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վերլուծական կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Գլխավոր խմբագիր՝ ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
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Մարտին Գիլավյան, Վալերի Միրզոյան, Վալերի Թունյան,
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ

ԱԴԱՆԱՅԻ 1909 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՂԵՌՆԻ ՔՆՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Բանալի բառեր – Ադանա,Կիլիկիա, եղեռն, հայեր, թուրքեր, իթթիհաթականներ, Դաշնակցություն, շերիաթչիական շարժում, Սահմանադրություն,
Աբդուլ Համիդ, ինքնապաշտպանություն, տեղեկագիր:
Ադանայի 1909 թ. եղեռնին բազմաթիվ անդրադարձներ են եղել: Չնայած դրան, այս իրադարձությոuններին անդրադառնալը կարևորում ենք
երկու տեսանկյունից. Առաջին. Կիլիկիայի իրադարձությունները լուսաբանելը նպաստավոր է Սահմանադրությունից հետո իթթիհաթականների`
հայ քաղաքական ուժերի նկատմամբ որդեգրած անկեղծության աստիճանը լուրջ հաշվեկշռի ենթարկելու տեսանկյունից:
Երկրորդ. Ադանայի ջարդերը պետք է հայ քաղաքական և հոգևոր ուժերին ստիպեին ավելի զգուշավոր կեցվածք որդեգրել նրանց նկատմամբ:
Երրորդ. այդ դեպքերի իրական գնահատականը պետք է հայ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերին ստիպեր մտածելու, որ ամուլ են լինելու երիթտուրքական ուժերի հետ
անկեղծ համագործակցության ջանքերը թե խորհրդարանում և թե դրանից
դուրս:
Ընդհանրապես Ադանայի իրադարձությունների պատճառներ համարվել են հետևյալները.
Առաջին. Դրանք կազմակերպել է Աբդուլ Համիդը 1909 թ. մարտի 31-ի
հետադիմական կամ շերիաթչիական շարժման օրերին, երբ մի պահ փորձեց հետ գրավել իշխանությունը:
Երկրորդ. Այդ ջարդերը կազմակերպել են երիտթուրքերը(հասկանալ
իթթիհատականները)` դարձյալ օգտվելով շերիաթչիական շարժման
ստեղծած իրավիճակից:
Երրորդ. Կիլիկիայի դեպքերը պայմանավորված էին տեղի թուրք
տարրերի կողմից` հայերի տնտեսական առավելությունները նվազեցնելու
ձգտումներով:
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Պատմաբան Հրաչիկ Սիմոնյանը, որը ստվարածավալ մի մենագրություն է նվիրել Կիլիկիայի 1909 թ. ապրիլյան իրադարձություններին1 և դրանք
ավելի համառոտ ներկայացրել է մեկ այլ աշխատության մեջ2, Կիլիկիայի աղետի հետևյալ պատճառներն է մատնանշում: Ըստ նրա` Կիլիկիայի «հայության 1909 թ. ապրիլյան աղետի հիմնական պատճառներն էին».
1. Հայերի և թուրքերի միջև փոխադարձ անվստահությունը,
2. Մուսուլմանական կրոնամոլությունը,
3. Թուրքական ազսգայնամոլությունը,
4. Հայ գաղթական գյուղացիների մի մասի վերադարձը,
5. Հայերի պարծենկոտությունն ու ցուցադրական արարքները,
6. Ինյքնապաշտպանության նկատմամբ հայի ցուցադրած անհոգությունը,
7. Կիլիկիայի թուրքական վարչախմբի գործունեությունը,
8. Տեղաբնակ հայերի տնտեսական համեմատաբար բարվոք վիճակը3:
Նա այս պատճառները փորձում է առանձին-առանձին հիմնավորել:
Ցանկանում ենք նշել, որ պատճառների որոնման իր ջանքերում Հր. Սիմոնյանը իրեն դրսևորում է որպես ապաքաղաքական պատմաբան, որը
շատ դրվատելի է: Բայց դրանցում նաև կան առանձնացված այնպիսիները,
որոնք, կարծում ենք, խորությամբ չեն հիմնավորվում: Այսպես, առաջին
պատճառը նա համարում է այն, որ քրդերը և թուրքերը չէին կարող հանդուրժել Սահմանադրության բերած հավասարությունը իրենց և հայերի
միջև և «չէին պատկերացնում, որ իրենք կարող են պատժվել երեկվա
ստրուկ ռայային կողոպտելու, նույնիսկ սպանելու կամ նման ուրիշ չնչին
բաների համար: Այդպիսի հեռանկարը նրանք ընկալում էին որպես ողբերգություն, շարիաթով իրենց շնորհած բացառիկ իրավունքների կոպտագույն խախտում»:4
Հ. Սիմոնյանի հետ ընդհանուր առմամբ կարելի է համաձայնել: Բայց
չպետք է նաև անտեսել, որ կիլիկիահայությունը մինչև Սահմանադրությունը տնտեսապես կախյալ չէր թուրքերից և քրդերից ,այլ՝ ընդհակառակն`
ուներ բազում առավելություններ: Ուրեմն նրանց նպատակը հայերին առավելություններից զրկելն էր: Բացի այդ, այստեղ կարևոր դեր ուներ նաև
կրոնական անհանդուրժողականությունը, որի մասին գրում է անվանի
պատմաբանը: Բայց եթե ջարդերի առումով մեծ դեր է կատարել մուսուլմանական կրոնամոլությունը, կարծում ենք այստեղ իր դերն է ունեցել վեՏե´ս Սիմոնյան Հ., Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909 թ. ապրիլ),
Երևան, 2009:
2 Տե´ս նույնի` Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք 4, Երեւան, 2010, էջ 4–48:
3 Նույն տեղում, էջ 6–12:
4 Նույն տեղում, էջ 7:
1
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րականգնվելու ձգտող վարչակարգը՝ հանձին Աբդուլ Համիդի: Այդ են հասատատում նրա հետևյալ տողերը` «Հատկապես եռանդուն քարոզչություն
էին մղում մուսուլման հոգևորականները, որոնք ամբոխին գրգռում էին
«սուրբ կրոնին սպառնացող վտանգների», «երկրագնդի վրա Ալլահի շուքը
հանդիսցող սուլթան-խալիֆի աստվածատուր իրավունքների բռնաբարվածության», սահմանադրական կարգերի պատճառով երկրի մոտալուտ
կործանման ու նման սադրական ելույթներով»1:
Արդյո՞ք կարելի է կիսել Հր. Սիմոնյանի այն տեսակետը, որ ջարդերի
երրորդ պատճառը թուրքական ազգայնամոլությունն էր: Հարկավ կարելի
է, բայց այն վերապահությամբ, որ այդ օրերի համար դժվար է վերջնականպես պնդել, որ «իթթիհադն իրեն ծառայեցրեց աբդուլհամիդյան ռեժիմի
պաշտոնական գաղափարախոսությունը` համիսլամականությունը»2:
Իթթիհաթականները, որոնք այդ օրերին ավել շատ ունեին սեփական
իշխանությունն ամրապնդելու խնդիր, հազիվ թե մտածեին համիսլամականության գաղափարախոսություն որդեգրելու մասին, մանավանդ, որ
պայքարում էին դրա գաղափարախոս Համիդի ռեժիմի վերջնական տապալման համար: Համենայն դեպս գոնե իրենց իշխանությունը կորցնելու
վտանգի պայմանններում:
Չենք կարծում նաև, որ ջարդերի լուրջ պատճառ էր հայ գաղթական
գյուղացիների վերադարձը Կիլիկիա, որոնք հավատ էին ընծայել Սահմանադրության կարգախոսներին: Այն քանակի հայեր չէին վերադարձել, որ
կարողանային ազդել տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերի վրա:
Մանավանդ, որ Հր. Սիմոնյանն ինքն էլ է գրում, որ «Կ. Պոլսի երիտթուրքական կառավարությունը մուսուլման վերաբնակների տարհանման հարցը
1908 թ. վերջին ընդհանրապես հանել էր օրակարգից (Ըստ նրա, մինչև այդ
այն մի քանի գյուղերից քրդերին տեղահանելով` նրանց բնակավայրերը
տվել էր հայերին – Ա․Ն․)»3:
Բավական տրամաբանական ենք համարում Կիլիկիայի աղետի
պատճառների Հր. Սիմոնյանի կողմից երկու մատնանշում, որոնցից մեկը
հայերի պարծենկոտությունն ու ցուցադրական արարքներն էին, իսկ մյուսը` ինքնապաշտպանության նկատմամբ ցուցաբերած անհոգությունը: Իսկապես սահմանադրությունից հետո Օսմանյան կայսրության շատ վայրերում հայ քաղաքական ղեկավարները, ընդ որում Հր. Սիմոնյանը մատնանաշում է դաշնակցականներին, բայց վերջիններիս չէին զիջում նաև
հնչակյաննները, պարծենում էին, որ իրենք են առաջինը դուրս եկել Համիդի վարչակարգի դեմ և առաջ բերել Սահմանադրությունը: Սա գրգռում էր
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, էջ 8:
3 Նույն տեղում, էջ 8‒9:
1
2
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մահմեդական տարրերին: Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Լեոն` հայ քաղաքական ղեկավարները «իրենք ալ քշուեցան հոսանքէն, իրենք ալ խելագարված` առաջ նետուեցան պարապ սնոտի ցոյցերու եւ կեցցէներու անձնատուր»1:
Եվ ընդհանուր ոգևորության մեջ անտեսվեց երկու կարևորագույն
հանգամանք. առաջին` լրիվ երկրորդական պլան մղվեց հայության ինքնապաշտպանության խնդիրը, երկրորդ` մոռացվեց մի կարևորագույն
հանգամանք, որ երիտթուրքերին հայերի հետ համագործակցել էր ստիպել
ոչ թե բռնապետության տապալման, այլ Թուրքիան մասնատելուց փրկելու
անհրաժեշտության գաղափարը: Այնպես, որ միանգամայն ճիշտ է Հր. Սիմոնյանը, երբ գրում է. «Դատապարտելի էր հայ զանգվածի ավանդական
կրավորականությունը, նրա անփույթ վերաբերմունքն իր ամենակենսական խնդրի` ինքնապաշտպանության նկատմամբ»2:
Անկախ ջարդերի բոլոր դրդապատճառներից, դրանք կանխելու միակ
հնարավոր քայլը հայոց ինքնապաշտպանության խնդրից չհրաժարվելն էր:
Այս դեպքում ջարդերի մյուս կարևոր պատճառները, որոնք մատնանշում է
Հր. Սիմոնյանը դարձյալ չէին կարող անտեսվել: Իսկ այդ պատճառներն էին`
Կիլիկիայի թուրքական վարչախմբի գործունեությունը և հայերի տնտեսական առավելությունը, որը հաճելի չէր կարող լինել այդ վարչակարգին:
Կիլիկիահայերի ջարդերի գլխավոր պատճառներից էր արևմտահայ
հասարակական-քաղաքական շրջանակների անվերապահ նվիրումը Սահմանադրության բերած կարգախոսներին, այն դեպքում, երբ ի սկզբանե
պարզ էր երիտթուրքերի` այդ նույն գաղափարներին տրվելու կեղծ լինելը:
Այս տեսանկյունից խնդրին մոտենալու դեպքում անհնար է համաձայնվել դաշնակցական տեսաբան Մ. Վարանդյանի հետ, որը հպանցիկ
անդրադառնալով Կիլիկիայի ջարդերին, մասնավորապես գրում է. «Կասկածը մտեր էր մեր շարքերուն մէջ իթթիհատի քաղաքականութեան հանդէպ, բայց այդ ահաւոր օրերուն, իսլամի փոթորկայոյզ ծովին մէջ, ուր բուռ
մը հայութիւնը, ամէն կողմէ պաշարուած ու վտանգուած, կը տարուբերէր
տաշեղի պէս, միակ խարիսխը դարձեալ նա էր – Իթթիհատը: Չէ° որ այդ
կազմակերպութիւնն եւս արիւն թափեր էր ազատութեան համար և կ’ուզէր
Թուրքիոյ խաղաղ բարգաւաճումը սահմանադրական կարգերու մէջ»3 (Ընդգծումը մերն է – Ա․Ն․):
Մեր ընդգծած միտքը, որի համաձայն Իթթիհատը ցանկանում էր սահմանադրական կարգերով Թուրքիայի բարգավաճումը, խիստ կասկածելի է:
Դա ակամա հաստատում է նույն Մ. Վարանդյանը: Այսպես, վերը վեջբերած
Լէօ, Թիւրքահայ յեղափոխութեան գաղափարախոսութիւնը, Հ. Բ, Փարիզ, 1935, էջ 60:
Նույն տեղում, էջ 10:
3 Միքայէլ Վարանդեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, Երեւան, 1992, էջ 434–435:
1
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պարբերությունից քիչ առաջ նա հետևյալն է գրում. «Գինովցած իր առաջին
յաղթանակով, կռթնած իր հավատարիմ բանակին վրայ, իթթիհատը հաստատեր էր կուսակցական դիկտատորութիւն: Նա իւրացուցեր էր վատթարագոյն նացիոնալիզմի, ազգայնամոլութեան հաւատամքը և կը ձգտէր ձուլել
բոլոր այլազան ցեղերը օսմանցիութեան մէջ, ստեղծել Օսմանեան կայսրութենէն ոչ միայն մէկ պէտութիւն, այլ մէկ ազգ – օսմանեան ազգը:
…Միութիւն ըսելով, Իթթիհատ կը հասկնար պարզապէս ձուլում…»1:
Իսկ Կիլիկիայում ջարդերի կազմակերպիչների առումով հետևյալն է
գրում. «Մինչ Պոլիսը ազատութեան խրախճանքներ կը կատարէր, անդին
տեղի կ’ունենար Կիլիկիոյ կոտորածը, ամբողջ հայկական գավառ մը կը
վերածուէր մոխրակոյտի ու սպանդանոցի… Համիդականներու գործն էր:
…Համիդականներու գործըն էր, բայց հետագային պարզուեցաւ, որ
Ատանայի եղեռնին մէջ – ուր 30.000 հայ զոհեր եկան խտացնելու հիներու
շարքը – բնաւ անմասն չէին եղած իթթիհատական իշխանութիւնները»2:
Այսպիսով, Մ. Վարանդյանն ինքն է վկայում, որ, ա) Իթթիհատականները մեկ գլխավոր նպատակ էին հետապնդում` ստեղծել մեկ` օսմանյան
ազգ, բ) նրանք ևս անմասն չէին Ադանայի ջարդերից: Ուրեմն, այլևս ինչ
տրամաբանությամբ պետք էր հիմնավորել նրանց հետ համագործակցության շարունակությունը: Գուցե միայն այն, որ կփոխվեին: Բայց եթե նրանք
հայության նկատմամբ ոճիրի էին գնում այն ժամանակ, երբ մեծ էր Դաշնակցության հեղինակությունը, միթե դրան չէին դիմի հետո: Կարծում ենք,
որ պատասխանը պարզ է: Եվ սա պետք է մղեր առաջին պլանում պահել
ժողովրդի ինքնապաշտպանության կազմակերպման խնդիրը:
Վերջապես նրանց արագ սթափության պետք է մղեր հայազգի իթթիհատական պատգամավոր Հակոբ Պապիկյանի ճակատագիրը, որը Ադանա մեկնած խառը քննիչ հանձնաժողովի անդամ էր և որին այնտեղից վերադառնալուց հետո մեռած գտան իր բնակարանում (հանձնաժողովը, որը
բաղկացած էր չորս անդամից, Ադանայում գործել է 1909 թ. մայիսին): Իսկ
պատճառը նրա կազմած տեղեկագիրն էր: Վերջինս 1919 թ. հրատարակվել
է Կ. Պոլսում, 2009-ին, Հալեպում և ամբողջությամբ զետեղված է Հր. Սիմոնյանի վերոհիշյալ հատորի «Հավելվածներ» բաժնում3, որից էլ կփորձենք
օգտվել: Որ իսկապես Ադանայի ջարդը մինչ այդ նմանօրինակը չի ունեցել,
հաստատվում են Հ. Պապիկյանի հետևյալ տողերով. «Այս նահանգին ջարդերը շատ ու շատ զլած անցած են այն բոլորը` ինչ որ համիտեան վարչութիւնը այս տեսակին մէջ կազմակերպած է եւ ինչ որ իր բնութեամբ պիտի
մնայ յավիտենական ամօթ մը Օսմ. Պատմութեան:
Նույն տեղում, էջ 432:
Նույն տեղում, էջ 433–434:
3 Տե´ս Հրաչիկ Սիմոնյան, նշվ. աշխ. գիրք 4, էջ 1093–1114:
1
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Համիտեան ջարդերու մեծ մասը, այսպէս ըսուած, ունէին տեսակ մը
կանոնաւոր կազմակերպութիւն, կը խնայուէր տղայոց, կիներուն, հիւանդներուն, եւ կողոպուտի, հրդեհումի եւ քանդումներու մասին տեսակ մը
սեղմում կը դնէին: Ատանայի մէջ ողջ-ողջ այրած են հիւանդները եւ վիրաւորները: Գիւղերու եւ շրջակայի ագարակներուն, Միսիսի եւ Համիտիէի
գազաներուն, ինչպէս նաեւ Հասան – Պէյլիի (Պախշէի գազա) մէջ իբրեւ
հարստութիւն եւ կալուած այլեւս ոչինչ կը մնայ. կիներէն եւ հինգ-վեց տարեկան տղաքներէն շատեր վիրաւորուած են. Անոնք մինչեւ իսկ առարկայ
եղած են ամենադժպհի վարմունքներու»1:
Այլ մանրամասներ ներկայացնելը զանց առնելով, նշենք միայն, որ Հ.
Պապիկյանը միանգամայն օբյեկտիվ կերպով և տրամաբանական հարցադրումներով կարողանում է ապացուցել, որ Ադանայի ողբերգությունը
հին և նոր ռեժիմի միաժամանակյա դավադրության արդյունք էր: Ջարդերի
մեղքը հայերի վրա բարդելու իշխանությունների ձգտումներին, նա հետևյալ խիստ տրամաբանական հարցադրումով է հակադրվում. «…կարելի չէ
եղած գտնել փաստ մը, որ կարենար ենթադրել տալ, թէ հայերը կը սնուցանէին հայրենասիրական զգացումներու հակառակ գաղափար մը, այսինքն
անջատողականութիւն. բան մը որ, մանաւանդ հրապարակաւ գնուած զէնքեր` չէին կրնար վերագրուիլ յետին նպատակներու: Եթէ հայերը Օսմ. Հայրենիքին հանդէպ գէշ զգացումներ սնուցած ըլլային, անոնք, Պոլսոյ դէպքերու ընթացքին, չպիտի նուիրուէին այնքան կատարեալ անձնուրացութեամբ եւ վեհանձնութեամբ` սահմանադրեան պաշտպանութեան եւ կարգի պահպանութեան համար, հակառակ այն մոլեգին վիշտին, զոր Ատանայի դէպքերը արթնցուցած էին անոնց սրտին մէջ»2:
Այսպիսով, իսկապես հայերը չեն դրել անջատողականության հարց և
նվիրված են եղել սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ չէին կարող
իրենք լինել նախահարձակը, ինչպես վկայում էին թուրքական իշխանությունները: Այդ դեպքում ինչպես բացատրել այն հանգամանքը, որ Հ. Պապիկյանը Ադանայի ջարդերի մեջ մեղադրում է և իթթիհատականներին:
Պատճառը հետևյալն է` իթթիհատականները իշխանության գալուց հետո
հակասահմանադրական դիրքորոշում որդեգրեցին՝ դեմ լինելով Օսմանյան
կայսրության մեջ ազգային փոքրամասնությունների և թուրք տարրի հավասարությանը: Ահա, թե ինչու էին նրանք հրահրել և կազմակերպել այդ ջարդերը: Սա է պատմական ճշմարտությունը:
Իսկ այդ մեղսակցության մասին Հ. Պապիկյանը բազում վկայություններ է բերում, որոնց ճշտությունը կարողանում է ապացուցել: Փաստերի անաչառ և անկողմնակալ վերլուծությունների հիման վրա նրա կատարած
1
2

