ Ý Ý³ ¬Ë ³ å ³ ÛÙ³ Ý: 
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Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ¬Û³ Ý Ñ»ï  áõÕÕ³ ÏÇáñ»Ý ¨ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇáñ»Ý Ï³ å í³ Í »Ý áã ÙÇ³ ÛÝ 

å »ï áõÃÛ³ Ý ¨ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃÛ³ Ý, ³ ÛÉ̈  µáÉáñ ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ, µÝ³ Ï¬ãáõÃÛ³ Ý Ë Ùµ»ñÇ ¨ ß»ñï »ñÇ, Ï³ ½-

Ù³ Ï»ñå áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ Ñ»ñÝ áõ Ñ»¬ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ² Û¹ Ï³ ñ¨á-ñáõÃÛ³ Ùµ å ³ ÛÙ³ Ý³ íáñí³ Í, 

Ï³ ñ»¬ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ í»ñ³ ÷ áË áõÙÝ»ñÇ Ý»ñ-Ï³ ÛÇë ÷ áõÉáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ µ³ ñ»÷ á¬Ë áõÙÝ»ñÁ Ñ³ Ý¹Çë³ ÝáõÙ 

»Ý ï Ýï »¬ë³ Ï³ Ý í»ñ³ ÷ áË áõÙÝ»ñÇ Ï³ ñ¨á¬ñ³ ·áõÛÝ µ³ ÕÏ³ óáõóÇãÁ, ù³ ÝÇ áñ »ñÏñÇ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ 

Ï³ Ë í³ Í ¿ ³ ÙµáÕç ï Ýï »ë³ Ï³ Ý Ý»ñáõÅÇó: Ø Ç¨ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³ Ï, ã³ ÷ ³ ½³ Ýó Ù»Í ¿ Ñ³ ñÏ»ñÇ 

³ ½¹»óáõÃÛáõÝÁ' ÇÝã¬å »ë »ñÏñÇ ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý, ³ ÛÝå »ë ¿É å »ï áõÃÛ³ Ý ýáõÝÏóÇ³ Ý»ñÇ Ï³ ¬ï ³ ñÙ³ Ý 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý íñ³ : îÝï »ë³ Ï³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»¬ñÇ ß³ ñáõÝ³ ÏíáÕ ÷ á÷ áË ³ Ï³ Ýáõ¬ÃÛáõÝÁ ¨ 

Ñ³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý ëáóÇ³ É-ï Ýï »ë³ Ï³ Ý íÇ×³ ÏÁ ³ ÏÝ-Ñ³ Ûï áñ»Ý å ³ Ñ³ ÝçáõÙ »Ý Ùß³ Ï¬íáÕ ¨ 

Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ï³ ï ³ ñ»É³ ¬·áñÍáõÙ, ³ Û¹ áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ ³ ñ¹Ûáõ¬Ý³ í»ï  

ï Ýï »ë³ Ï³ Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³ ¬ÝáõÃÛ³ Ý Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙ: 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃ¬ÛáõÝÁ ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃ¬ÛáõÝÁ å »ï áõÃÛ³ Ý ëáóÇ³ É-

ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ý Çñ³ íÇ×³ ÏÇ ÷ áË Ï³ å í³ Í ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý: ¸ ñ³ Ýù ³ ÛÝå ÇëÇ ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ù»ç »Ý, áñ Ñ³ ñÏÙ³ Ý Ñ³ ï í³ ÍáõÙ ó³ ÝÏ³ ¬ó³ Í µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñ ÙÇßï  »Ý¬Ã³ ¹ñáõÙ »Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

í³ ñã³ ñ³ -ñáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  Ù»Ë ³ ÝÇ½Ù¬Ý»ñÇ Ùß³ ÏáõÙ Ï³ Ù ³ éÏ³ ÛáõÃÛáõÝ: 

îÝï »ë³ ·Çï ³ Ï³ Ý ·ñ³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙÝ»ñÁ 

ï ³ ñµ»ñ »Ý, ë³ Ï³ ÛÝ ¹ñ³ Ýáí Ñ³ Ý¹»ñÓ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ß³ ñù Ï³ ñ¨áñ ï ³ ññ»ñ, áñáÝù 

³ ñï ³ óáÉíáõÙ »Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙÝ»ñÇ Ù»ç: À ëï  ¿áõÃÛ³ Ý` Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ 

É³ ÛÝ ÇÙ³ ëï áí Ï³ ñ»ÉÇ ¿ ë³ ÑÙ³ Ý»É áñå »ë Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ Ý ßñç³ Ý³ ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ó¨³ íáñíáÕ ÷ áË Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³ Í »Ý 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï ¬Ý»ñÇ Ñ³ í³ ùÙ³ ÝÁ, Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ ëå ³ ë³ ñÏÙ³ ÝÁ, Ñ³ ßí³ éÙ³ ÝÁ, ÇÝãå »ë 

Ý³ ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ ñ·³ íáñáÕ ³ ÛÉ Çñ³ í³ Ï³ Ý ³ Ïï »ñÇ ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ Ý å ³ Ñ³ ÝçÝ»ñÇ Ï³ ï ³ ñÙ³ Ý ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ ûñ»Ýùáí ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í Ï³ ñ·áí ÑëÏáÕáõÃÛ³ Ý 

Çñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ ÝÁ, ³ Û¹ å ³ Ñ³ ÝçÝ»ñÇ Ë ³ Ë ï áõÙÝ»ñÇ µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ ÝÝ áõ Ï³ ÝË Ù³ ÝÁ, ³ ÝÑñ³ Å»ßï  

ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÇ Çñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ ÝÁ ³ é³ ç³ ó³ Í Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ å ³ ñï ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³ ÝÓÙ³ Ý 

áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ: 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ý³ ¨ »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿ ÙÇçáóÝ»ñÇ, áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, ë³ Ï³ ÛÝ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ù»ç ·»ñ³ ÏßéáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ Ý 

·³ Õ³ ÷ ³ ñ³ Ï³ Ý ÏáÕÙÁ, ³ ÛÝÇÝã̀  í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Ù»ç` Ï³ ½Ù³ Ï»ñå ³ Ï³ Ý ¨ Çñ³ Ï³ Ý³ óÙ³ Ý ÏáÕÙÁ:   

² ñ¹ÛáõÝ³ µ»ñ³ Ï³ Ý ³ é³ ç³ ï ³ ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³ Û¹ ÃíáõÙ Ö ³ å áÝÇ³ ÛáõÙ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñ³ ·ñÙ³ Ý ëÏ½µáõÝùÇ íñ³ : ´ áÉáñ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý 

Ñ³ ñÏ³ ï »ë³ ÏÝ»ñÇ ·Íáí Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Éñ³ óÝáõÙ  ¨ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáõÙ »Ý Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñ·ñ»ñ 

¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÁ í³ ñã³ Ï³ Ý »Õ³ Ý³ Ïáí Ñ³ ñÏ»ñ ã»Ý Ñ³ ßí³ ñÏáõÙ, ÇÝãÁ Ïñ×³ ï áõÙ ¿ 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý Í³ Ë ë»ñÁ: ² Û¹ ÇëÏ Ýå ³ ï ³ Ïáí å ³ ñµ»ñ³ µ³ ñ Ë ñ³ Ë áõëíáõÙ »Ý 

å ³ ñµ»ñ³ µ³ ñ ¨ Ïáé»Ïï  Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñ³ ·ñ»ñ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáÕÝ»ñÁ ¨ ë³ ÑÙ³ Ýí³ Í Ï³ ñ·áí 

Ñ³ ßí³ å ³ Ñ³ Ï³ Ý Ñ³ ßí³ éáõÙ í³ ñáÕÝ»ñÁ, áñáÝó ÃáõÛÉ ¿ ï ñíáõÙ, áñå »ë «íë³ ï Ñ»ÉÇ»Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñ, 

Ý»ñÏ³ Û³ óÝ»É Ï³ å áõÛï  ·áõÛÝÇ Ñ³ Ûï ³ ñ³ ñ³ ·ñ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ³ Ý íñ³  ï ñíáõÙ »Ý Éñ³ óáõóÇã 

³ ñï áÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ó³ Íñ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÝ ³ é³ çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ ½¹áõÙ ¿ ï Ýï »ëí³ ñáÕ 

ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇ íñ³ ։ Ð»ï ¨³ µ³ ñ` Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñÇ Ýå ³ ï ³ ÏÁ 

·áñÍ³ ñ³ ñ ³ Ïï ÇíáõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ³ óáõÙÝ ¿, ÇëÏ »Ã» ³ ÛÝ ãÇ Ñ³ çáÕíáõÙ, å »ï áõÃÛáõÝÁ í»ñ³ Ý³ ÛáõÙ ¿ 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý µ³ ñ»÷ áË áõÙÝ»ñÇ ·»ñ³ Ï³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ßï Ï»Éáí ¹ñ³ Ýó 

Ã»ñ³ óáõÙÝ»ñÁ՝ Ýå ³ ëï áõÙ ¿ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ³ óÙ³ ÝÁ։ 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÇ Ë Ý¹ÇñÝ ¿ ³ å ³ Ñáí»É Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»áõÙ Ï³ Ù 

µ³ ó³ Ñ³ Ûï »É ëï í»ñáõÙ ·áñÍáÕ ï Ýï »ëí³ ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Ý»ñÇÝ` óáõÛó ï ³ Éáí Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ 
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·áõÙ³ ñÝ»ñÁ։ ² ÛëÇÝùÝ` Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ å É³ Ý³ íáñÙ³ Ý ¨ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ï »ë³ ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ ù³ ÝãÛáõñ ï ³ ñÇ Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ëï áõ·áõÙÝ»ñÇ 

Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ` Ýå ³ ï ³ Ï áõÝ»Ý³ Éáí Ïñ×³ ï »É ëï í»ñ³ ÛÇÝ ·áñÍ³ ñùÝ»ñÁ։ Æ Ýã í»ñ³ µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãå ÇëÇù »Ý Ñ³ ßí³ éáõÙÁ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ å É³ Ý³ íáñáõÙÁ, 

Ï³ ñ·³ íáñáõÙÁ, í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ë Ã³ ÝáõÙÁ, ¹ñ³ Ýó Ýå ³ ï ³ ÏÁ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ßí³ éÙ³ Ý 

Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙÝ ¿։ 

2. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï áõÙÁ ÈÔ Ð-áõÙ 

Ð³ ñÏÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÇ Ñ³ ñóÁ ÙÇÝã ûñë í»ñçÝ³ Ï³ Ý å ³ ï ³ ëË ³ Ý ãáõÝÇ: 

Ðëï ³ Ï ã¿, Ã» Ñ³ ñÏ³ ï áõÇ »Ï³ Ùï Ç áñ Ù³ ëÇ ·³ ÝÓáõÙÝ ¿ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï ' Ù»Ï ù³ éáñ¹Á, Ù»Ï »ññáñ¹Á, 

Ã» Ï»ëÁ: ² Û¹ ÇëÏ å ³ ï ×³ éáí ¿É Ñ³ ñÏÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý í»ñ³ µ»ñÛ³ É ùÝÝ³ ñÏáõÙÝ»ñÁ ß³ ï  

Ñ³ ×³ Ë  Ï³ éáõóíáõÙ »Ý ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 

Ù³ Ïñáï Ýï »ë³ Ï³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏáõÙ å É³ Ý³ ÛÇÝ Ï³ Ù ÷ ³ ëï ³ óÇ í×³ ñí³ Í Ñ³ ñÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