Նույն տեղում, էջ 1094:
Նույն տեղում, էջ 1108:
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ընդհանրացումը հետևյալն է. «Վերջացնելէ առաջ ստիպուած եմ ամենախոր ցաւով աւելցնելու, որ Իթթիհատ եւ Թերաքքը կուսակցութեան անդամները Ատանայի վայրագ եղերերգութեան կազմակերպման եւ գործադրութեան մասնակցած են : Այս իրողութիւնը հաստատուած է նահանգին զանազան տարրերուն կողմէ, հիւպատոսներէ, ամերիկացի միսիոնարներէ եւ
լատին քահանաներէ:
…Այն պարագային, որ կուսակցութեան մասն կազմող ոճրապարտ
անհատներ չարտաքսուին իր ծոցէն եւ իրենց արժանի պատիժը չի կրեն, Իթթիհատ եւ Թերաքքըի վրայ ծանրացող մեղքերը անհերքելի պիտի մնային:
Ներկա ժամուս, ուր կառավարութիւնը, եթէ կարելի է այսպէս ըսել,
բոլորովին մեր կուսակցութեան ձեռքը կը գտնուի, կրնանք զոհերուն անմիջական օգնութեան մը հասցնել, առանց բացառութեան յանցաւորները
պատժել Օրէնքին բոլոր խստութիւնովը եւ, նման աղէտներու կրկնութիւնը
արգիլող անվրէպ միջոցներ ձեռք առնել, ու այսպէս Կուսակցութեան եւ
Կառավարութեան վարկը վերահաստատել եւ հայրենիքը փրկել»1 (ընդգծումը մերն է – Ա․Ն․):
Մեր ընդգծած վերջին պարբերությունից այն տպավորությունն ես
ստանում, որ Հ. Պապիկյանը միամիտ քաղաքական գործիչ էր: Բայց ավելի
շատ նրան կարելի է կոչել ազնիվ, քան թե միամիտ, որովհետև լինելով իթթիհատական կուսակցության հայազգի անդամ, նա փորձել է փրկել իր
կուսակցության վարկը: Նրա միամտությունը կայանում էր նրանում, որ
թերևս ոչ բոլոր իթթիհատակակններին էր համարում Ադանայի ողբերգությունը կոցկելու կողմնակից և հավատում էր իր կուսակցության անկեղծությանը` սահմանադրական Թուրքիա ձևավորելու իր ջանքերի մեջ: Մի
անկեղծություն, որն արժեցավ նրա կյանքը:
Այսօրվա հեռավորությունից Հ. Պապիկյանին պետք է գնահատել ազնիվ և անաչառ իթթիհատական գործիչ, որի նախընտրած ուղու ընդհանրության հասնելու դեպքում, կարծում ենք ավելի շահեկան դրության մեջ
կհայտնվեր Թուրքիան Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և նրա ընթացքում:
Իսկ նրա տեղեկագրի մատուցած փաստերը գալիս են ապացուցելու,
որ՝
Առաջին. Ադանայի եղեռնի մեղսակիցները միաժամանակ և հին և
նոր ռեժիմի կողմնակիցներն էին, որոնք գործնականում առաջնորդվում
էին նույն նպատակներով:
Երկրորդ. Այդ ողբերգական իրադարձությունը արևմտահայ հասարակական-քաղաքական ուժերին պետք է մղեին առավել զգոնության, որը
1

Նույն տեղում, էջ 1113–1114:
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տվյալ իրավիճակում նշանակում էր ինքնապաշտպանական խնդիրների
առաջնահերթություն:
Երրորդ. Ադանայի և առհասարակ Կիլիկիայի ջարդերի գլխավոր
պատճառը քաղաքական էր, որի հիմքում ընկած էր «Թուրքիան թուրքերի
համար» կարգախոսը:
Այս ամենում առավել քան համոզվելու համար ավելորդ չենք համարում անդրադառնալ այս մեծ ողբերգությանը տված Ջեմալ փաշայի գնահատականներին: Ջեմալ փաշան 1909 թ. կեսերին նշանակվում է Ադանայի կուսակալ և հետևաբար պնդում է, որ իրենից զատ «ոչ ոք այնքան խորապէս ուսումնասիրած է հոգեբանական պատճառները այդ ջարդին, որ ամենացաւալի դէպքերէ մէկն է Օսմանեան Սահմանադրութեան պատմութեան»1:
Իսկ այդ հոգեբանական պատճառներից կարևորագույնն, ըստ նրա,
այն էր, որ «Կառաւարութեանց առաջին պարտականութիւնն է ժողովրդին
հասկցնել թէ ազատութիւնն անիշխանութիւն չի նշանակեր: Սակայն,
դժբախտաբար Թուրքիոյ մէջ այդ տեսակ կառավարութիւն մը գոյութիւն
չունէր 1908 տարւոյ վերջին երեք ամիսներու եւ 1909 առաջին մէկ քանի ամիսներու ընթացքին»2:
Կոնկրետ Ադանայում, համաձայն նրա արհեստածին վարկածի, անիշխանության հետևանքով իթթիհատական են դառնում պատահական
անձնավորություններ, որոնք պաշտոնավարել էին նախկին ռեժիմի ընթացում ևս, որոնք հակադրվում են տեղի հայկական հնչակյան և դաշնակցական գործիչներին: Ամեն մի կողմը ձգտում է առավել ուժեղ կազմակերպություններ ստեղծել: Փաստորեն Ջեմալը խնդիրն այնպես է փորձում մատուցել, որ Ադանայի իթթիհատականները տարբերվում էին Սահմանադրություն բերած իթթիհատականներից կամ որպես այդպիսին կեղծ էին, որի պատճառով էլ չեն կարողանում ստեղծված լարված իրավիճակը կայունացնել: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ լարված իրավիճակի ստեղծման մեջ նա մեղադրում է հիմնականում հայերին: Ահա, թե ինչ է նա գրում.
«1909 տարւոյ սկիզբը Ատանայի մէջ սկսան զանազան զրոյցներ շրջան ընել: Հայերը ըմբոստանալով թուրքերը պիտի բնաջնջէին եւ այդ առթիւ Եւրոպական նաւատորմը գալով պիտի գրաւեր ամբողջ նահանգները ու յետոյ
պիտի կազմուէր Հայաստանը»3 (ընդգծումը մերն է – Ա․Ն.): Եվ իբրև թե
թուրքերը հավատում էին այդ զրույցներին:
Իրականում Ջեմալ փաշան հին հանկերգն է կրկնում, որով դեռևս
Համիդի ժամանակներից մեղադրում էին հայերին և որի համաձայն, վերՊէհճէթ Ճէմալ, Հայկական հարցը, Ճէմալ փաշայի յիշատակները, թարգմ. Վահրամ Բաբանեան, ՀԱԱ, ֆ. 413, ց. 1, գ. 869, թ. 9:
2 Նույն տեղում, թ. 12:
3 Նույն տեղում:
1
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ջիններս սեպարատիստներ էին և ցանկանում էին Թուրքիան մասնատել`
Եվրոպական տերությունների օգնությամբ: Անժխտելի է, որ հայ քաղաքական կուսակցությունները մինչև 1908 թ. Սահմանադրությունը իրենց գործողություններով չեն անտեսել մեծ տերությունների միջամտության հույսը,
բայց այդ նույնը պնդել Ադանայի եղեռնագործության համար չհիմնավորվող սուտ է, քանի որ հայ տարրը մինչև 1912 թ. ամենահավատարիմն էր
Սահմանադրությանը: Սա անհերքելի է և ակնհայտորեն պարզ է Ջեմալի
նպատակը` խեղաթյուրել պատմական իրադարձությունները: Եվ այս խեղաթյուրումով նա մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ իսկապես իթթիհատականները անմասն չէին Ադանայի ողբերգությունից:
Ջեմալը հատկապես մեղադրանքներ է տեղում հնչակյան հորինածին
գործիչ ոմն «մոնսենեոր Մուշեղի» հասցեին, որը իբրև թե ջարդերի հրահրողն էր: Ջեմալի վերլուծականններում հիմնականում այս անձնավորությունն է, որն իբր Հայաստանի անկախության հասնելու իր ցանկություններով նպաստել է, որ թուրքերն Ադանայում կոտորեն հայերին: Այսպես, նա
գրում է. «Եկաւ 1909 տարւոյ Ապրիլ ամիսը: Երկու կողմերու յարաբերութիւնները սաստիկ ձգուած էին: ժամէ ժամ կը սպասուէր ընդհարումներու
կողմերու միջեւ:
Ի վերջոյ, ապրիլի 14 ուն մոնսենեոր Մուշեղ տուաւ ազդանշանը եւ
հայերը նախայարձակ եղան եւ սկսաւ «Ատանայի դէպքը»1:
«Ապացուցելով», որ հայերն էին մեղավորը և նախահարձակ կողմը,
Ջեմալն այնուհետև տեղի կառավարությանն էլ է մեղադրում ջարդերի համար, բայց ոչ դրանք հրահրելու կամ կազմակերպելու, այլ նախահարձակ եղած հայերի քայլերը չկանխելու համար: Կառավարությունը մեղավոր էր,
«ճիշտը ժամանակին չկրցաւ կռահել այն բոլոր չարիքները, զորս այդ մարդը
(Մուշեղը – Ա․Ն.) կարող էր ընել եւ ձեռք չառաւ անհրաժեշտ միջոցները»2:
Իսկ իրականում ով էր Մուշեղը: Նա Ադանայի հոգևոր առաջնորդ Մուշեղ եպիսկոպոսն էր, որն առհասարակ ոչ մի դեր չի ունեցել ջարդերի կազմակերպման առումով և որին Ադանայի իրադարձություններից անմիջապես հետո թուրքերը սկսում են մեղադրել: Ընդհակառակը` նա փորձել է
կանխել աղետը, բայց ջարդերի իսկական կազմակերպիչները «նախ` հասարակաց ուշադրութիւնը Կիլիկիոյ աղէտէն դարձնելու համար ճղճիմ խնդիրներ կ’նետեն հրապարակ, կրէկօրեան խնդիր մը կ’հանեն և նոյն իսկ կ’ըսկսին հայոց տրուած օսմանիյէներուն վրայ հայ անուան տէղ կրէկօրեան նշանակել և կ’հասնին իրենց նպատակին, թեև խիստ անցաւոր կերպով, որով
ազգ. Իշխանութիւնք և օրաթերթեր պահ մը կ’սկսին այդ անհեթեթ խնդրով
զբաղիլ, մինչեւ որ կ’մարի և բարձրէն հրաման կ’տրուի դարձեալ հայ անու1
2

Նույն տեղում, թ. 12:
Նույն տեղում, թ. 13:
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նը գործածել, կառավարութիւնը չյաջողիր նոր ազդեցութիւն մը ստեղծել,
երկրորդ` այս կերպով չյաջողելով այժմ կ’սկսին հայերն ամբաստանել իբրեւ
պատճառ Կիլիկիոյ աղէտին և նոյն իսկ առաջ կ’երթան Ատանայի դժբախտ
Առաջնորդն` Մուշեղ եպիսկոպոսն ամբաստանելու և զայն իբրեւ յանցաւոր
նկատելով եգիպտական կառավարութենէն պահանջելու…»1:
Իրականում Մուշեղ եպիսկոպոսը ի զորու չլինելով կանխելու աղետը, անցնում է նավահանգստային Մերսին քաղաքը: Նրան թուրքական իշխանությունները ջարդերից հետո պահանջում են եգիպտական իշխանություններից, այն դեպքում, երբ մինչև այդ Մերսինից նրա դիմումները`
«ցամաք ելնելու` կ’արգիլեն և սպառնալիքներու տակ կ’ստիպեն զայն անցնելու Եգիպտոս: Եթէ յանցաւոր էր` ինչու´ Թուրքիա անոր մուտքը արգիլեցին ուրեմն»2:
Ինչպես համոզվում ենք, այս անձը ամենևին կապ չուներ ջարդերի
հրահրման հետ: Բացի այդ, հայերն ինչու պետք է ջարդեր հրահրեին, երբ Ադանայի նահանգում հիմնականում իրենց ձեռքում էր տնտեսությունը, իսկ
Սահմանադրությունն էլ բերելու էր քաղաքական նոր հնարավորություններ:
Եվ վերջապես, Ջեմալը այնքան «տրամաբանված» է բացատրում հայերի անհամեմատ շատ զոհեր տալու հանգամանքը, որ ասելու ոչինչ չի
մնում. «Ատանայի ջարդին 17 հազար հայեր ու 1850 իսլամներ մեռան: Այս
թիւերը ցույց կուտան, թէ Ատանայի մէջ եթէ հայերը թուով աւելի ըլլային
թուրքերէն, այս գործը հակառակ արդիւնքը կուտար եւ հայերը թուրքերը
կը ջարդեին»3:
Ուրեմն, եթե հայերը թվաքանակով մահմեդականների համեմատ ավելի քիչ էին, ապա տրամաբանական է, որ նրանք ավելի շատ զոհեր պետք
է տային: Առհասարակ այն տպավորություւն ես ստանում, որ Ջեմալն անընդհատ ցանկանում է մեղադրել հայերին, որոնցում հաճախ ինքնադրսևորվում է խակ տրամաբանությամբ: Թուրքերի շատ լինելու հանգամանքը
ըստ նրա լրիվ արդարացնում էր 17 հազ. հայերի կոտորածը: Ավելորդ չենք
համարում նշել, որ 1909 թ. սկզբին Ադանայի նահանգի (գտնվում էր Փոքր
Ասիա թերակղզու հարավային մասում, Միջերկրական ծովի ափին, կազմելով մոտավորապես 39.9000 քառ կմ տարածք) 500.000 բնակչության կեսը
քրիստոնյա էր, իսկ մյուս կեսը ներառում էր տարբեր ազգերի ներկայացուցիչ մահմեդականնների4: Սա նշանակում է, որ թուրքերը հայերի հանդեպ
մեծամասնություն չէին էլ կազմում:

«Արևելյան մամուլ», 1909, թիւ 1–10, 12–19, 21–41, էջ 602:
Նույն տեղում:
3 ՀԱԱ, ֆ. 413, ց. 1, գ. 869, թ. 13:
4 Վեր. Համբարձում Յ. Աշճեան, Ատանայի եղեռնը եւ Գոնիայէ յուշեր, Նիւ Եորք, 1950, էջ 14:
1
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Ընհանրացնելով նշենք, որ` ա) Ջեմալ փաշայի այս հուշերը ստահոդ
են և այնտեղ արտահայտված նրա դիրքորոշումներն երկդիմի, բ) նա և իթթիհատական մյուս պարագլուխները ուղղակիորեն և անուղղակիորեն
խառն են եղել Կիլիկիայի կոտորածներին, որի համար առիթ է հանդիսացել Համիդի այսպես կոչված հետադիմական շարժումը, գ) հին ռեժիմի
կողմնակիցները գնացել են ջարդերին՝ դրսևորելով իրենց վրեժխնդրությունը հայության նկատմամբ, որին համարել են Թուրքիան մասնատել և Համիդին գահազուրկ տեսնել փորձող գլխավոր տարրը, իսկ իթթիհաթականները երկդիմի ընթացք որդեգրելով` չեզոքացնել այդ տարրի քաղաքական
ազդեցությունը:
Ավելացնենք, որ Ադանայի նահանգի հայության թիվը մինչև կոտործները կազմել է մոտավորապես 150‒200.000., իսկ բնակչության ընդհանուր
թիվը` մոտավորապես 500.0001:
Ադանայի իրադարձությունների մանրամասնելը մեր նպատակի մեջ
չի մտնում: Դրանց մեր այս անդրադարձը կարևորում ենք այնքանով, թե որքանով ազդեցին արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա և
հայ քաղաքական միտքը, որը մեծամասամբ հավատով էր լցված դեպի իթթիհաթականները և Սահմանադրությունը, որքանով այդ դեպքից հետո փոխեց իր հավատը դրանց նկատմամբ: Ցավոք, այն դեպքում, երբ բոլորի համար արդեն տարակույս չկար, որ իթթիհաթականները խառն էին Ադանայի
հայության դավադրությանը, արևմտահայ հասարակական - քաղաքական
ուժերը շարունակեցին իրենց համագործակցությունը նոր վարչակարգի
հետ` ի վնաս արևմտահայության ինքնապաշպանության առաջնահերթության գիտակցման:
Սա վերաբերվում է նախ և առաջ իթիհաթականների հետ ամենասերտ հարաբերություններ ունեցած և այս կուսակցության պարագլուխների հետ Համիդի վարչակարգի փոփոխման տեսական հիմքերը մշակած
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը: Հայտնի ճշմարտություն է, որ Կիլիկիայի ջարդերը տեղի ունեցան այն օրերին, երբ Համիդյան ռեժիմի կողմնակիցները փորձում էին գնալ դրա վերականգնմանը: Բնական է, որ այս օրերին Դաշնակցությունը պետք է կանգներ իթթիհաթակակնների կողքին: Այդպես էլ եղավ, բայց Կիլիկիայի աղետի պատասխանատուների որոնման և պատժելու հարցը այս կուսակցության ղեկավարների համար աստիճանաբար մղվեց երկրորդական պլան: Մի կողմից դա
բնական էր, որովհետև եթե ինչ – ինչ կասկածներ էլ լինեին այդ մեծ ողբերգության մեջ նրանց մեղսակցության հետ կապված, միևնունն է՝ նոր կարգերը ավելի հրապուրիչ հեռանկարներ էին բերում այս կուսակցության և
Համբարձում Առաքելեան, Զէյթուն, տեղագրական, ազգագրական եւ վարչական տեսութիւն,
Թիֆլիս, 1896, էջ 48–49:
1
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նաև հայ մյուս հասարակական – քաղաքական շրջանակների համար: Որպեսզի համոզվենք, թե ինչ տրամաբանությամբ են զարգանում իրադարձությունները՝ Կիլիկիայի ջարդերի պատասխանատուների որոնման և
պատժելու առումով, դիմենք փաստերի:
Այսպես, Կ. Պոլսի ՀՅԴ Պատասխանատու մարմնի կողմից «4/17 Ապրիլ, 1909, Կ. Պոլիս» թվակիր գրության մեջ, հասցեագրված Ժնև՝ Արևմտյան
բյուրոյին, նախ տեղեկություն է հաղորդվում Կ. Պոլսում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին: «Ամբողջ երկու օր՝, - կարդում ենք այնտեղ, Երեքշաբթի եւ Չորեքշաբթի օրերը , քաղաքը առաւ կատարեալ անիշխանութեան վիճակ: Անսպասելի կերպով զորքը Երեքշաբթի առաւօտուն շատ
կանուխ պաշարեց խորհրդարանը եւ Այա Սոֆիայի հրապարակը: Զօրանոցներու մէջ կապած էին նախապէս իրենց սպաները: Ինչպէս կերեւի,
շատ գաղտնի կազմակերպութին մը՝ ղեկավարութեամբ կրօնավորներու եւ
այլ անձնավորութեանց՝ գործած էր անշշուկ:
Առաջին օրուան ընթացքին՝ ապստամբական շարժումը երթալով ուժեղացավ. հավատարիմ կարծուած Սելանիկի զօրքերուն մեծամասնութիւնը միացաւ ապստամբներուն. Մեկ կամ երկու վաշտ հազիւ կարգապահ
մնաց»:1
Ինչպես համոզվում ենք, նույնիսկ Սելանիկի զորքը, որը կարևորագույն մասնակցություն էր ունեցեր հեղաշրջման կազմակերպման գործում,
արդեն տատանվում էր, որը նշանակում է, որ հետադիմականների ազդեցությունը բավական լայն շրջանակներ էր ընդգրկում:
Այնուհետև գրությունից տեղեկանում ենք, որ ապստամբները պահանջում են Հիլմի փաշայի դահլիճի անկումը և Սահմանադրության իրականացում՝ համաձայն կրոնական՝ Շերիի օրինագրքի: Հետաքրքիր են
հետևյալ տողերը՝ «Բայց խոր ատելութին մը կը շեշտուէր հանդէպ Միութիւն եւ Յառջադիմութիւն կոմիտէին եւ ետքէն յայտնի եղաւ որ մտադրութիւն կար սպաննելու Ահմեդ Ռիզան եւ Իթթիհատի մէկ քանի կարեւոր անդամները: Այս քրիթիկական րոպէին՝ երեսփոխաններէն մաս մը հաւաքուած էր խորհրդարանը, ուր սակայն զինուորներ կը մտնէին սպառնալից երեւոյթով: Ամբոխը երթալով օրուան ընթացքին մէջ հետզհետէ առաւ
սպառնալից կերպարանք սպաննուեցաւ նույնիսկ խորհրդարանի դռան
առջեւ երեփոխան մը, ինչխէս նաեւ մեկ – երկու նախարար»2:
Այս փասերը, որոնք նոր են դրվում գիտական շրջանառության մեջ,
վկայում են, որ իսկապես համիդյան վարչակարգի վերականգնումը մազից
էր կախված:

1
2

Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար. Զ. հատոր, Բէյրութ, 2010, էջ 269:
Նույն տեղում, էջ 270:
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Այդ հաստատվում է նաև նրանով, որ Հիլմի փաշայի դահլիճը հրաժարական է տալիս, զինվորները վերադառնում են իրենց զորանոցները և ի
նշան հաղթանակի, անընդհատ կրակում են օդի մեջ: Ամբողջ քաղաքը
հայտնվում է խուճապի մեջ: Հաջորդ օրվա առավոտյան զորքերը դարձյալ
հավաքվում են նույն հրապարակը, բայց շուտով ցրվում են: Այդ օրը անիշխանությունը շարունակվում է մինչև երեկո: Պակաս հետաքրքիր չեն տեղեկագրի հետևյալ տողերը.«Այսօր արդէն պարզուած է որ պալատը մատ
ունի այս բողոքին մէջ եւ Սահմանադրութիւնը լուրջ վտանգի մէջ է: Իթթիհատի բոլոր կարեւոր անդամները պահւած կամ հեռացած են քաղքէն: Զինուորները զօրանոցներեէն դուրս չեն գար, բայց անիշխանութեան մէջ են:
Քաղաքին մէկ այլ տեղ սպանութիւններ կը կը պատահին: Պէտք է ըսել որ
մինչեւ հիմա ժողովուրդին ուղղուած ո՛չ մէկ առանձին թշմնամութիւն
չնշմարուեցաւ. յատկապէս քրիստոնեաներու նկատմամբ հոգածու զգուշութիւն մը եւ բարեկամական տրամադրութիւն զգալի էր զինուորներուն
մէջ: Բոլոր նշանները ցույց կու տան որ դեպքերը վայրկեանէ վայրկեան
գահավէժ ընթացքով կը յառաջանան եւ կարող են սպառնալից դառնալ
նաեւ մեզի նկատմամբ»1:
Ինչո՞վ կարելի է բացատրել քրիստոնյաների նկատմամբ բարեկամական տրամադրության առկայությունը զինվորների մեջ: Կարծում ենք այն
ցանկությամբ, որ ցույց տան, որ սահմանադրականները վտանգավոր են
նաև նրանց համար:
Այնուհետև գրությունից տեղեկանում ենք, որ այն մտահոգությամբ,
որ դեպքերը կարող են սպառնալից ընթացք ունենալ նաև Դաշնակցության
համար, վերջինիս նախաձեռնությամբ ապրիլի 16 –ին և 17 – ին (նոր տոմարով) տեղի են ունենում Ահրարի, Իթթիհատի, թուրքական այլ կազմակերպությունների, լրագրողների համատեղ ժողովներ, որպեսզի համագործակցություն առաջ բերեն Սահմանադրության պաշտպանության համար:
ՀՅԴ ջանքերը հաջողությամբ են ավարտվում: Բոլոր կուսակցություններից
և խմբավորումներից կազմվում է խառը կոմիտե՝ «Խորհրդակցաբար եւ
գործակցաբար վարելու քաղաքական գլխաւոր խնդիրները, դադրեցնել
կուսակցական պայքարը եւ բոլոր ուժերը լարել՝ ընդդէմ ռեաքսիոնի»2:
Կարելի է այն եզրակացությունը հիմնավորել, որ թուրքական կազմակերպությունները, այդ թվում և իթթիհաթակաները, երբ իրենց իշխանության հասնելու ձգտումներին վտանգ էր սպառնում, համագործակցում
էին հայ քաղաքական կազմակերպությունների հետ, իսկ երբ այդ վտանգը
չեզոքանում էր, հայության և այդ կուսակցությունների համաօսմանյան