·áõÙ³ ñÇ ¨ Ñ³ Ù³ Ë ³ éÝ Ý»ñùÇÝ ³ ñ¹ÛáõÝùÇ, ÇëÏ ÙÇÏñáÙ³ Ï³ ñ¹³ ÏáõÙ' å É³ Ý³ ÛÇÝ Ï³ Ù ÷ ³ ëï ³ óÇ 

í×³ ñí³ Í Ñ³ ñÏ»ñÇ áõ Ñ³ Ù³ Ë ³ éÝ »Ï³ Ùï Ç ï áÏáë³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛ³ Ý óáõó³ ÝÇßÝ»ñÁ: 

Ü »ñÏ³ ÛáõÙë ÈÔ Ð Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ý ÑÇÙùáõÙ 

Ý»ñ¹ñí³ Í ã»Ý Ù³ Ã»Ù³ ï ÇÏ³ Ï³ Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ: à ñå »ë Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ý óáõó³ ÝÇß ·»ñ³ ½³ Ýó³ å »ë û·ï ³ ·áñÍíáõÙ ¿ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ Ï³ ï ³ ñáÕ³ Ï³ ÝÇ óáõó³ ÝÇßÁ: «Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Í³ é³ ÛáõÃÛ³ Ý Ù³ ëÇÝ» ÈÔ Ð 

ûñ»Ýùáí Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇÝ å ³ ï íÇñ³ Ïí³ Í Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ µáí³ Ý¹³ ÏáõÃÛ³ Ý áõëáõÙÝ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ 

óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, áñ ³ Û¹ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ ß³ ñùáõÙ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç Ï³ ï ³ ñáÕ³ Ï³ ÝÝ ³ Ý·³ Ù ãÇ 

ÑÇß³ ï ³ ÏíáõÙ: ¸ ³  Ýß³ Ý³ ÏáõÙ ¿, áñ µ³ ó³ é³ å »ë å É³ Ý³ íáñí³ Í Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ 

Ï³ ï ³ ñáÕ³ Ï³ ÝÇ ÙÇçáóáí Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï áõÙÁ 

ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ëË ³ É Ùáï »óáõÙ ¿: ² ÛÝ ãÇ ³ ñï ³ óáÉáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ ³ ßË ³ ï ³ á×Á, ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

ÁÝÃ³ óÇÏ ¹Åí³ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñÇ µ³ í³ ñ³ ñí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ ¨ ³ ÛÉÝ, áñáÝù 

ë»ñï áñ»Ý ÷ áË Ï³ å ³ Ïóí³ Í »Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³ Ï³ Ý³ óÝáÕ Ù³ ñÙÝÇ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇ 

Ñ»ï : ² Û¹ å ³ ï ×³ éáí, µ³ óÇ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»áí Ý³ Ë ³ ï »ëí³ Í Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ùáõï ù»ñÇ 

Ï³ ï ³ ñáÕ³ Ï³ ÝÇ óáõó³ ÝÇßÇó ³ é³ ç³ ñÏáõÙ »Ýù Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý 

·Ý³ Ñ³ ï Ù³ Ý ÑÇÙùáõÙ ¹Ý»É Ñ»ï ¨Û³ É óáõó³ ÝÇß»ñÁ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Á` 

1. Ð³ ñÏ»ñ/ÐÜ ²  Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ò áõó³ ÝÇßÁ óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, Ã» ÐÜ ² –Ç áñ Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÝ ¿ 

í»ñ³ µ³ ßË íáõÙ å »ï áõÃÛ³ Ý ÏáÕÙÇó: ¶áñÍáÝÇ µ³ ñÓñ ³ ñÅ»ùÁ å »ï ù ¿ Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË ³ ÝÇ 

º íñáå ³ Ï³ Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ñ³ Ù³ ñÅ»ù Ù»ÍáõÃÛ³ ÝÁ: 

2. ² å ³ éùÝ»ñÇ, ·»ñ³ í×³ ñÝ»ñÇ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ Ýí³ ½»óáõÙÝ áõ ãí×³ ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÇ 

Ýí³ ½»óáõÙÁ, áñÁ óáõÛó Ïï ³  Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñÇó ãÑÇÙÝ³ íáñí³ Í Éñ³ óáõóÇã Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

å ³ ñï ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ ï ³ ñ»Éáõ ³ ñ³ ï ³ íáñ ÷ áñÓÇó Ññ³ Å³ ñí»Éáõ ¨ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ Çñ³ ½»Ï»Éáõ 

÷ áñÓÇ Ý»ñ¹ñÙ³ Ý Ù³ ëÇÝ, 

3. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ¹ñ³ Ï³ Ý ·Ý³ Ñ³ ï ³ Í Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñÇ Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ: 

4. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ ï ³ ñíáÕ ÷ á÷ áË áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Éñ³ óáõÙÝ»ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ, ÇÝãÁ 

óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë, Ã» áñù³ Ý ³ ÝÏ³ ï ³ ñ ¿ ¹»é Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ· Çñ³ í³ Ï³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙÁ, 

5. ¾ É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ Ý³ Ïáí Ý»ñÏ³ Û³ óíáÕ Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ ÛÉ ÷ ³ ëï ³ ÃÕÃ»ñÇ 

Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ, áñÇ ³ í»É³ óáõÙÁ íÏ³ ÛáõÙ ¿ Ñ³ ñÏ³ ï áõ–Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ï »ëáõã ß÷ áõÙÝ»ñÇ Ýí³ ½Ù³ Ý ¨ 

Ïáéáõå óÇáÝ éÇëÏ»ñÇ Ýí³ ½Ù³ Ý Ù³ ëÇÝ, 

6. Ð³ ñÏ³ ï áõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µáÕáù³ ñÏí³ Í Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÇó Ñû·áõï  

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ Ï³ Û³ óí³ Í í×ÇéÝ»ñÇ ¨ Ï³ ë»óí³ Í Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ 

Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ: ò áõó³ ÝÇßÁ óáõÛó ¿ ï ³ ÉÇë Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ ³ Ý³ ã³ éáõÃÛ³ Ý ³ ëï Ç×³ ÝÁ: 
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´ Ý³ Ï³ Ý³ µ³ ñ, ³ Ûë ·Ý³ Ñ³ ï ³ Ï³ ÝÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³ Í ¿ Ý³ ¨ ¹³ ï ³ Çñ³ í³ Ï³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç 

Ï³ Û³ óí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ: 

Ð/Ð ò áõó³ ÝÇßÝ»ñ 2012Ã . 2013Ã . 2014Ã . 2015Ã . ÑáõÝí³ ñ-ÑáõÝÇë 

  ÐÜ ²  150 015,7 168 563,6 188 840,3 83 535,8 

 À Ý¹³ Ù»ÝÁ å »ï ³ Ï³ Ý µáõÛç»Ç »Ï³ Ùáõï Ý»ñ 28 755,6 27 919,3 31 485,4 13 

067,6 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 19,2 16,6 16,7 15,6 

1 Ð³ ñÏ»ñ, ï áõñù»ñ ¨ å ³ ñï ³ ¹Çñ 

ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ³ Ý í×³ ñÝ»ñ 26 309,4 26 347,2 30 210,4 12 818,0 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 91,5 94,4 96,0 98,1 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 17,5 15,6 16,0 15,3 

1,1 Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñ 18 534,5 17 884,4 29 795,7 12 629,8 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 64,5 64,1 94,6 96,6 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 12,4 10,6 15,8 15,1 

 áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ 8 685,9 9 386,5 17 763,5 9 290,9 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ Ñ³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 46,9 52,5 59,6 73,6 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 5,8 5,6 9,4 11,1 

 ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ 9 848,6 8 497,9 12 032,2 3 338,9 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ Ñ³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 53,1 47,5 40,4 26,4 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 6,6 5,0 6,4 4,0 

1,2 ä »ï ³ Ï³ Ý ï áõñù 401,8 407,3 414,7 188,2 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 1,4 1,5 1,3 1,4 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 0,3 0,2 0,2 0,2 

1,3 ä ³ ñï . ëáó. í×³ ñÝ»ñ 7 373,1 8 055,5     

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 25,6 28,9     

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 4,9 4,8     

2 ä ³ ßï áÝ³ Ï³ Ý ¹ñ³ Ù³ ßÝáñÑÝ»ñ 1 000,0       

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 3,5       

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 0,7       

3 ² ÛÉ »Ï³ Ùáõï Ý»ñ 1 446,2 1 572,1 1 275,0 249,6 

 Ø ³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ »Ï³ Ùáõï Ý»ñáõÙ, % 5,0 5,6 4,0 1,9 

 Ð³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -ÇÝ, % 1,0 0,9 0,7 0,3 

 

² ÕÛáõë³ Ï 1 

2012-2015ÃÃ . ÈÔ Ð å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç »Ï³ Ùáõï Ý»ñÁ ¨ ï »ë³ Ï³ ñ³ Á ÏßÇéÁ ÐÜ ² -áõÙ  (ÙÉÝ ¹ñ³ Ù)  

ÞáõÏ³ Û³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ µÛáõç»Ý Ñ³ Ý¹»ë ¿ ·³ ÉÇë áñå »ë ýÇÝ³ Ýë³ í³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç ·ÉË ³ íáñ ¨ ³ é³ ç³ ï ³ ñ ûÕ³ Ï: À Ý¹ áñáõÙ ՝ µÛáõç»Ç »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ ³ éÛáõÍÇ µ³ ÅÇÝÝ 

³ å ³ ÑáííáõÙ ¿ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ Ñ³ ßíÇÝ: ¸ ³  ¨ë Ù»Ï ³ Ý·³ Ù ÑÇÙÝ³ íáñáõÙ ¿, áñ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ³ óÙ³ Ý áõÕÕáõÃÛ³ Ùµ Ï³ ï ³ ñíáÕ ÙÇçáó³ éáõÙÝ»ñÁ 

Ñ³ ï áõÏ Ï³ ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ² ÕÛáõë³ ÏÝ 1–áõÙ Ý»ñÏ³ Û³ óí³ Í »Ý ÈÔ Ð å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç 

»Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ Ï³ éáõóí³ ÍùÁ, ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÝ»ñÁ ¨ ÐÜ ² –Ç ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ: 

ÐÜ ² -Ç ÝÏ³ ï Ù³ Ùµ Ñ³ ñÏ»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßéÇ áã µ³ ñÓñ Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÁ Ñ³ ï áõÏ ¿ ³ ÝóáõÙ³ ÛÇÝ 

ï Ýï »ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ñ»Ã» µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇÝ: ¶áñÍÝ³ Ï³ ÝáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñ/ÐÜ ²  

óáõó³ ÝÇßÇ íñ³  ³ ½¹áõÙ »Ý ï ³ ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñ: ÈÔ Ð-áõÙ ³ Û¹ óáõó³ ÝÇßÇ íñ³  ³ ½¹áÕ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý 

·áñÍáÝÝ»ñÁ Ñ»ï ¨Û³ ÉÝ »Ý՝  
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 áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ /ÐÜ ²  Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ,  

 ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ /ÐÜ ²  Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ,  

 ëï í»ñ³ ÛÇÝ ¹³ ßï Ç ³ éÏ³ ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ é³ çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÝÏ³ ñ³ ·ñáõÙ ¿ ßñç³ Ý³ éáõÃÛáõÝáõÙ 

Ï³ ÝË ÇÏ ¹ñ³ ÙÇ ¨ ÐÜ ²  Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛ³ Ùµ,  

 Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ ³ ×Ç ï »Ùå Á:  