1
2

Նույն տեղում:
Նույն տեղում:
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զարգացմանը միտված ծրագրերի նկատմամբ որդեգրում էին ժխտողական
կամ խուսանավողական կեցվածք:
Սույն գրությունը կարևոր տեղեկություն է տալիս նաև այն մասին, թե
ինչ են ծրագրել իթթիհաթական զինվորականները՝ հակասահմանդարական ուժերը չեզոքացնելու ուղղությամբ: Այդ մասին կարդում ենք. «Մյուս
կողմէն արդէն վճռականպէս ստոյգ է, որ Էնվեր եւ Նիազի՝ գլուխն անցած 5
– 10.000 զորաբանակի մը կու գան դեպի Պոլիս, պաշտպանելու Սահմանադրությունը: Այս գիշեր կը հասնին հոս»1:
Թե ի՞նչ է տեղի ունենում այնուհետև՝ ակնհայտ է: Ի վերջո հակասահմանդարական ուժերը տապալվեցին: Իսկ ինչպիսի՞ ավարտ ունեցան հետապնդումները Ադանայի իրադարձությունների հետ կապված ճշմարտությունները բացահայտելու տեսանկյունից:
Նույն գրության մեջ այդ մասին հետևյալն ենք կարդում.«Ատանայէն
եկած լուրերը քրիթիկական են. ջարդը տեղի ունեցած է, բայց չենք գիտենք
ի՛նչ համեմատություններով. Այս օրուան հեռագիրները կը հաղորդեն այսպէս. «ջարդ, բոցեր, թալան»: Միւս գավառներէն մեր ստացած հեռագիրներըջարդի երկիւղ չեն յայտնէր, բայց, ինչպէս կ՚երևի իմացած են արդէն Պոլսոյ անցուդարձերը եւ վրդովման մեփ են»2:
Բավական կարևոր եզրակացությունների տեղիք են տալիս գրության
վերջին տեղերը՝«Մենք կը մնանք փասիվ բայց հաշտարարի դերին մէջ՝
կուսակցութեանց վերաբերմամբ, այս ճգնաժամի միջոցին արտահայտելով
մեր համակրութիւնը Իթթիհատի, իբրեւ սահմանադրութեան կողմնակից»3:
Եզրակացությունը մեկն է՝ Դաշնակցությունը մնալու էր իթթիհատի
համակիրը՝ որպես սահմանադրության կողմնակցի, առանց լուրջ հաշվեկշռի ենթարկելու այն հանգամանքը, թե այս սահմանադրական կեցվածքը այդ կազմակերպությունը որդեգրել էր Թուրքիան գահավիժումից փրկելու, թե իսկապես սահմանադրական կամ համեմատաբար ժողովրդական
Թուրքիա ստեղծելու համար: Շատ ժամանակ չպահանջվեց՝ համոզվելու
համար, որ նա առաջնորդվում էր առաջին պատճառով:
Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադանայի դեպքերին, ապա, ինչպես համոզվում ենք, Կ. Պոլսում այնքան էլ պարզ չէր, թե ինչ էր այնտեղ կատարվել:
Ծանոթանալով հետագա փաստերին, մենք համոզվում ենք, որ աստիճանաբար հետին պլան են մղվում Ադանայի իրադարձությունների բացահայտմանն ուղղված կուսակցության ջանքերը:Եթե սկզբնական շրջանում
դա կարելի է բացատրել նաև նրանով, որ ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացված էր հետադիմական ուժերի չեզոքացման ուղղությամբ, ապա՝ անտՆույն տեղում:
Նույն տեղում:
3 Նույն տեղում:
1
2
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րամաբանական է այն կեցվածքը, որը հետագայում որդեգրեցին հայ քաղաքական և մասնավորապես խորհրդարանական ուժերը՝ այդ իրադարձությունների խորքային պատճառների լուսաբանության տեսանկյունից:
Որ իսկապես այսպես էր, երևում է ՀՅԴ Իզմիրի կոմիտեի ՀՅԴ Արևմտյան
բյուրոյին 7/20 ապրիլին/1909թ/ ուղղված գրությունից, ուր կարդում ենք.
«Անշուշտ մինչեւ հիմա տեղեկացած ըլլալու էք Ռումէլիի բանակը՝ որում մէջ կը գտնուին պուլկար, յոյն, հրեայ եւ մասամբ հայ կամավորներ,
քայլ առ քայլ կը շրջապատէ Պոլիսը կամ ավելի ճիշդ՝ Ելտըզը: Երկրի բազմաթիւ վայրերեէն միջազգային եղբայրութեան ու հաւասարութեան
սկզբունքով՝ կամաւորներ կը զինւորոգրուին քալելու համար Պոլսոյ վրայ եւ
մի անգամ ընդ միշտ հիմնայատակ կործանելու ելտըզեան բռնակալութիւնը:
Կարնոյ մեր ընկերները արդէն կ՚ իմացնեն թէ թուրք կամաւորներու
հետ ճամբայ ելած են:
Մենք եվս հոս միջոցներ ձեռք առինք, որպեսզի Ռոտոսթոյի, Իզմիրի
եւ Պչրւսայի շրջաններէն հայ կամւորներ շուտով կազմակերպուին եւ միանան ազտական բանակին հետ:
Նոյն առաջարկը կ՚ընենեք եւ ձեզի: Չէ՞ք կրնարհայ – թյուրք – յոյն
կամւորներու լէգէոն մը հանել Իզմիրէն, վարձելով յատուկ նավ մը եւ իջնելով Տէտէաղաճ՝ միանալու արշաւող բանակին: Եւ եթէ հնարաւոր չէ միջազգային լեգեոնի մը կազմութիւնը, հայերը առանձնապէս չե՞ն կրնար
ձեռնարկել նոյն գործին, բան մը՝ որ անգամ մը եւս բարոյական մեծ կարեւորութիւն պիտի ունենար հայ ժողովրդին համար»1:
Մի բան ակնհայտ է, որ հայերը ամենուրեք ցանկանում էին չեզոքացնել Համիդի վերականգնման վտանգը, որը տվյալ իրավիճակում արգելք էր
հանդիսանում այլ ուղղություններում ևս զգոն լինելու, ինքնապաշտպանական միջոցառումները իրականացնելու ոչ թե հօգուտ ռեժիմի վերջնական
տապալման, այլև սեփական անվտանգությունը պաշհպանելու համար:
Չէ՞ որ, ի վերջո, իթթիհաթականները ցանկացան ամեն կերպ խույս տալ
հայերի հօգուտ սահմանադրության վերականգնմանը իթթիհատականների հետ միավորվելու ջանքերից, որը նշանակում է, որ վերջիններս խուսափել են այդ ուղղությամբ մասնավորապես Դաշնակցություն կուսակցությանը հնարավորություն ընձեռելուց: Եվ Ելտըզի գրավումն իրականացվեց
բացառապես Էնվերի և Նիազիի գլխավորած ուժերի կողմից: Այս ամենի
գիտակցումը ցավոք շատ ուշ տեղի ունեցավ, որի շուտ լինելու դեպքում
առվել առաջնային կարող էր դառնալ հայերի ինքնապաշտպանական
խնդիրների կազմակերպումը:
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Կ. Պոլսի Պատասխանատու մարմնի 1909թ. 16/29 ապրիլին ուղված
մեկ այլ գրության մեջ Ադանայի և Կիլիկիայի ջարդերի մասին հետևյալն
ենք կարդում .«Ատանայի եւ Կիլիկիոյ ջարդերուն նկատմամբ մինչեւ այսօր
ալ մանրամասնութիւնները կ՚ուշանան/ այդ օրն արդեն հետադիմական
շարժոմը ճնշված էր – Ա․Ն․/ հասնիլ, անշուշտ մէկ կողմէն ստեղծուած ահռելի կացութեան եւ միւս կողմէն՝ փոստի ու հեռագրի յատուկ կամայական
կարգադրութեանց պատճառով; Այսօր շատ ստոյգ աղբիւրէ կրցանք իմանալ
թէ կոտորածը կարծըվածէն աւելի ահաւոր հանգամանք ունի. Ոմանք զոհերու թիւը կը հասցնեն մինչեւ 20.000 – ի. փոքրամասնութիւն կազմող վայրերու մէջ՝ հայերը ամբողջովին ոչնչացած են: Սկիզբէն Ատանայի մէջ հայերը
ցոյց տուած են երկու օրի չափ մեծ ընդդիմութիւն. Սակայն ետքէն միջամտած է կանոնաւոր զորքն ու ռետիֆը (պահեստի զինվոր – Ա․Ն․) և գործած է,
ինչպէս կը վկայէ ականատես ֆրանսացի երկրաչափ մը, անլուր գազանութիւն: Ատանայի վալին կը յայտարարէ եղեր որ իրենք ջարդը կազմակերպած են եղեր իթթիհատի հրահանգով: Թէ ո՛րքան հիմք ունի այս յայտարարութիւնը, քննութիւնները ցոյց պիտի տան վաղը, բայց սա ստոյգ է որ ջարդը
կազմակերպուած է սիստեմաթիք կերպով: Կը մտածենք յատուկ մարմին մը
ուղարկել Ատանա եւ ջարդի այլ վայրեր՝ կազմուած վիրաբոյժներէ, բժիշկներէ եւ այլն: Երեսփոխան ընկերները հարցը պիտի դնեն Համիտի դրամներէն
օգնութեան հասնիլ արկածեալներուն եւ յատուկ զինուորական ատեան մը
զրկել նաեւ Պոլիսէն, յանցաւորները ենթարկելու խիստ պատիժի»1:
Այստեղ հետաքրիր է այն, որ Ադանայի վալին հայտարարել է, որ ջարդի հրահանգը ստացել են իթթիհատից: Թե որքանով է այս կազմակերպությունը խառը եղել այս դավադրությանը, վերևում համազվեցինք: Բայց վալու
կողմից ամբողջ մեղքը իթթիհաթի վրա գցելը չի հիմնավորվում: Ակնհայտ է,
որ նա այդպես պետք է արտահայտվեր, որովհետև քաջ գիեր, որ հեռացվելու
է: Իսկ ինչ վերաբերվում է հայերի այն ցանկություններին, որ այնտեղ անհրաժեշտ է հատուկ հանձնաժողով կազմել և ճշտելով մեղավորներին պատժել, ապա դա կարելի է ուշացած ձեռնարկ համարել: Պնդումը մեղսակիցներին գտնելու և պատժելու ուղղությամբ դատապարտված էր ձախողման,
մանավանդ, որ դրանով շահագրգռված չէին իթթիհաթակաները: Իսկ Դաշնակցության կողմից նրան հակադրվելը ձեռնտու չէր համարվում:
Դրանում ավելի համոզվելու համար, դիմենք այլ փաստերի ևս: Այսպես, ՀՅԴ Կ. Պոլսի Պատասխանատու մարմնին ուղղված Արևմտյան Բյուրոյի 1909թ. մայիսի 17 – ի նամակում կարդում ենք. «Կոտորածի ծավալի
մասին այսօր ձեզանից ստացած հեռագիրը բաւական լաւատես է. – դժբախտաբար քիչ հաւատ ներշնչող: Պէտք է աշխատիլ ըստ կարելւոյն ճշդիւ
ստուգելու եւրոպական մամուլին տեղեկութիւնները պէտք է տրուին նաեւ
1
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մեր սեփական աղբիւրներից, որովհետեւ ամէն տեսակ ծախու, ցածհոգի
գրչակներ դարձեալ սկսում են թունաւորել մթնոլորտը հայկական «պրովասիոններ»ի, «սեպարատիզմի» եւ այլ ինսոինուացիաների (զպարտությունների – Ա. Ն.) աղաղակներով:
Հասարակական կարծիքը դիւրութեամբ չի յուզվում: Մեր մօտիկ բարեկամների մէջ անգամ նկատւում է մի տեսակ պաղութիւն դէպի մեզ: Ամենքն էլ հակւած են պաշտպանելու Իթթիհատին եւ մեղադրելու հայերին,
- մանաւանդ Ահրարների հետ դաշնակցելու եւ ապրիլյան contre – coup –
ին (սահմանադրությունը տապալելու փորձին – Ա․Ն․.) անուղղակի նպաստելու համար»1:
Ինչպես համոզվում ենք, այն քարզչությունն էր գնում նաև, որ Դաշնակցությունը, որը սահմանադրության ամենաջերմեռանդ կողմնակիցն
էր, իբրև թե անուղղակիորեն նպաստել է հետադիմական շարժմանը, որը
տրամաբանությանը չի դիմանում: Դրվատելի է, որ նամակում այն ըմբռնումն է իշխում, որ անհրաժեշտ է գավառներում զարկ տալ ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, բայց դա թերևս պետք է պայմանավորել
հետադիմական շարժման օրերի տպավորությամբ, որը հետագայում, ինչպես կհամոզվենք, աստիճանաբար մարում է:
«Եւ ամբողջ հայութիւնը հետաքրքրող մեծագոյն հարցը, - կարդում
ենք այնուհետև նամակում, - այսօր այն է՝ թէ՝ ի՞նչ արեց յեղափ. Երիտասարդութիւնը այս 9 – 10 ամսում գաւառների մէջ, ինքնապաշտպանութեան
տեսակէտից: Եթէ նա այդ մեծ հարցին նուիրէր գէթ կէսը այն եռանդի , որ
նա գործադել է միտինգային ու խօսելական պրոպագանդին – դարձեալ
գոհ պիտի մնանք: Եթէ անտարբէր է գտնուել - կամ համարեա – դէպի այդ
սարսափելի հարցը, եթէ մեր բոլոր մարմինները անհոգ ու թեթեւ օպտիմիզմով տարուած ՝ ինքնապաշտպանութեան պահանջի մակերեւոյթից են
անցել, - ապա մենք պարզապէս ոճիր ենք գործել ժողովրդի դէմ»2:
Սակայն գավառներում ինքնապաշտպանաության կազմակերչման
հարցերը շատ չանցած անտեսվեցին յետադիմական շարժումը չեզոքացնելուն հետևած ոգևորության ընդհանուր ալիքի մեջ, որը ճակատագրական և
լուրջ սխալ էր: Այնպես, որ լիովին կարելի է համոզվել ՀՅԴ Բալկանյան
շրջանի ընկերներին ուղված մի շրջաբերական նամակի հետևյալ տողերի
հետ. «Ստոյգ է որ Կիլիկիոյ եւ Ատանայի աղէտին շուրջը հրապարակուած
տեղեկութիւնները թէեւ չափազանցված, բայց խիստ ծանր ու ճնշիչ են: Սակայն նոյնքան ստոյգ է, որ Պալքանի մէջ տեղ տեղ մեր ընկերները ի յայտ
չբերին պահանջուած կորովն ու իրականութեան ճշգրիտ ըմբռնումը՝ նոյն
ոգւով ալ առաջնորդելու համար հասարակութիւնը եւ կամ փարատելու
1
2

Նույն տեղում, էջ 275:
Նույն տեղում, էջ 276:
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համար առաջացած թիւրիմացութիւնները: Նոյնքան ստոյգ է նաեւ որ տեղի
ունեցած ցաւալի պատահարները եկան աւելորդ անգամ մըն ալ խարանելու այն սխալ ըմբռնումն ու թուլութիւնը՝ որուն անձնատուր եղան մեր ընկերական զանազան խաւերը սահմանադրութենէն յետոյ հակառակ մեր
հրապարակային թէ ներքին պրոպականտին: Ըսինք ու կրկնեցինք, որ
Սահմանադրութեան յայտարարութեամբ Թուրքիան կը մտնէ յեղափոխական նոր փուլի մը մէջ, լի անակնկալներով, յղի՝ ապագա փոթորիկներով,
որոնց դիմագրաւելու համար պէտք է պատրաստ ըլլալ եւ մնալ դիրքերուն
վրայ՝ խտացուած շարքերով եւ անձնազոհ, ինքնավստահ պատրաստակամութեամբ: Ու հետեւաբար, նման պատահարներու պահուն՝ շարքերը
պէտք չէ որ կորցնցնէն նաեւ իրենց սառնութիւնը, իրականութիեան
ճշգրիտ վերլուծութիւնն ընելու ընդունակութիւնը՝ մնալու համար առաջնորդողին դերին մէջ»1:
Շարքերը ցավոք, կորցրեցին իրականության ճիշտ ըմբռնումը, բայց
անկողմնակալ չենք լինի, եթե պնդենք, որ միայն Դաշնակցության շարքերը: Ավելին, ճշմարտությունը պահանջում է շեշտել, որ եթե ինչ – ինչ տեղերում հետսահմանադրության շրջանում եղել են ինքնապաշտպանական
աշխատանքներ, ապա՝ գլխավորապես Դաշնակցության գործիչների շնորհիվ: Սա պատմական ճշմարտություն է:
Ինքնապաշտպանությունը պետք է լիներ հայ քաղաքական ուժերի
գերխնդիրը նաև Սահմանադրությունից հետո, երբ իթթիհաթականները
դեռևս թույլ էին: Բերենք սրա ճշմարտությունը մեկ անգամ ևս հիմնավորող
մեկ փաստ: Բեյրութի(Ծոցի) ՀՅԴ կոմիտեի Կ. Պոլսի Պատասնատու մարմնին ուղղված 1909թ. մայիսի 18 – ի նամակում կարդում ենք.«Ատանայի անտանելի եւ աղիտաբեր դէպքերէն վերջ մեր բարեխնամ կառավարութիւնը կը
շարունակէ իր անտարբեր ընթացքը, այլեւայլ ձեւերու տակ ընկճելու համար
հայ ազգը: Այս անգամ զինուորական տուրք գանձելու ձեռք զարկած են. ամօթ եւ անբացատրելի է այս ընթացքը: Ազգը հիմա իր ցավերը եւ վէրքերը
հազիւ հազ կը կարողանայ դարմանել, կարենալով փոքր ինչ նիւթական օգնութիւն հասցնել Ատանայի ցաւատանջ ժողովուրդին, թէ՞ պիտի զինուորական տուրք տայ: Կ’երեւի թէ սահմանադրական կառավարութեան ձեւին
տակ բռնութիւն է որ կը շարունակուի, հայոց զինուորագրումը ականջի ետեւ նետելով: Իրաւացի կերպով ժողովուրդին բողոքը Ձեզ ներկայացնելով
կը խնդրենք որ հարկ եղած միջոցները խորհուին ու գործադրուին»2:
Եզրակացությունը նույն է՝ նոր կառավարությունը ամենևին հակված
չէր հայ և թուրք տարրին նույն քաղաքական, զինվորական, իրավական և
տնտեսական հարթության վրա դիտարկելու:
1
2

Նույն տեղում, էջ 278:
Նույն տեղում, էջ 282:
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Մեզ մնում է ավելացնել, որ ջարդերը տեղի են ունենում ապրիլի 1–3ը ըներառյալ և 12– 13-ին:
Ս. Զավարյանը, որն Ադանայի ջարդերից հետո Կիլիկա էր անցել, ՀՅԴ
Կ.Պոլսի Պատասխանատու մարմնին 1919թ. հունիսի 9/22 – ին ուղղած նամակում գրում է. «Բոլոր վայրերում տեղական վարչութեան կամ ազդեցիկ
անդամների հրահանգով նախ քան կոտորոծը հաւաքած են ռեդիֆները(պահեստի զինվորներ- Ա․Ն.), զենք բաժնած, կամ պաշտոնեաների
ձեռնպահութեան շնորհիւ (այսինքն արեւելյան ձեւի հրահանգուվ) խուժանը գրաւել է զէնքի պահեստները: Դա է որ կռուի տեղ կոտորածի ձեւ է տուել: Այդ զենքերը մինչեւ օրս չեն հաւաքուած: Մեղաւորները ազատ են:
Ըսի որ կոտորած են ամենաազդեցիկ, ամենաաշխատաւոր, ամենախելօք, ամենաքաջ հայ անդամները: միայն Հաջինը 3 – 4000 աշխատաւոր
տղամարդ է կորցրել: Իսկ սպանուած ընդհանուր աշխատաւորներու թիւը
երեւի 15.000էն պակաս չէ»1:
Զոհերի թիվն հասել է ավելի քան 30.000-ի2:
Հր. Սիմոնյանն ուսումնասիրելով փաստերը գալիս է այն եզրակացության, որ «1909 թ. ապրիլի 1–13-ը տեղի ունեցած ջարդի զոհերի և դրանից հետո ստեղծված անտանելի պայմաննների հետևանքով մահացածների ընհանուր թիվը» մոտեցել է 40.000-ի3:
Միանգամայն ճիշտ է ասված, որ «Այս ջարդերը մեկընդմիշտ հաստատեցին, որ թուրքական քաղաքական մտքի ցանկացած դրսևորման համար բազմազգ Օսմանյան փլատակների վրա նոր ազգային թուրքական
պետությունը չի կարող կայանալ` առանց այդ կայսրության մյուս ազգերի
(և առաջին հերթին հայերի) էթնիկ զտման ու հայրենազրկման, բնաջջջման
և ուծացման»4:
Հետադիմական շարժման ճնշումից և Աբդուլ Համիդի գահընկեցությունից հետո (ապրիլի 14-ին, նոր տոմարով` 27-ին5), արևմտահայ հասարակական-քաղաքական ուժերը բավական տևական մի ժամանակ, մինչև
1912 թ., շարունակեցին հավատ ընծայել իթթիհաթականների և նրանց բերած Սահմանադրության կետերի իրականացման նկատմամբ:

Նույն տեղում, էջ 285:
Գասպարյան Ռ., Հոդվածների և հրապարակումների ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 47:
3 Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., Գիրք 4, էջ 31:
4 Համբարձումյան Վ. Վ., Բրիտանական կայսրության փոխհյուպատոսի ժամանակավոր
պաշտոնակատար Լոումն Չեմբրսը 1909 թ. ջարդերի մասին, տե´ս «Լրաբեր հասարակական
գիտությունների», 2015, հունվար ապրիլ, 1(643), էջ 155–162:
5 Տե´ս Հասրաթյան Մ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի պատմության
ուրվագծեր, Երևան, 1983, էջ 211:
1
2
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Ашот Нерсисян, Анализ геноцида Аданы 1909 г. - 1909 г. Геноцид
Аданы неоднократно исследовался армянской историографией. Причины
приписывались либо Абдулу Хамиду, который с попыткой переворота 31
марта 1909 года пришел к власти на несколько дней, либо иттихатистам.
Эта статья доказывает, что обе стороны сыграли равную роль в организации геноцида.
Ashot Nersisyan, Adana 1909 genocide analysis - 1909 Adana Genocide has
been studied many times by Armenian historiography. The reasons for were
attributed or to Abdul Hamid who with March 31 1909 coup attempt came to
the power for several days either to Ittihatists. This article proves that both
sides played an equal role in organizing the genocide.
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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА И ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
РФ 1990-2000 ГГ.
МИСАК ТИГРАНЯН
Ключевые слова - общефедеральная организация, армянская диаспора,
эмиграция, общенациональные задачи, мировые диаспоры, стратегическая
партнерства.
Формирование внешней политики любого современного государства
лишь в том случае реалистично и эффективно, если оно опирается на соответствующую ресурсную базу. В традиционном понимании ресурсы государства – это комплекс военно-политических, экономических, демографических, технологических ресурсов, которые, выражаясь словами классиков
политического реализма, образуют мощь государства1. Вместе с тем, за последние годы, как сама система международных отношений, так и отдельные ее составляющие подвергаются значительным трансформациям. Так,
классическое определение мощи государства наполняется новым смыслом,
где не последнюю роль играет фактор диаспоры. В этом смысле, небольшая по размерам территории, людским и природным ресурсам, объему
ВВП страна, как Армения, может рассматриваться как далеко не последнее
государство в способности оказывать влияние на международные процессы. При этом, известный российский исследователь проблем современных
диаспор Татьяна Полоскова, относит армянскую диаспору, наряду с некоторыми другими, к "мировым диаспорам, которые оказывают влияние на
мировые процессы"2.
Действительно, Республика Армения рассматривает диаспору за рубежом в качестве фактора, способного не только помочь становлению государства и позитивных элементов в экономическом развитии страны, но и
ощутимо укрепить позиции Армении на международной арене. Сегодня
бесспорным представляется тот факт, что наличие достаточно многочисленных и авторитетных армянских общин в различных странах помогает
Еревану развивать отношения с этими государствами и в ряде случаев рассчитывать на их поддержку.
См.: Morgenthau H. J. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. -N.Y., 1961.
Полоскова Т. Современные диаспоры. Внутриполитические и международные аспекты. –
М., 1999. С.69.
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В свою очередь, оказание политической, финансовой и моральной
поддержки Республике Армения является одной из основных задач мировой армянской диаспоры.
Армянский народ – один из наиболее дисперсно-расселенных народов мира. Исторически армянская диаспора образовалась в результате
национальных и религиозных преследований, массовых гонений и насильственного переселения армян из Армении в связи с многочисленными
войнами, опустошительными набегами, которые пришлось пережить армянскому народу начиная с глубокой древности, и особенно, в связи с
арабским завоеванием (VII в.) и нашествием турок-сельджуков (XI в.). Значительные перемещения армянского населения принес XX век. Массовый
исход на чужбину сотен тысяч армянских беженцев, рассеявшихся по миру, произошел вследствие организованного в 1915-1923 гг. правящими кругами Турции Геноцида армян в Западной Армении. Новый этап вынужденной эмиграции армян пришелся на конец 1980-х начало 1990-х гг. и
был обусловлен тяжелейшим положением в Армении в связи с разрушительным землетрясением 7 декабря 1988 года, глубоким экономическим
кризисом, армяно-азербайджанским конфликтом и многолетней транспортной, энергетической блокадой со стороны Азербайджана и Турции.
Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве привели к
массовой миграции армян из давно уже существовавших общин в Абхазии,
Чечни, Узбекистана, Таджикистана, и особенно, Азербайджана, где имели
место погромы и резня армян в Сумгаите (февраль 1988 г.), Кировабаде
(ноябрь 1988 г.), Баку (январь 1990 г.). Определенную роль в миграции армян во все исторические периоды играли также и социально-экономические факторы.
В результате на начало XXI века численность армянской диаспоры по
некоторым данным составляет от 4 до 7 млн. человек, расселенных более
чем в 100 странах мира, что превышает население самой Армении. Наиболее крупные армянские общины существуют в России, США, Франции,
Грузии, Иране, Ливане, Сирии, Аргентине, Канаде, Австралии1. Пространство диаспоры имеет тенденцию к расширению за счет эмиграции из стран
традиционного проживания (Иран, Ливан, Сирия) в Германию, Англию,
Грецию, Израиль, Польшу. При этом для мировой армянской диаспоры
характерна достаточно высокая степень раздробленности. Это связанно со
значительными различиями между странами проживания, разной степенью адаптации к этнокультурной среде у "старых" и "новых" эмигрантов,
сохраняющимися языковыми различиями между западноармянским и во1

См.: Хаджян А., Мартиросян А., Хаджян Т. Диаспора / Армения 2020 – Ереван, 2003.
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сточноармянским языками.
Самая крупная армянская диаспора проживает сейчас в России, где
ее численность по некоторым данным доходит до 2,5 миллионов человек
и, таким образом, по сравнению с данными переписи 1989 года (532,4
тыс.)1 она увеличилась в несколько раз. И это не случайно, поскольку
именно в России как в близком по духу христианском государстве уже
начиная с X-XI веков начинают создаваться первые армянские поселения, а
с начала XIX века жизнь восточных армян была уже непосредственно связана с судьбой России2.
Выступая на проходившем в Москве учредительном съезде Всемирной армянской организации, президент РФ Владимир Путин привел выдержку из одного указа Петра I: "Армян, как возможно, приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы дать охоту для большего их приезда", и при
этом добавил: "Прошло всего ничего – 300 лет. Сказано – сделано"3. Действительно, на основе ряда исследований по истории формирования армянской диаспоры России4 следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетия армяне в России могли жить и трудиться, пользуясь и покровительством российского правительства и симпатией русского народа. При
этом армянские общины поддерживали постоянные связи со своими соотечественниками и находились в курсе происходящих на исторической
Родине событий. Этому способствовало, в частности, регулярное пополнение за счет новых переселенцев, в том числе временных, в основном мужчин, приезжавших в Россию на заработки. Они играли особую роль в сохранении живых связей между Арменией и армянскими общинами России.
Однако армянские общины жили не только национальными интересами,
но и во многом интересами принявшей их страны, в развитии экономики,
науки и культуры которой они внесли достойный вклад, не раз доказывая
при этом свою истинную преданность.
Необходимо заметить, что отсутствию единого механизма координации действий армянских диаспоральных объединений России во многом
способствовала позиция руководства Республики Армения. Действительно, отношения властей Армении с диаспорой в начале-середине 90-х годов
ХХ-го века складывались непросто, на что косвенно указывают ряд полоСм.: Национальный состав населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения
1989 г. – М., Госкомстат СССР, 1991
2 См.: Тер-Саркисянц А. Армянская диаспора России: история и современность. – Рязань, 2002.
3 Цит по ст: Воробьев В. Указ Петра выполнен // Российская газета. -2003. 7 октября
4 См.: Агаян Ц. П. Россия в судьбах армян и Армении. – М., 1994; Ананян Ж.А., Хачатурян
В.А. Армянские общины России. – Ереван, 1993; Тер-Саркисянц А. Армянская диаспора
России: история и современность. -Рязань, 2002.
1
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жений предвыборной программы Л.Тер-Петросяна о "...невмешательстве во
внутренние дела друг друга"1. При этом у первого президента Армении
чувствовался явный скептицизм в отношении потенциала лоббирования
армянских общин в соответствующих государственных структурах стран
мира. Наиболее ярко данное отношение было выражено в вызвавшей широкий резонанс статье Л.Тер-Петросяна "Война или мир? Время призадуматься", в которой ее автор, в частности, подчеркивал, что "... потенциалом
лоббирования обладает только армянская община Америки, в других странах традиций лоббирования, а соответственно и организованных лоббистских групп не существует"2.
В результате смены власти в Армении в начале 1998 года значительной ревизии подверглась и политика руководства страны в отношении с
диаспорой. Нынешнее власти Армении рассматривают диаспору в качестве
фактора, способного не только помочь становлению государства и позитивных элементов в экономическом развитии страны, но и ощутимо укрепить позиции Армении на международной арене.
Одним из первых политических шагов Р.Кочаряна на посту президента была легализация запрещенной в 1995 году влиятельной в диаспоральных кругах партии Дашнакцутюн. Кроме того, в структуре республиканского МИД начинает действовать Управление диаспоры, возглавляемое
заместителем министра иностранных дел, основная задача которого – целенаправленное использование возможностей диаспоры, координация ее
усилий в достижении соответствующего положительного климата для реализации внешней политики страны, повышения ее авторитета на международной арене, а также активизация процесса привлечения инвестиций для
восстановления армянской экономики и полноценного вхождения республики в мировое экономическое хозяйство.
Значимыми событиями во взаимоотношениях с Диаспорой стали
Международные форумы "Армения-Диаспора". Первый из них состоялся в
сентябре 1999 года в Ереване и положил начало всестороннему диалогу
между различными частями армянского народа по наиболее актуальным
вопросам развития нации и государства. Одним из итогов второго форума,
прошедшего в конце мая 2002 года, стало определение совместных задач в
политической сфере, приоритетными из которых являются международное
признание Геноцида армян, справедливое решение нагорно-карабахского
конфликта и всемерное стимулирование развития армянской государ-

1
2

Тер-Петросян Л. Предвыборная программа. – Ереван, 1996.
Тер-Петросян Л. Война или мир? Время призадуматься // Диалог. – 1998. №10. С.З.