Ð³ ñÏÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³ ·ñáÕ ¨ ³ ÛÝ ÁÝ¹Ñ³ Ýñ³ óÝáÕ áõ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ 

Ñ³ Ù»Ù³ ï áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏÇñ³ éíáÕ óáõó³ ÝÇßÝ»ñÇó ¿ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ ¨ áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ ï áÏáë³ ÛÇÝ 

Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛ³ Ý óáõó³ ÝÇßÁ, áñÁ å ³ ï Ï»ñ³ óáõÙ ¿ ï ³ ÉÇë Ñ³ ñÏÙ³ Ý ³ ñ¹³ ñ³ óÇáõÃÛ³ Ý ëÏ½µáõÝùÇ 

ÏÇñ³ éÙ³ Ý Ù³ ëÇÝ: à ñù³ Ý µ³ ñÓñ ÉÇÝÇ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ Ù³ ëÝ³ µ³ ÅÇÝÁ, ³ ÛÝù³ Ý å ³ Ï³ ë 

áõß³ ¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ ñÓí³ Í ÏÉÇÝÇ Ñ³ ñÏÙ³ Ý ³ ñ¹³ ñáõÃÛ³ Ý ëÏ½µáõÝùÇ å ³ Ñå ³ ÝÙ³ ÝÁ, ù³ ÝÇ áñ 

³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÁ Ý»ñ³ éíáõÙ »Ý ³ å ñ³ ÝùÝ»ñÇ áõ Í³ é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ Ù»ç` Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ µ»éÁ 

ï »Õ³ ÷ áË »Éáí ëå ³ éáÕÝ»ñÇ íñ³ , áñÇ ·»ñ³ ÏßÇé Ù³ ëÁ ³ ½·³ µÝ³ ÏãáõÃÛáõÝÝ ¿: 

Æ Ýãå »ë ï »ëÝáõÙ »Ýù ³ ÕÛáõë³ Ï 1-Çó  2015Ã . 1-ÇÝ ÏÇë³ ÙÛ³ ÏáõÙ ³ ×»É ¿ áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ/ÐÜ ²  

óáõó³ ÝÇß̀  Ï³ ½Ù»Éáí 11.1%  ¨ ÙÇ³ Å³ Ù³ Ý³ Ï Ýí³ ½»É ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñ/ÐÜ ²  óáõó³ ÝÇßÁ` Ï³ ½Ù»Éáí 

4.0 %:  

Ü áñ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³ íáñÙ³ Ý ëÏ½µÝ³ Ï³ Ý ÷ áõÉáõÙ å »ï ³ Ï³ Ý µÛáõç»Ç Ñ³ Ù³ ñ áñå »ë 

»Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý ³ ÕµÛáõñ Í³ é³ ÛáõÙ ¿ñ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÁ, áñÁ, Ù»ñ Ï³ ñÍÇùáí, ûµÛ»Ïï Çí ¿, 

ù³ ÝÇ áñ ¹ñ³ Ýù ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ëÕáõÃÛ³ Ý å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñáõÙ ³ é³ í»É Ñ³ çáÕáõÃÛ³ Ùµ »Ý 

Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ Ï³ ï ³ ñ»É µÛáõç»Ç Ñ³ Ù³ ÉñÙ³ Ý ¹»ñÁ: ö³ ëï áñ»Ý, ³ Û¹ ÷ áõÉáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ µ»éÇ 

Í³ ÝñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ÁÝÏÝáõÙ ¿ µÝ³ ÏãáõÃÛ³ Ý ³ é³ í»É ùÇã ³ å ³ Ñáíí³ Í Ë ³ í»ñÇ íñ³ : 

ê ³ Ï³ ÛÝ å »ï ù ¿ Ýß»É, áñ ³ Û¹ Çñ³ íÇ×³ ÏÇ »ñÏ³ ñ³ ï ¨ ß³ ñáõÝ³ ÏáõÙÁ Ï³ ñáÕ ¿ Ë Çëï  íï ³ Ý·³ íáñ 

¹³ éÝ³ É »ñÏñÇ Ñ³ Ù³ ñ, ³ é³ í»É ¨ë ³ ÛÝ å ³ ñ³ ·³ ÛáõÙ, »ñµ ¹ñ³ Ýù ã»Ý Ï³ ñáÕ³ ÝáõÙ ³ Ý·³ Ù 

³ ÙµáÕçáõÃÛ³ Ùµ ³ å ³ Ñáí»É å »ï áõÃÛ³ Ý ³ é³ í»É Ï³ ñ¨áñ ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»ñÇ ýÇÝ³ Ýë³ Ï³ Ý 

³ å ³ Ñáíí³ ÍáõÃÛ³ Ý Ë Ý¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: ² ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  ßáõÏ³ Û³ Ï³ Ý ï Ýï »ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ 

µÛáõç»Ç »Ï³ Ùï ³ ÛÇÝ Ù³ ëÁ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ Ó¨³ íáñíáõÙ ¿ Çñ³ í³ µ³ Ý³ Ï³ Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³ Ï³ Ý ³ ÝÓ³ ÝóÇó 

·³ ÝÓíáÕ áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ, ³ ÛëÇÝùÝ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ¨ Ó»éÝ³ ñÏ³ ï ÇñáõÃÛ³ Ý Ñ³ ñÏÙ³ Ý Ñ³ ßíÇÝ :  

Ð³ Ýñ³ å »ï áõÃÛ³ Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·áõÙ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßéÇ 

³ ëï Ç×³ Ý³ Ï³ Ý ¨ áã Ã» Ïï ñáõÏ Ïñ×³ ï áõÙÁ, Ù»ñ Ï³ ñÍÇùáí, å »ï ù ¿ ¹³ éÝ³  ï Ýï »ë³ Ï³ Ý 

í»ñ³ ÷ áË áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ Ï³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

¶Í³ å ³ ï Ï»ñ 1 

2013Ã . ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ áõÕÕ³ ÏÇ ¨ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -áõÙ, % 

Ð³ Ù»Ù³ ï áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ Ýßí»É ¿, áñ 2013Ã . º Ø  »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ² Ø Ü -áõÙ áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ ¨ 

³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÝ»ñÇ Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ÐÜ ² -áõÙ ÙÇçÇÝÁ Ï³ ½Ù»É ¿ 38% ¨ 

28.4%, ³ ÛëÇÝùÝ` ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ÐÜ ² -áõÙ ·»ñ³ ÏßéáõÙ »Ý áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÁ, ÇëÏ ¹ñ³  

í×³ ñáÕÁ ·áñÍ³ ñ³ ñ Ñ³ ï í³ ÍÝ ¿։  

² ñï ³ ë³ ÑÙ³ ÝÛ³ Ý ÷ áñÓÇ ¨ íÇ×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ï íÛ³ ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³  Çñ³ Ï³ Ý³ óí³ Í 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷ ³ ëï áõÙ »Ý Ï³ ñ¨áñ ÙÇ ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛáõÝ, Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ áñÇ ½³ ñ·³ ó³ Í 

»ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ »Ï³ Ùáõï Ý»ñÇ Ù»ç ·»ñ³ ÏßéáÕ ¿ áõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ, ÇëÏ ½³ ñ·³ óáÕ Ï³ Ù ÃáõÛÉ 

½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ՝ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ ï »ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇéÁ: Ü Ï³ ñ³ ·ñí³ Í ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛ³ Ý 

íÇ×³ Ï³ ·ñ³ Ï³ Ý ÑÇÙÝ³ íáñáõÙÁ ½»ï »Õí³ Í ¿ ëï áñ¨ Ý»ñÏ³ Û³ óíáÕ ³ ÕÛáõë³ ÏáõÙ: Ü Ï³ ñ³ ·ñí³ Í 

ûñÇÝ³ ã³ ÷ áõÃÛ³ Ý µ³ ó³ ï ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ Û³ ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÝáõÙ, áñ ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Ç 

ï ³ ñµ»ñáõÃÛáõÝ ½³ ñ·³ óáÕ ¨ ÃáõÛÉ ½³ ñ·³ ó³ Í »ñÏñÝ»ñÇ՝ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý, Ñ»ï ¨³ µ³ ñ ¨ ÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

»Ï³ Ùï Ç Ù³ Ï³ ñ¹³ ÏÝ ³ ÝÑ³ Ù»Ù³ ï  µ³ ñÓñ ¿:  

² ÕÛáõë³ Ï 2 

à õÕÕ³ ÏÇ ¨ ³ ÝáõÕÕ³ ÏÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ Ñ³ ñ³ µ»ñ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ óáõÙ 
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ÈÔ Ð  ÏáÕÙÇó Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ Ñ³ ñ¬Ï³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ³ é³ ÝÓ-Ý³ Ñ³ ï áõÏ ï »ÕÝ áõ ¹»ñÁ 

áñáß»Éáõ ¨ ·Ý³ Ñ³ ï »Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ³ ÝÑ¬ñ³ Å»ßï  ¿ Ï³ ñ¨áñ»É Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃÛ³ Ý 

ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓÇ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÏÇñ³ éÙ³ Ý ÷ ³ ë¬ï ³ óÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ:  

¼³ ñ·³ ó³ Í µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇÝãå »ë Ý³ ¨ ³ ÝóáõÙ³ ÛÇÝ ï Ý-ï »ëáõÃÛ³ Ùµ ½·³ ÉÇ Ãíáí »ñÏñÝ»ñáõÙ 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕ¬ÙÇó Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»¬ñÇ ·»ñ³ ÏßÇé Ù³ ëÁ, Ù³ ëÝ³ íáñ³ ¬å »ë' 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ¬Ý»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ áõ Ùß³ ÏáõÙÁ, ³ ÝÓ¬Ý³ Ï³ Ý Ñ³ ßÇíÝ»ñÇ ù³ ñï »ñÇ 

í³ ¬ñáõÙÁ, Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ñáõÃ¬Û³ Ý áÉáñï Ç µáÉáñ ·áñÍ³ éáõÛÃÝ»¬ñÇ Çñ³ Ï³ Ý³ óáõÙÁ (Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ñë¬ÏáÕáõÃÛáõÝ, Ï³ Ù»ñ³ É áõëáõÙÝ³ ëÇ¬ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·³ ÝÓáõÙÝ»ñ ¨ ³ ÛÉÝ), Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇÝ ï ³ ñµ»ñ 

Í³ ¬é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ ï áõóáõÙÁ (Í³ ¬Ýáõó³ ·ñ»ñÇ ï ñ³ Ù³ ¹ñáõÙ, ÷ ³ ëï ³ ÃÕÃ³ ßñç³ Ý³ éáõÃÛáõÝ ¨ 

³ ÛÉÝ) Çñ³ Ï³ Ý³ óíáõÙ »Ý ³ íï áÙ³ ï ³ ó¬í³ Í (¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ) »Õ³ Ý³ Ïáí: ² Ûëå »ë, ûñÇÝ³ Ï' ² Ø Ü -áõÙ 

Ñ³ ßí»ï -íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 95%-Á, »íñáå ³ Ï³ Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ' ÙÇçÇÝÁ 60%-Á, Ô ³ ½³ Ë ëï ³ ÝáõÙ' 75%-Á, è ¸ -

áõÙ' 45%-Á  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÇÝÝ»ñÇÝ »Ý Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ » Õ³ Ý³ Ïáí: 

ü ñ³ ÝëÇ³ ÛáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñ³ ß¬í»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ ÝÓÝáõÙÁ Ï³ -ï ³ ñíáõÙ ¿ áõÕÇÕ ÇÝï »ñÝ»ï Ç 