26

ственности1.
Традиционными стали бизнес-форумы с участием ведущих представителей деловых кругов диаспоры, а также панармянские олимпийские игры, на которых съезжаются спортсмены армянского происхождения со всего
мира. В рамках игр проводятся мероприятия, целью которых является создание прочной связи между армянской молодежью, разбросанной по многим
странам мира. Таким образом, с приходом новых людей к государственному
рулю в республике заметно активизировались всесторонних взаимоотношения между Арменией и Диаспорой, в том числе российскими армянами.
Обозначенные изменения в политике властей Армении в отношении
диаспоры в значительной мере активизировали объединительные процессе
в диаспоральных кругах. Решающим шагом на пути консолидации многочисленных армянских общин и общественных объединений в Российской
Федерации стало создание в июне 2000 года Союза армян России (САР).
Среди наиболее актуальных задач, стоящих перед САР, выделяются – разработка программ, направленных на привлечение инвестиций в экономику
Армении, налаживание деловых связей с представителями российской и
армянской бизнес-элиты2. Необходимо отметить, что потенциал любой
диаспоры определяется не только состоянием диаспоральных объединений.
Не менее важную роль играет деятельность отдельных представителей
диаспоры, занимающих влиятельное положение в политических, деловых и
культурных кругах страны.
В процессе формирования САР, по словам ее президента А.Абрамяна,
была найдена наиболее "оптимальная модель" организационной структуры,
"в механизме которой необходимая централизация интеллектуальных сил в
столице сочетается с полной самостоятельностью общин на местах (как
творческой, так и финансовой), а разноуровневые оперативные задачи (культурно-просветительская, правовая и правозащитная деятельность) сочетаются с задачами стратегическими – как для России, так и для Армении"3.
В целом создание САР в значительной мере усилило влияние, которое оказывает армянская диаспора России на политические, социальноэкономические процессы в Армении. Влияние, которое, бесспорно, оказывает благоприятное воздействие на развитие Армении, укрепление ее государственности и экономической системы. Одни только частные денежные
См.: Заключительная декларация II Международного форума "Армения-Диаспора", 28 мая
2002г. // Вестник САР.-2002.№6.С.9.
2 См.: Вестник САР. – 2002. Апрель. С.4
3 Абрамян А. Национальные общины – резерв укрепления российской государственности //
Независимая газета.– 2001. 27 июня.
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трансферты, которые переправляются из России в Армению, сопоставимы
с весомой долей ВВП Армении. Нельзя не согласится с мнением, что "...
роль армянской диаспоры в России несопоставима с ролью армянской
диаспоры в остальном мире. Если первая явилась главным фактором, обеспечившим выход Армении из тяжелейшего экономического и энергетического кризиса в середине 90-х, то благодаря армянской диаспоре России,
Армения восстановила производство и свою покупательную способность"1.
И неслучайно, что учредительный съезд Всемирной Армянской организации (ВАО) прошел именно в Москве. Инициатором проведения
столь масштабного армянского форума в российской столице, в котором
приняли участие 250 делегатов из более чем шести десятков стран мира,
стал Союз Армян России. Среди основных направлений деятельности
ВАО, как отмечается в Декларации ее учредительного съезда следует выделить: укрепление армянского государства; ликвидация последствий Геноцида армян в соответствии с принципами международного права; политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта; экономическая интеграция между странами; повышение экономического потенциала
армянства; сохранение национальной самобытности; борьба с глобальными угрозами человечеству2.
Безусловно, роль отдельных лидеров в способности объединить разрозненные и разбросанные по всему миру многочисленные армянские общины для реализации совместной и взаимосогласованной деятельности во
благо защиты общеармянских интересов трудно переоценить. Но тот факт,
что учредительный съезд ВАО прошел в Москве, а ядром новосозданной организации стала армянская община России, имеет объективные предпосылки.
Во-первых, армянская община России является самой крупной в мире, численность которой по некоторым данным составляет примерно 2
млн. человек.3
Во-вторых, в сравнении с государствами Европы и Америки, где армянская диаспора в основном сформировалась как одно из следствий Геноцида армян в конце XIX – начале XX веков, в России история формирования армянских общин насчитывает примерно тысячелетие, и поэтому,
российские армяне не перестают оставаться, в своем роде, законодателями
традиций диаспоры.
Дарбинян А. Интересы России и Европы на Кавказе совпадают// ИА "Регнум". -2005. 21
февраля.
2 См.: Декларация учредительного съезда Всемирной армянской организации // Ноев Ковчег. –
2003. №10. С.14.
3 AZG Armenian Daily. – 2002. 21 декабря.
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В третьих, являясь по существу самой старшей, армянская диаспора
России в то же время является наиболее молодой в мире. Действительно,
значительная часть российских армян – это именно те, кто выехал из Армении за последнее десятилетие. В основе своей это люди молодые, полные сил, идей и амбиций.
В четвертых, армянская община России – следствие постоянных миграционных потоков между двумя странами, при этом эти процессы особо
чувствительны в отношении динамики развития двусторонних связей..
И наконец, в пятых, Россию и Армению связывает единое культурное пространство, что в значительной степени облегчает процесс адаптации к инородной среде, но в то же время создает возможности для сохранении национальных традиций.
Все эти факторы, безусловно, выделяют армянскую диаспору России
в сравнении с другими странами. Такой положительный потенциал диаспоры не может не оказывать влияния на качество двусторонних армянороссийских отношений и как признается президент Российской Федерации
Владимир Путин "армяне в России, равно как и россияне в Армении, – это
прочный человеческий мост между двумя странами, который мы должны
оберегать и укреплять". При этом в качестве успешного примера народной
дипломатии, российский президент приводит деятельность Союза армян
России, который по его мнению, "активно работает и вносит большой
вклад в укрепление российско-армянской дружбы"'1.
Таким образом, в фундаменте армяно-российских отношений лежат
не только многовековые традиции дружбы двух народов, но и что более
важно в современных условиях, потенциал армянской общины России. Это
обстоятельство не может недооцениваться политическими элитами двух
стран. Во всяком случае, позиция руководства Армении по ключевым вопросам внешней политики и международного положения страны не может
не учитывать интересы всего мирового армянства, составной и наиболее
весомой частью которой является российское армянство. Соответственно,
курс на укрепление отношений стратегического партнерства с Российской
Федерацией остается для Республики Армении приоритетным на долгосрочную перспективу.
Միսակ Տիգրանյան, Հայկական Սփյուռքը և Ռուսաստանի Դաշնության սոցիալական և քաղաքական կյանքը 1990-2000 թթ. - Հոդվածը նվիրված է Հայաստաանի ու Ռուսաստաանի միջև ստրատեգիական գործընСм.: Выступление Президента РФ В. Путина в Ереванском государственном университете,
15 сентября 2001 г. //Дипломатический вестник.-2001. №10.
1
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կերության ամրապնդման գործընթացում հայկական Սփյուռքի դերի առանձնահատկությունների բացահայտմանը: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում Սփյուռքի դերին երկրի հզորությունն որոշելու,միջազգային գործընթացների վրա ազդեցությունն ունենալու,քաղաքական,
ֆինանսական եւ բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու ժամանակ:
Հասարակական կազմակերպությունների քանակի դինամիկայի,նրանց
գործունեության արդյունավետության, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների հետ նանց փոխհամագործակցության բնույթի անալիզի հիման
վրա որոշվում է երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքին Սփյուռքի
մասնակցության աստիճանը:
Misak Tigranyan, The Armenian Diaspora and social and political life of
the Russian Federation 1990-2000 - Article is devoted to revealing the features
of the Armenian Diaspora in the process of strengthening the strategic partnership between Russia and Armenia. Particular attention is paid to the role of diasporas in determining the power of the country's ability to influence international processes, providing political, financial and moral support. On the basis of
a voluntary society of population dynamics, the impact of its practices, as well
as the nature of the interaction with other organizations is determined by the
degree of participation of the diaspora in the socio-political life of the country.
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ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅ
ԱԶԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Բանալի բառեր - բնակավայր, ներսույթ, գյուղ, զորակայան, գետնափոր
տուն, աշտարակաձև տուն, քաղաքներ, անտիկ աղբյուրներ, Քսենոփոն,
Ստ. Լիսիցյան:
Բնակավայրն ու բնակարանը ժողովրդի կենսապահովման մշակույթի կարևորագույն տարրերից են։ Դրանց ուսումնասիրությունը չափազանց ուշագրավ նյութ կարող է տալ ոչ միայն ճարտարապետական, հորինվածքային կառուցապատումների, բնակարանների ձևերի, դասավորության, դրա ներսույթի կազմակերպման, այլև ազգաբանական բազում
երևույթների՝ ընտանիքի կազմի ու կառուցվածքի, գյուղական համայնքի
բազմաճյուղ գործունեության, տնտեսավարման եղանակների, բնակչության կենցաղամշակութային կողմերի մասին: Ազգաբանական ուսումնասիրությամբ բացահայտվում են նաև բնակավայրի ծագման, պատմության, բնակչության էթնիկական և սոցիալական կազմի, ներգաղթի և արտագաղթի, ժողովրդագրական այլ երևույթների համալիր բնութագրերը:
Պարզաբանվում են բնակավայրերի կառուցվածքի նյութական կողմերը՝
տեղագրություն, բնակեցման համակարգ, որոշակի օբյեկտների առկայությունը՝ սրբավայր, եկեղեցի, վանական համալիր, մատուռ, գերեզմանատուն, կոթող, խաչքար, հնագիտական հուշարձաններ և այլն, ինչպես
նաև ագրոմելորացիայի ողջ գոտին՝ մշակելի հողատարածություններ, արոտավայրեր, խոտհարքներ, անտառներ, կենսապահովման կառույցներ՝
գյուղեդուրս ամրացված գոմեր, փարախներ, ջրանցքներ, ջրամբարներ,
ժամանակավոր սեզոնային բնակատեղիներ. ամառանոցներ, ձմեռանոցներ:
Բնակավայրային համալիրների ուսումնասիրությունը ունի նաև
արդիական կիրառական նշանակություն: Ժամանակակից բնակավայրերի հատակագծման, բնակելի տների նոր ձևերի որոնման առումով կարևոր է հայկական ժողովրդական ճարտարապետության դարավոր փորձի
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ուսումնասիրությունը, քանզի երկար ու ձիգ դարերի ընթացքում կուտակված ժողովրդական հմտությունները շատ ուսանելի նյութ կարող են տալ:
Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ փողոցների,
տրանսպորտային ուղիների և հատկապես գյուղական բնակավայրերի
դասավորության հարուստ փորձի ուսումնասիրությունը, որոնք դարձյալ
տարբեր են ամեն մի պատմաազգագրական շրջանում, և ժողովրդական
ճարտարապետության մեջ մշակված այս ձևերը, անշուշտ, պետք է մասնագիտական հետազոտման առարկա դառնան՝ արդի պայմաններին համապատասխան կիրառվելու համար:
Հայ ժողովրդի ճարտարապետական մշակույթի դարավոր պատմության ընթացքում կուտակված շատ սկզբունքներ կարող են օգտակար
լինել նոր պայմաններին համապատասխան հայկական բնակավայրերի
հատակագծման համար:
Բնակավայրը կառուցապատված որոշակի բնատարածք է՝ բնակելի,
հասարակական և արտադրական կառուցապատումներով և դրանք միմյանց կապող հաղորդուղիներով: Այն տարածական մի համալիր է՝ մարդկանց կենսագործունեության ապահովման համար հնարավոր բոլոր
պայմաններով ու միջոցներով: Այս տեսանկյունից բնագավառն արտացոլող նյութերը, հետազոտման սկզբունքներն ու բնութագրումները որոշակիորեն թերի են: Դա վերաբերում է և՛ բնաէկոլոգիկ, և՛ սոցիալ-տնտեսական, և՛ կենցաղամշակութային, և՛ պատմաքաղաքական իրողություններով պայմանավորված բնակավայրերի տիպերին, բնակեցման համակարգերին: Ըստ այդմ` թե՛ տարածական և թե՛ ժամանակագրական առումներով Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջանների բնակավայրերը համաչափ ուսումնասիրված չեն:
Ի վերջո, առ այսօր չկա հայոց բնակավայրային համալիրներին
նվիրված ամփոփ ազգագրական ուսումնասիրություն, քանզի հրապարակումների հեղինակները անդրադարձել են հիմնականում բնակավայրերի
ոչ թե ամբողջական համալիրներին, այլ դրա այս կամ այն տարրին:
Պատմագրական տեղեկություններ: Պատմիչների երկերում շատ
կցկտուր և սակավ են արտացոլված բնակավայրերի կառուցվածքի, արտաքին ձևերի, կառուցապատումների, բնակեցման համակարգերի, թաղերի ու փողոցների ձևերի, բնակչության սոցիալական և էթնիկ կազմի,
ժողովրդագրության հետ առնչվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկությունները: Պարզապես հիշատակված են բնակավայրի տեսակներն իրենց անվանումներով՝ գյուղ, գյուղակ, շեն, ավան, ավանաշեն, գյուղաքաղաք, քաղաքագյուղ և այլն: Քաղաքային բնակավայրերից հիշատակված են՝ ոստան, մայրաքաղաք, քաղաքամայր, գահանիստ, նախագահ քաղաք, քաղաքաբերդ, բերդաքաղաք և այլն: V դարի պատմագիր Փ. Բուզանդը գյու32

ղական բնակավայրերը գյուղ և շեն է անվանել1, իսկ չբնակեցված վայրերը՝ անապատ, որտեղ մենակյաց կյանք են վարել կրոնավորները: Պատմիչը ուշագրավ նկարագրություն է թողել, օրինակ, անապատական կյանք
վարող հոգևորական Գինդի և նրա աշակերտների բնակության, կենցաղի,
հագուկապի մասին2: Երկում հատուկ վկայություն կա անապատականների բնակության տեղերի մասին. «Նրանք հրաժարվել էին աշխարհից և
բնակվում էին անապատներում, հաստատվելով քարանձավներում, այրերում և երկրի ծերպերում…: Թռչունների երամների նման նրանք բնակվում էին ժայռերի ծակերում, քարանձավների ծերպերում, առանց գույքի
և ստացվածքի, առանց խնամքի և դարմանի, մարմնի մասին ամենևին
չհոգալով»3: Այդ նույն կերպ մատնանշվում է հոգևորականների բնակության՝ «գետնի մեջ փորված խցիկ» բնակարանը4: Հիշատակված է Հայոց առաջին կաթողիկոս Գր. Լուսավորիչի բնակված տեղը՝ Եփրատ գետի ակունքները, ժայռերի խորշերը5: Պատմիչը ընդարձակ նկարագրություն է
թողել նաև զորքերի ձմեռանոց-բնակավայրերի մասին6: Բուզանդը այդ
տեղերը կոչել է «համբարանոցներ»՝ ամբար, շտեմարան նշանակությամբ7: Նկատենք, որ հայ մատենագիրները որպես այդպիսի ձմեռանոցներ
կամ հեծելազորի կայաններ («կայանք զորացն») հիշատակել են Արարատյան դաշտավայրերում՝ Գառնին, Արտաշատի շրջակայքը, Երամոնսը, Օշականը, Արմավիրը, Ցոլակերտը, Արագածոտնում՝ Կուաշ (այժմ՝
Կոշ) ավանը, Արուճը, Աշնակը, նաև Ուտիքի որոշակի շրջանները՝ Դրասխանակերտը, Վարդանաշատը, Փառախորը, Սարդյանքը, նաև Լոռվա, Սյունիքի, Տուարածատափի, Վասպուրականի, Բարձր Հայքի և այլ շրջանների սիզավետ արոտավայրերով հարուստ բնակավայրերը8:
Ագաթանգեղոսը Փ. Բուզանդի նման անդրադառնում է «շեն» և «անշեն» վայրերի քարածերպերում, քարանձավներում քրիստոնյա քարոզիչների հանգրվաններին, ըստ որում՝ «անշեն եզրույթը», ըստ նրա, ոչ համայնքներով բնակեցված վայրն է9: Մատենագրական նյութերը թեև շատ
Տե՛ս Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, թարգմ., ծանոթագրությունները Ստ.
Մալխասյանցի, Երևան, 1987, III դպր., գլ. ԺԴ, էջ 61:
2 Տե՛ս նույն տեղը, VI դպր., գլ. ԺԶ, էջ 415:
3 Նույն տեղում:
4 Տե՛ս նույն տեղը, III դպր., գլ. ԺԴ, էջ 63:
5 Տե՛ս նույն տեղը, VI դպր., գլ. ԺԶ, էջ 415:
6 Տե՛ս նույն տեղը, IV դպր., գլ., ԻԳ, էջ 219:
7 Տե՛ս նույն տեղը, IV դպր., գլ. Դ, էջ 203:
8 Տե՛ս Եղիշե, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երևան, 1957, էջ 78-80:
9 Տե՛ս Նահապետյան Ռ., Ազգագրական տեղեկությունները Փավստոս Բուզանդի «Հայոց
պատմություն» երկում, Երևան, 2013, էջ 29-32, նույնի՝ Վաղ միջնադարյան Հայաստանի
նախարարական տիրույթների, պաշտոնների, արտադրական և կենսապահովման
մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում //
1
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հպանցիկ են, բայց և մեծարժեք են հիմնախնդրի առավել ընդգրկուն պարզաբանման տեսակետից: Անհամեմատ ավելի առատ են հայոց ժողովրդական բնակարանի վերաբերյալ եղած տեղեկությունները հայ մատենագիրների երկերում, ինչպես նաև եվրոպացի և հայ ճանապարհորդների
ուղեգրություններում, որոնց մենք անդրադարձել ենք մեր մեկ այլ ուսումնասիրությունում1:
Սակայն, ի տարբերություն ժողովրդական բնակավայրերի վերաբերյալ եղած մատենագրական շատ սակավ տեղեկությունների, հնագույն
բնակավայրերի վերաբերյալ մեծաքանակ նյութ է տալիս հնագիտությունը: Պեղումների շնորհիվ օրըստօրե բացահայտվում են խորտակված,
գետնի տակն անցած բնակավայրերը: Ներկայումս բացահայտված են
հնագույն դարաշրջանների մինչ այդ անհայտ տասնյակ բնակատեղիներ՝
բերդաքաղաքների ու քաղաքների կառուցապատման ձևերով: Դրանց վերաբերյալ կուտակված է վիթխարի գրականություն, որոնց ոչ լրիվ ցանկը
կներկայացվի տողատակում2:
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Երևան, 2019, էջ 120-122: Ագաթանգեղոսի
«Հայոց պատմություն» երկում//Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Երևան,
2019, էջ 120-122:
1 Տե՛ս Նահապետյան Ռ., Հայկական ժողովրդական ավանդականի բնակարանն ըստ
գրավոր սկզբնաղբյուրների // Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 3, Երևան,
2020, էջ 138-161:
2 Տե՛ս Առաքելյան Բ., Հին Արտաշատ, Երևան, 1975, Ավետիսյան
Հ., Ավետիսյան Պ.,
Արարատյան դաշտի մշակույթը մ.թ.ա. XI-VI դդ., Երևան, 2006, Ավետիսյան Հ., Բոբոխյան Ա.,
Ուրարտուի հնագիտություն (ամրոց բնակավայրեր և դամբարանային համալիրներ),
Երևան, 2010, Գնունի Ա., Հայկական լեռնաշխարհի վաղ բրոնզի ժամանակաշրջանի
բնակավայրերը և բնակարանները // Սեղմագիր, պ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման
ատենախոսության, Երևան, 2002, Եսայան Ս., Քալանթարյան Ա., Օշականի վաղ
միջնադարյան բնակավայրերը // «Լրաբեր» հաս. գիտ., ՀՍՍՀ ԳԱ, 1972, № 2, Թորոսյան Ռ.,
Թեղուտի վաղ երկրագործական բնակավայրը, Երևան, 1975, Խանզադյան Է., Հայկական
լեռնաշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. III հազարամյակում, Երևան, 1967, Խանզադյան Է.,
Նահապետյան Ռ., Հայկական լեռնաշխարհը բնակարանաշինական ավանդների հնագույն
կենտրոն // Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 3, Երևան, 2020, էջ 39-53, նույնի՝
Հայկական
ժողովրդական
ավանդականի
բնակարանի
ազգաբանական
ուսումնասիրության շուրջ // նույն տեղը, էջ 122-137, նույնի՝ Բնակեցման ավանդական
համակարգը հայոց մեջ (XIXդ.-XXդ. սկիզբ) // Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական
հանդես, № 2, 2020, էջ 228-235, Մկրտչյան Կ., Պարսամյան Է., Մեծամոր, Երևան, 1975,
Մարտիրոսյան Հ., Ուշ բրոնզեդարյան բնակավայրեր և դամբարանադաշտեր // Հայաստանի
հնագիտական հուշարձանները, պր. 2, Երևան, 1969, Սամուելյան Խ., Հին Հայաստանի
կուլտուրան, հ. 1, Երևան, 1931, հ. 2, Երևան, 1941, Аракелян Б., Гарни I, Ереван, 1950, Бадалян
Р., Аветисян П. и другие, Поселение Араташен // Հին Հայաստանի մշակույթը, XII, Ереван,
2005, Джавахашвили А., Строительное дело архитектура Южного Кавказа V-III тысячелетии
до н.э., Тбилиси, 1973, Деведжян С., Лори-Берд, I, Ереван, 1981, Еремян С. Т., Развитие
городов и городской жизни в древней Армении // «Вестник древней истории», 1953, № 3,
Есаян С., Ереван (Археологический очерк), Ереван, 1969, Кипшидзе Д., Пищеры Ани, Ереван,
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Հնագիտական այս հարուստ գրականության մեջ թերևս ի մի բերված չեն նախապատմական շրջանի բնակավայրային համալիրների կառուցապատումների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները:
Անտիկ գրավոր աղբյուրներ: Անտիկ դարաշրջանի հայկական բնակավայրերի վերաբերյալ թերևս ամենաուշագրավ տեղեկությունները հաղորդում է հույն զորավար և պատմիչ Քսենոփոնը «Անաբասիս» աշխատության մեջ: Ք.ա. 401-400 թվականներին 10 հազարանոց հունական զորքով Պարսկաստանից Հունաստան նահանջի ճանապարհին անցնելով
Հայաստանով՝ նկարագրել է հանդիպած բնակավայրերը և բնակելի տները: Ըստ Քսենոփոնի՝ Հայաստանում կային բազմաթիվ մեծ ու փոքր շեն
գյուղեր: Մեծ գյուղերում (հույները քաղաք չեն համարել պարսպով չշրջապատված բնակավայրը – Ռ.Ն.) նստում էին «թագավորները»: Մեծ ու
փոքր գյուղերը մեծ մասամբ շինված էին ջրառատ տեղերում, գետերի ափերին: Բայց քանի որ այդ գյուղերը թշնամիների կողմից մշտապես ենթակա էին ամեն տեսակ ասպատակությունների, կողոպուտի ու հափշտակությունների, ինչպես օրինակ՝ անում էին Քսենոփոնի իշխանության
տակ եղած զինվորները, բնականաբար պետք է շինված լինեին ամուր տեղերում, լեռների վրա1: Մեծ գյուղերն ունեցել են ամրության ու պաշտպանության համար շինված բերդեր կամ աշտարակներ, ինչպես սատրապանիստ գյուղում: Հայաստանի հարավային սահմաններով անցնելիս «այն
գյուղը, ուր նրանք (հույն վարձկան զինվորները – Ռ.Ն.) հասան, մեծ էր և
ուներ ապարանք սատրապի համար, իսկ տների մեծագույն մասի վրա
կային աշտարակներ»2:
Ըստ Քսենոփոնի՝ Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական և հյուսիսային մասերի տները «գետնափոր էին, մուտքը, ինչպես ջրհորի բերան, իսկ ներքևի մասն ընդարձակ: Մինչդեռ անասունների համար մուտքը փորված էր (գետնի միջով), մարդիկ ցած էին իջնում աստիճաններով:

1972, Кушнарева К., Чубинишвили Т., Древнее культуры Южного Кавказа (V-III тыс. до н. э.),
Ленинград, 1970, Хачатрян Т., Древняя культура Ширака III-I тыс. до н. э., Ереван, 1975,
Манандян Я. А., О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен,
Ереван, 1954, Марр Н., Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища, М.-Л.,
1934, Мартиросян А., Аргиштихинили, Ереван, 1974, նույնի՝ Город Тейшебаини, Ереван, 1961,
Оганесян К., Архитектура Эребуни (Арин-Берд), Ереван, 1961, Орбели И., Развалены Ани,
История, Севременное состояние //«Избранные труды», т. 1, М., 1968, Пиотровский Б., История и культура Урарту, Ереван, 1944, նույնի՝ Кармир-Блур, Москва, 1950, նույնի՝ Ванское царство, М., 1959, Саркисян Г. Х., Тигранакерт, М., 1960, Тревер К. В., Очерки по истории культуры древней Армении, М.-Л., 1953, և այլն:
1 Տե՛ս Նահապետյան Ռ., Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական
տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Երևան, 2018, էջ 63:
2 Քսենոփոն, Անաբասիս, թարգմանությունը Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970, գլ. IV, 4, էջ 93:
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Տներում կային այծեր, ոչխարներ, եզներ, հավեր և սրանց ձագերը: Բոլոր
անասունները կերակրվում էին խոտով»1:
«Անաբասիս» աշխատության մեջ գյուղական տների վերաբերյալ Քսենոփոնի նկարագրություններից երևում է, որ Հայկական լեռնաշխարհի
հարավային շրջանների տները տարբերվում էին կենտրոնական և հյուսիսային շրջանների կացարաններից: Այդ առանձնահատկությունը սահմանային շրջաններում բացատրվում է պաշտպանական նկատառումներով: Առաջինները աշտարակաձև էին: Մեր ձեռքի տակ եղած ազգագրական նյութերի համաձայն՝ այդպիսի կառույցները պահպանվել են նաև
հետագա դարերում2: Դրանք XIX դարում և XX դ. սկզբներին 2-3 հարկանի
ամրոցատիպ, լեռ քարերից կառուցված տներ էին, որոնց առաջին հարկը
կթու և լծկան ու բարձկան անասուններին էր հատկացված, երկրորդը՝
մարդկանց, իսկ երրորդը՝ գյուղատնտեսական մթերքների պահպանմանը, իսկ վտանգի դեպքում՝ պաշտպանվելուն: Ըստ երևույթին, նման տների կառուցվածքի ակունքները պետք է որոնել ուրարտական ճարտարապետության մեջ, որտեղ կիրառվել են աշտարակաձև կառույցները, հավանաբար՝ աշտարակաձև բնակարանները3: Քսենոփոնի այսքան արժեքավոր տեղեկությունները առավել ամբողջական կլինեին, եթե ունենար
հաղորդումներ հին Հայաստանի քաղաքների վերաբերյալ: Ավելի հավանական է, որ հույները գիտակցաբար խուսափել են քաղաքներից՝ դիմադրության չհանդիպելու համար, և, հետևաբար, Քսենոփոնը տեսել ու նկարագրել է Հայաստանի գյուղական կյանքը միայն4: Ուշագրավ մի հանգամանք ևս. հելլենիստական դարաշրջանի հույն և հռոմեացի պատմագիրներ Ստրաբոնը5, Պլուտարքոսը6, Դիոն Կասսիոսը7, Ապպիանոսը8 և ուՆույն տեղում, էջ 97:
Տե՛ս Նահապետյան Ռ., Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը XIXդ. կես
– XXդ. սկիզբ (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, 2004, էջ 43-51 և
գրչանկարների հավելված, էջ 222-227:
3 Տե՛ս Пиотровский Б., Искусство Урарту, Л., 1962, էջ 55-56:
4 Տե՛ս Կրկյաշարյան Ս., Հին Հայաստանի և Փոքր Ասիայի քաղաքների պատմության
դրվագներ, Երևան, 1970, էջ 11:
5 Օտար աղբյուրներ հայերի մասին: Հունական աղբյուրներ – 1: Ստրաբոն: Քաղեց և
թարգմանեց Հ. Աճառյան, Երևան, 1940, գիրք XI, XIV, 6:
6 Պլուտարքոս, Կենսագրություններ, կազմեց, հին հունարենից թարգմանեց, առաջաբանը և
ծանոթ. գրեց Ս. Կրկյաշարյան, Երևան, 2001:
7
Տե՛ս Նահապետյան Ռ., Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց
պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր // Հունական և հռոմեական անտիկ
սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Երևան,
2019, էջ 164-165:
8 Տե՛ս Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 9, Հին հունական աղբյուրներ,
Ա. Հովսեպոս Ֆլավիոս, Դիոն Կասսիոս, թարգմ. բնագրից, առաջաբան և ծանոթ. Ս.
Կրկյաշարյանի, Երևան, 1976, 36, 37, 6:
1
2
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րիշներ զգալի տեղեկություններ են հաղորդել հին հայկական մայրաքաղաքների, խոշոր քաղաքների, դրանք գրավված երկրների քաղաքային
բնակիչներով բնակեցնելու վերաբերյալ: Առավել շատ հիշատակություններ են թողել Արտաշատ և Տիգրանակերտ քաղաքների հիմնադրման և բնակեցման, ժողովրդագրության, էթնիկ պատկերի «սինոյկիսմոսի»՝ համաբնակեցման մասին, որն ընդունված էր ողջ հելլենիստական աշխարհում՝ որպես հիմնադրվող քաղաքների շենացման հիմնական եղանակ:
Հունահռոմեական պատմիչների վկայությունների համաձայն՝ ինչպես Արտաշես I-ը, այնպես էլ Տիգրան Մեծը քաղաքակիրթ հարևան երկրներից Հայաստան էին փոխադրում ամբողջական քաղաքային բնակչություն. առևտրականների, արհեստավորների և աշխատավոր այլ օտարականների՝ նպաստելու Հայաստանում հելլենիստական քաղաքային կենցաղի առաջացմանը և նեցուկ լինելու տնտեսական ու մշակութային
կյանքի զարգացմանը:
Քսենոփոնի նկարագրած բնակարանների այս հին ձևերը ընդհանրություններ ունեն հարևան ժողովուրդների բնակարանների հետ: Աշտարակաձև բնակարանները հիմա էլ պահպանվել են Վրաստանի լեռնային
շրջաններում՝ Սվանեթիա, Խևսուրեթիա, իսկ գետնափոր տների հետագա զարգացման ճանապարհով ստեղծվել է Անդրկովկասում շատ տարածված, երկու կամ չորս սյուների վրա հենվող, փայտագմբեթ ծածկով
երդիկավոր բնակելի տան տիպը, որը հայերը կոչում են գլխատուն, վրացիները՝ դարբազի, ադրբեջանցիները՝ ղարադամ1: Սրանց ձևաստեղծման
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժողովուրդը կարողանում հորինել պարզ ու անպաճույճ, տեղի կլիմայական, տնտեսական,
կենցաղային և այլ պայմաններին լավ հարմարեցված բնակարաններ:
Հելլենիստական դարաշրջանի քաղաքային բնակավայրերի վերաբերյալ թե՛ հայ և թե՛ հունա-հռոմեական պատմական աղբյուրներում առանց պարիսպների եղածները որպես քաղաք չեն հիշատակված:
Այսպես, Մովսես Խորենացու մի շարք վկայությունների հիման վրա
կարելի է կարծել, որ Արտաշեսյան թագավորության շրջանում, անգամ
նրանից առաջ, Արմավիրից բացի, Հայաստանում գոյություն ունեին ուրիշ
խոշոր բնակավայրեր ևս, ինչպես Աշտիշատը, Անի-Կամախը, Երիզան,
Բագահառիճը, Թիլը, որոնք Արմավիրի նման միաժամանակ եղել են
պաշտամունքային կենտրոններ2: Դրանցից և ոչ մեկը Խորենացին չի անվանում քաղաք, այլ սոսկ կոչում է գյուղ կամ ամրոց: Բայց ահա Վաղարշապատի կառուցման մասին Խորենացու հաղորդման մեջ հստակ ասված
Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետություն (դասախոսությունների համառոտ
շարադրանք), Երևան, 1974, էջ 24:
2 Տե՛ս Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913, Բ, Ժբ-Ժդ:
1
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է, թե Վաղարշ արքան «Պատեաց պարսպաւ և հզոր աւանն Վարդգէսի, որ
ի վերայ Քասաղ գետոյ…: Այժմ այս Վաղարշ պատեաց պարսպաւ և հզոր
պատուարաւ, և անուանեց Վաղարշապատ, որ Նոր քաղաք»1: Փաստորեն
անտիկ աշխարհում ամեն մի բնակավայր չէ, որ կարող էր քաղաք համարվել: Հույների պատկերացմամբ որևէ բնակավայր քաղաք էր համարվում սոսկ այն դեպքում, եթե ուներ քաղաքային ինքնավարության մարմիններ, իր հստակ օրենքները, ֆինանսները, և հատկապես քաղաքների
մեծ մասին բնորոշ էին քաղաքային պարիսպները: Առանց դրանց որևէ
բնակավայր համարվում էր պարզապես գյուղ2: Գուցե այս բացատրությունն է եղել այն կարևոր պատճառներից մեկը, որ Ն. Ադոնցը և Հ. Մանանդյանը կարծիք են հայտնել, որ այդ շրջանում Հայաստանում քաղաքներ ընդհանրապես գոյություն չեն ունեցել, այլ եղել են միայն գյուղեր3:
Հայկական ավանդական բնակավայրի ազգաբանական ուսումնասիրության շուրջ: Այս հիմնախնդիրը առ այսօր համալիր ուսումնասիրման
պակաս ունի, քանի որ եղածները հիմնականում վերաբերում են բնակավայրի ճարտարապետական-հորինվածքային կողմին: Եղած ուսումնասիրությունները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք փուլի: Առաջին փուլում հիմնականում իրականացվել է փաստական նյութերի կուտակում՝ բնակավայրի պատմության, տեղագրության, ժողովրդագրության, բնաաշխարհագրական միջավայրի և հարակից այլ հարցերի վերաբերյալ: Դրանք հրատարակվեցին XIX դ. 70-ական թվականներից մինչև
XX դարի սկզբները4, մասնավորաբար Գրիգոր Խալաթյանցի կազմած ազՆույն տեղում, Բ:
Տե՛ս Կրկյաշարյան Ս., Հին Հայաստանի պետական կառուցվածքը (մ.թ.ա. VI- մ.թ. IVդդ.),
Երևան, 2005, էջ 201:
3 Տե՛ս Адонц Н., Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908; Մանանդյան Հ., Քննական
տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա, Երևան, 1944, էջ 82:
4 Տե՛ս Սրվանձտյանց Գ., Գրոց ու բրոց // Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 35-88; նույնի՝ Համովհոտով // Երկեր, հ. 1, էջ 365-421, նույնի՝ Երևան քաղաք // Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982, էջ 19-24,
նույնի՝ Տփղիս քաղաք // Երկեր, հ. 2, էջ 30-44, նույնի՝ Սյունյաց աշխարհ և Շուշի քաղաք //
Երկեր, հ. 2, էջ 67-74, նույնի՝ Օրինակ տեղեկագրույն սրբապղծությանն Սալըքանա գյուղին
որ ի Մուշ // նույն տեղը, էջ 107-123, նույնի՝ Մշեցւոյ վրա ընդհանուր տեսություն մը // նույն
տեղը, էջ 123-149, նույնի՝ Վիճակագրություն Շապին Գարահիսարի // նույն տեղը, էջ 162-169,
նույնի՝ Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամբորդ // նույն տեղը, էջ 169-466, նույնի՝ Արևմտյան
Հայաստանի մի շարք գավառների վիճակագրությունը // նույն տեղը, էջ 479-546; Պետրոս ծ.
Վարդապետ Կալհոկեցի, Ասիական ճանապարհորդություն ի հայրենիս, Կ. Պոլիս, 1881,
Միրախորյան Մ. Կ., Նկարագրական ուղևորություն ի հայաբնակ գավառս Արևելյան
Տաճկաստանի. Տեղագրություն սարեն և ձորեն, հնեն և նորեն, պիտանի գիտնոց, մասն Ա., Կ.
Պոլիս, 1884, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1885, մասն Գ, Կ. Պոլիս, 1885, Ալլահվերդյան Հ. Հ.,
Ուլնիակամ Զեյթուն, լեռնային ավանի Կիլիկիա, նկարագիր տեղական կենսական,
բանասիրական և լեզվաբանական, Կ. Պոլիս, 1884, Ճանիկյան Հ. Կ., Հնությունք Ակնա,
Թիֆլիս, 1895:
1
2