ÙÇ¬çáóáí: î³ ñ»óï ³ ñÇ ü ñ³ ÝëÇ³ ÛáõÙ ³ í»É³ ÝáõÙ ¿ ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ ¬Ý³ Ïáí Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ¬Ý»ñ Ñ³ ÝÓÝáÕ ù³ Õ³ ù³ óÇÝ»ñÇ ÃÇ¬íÁ: Þáõñç 7.5 ÙÉÝ Ñ³ ñÏ³ ï áõÝ»ñ Éñ³ óÝáõÙ ¨ 

Ñ³ ÝÓÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï »É»ÏáÙáõÝÇ Ï³ óÇáÝ Ï³ å Ç ÙÇçáóáí: Ð³ ñÏ»ñÁ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ 

Ñ³ ßí»É ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ Ý³ Ïáí, ÁÝï ñ»Éáí ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¹³ ßï Á, Éñ³ óÝ»Éáí í³ Ý¹³ ÏÝ»ñÁ, 

å ³ ï ³ ëË ³ Ý»Éáí Ñ³ ñó»ñÇÝ: À Ý¹ áñáõÙ' Ñ³ ñÏ»ñÇ Ñ³ ßíáõÙÁ Ï³ ñ»ÉÇ ¿ Ï³ ï ³ ñ»É ÇÝãå »ë ÁÝÃ³ óÇÏ ßñ-

ç³ ÝáõÙ, ³ ÛÝå »ë ¿É ³ å ³ ·³  Å³ ¬Ù³ Ý³ Ï³ ßñç³ ÝÇ Ñ³ Ù³ ñ: ü ñ³ Ý¬ëÇ³ Ý ÏÇñ³ éáõÙ ¿ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

í»×»¬ñÇ Ý³ Ë ³ ¹³ ï ³ ñ³ Ý³ Ï³ Ý Ï³ ñ·³ ¬íáñÙ³ Ý ÇÝëï Çï áõï Á: ü ñ³ ÝëÇ³ ÛáõÙ Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ 

ëï áõ·áõÙÝ»ñÝ Çñ³ ¬Ï³ Ý³ óíáõÙ »Ý Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ï »ëãáõ¬ÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ ë»ÝÛ³ ÏÝ»ñáõÙ (Ï³ Ù»ñ³ É 

ëï áõ·áõÙÝ»ñ): 

 

ò áõó³ ÝÇßÝ»ñ 2015Ã . 1-ÇÝ »é. 2014Ã . 1-ÇÝ »é. î³ ñµ»ñáõÃÛáõÝ 

   µ³ ó. Ñ³ ñ. 

À Ý¹³ Ù»ÝÁ Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáÕÝ»ñÇ ù³ Ý³ Ï 4200 2870 1330 46 

¾ É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ Ý³ Ïáí Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáÕÝ»ñÇ ù³ Ý³ Ï 4069 2411 1658 69 

î»ë³ Ï³ ñ³ ñ ÏßÇé 97 84 13   

² ÕÛáõë³ Ï 3 

2014-2015ÃÃ .  ÈÔ Ð-áõÙ ¾ É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ Ý³ Ïáí Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³ Û³ óÝáÕÝ»ñÇ  ù³ Ý³ ÏÁ 

Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ¬ñ³ ñáõÃÛ³ Ý ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ÷ áñÓÁ íÏ³ ÛáõÙ ¿̀  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ í³ ñã³ ñ³ ¬ñáõÃÛáõÝÝ 

³ íï áÙ³ ï ³ óÝáÕ Í³ é³ ¬ÛáõÃÛ³ Ý ¹»ñÇ Ï³ ñ¨áñíáõÃÛáõÝÁ: Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ áÉáñï áõÙ ÈÔ Ð Ï³ é³ í³ ñáõÃÛ³ Ý 

ÏáÕÙÇó í»ñçÇÝ ï ³ ñÇ¬Ý»ñÇÝ Ùß³ ÏíáÕ ¨ Çñ³ Ï³ Ý³ óíáÕ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛáõÝÁ ÏáÕÙÝáñáßí³ Í ¿ »Õ»É 

Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ ¬Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍÙ³ ÝÝ áõ Ñ³ ñÏ³ Ñ³ í³ ùÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÇ 

³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ³ óÙ³ ¬ÝÁ:  

 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝí³ ñÇ 1-Çó  ÙÇ³ ëÝ³ Ï³ Ý »Ï³ Ùï ³ ÛÇÝ Ñ³ ñÏÇ Ñ³ ßí³ ñÏÝ»ñÁ ¨  ·ñ³ ÝóÙ³ Ý 

Ñ³ Ûï »ñÝ Ý»ñÏ³ Û³ óíáõÙ »Ý µ³ ó³ é³ å »ë ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ »Õ³ Ý³ Ïáí: Æ Ýãå »ë ï »ëÝáõÙ »Ýù 

ï ³ ñ»óï ³ ñÇ ³ í»É³ ÝáõÙ ¿ ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Çó û·ï íáÕÝ»ñÇ ù³ Ý³ ÏÁ: 2015Ã . 1-ÇÝ 

»é³ ÙëÛ³ ÏÇ ï íÛ³ ÉÝ»ñáí ÈÔ Ð-áõÙ  Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿É»Ïï ñáÝ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Çó û·ï íáõÙ »Ý 

Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ 97 %-Á`  Ý³ Ë áñ¹ ï ³ ñí³  84 %-Ç  ÷ áË ³ ñ»Ý: 

² Ûëå Çëáí` ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï³ ÝáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ ÝÑñ³ Å»ßï  ¿ 

Çñ³ Ï³ Ý³ óÝ»É. 

1. Ð³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ ëå ³ ¬ë³ ñÏÙ³ Ý áñ³ ÏÇ µ³ ñÓñ³ óáõÙ, ÇÝ¬ãÁ ÏÑ³ Ý·»óÝÇ Ñ³ ñÏ»ñÇ Ï³ Ù³ íáñ 

í×³ ñÙ³ Ý ëÏ½µáõÝùÇ ³ ñÙ³ ï ³ ¬íáñÙ³ ÝÁ, áñÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, »ÝÃ³ ¹¬ñáõÙ ¿' 
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 Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇÝ Ù³ ¬ï áõóíáÕ Í³ é³ ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýáñ áõÕÇÝ»ñÇ ë³ ÑÙ³ ÝáõÙ, áñáÝù 

Ï³ ¬å ³ Ñáí»Ý Ñ³ ßí»ï íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Û³ óÙ³ Ý ó³ Íñ Í³ Ë ë»ñ ¨ µ³ ñÓñ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛáõÝ, 

 Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇ Çñ³ ¬½»ÏÙ³ Ý ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  Ñ³ Ù³ Ï³ ñ¬·Ç ³ å ³ ÑáíáõÙ, 

 Ñ³ ÝñáõÃÛ³ Ý Ñ»ï  ³ ñ¹Ûáõ¬Ý³ í»ï  Ñ³ Ù³ ·áñÍ³ ÏóáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙ: 

2. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ Ù³ ñÙÝÇ ÑÇÙÝ³ ¬Ï³ Ý µÇ½Ý»ë ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ í»ñ³ -Ï³ ½Ù³ Ï»ñå áõÙ, áñÁ 

»ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿' 

 ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý Ýáñ ï »Ë ¬ÝáÉá·Ç³ Ý»ñÇ ÏÇñ³ éáõÙ, 

 Ý»ñùÇÝ Ï³ é³ í³ ñÙ³ Ý Ñ³ ¬Ù³ Ï³ ñ·Ç ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï áõÃÛ³ Ý µ³ ñÓñ³ óáõÙ: 

3. Ð³ ñÏ³ ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³ Ý Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³ éáõÙ, áñÁ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃÛáõÝ 

Ïï ³  ëï áõ·áõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³ óÁ ¹³ ñÓÝ»É ³ é³ í»É Ñ³ ëó»³ Ï³ Ý: ê ³ , Çñ Ñ»ñÃÇÝ, »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿' 

 ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Ñë¬ÏáÕáõÃÛ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙ, 

 Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ å ³ ñï ³ íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ ñÏ³ ¹Çñ ·³ ÝÓÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ, 

 Ñ³ ñÏ»ñÇ í×³ ñáõÙÇó Ë áõë³ ¬÷ »Éáõ ¹»å ù»ñÇ µ³ ó³ Ñ³ Ûï Ù³ Ý Ù»-Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ, 

 ûå »ñ³ ï Çí-Ñ»ï ³ Ë áõ½³ Ï³ Ý ·áñÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ Ï³ ï ³ ñ»É³ ¬·áñÍáõÙ: 

4. ê ³ ñ¹Ï³ ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ ñ¹ÛáõÝ³ í»ï  Ï³ é³ í³ ñáõÙ, Ý»ñ¬ùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³ Ý Ù»Ë ³ ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ, ÇÝãÁ Ïû·ÝÇ µ³ ñÓñ³ óÝ»É ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ³ ñ¹Ûáõ¬Ý³ í»ï áõÃÛáõÝÁ, µ³ ñÓñ³ óÝ»É 

Ñ³ ñÏ í×³ ñáÕÝ»ñÇÝ Ù³ ï áõóíáÕ Í³ é³ ¬ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ ÏÁ, Ñ³ ñÏ í×³ ¬ñáÕÝ»ñÇ ·áÑáõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ: 

ê ³ , Çñ Ñ»ñÃÇÝ, »ÝÃ³ ¹ñáõÙ ¿' 

 Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Í³ é³ ÛáÕÝ»ñÇ å ³ ñï ³ ¹Çñ í»ñ³ å ³ ï ñ³ ëï Ù³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙ, 

 Ñ³ ñÏ³ ÛÇÝ Í³ é³ ÛáÕÝ»ñÇ Ë ñ³ Ë áõëÙ³ Ý ¨ å ³ ßï áÝ»³ Ï³ Ý ³ é³ çË ³ Õ³ óÙ³ Ý Ñ³ Ù³ Ï³ ñ·Ç 

Ï³ ï ³ ñ»É³ ·áñÍáõÙ, 

 ÙÇç³ ½·³ ÛÇÝ ³ é³ ç³ ï ³ ñ ÷ áñÓÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³ ' Ý»ñùÇÝ ÑëÏá¬ÕáõÃÛ³ Ý ¨ í»ñ³ ÑëÏáÕáõÃÛ³ Ý 

·áñ¬ÍÁÝÃ³ óÝ»ñÇ µ³ ñ»É³ íáõÙ:  

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ. 

¼³ í»Ý Ø Çñ½áÛ³ Ý - ԱրՊՀ  ü ÇÝ³ Ýë³ Ñ³ ßí³ ÛÇÝ ³ ÙµÇáÝ, ü ÇÝ³ ÝëÝ»ñ, ¹ñ³ Ù³ ßñç³ Ý³ éáõÃÛáõÝ ¨ 

í³ ñÏ» Ù³ ëÝ³ ·Çï áõÃÛ³ Ý   III ÏáõñëÇ  ³ ëå Çñ³ Ýï : 

 

 

Ðá¹í³ ÍÁ ï å ³ ·ñáõÃÛ³ Ý ¿ »ñ³ ßË ³ íáñ»É Ë Ùµ³ ·ñ³ Ï³ Ý ÏáÉ»·Ç³ ÛÇ ³ Ý¹³ Ù,   

տ.·.¹. ÐÐ ¶² ²  ³ Ï³ ¹»ÙÇÏáë, Úáõ.Ø . ê áõí³ ñÛ³ Ýը: 
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