38

գագրական հարցարանի (1887) հրատարակությունից հետո «Ազգագրական հանդես»-ում (1896-1916) Ե. Լալայանի1, Սահակ Մովսիսյանի2, Հ.
Մուրադյանի3, Հ. Մալխասյանի4, Ե. Շահազիզի5 և մյուսների՝ հայոց տարածքային ազգագրությանը նվիրված ուսումնասիրություններում:
Երկրորդ փուլում XX դ. 40-60-ական թթ. փորձ է արվել որոշակիորեն դասակարգել հավաքված դաշտային ազգագրական նյութերը, առանձնացնել տիպերը, մշակել հարցարան՝ նյութեր հավաքելու համար,
ինչը իրականացրեց Ստ. Լիսիցյանը6: Հատկանշական է, որ հայ ազգագրությանն մեջ այս միտումը ակներև էր գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետական հետազոտման մեջ: Այդ տեսակետից առանձնանում են
Ստ. Մնացականյանի7, Օ. Խալփախչյանի8, Մ. Իլյինայի9, Թ. Թորամանյանի10 և այլոց ուսումնասիրությունները: Այս փուլում ժողովրդական բնակարանի ուսումնասիրությունը թերևս շատ քիչ չափով է առնչվել գյուղական բնակավայրային համալիրների ուսումնասիրությանը: Այդուհանդերձ, այս կամ այն պատմաազգագրական շրջանի բնակավայրա-բնակարանային կառույցների համալիր հետազոտության համար տեսական և
մեթոդական առումով արժեքավոր են Ստ. Լիսիցյանի ազգաբանականվերլուծական բնույթի հետազոտությունները: Գիտնականի ազգաբանական գործունեության ժամանակաշրջանը 1920-1940-ական թթ. կեսերն են:
Այն սկսվում է ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի կովկասյան պատմահնագիտության ինստիտուտում աշխատելու տարիներից (1924-1928
թթ. հիմնական և 1928-1936 թթ.՝ արտահաստիքային), երբ հետազոտություններ իրականացնելու և ազգագրական նյութեր հավաքելու նպատակով մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ: Ապա նույն հիմնարկի հանձնարաՏե՛ս Լալայան Ե., Ջավախք // ԱՀ, գ. Ա, Թիֆլիս, 1896, նույնի՝Վարանդա // ԱՀ, գ. Բ., Թիֆլիս,
1897, նույնի՝ Սիսիան // ԱՀ, գ. Գ, Թիֆլիս, 1898, նույնի՝ Զանգեզուր // ԱՀ, գ. Դ, Թիֆլիս, 1898,
նույնի՝ Բորչալուի գավառ // ԱՀ, գ. IX, Թիֆլիս, 1902, նույնի՝ Նախիջևանի գավառ, Ամասն,
Գողթն // ԱՀ, գ. XII, Թիֆլիս, 1904, նույնի՝ Գանձակի գավառ, Հայոց նշանավոր գյուղեր // ԱՀ,
գ. Ե, Թիֆլիս, 1899, նույնի՝ Նոր Բայազետի գավառ կամ Գեղարքունիք // ԱՀ, գ. XVI,
Թիֆլիս, 1907, նույնի՝ Վասպուրական // ԱՀ, գ. XX, Թիֆլիս, 1910, № 2:
2 Տե՛ս Բենսե (Սահակ Մովսիսյան), Բուլանըխ կամ Հարք գավառ // ԱՀ, գ. Ե, Թիֆլիս, 1899:
3 Տե՛ս Մուրադյանց Ե., Համշենցի հայեր // ԱՀ, գ. Դ, Թիֆլիս, 1899:
4 Տե՛ս Մալխասյան Հ., Հայ գեղջուկի ալբոմը // ԱՀ, գ. Զ, Թիֆլիս, 1900:
5 Տե՛ս Շահազիզ Ե., Նոր Նախիջևանը և նոր նախիջևանցիք // ԱՀ, գ. IX, Թիֆլիս, 1902:
6 Տե՛ս Լիսիցյան Ստ., Ազգագրական հարցարան, Երևան, 1946:
7 Տե՛ս Մնացականյան Ստ., Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետությունը, Երևան, 1956:
8 Տե՛ս Халпахчян О., Гражданское зодчество Армении, М.,1971.
9 Տե՛ս Ильина М., Древнейшие типы жилище Закавказья, М., 1946:
10 Տե՛ս Թորամանյան Թ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, հ. 1, Երևան,
1942, հ. 2, Երևան, 1948:
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րությամբ 1925 թ. Ստ. Լիսիցյանը մեկնում է Ախալքալաք, Ախալցխա, Շիրակ, 1927թ.՝ Մեղրի, Նոր Բայազետ, 1928 թ. Ագուլիս՝ հարուստ դաշտային
ազգագրական նյութեր հավաքելով ինչպես տեղաբնիկներից, այնպես էլ
գաղթական հայերից1: Նյութերը գրի են առնվել 1926 թ. ազգագրագետի
կազմած «Գավառագիտություն» խորագրի ներքո, ապա դեռևս ձեռագիր
«Ազգագրական հարցարանի» հարցաշարերով: Անխոնջ հետազոտողը առավել հմտությամբ ուսումնասիրում է գյուղական բնակարանները և շենքերի ամբողջական համալիրները: 1925 թ. հունիսի 21-ին Ստ. Լիսիցյանը
ԿՊՀԻ գիտնականների ժողովում զեկուցում է կարդում հայկական գյուղական բնակարանների վերաբերյալ, որը նվիրված էր գլխատան ուսումնասիրությանը Ղարաբաղում2: Ստ. Լիսիցյանը առաջինն էր, որ հանգամանալի ներկայացրեց Հայաստանի գյուղերի բնակարանի հիմնական
տիպը՝ «գլխատունը», և այն մտցրեց գիտական շրջանառության մեջ: Նրա
բացահայտումները վերաբերում են գլխատան ճարտարապետական կառուցվածքի և հայոց պաշտամունքային կառույցների ծագումնաբանական
ընդհանրություններին, որով հավաստվում է հայ ճարտարապետության
տեղաբնիկ բնույթը, հայ դասական եկեղեցական ճարտարապետության
ակունքների կապը ժողովրդական բնակարանի համալիրի ճարտարապետության հետ և այլն: Հաջորդ զեկուցումն այստեղ Բարձր Հայքի բնակարանների մասին էր3:
1926-1927 թթ. նույն տեղեկագրում հրատարակվել են նաև Ստ. Լիսիցյանի հետազոտած այլ ազգագրական շրջանների վերաբերյալ նյութերը4: Եթե ժողովրդական բնակարանի վերաբերյալ արդյունավետ և բացառիկ նյութեր է կարողացել գրանցել արշավախմբի ընթացքում, ապա իր
առջև գրեթե նպատակ չի դրել նյութեր հավաքել բնակավայրի վերաբերյալ: Գիտնականը մեծ ջանքեր է գործադրում Արևմտյան Հայաստանի,
մասնավորապես Շատախի, Մոկսի, Սասունի, Ալաշկերտի պատմամշակութային բազում արժեքներ հավաքելու և գիտական շրջանառության մեջ
դնելու, թանգարանային արժեքներ ժողովելու ուղղությամբ: 1927 թ. լույս է

Տե՛ս Лисициан С. Д., Армянская этнография за 15 лет // СЭ, 1936, № 4-5, էջ 270-274:
Տե՛ս Лисициан С. Д., К изучению армянских крестьянских жилищ (Карабахский карадам //
ИКИАИ, т. III, Тифлис, 1925, էջ 97-108:
3 Տե՛ս Лисициан С. Д., Крестьянское жилище Высокой Армении // ИКИАИ, т. IV, Тифлис,
1926, էջ 55-70:
4 Տե՛ս Лисициан С. Д., Из материалов по изучению жилищ Армении. «Крестьянское жилище
Мегринского района» // ИКИАИ т. V, Тифлис, 1927, էջ 119-133: Տե՛ս նաև նույնի՝ Из материалов
по изучению жилищ Армении. «Нор-Байазетский азарашенк и заметки о крестьянских жилищах
соседних районов Памбакского и Даралагязского» // ИКИАИ, Тифлис, 1927, т. VI, էջ 133-140։
1
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տեսնում Ստ. Լիսիցյանի «Շատախի պատմաազգագրական ուրվագիծը»1
և «Սրբավայրերը լեռնանցքներում» ուշագրավ հոդվածները2:
1931-1938 թթ. ազգագրական գիտարշավը Ստ. Լիսիցյանի ղեկավարությամբ մեկնում է Սիսիան և Գորիս (1931), Ղափան-Մեղրի (1932), Լոռի
(1934-1935), Բոգդանովկա, Ախալքալաք և Ախալցխա (1936), Աշտարակ,
Նոր Բայազետ, Մարտունի և Վարդենիս (1938): Ազգագրական հավաքածուների հիման վրա թանգարանում հնարավոր է դառնում կազմակերպել
ազգագրական ցուցադրություններ, որոնցից հատկապես հիշատակման
արժանի է Զանգեզուր-Մեղրիի ցուցասրահը, որը գործեց մի քանի տարի:
Ազգագրական այդ գիտարշավների ընթացքում գիտնականը գրի է առնում վիթխարի ազգագրական նյութ, իսկ թանգարանի համար ձեռք բերում շուրջ 1000 ցուցանմուշ: Դասագրքային նշանակություն ունեցան այդ
տարիներին նրա գրած բացառիկ աշխատությունները՝ «Հայ ազգագրությունը 15 տարիների ընթացքում»3, «Ակնարկ նախահեղափոխական Հայաստանի ազգագրության»4: Վերջինը հայոց էթնոմշակութային ամբողջական պատկերը տալու առաջին փորձն էր: Այստեղ ի մի են բերված
խորհրդային ազգագրության նվաճումները և հնարավորինս ամբողջականորեն է ներկայացված հայոց նյութական մշակույթը: Դրանում ավանդութայինից բացի, ներկայացվում են նաև մինչև 1930-ական թթ. կեսերը
խորհրդային պայմաններում կատարված փոփոխությունները և զարգացման հետագա միտումները:
1930-1940-ական թթ. հայ ազգագրության վերաբերյալ Ստ. Լիսիցյանի ստեղծած հիմնարար աշխատությունները լույս տեսան հետմահու՝
«Զանգեզուրի հայերը» (Եր., 1969) և «Լեռնային Ղարաբաղի հայերը» (ազգագրական ակնարկ) աշխատությունները5: Երկուսն էլ կապիտալ ուսումնասիրություններ են: Այստեղ «Բնակավայրեր և շենքեր» գլխում քննության են առնվում բնակավայրերի բնույթը և տեղագրությանն առնչվող
հարցեր: Զանգեզուրում մեծ մասամբ դարավանդային բնույթի բնակավայրերը Ստ. Լիսիցյանն ուսումնասիրել է 1920-1930-ական թթ.: Նա բացահայտել է ազգագրական այդ շրջանի բնակլիմայական, աշխարհագրական, տնտեսական ու քաղաքական գործոններով պայմանավորված բնակավայրերի տիպերը: Հեղինակը իրավացիորեն նկատում է, որ բնակավայրերի տեղաբաշխումը Զանգեզուրում ենթարկվել է աղբյուրների դաՏե՛ս Лисициан С. Д., Историко-этнографические очерки Шатаха. «Мелики» («Сообщества
сверстников») // ИКИАИ, т. V, Тифлис, 1927, էջ 71-82:
2 Տե՛ս Лисициан С. Д., «Святыни у перевалов» // СЭ, № 4-5, էջ 200-212:
3 Տե՛ս Лисициан С. Т., Армянская этнография за 15 лет, № 4-5, էջ 270-274:
4 Лисициан С.Д., Очерки этнографии дореволюционной Армении // КЭС, Москва, 1955, № 1
(новая серия), т. XXVI, էջ 182-264:
5 Տե՛ս «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն», հ. 12, Երևան, 1981:
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սավորության, իշխող քամիների ուղղության և թշնամական հարձակումներից ապահովության պայմաններին: Ըստ այդմ՝ գյուղերը խորը մտնում
են ձորերի մեջ (Հալիձորը, Շինուհայրը, Խոտը, Հին Գորիսը, Վերիշենը,
Քարահունջը, Խնձորեսկը և այլն): Կան ամբողջովին քարայր բնակարաններ: Այս տեսանկյունից տիպական է Խնձորեսկը: Այսպիսի բնակարաններ կան Հին Գորիսում, Տեղում, Խնածախում և այլուր: Ապա շարադրվել
են Զանգեզուրի կենտրոն Գորիսի բարձրացման սոցիալ-տնտեսական
հանգամանքները՝ կարևոր ճանապարհների հանգույց, առևտրական և
վարչական կենտրոն լինելը: Այնուհետև ներկայացվել են բնակարանները
և գյուղատնտեսական շենքերը (84-114):
Գ. Չուրսինը Ստ. Լիսիցյանի և Լ. Մելիքսեթ-Բեկի հետ միասին աշխատելով Կովկասի պատմահնագիտական ինստիտուտում՝ առաջինը
հիմք դրեց Զանգեզուրի ազգագրական ուսումնասիրությանը՝ 1931 թ. լույս
ընծայելով «Армяне Зангезура»1 գիրքը: Նրան հետևում են Ն. Գրիգորովի,
Ե. Մելիք- Շահնազարյանի, Ն. Շիրակունու, Գեդիվանովի հոդվածները, որոնք տպագրվեցին «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа» մատենաշարում:
Խ. Սամուելյանը, լինելով հայ ազգագրության ուսումնասիրության
պատմահամեմատական մեթոդի սկզբնավորողներից մեկը, իր «Հին Հայաստանի կուլտուրան» եռահատոր աշխատության մեջ առաջին փորձն է
կատարում ներկայացնելու Հայաստանի նյութական և հոգևոր մշակույթի
զարգացման փուլերը՝ սկսած նախնադարյան համայնական կարգերից
մինչև XX դարը:
Գիտնականը երկրորդ հատորում ընդարձակ բաժին է հատկացրել
կառույցներին, մասնավորաբար՝ հին հայկական բնակարանին, քարակոփ բնակարաններին, կիկլոպյան կառույցներին, մոնումենտալ շենքերին, ամրոցներին ու բերդերին, հակիրճ՝ նաև քաղաքներին: Այս հարցերի
վերաբերյալ հեղինակի որոշ մեկնություններ, ձևակերպումներ, եզրահանգումներ անշուշտ հնացել են, սակայն մասնագիտական արժեքը
դեռևս պահպանվում է: Ուշագրավ է հնագույն քաղաքների հիշատակությունների վերաբերյալ հեղինակի կարծիքը: Սեպագիր աղբյուրներում հիշատակված հարյուրավոր քաղաքների գոյությանն անդրադառնալիս նա
գրում է. «...եթե մոտենանք «քաղաք» բառին այն իմաստով, ինչպես ներկայումս ենք ըմբռնում որոշ սոցիալ-տնտեսական առումով, անշուշտ,
այդքան ահագին թվով քաղաքներ չէին կարող գոյություն ունենալ համեմատաբար ոչ այնպես զարգացած մի երկրում: Քաղաք ասելով, վերոհիշյալ արձանագրությունները անտարակույս, նկատի ունեին որոշ բնակՏե՛ս Чурсин Г., Армяне Зангезура. Отдельный оттиск из «Научных записок», Тифлис,
1931, т. 1, вып. 6:
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չություն ընդգրկող ամրություններ՝ իրենց միջնաբերդով հանդերձ: Քաղաք բառը թե՛ հայերենում և թե՛ վրացերենում (քալաքի) փոխառված է սիրիական լեզվից և նշանակում է ցանկապատ, այսինքն պարսպով պատած, խրամատով ու պատնեշով օղակված մի վայր: Ահա այս առումով
կարելի է ընդունել, որ Հայկական լեռնաշխարհում քաղաքների թիվը կարող էր հասնել մի քանի հարյուրի»1:
Համառոտ գծերով հայկական բնակավայրերի ու բնակարանի համալիրների ուսումնասիրություն արված է «Народы мира» մատենաշարի
«Народы Кавказа» II հատորում (М., 1962, էջ 504-513): Բնակավայրի վերաբերյալ թերևս միակ աշխատության հեղինակը ճարտարապետ Ս. Մնացականյանն է2: Վերջինս շեշտը դրել է կոլեկտիվացման տարիների գյուղական բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման, կոլտնտեսային արտադրական կառուցվածքների, գյուղական բնակելի տան և գյուղական բնակավայրերի հասարակական կառուցվածքների վերափոխումների վրա: Այս փուլում խորհրդային ազգագրությանն մեջ բնակավայրի
ուսումնասիրության համար անկյունաքարային նշանակություն ունեցավ
Վ. Վիտովի աշխատությունը3:
Ուսումնասիրելով հիմնականում արևելաեվրոպական հարթավայրի գյուղական բնակավայրերը՝ Վ. Վիտովը առանձնացրել է դրանց հետևյալ տիպերը՝ «Погости», «деревня», «село», «слобода», «хутор», «становище»
և այլն: Նա տվել է նաև գյուղական բնակավայրերի դասակարգումը ըստ
հատակագծման, որի հիման վրա դասակարգել է գյուղական բնակավայրերի 5 տիպ՝ 1. անկանոն, կուտակային, 2. շարքային, 3. փակ կամ մեկուսի, 4. փողոցավոր, 5. ուշ առաջացած բնակավայրեր, որոնց պլանավորումը դրված է եղել վարչական մարմինների վրա:
Սակայն այս հետազոտությունները մեթոդական մեծ օգուտ չեն կարող տալ հայկական բնակավայրային համալիրներն ուսումնասիրելու
համար, քանզի հայկական բնակավայրերի պատմությունը ընթացել է բոլորովին այլ բնաաշխարհագրական, պատմա-քաղաքական, տնտեսամշակութային, ազգային-ավանդութային իրականության պայմաններում:
Երրորդ փուլում՝ 1970-1980-ական թթ., փորձ է արվում բնակավայրի
ուսումնասիրությունը դնել գիտական հիմքերի վրա՝ կիրառելով հետազոտման պատմահամեմատական համալիր մեթոդը, առանձնացնելով
հիմնախնդրի հետազոտման սկզբունքները: Այս տարիներին մեկը մյուսի
հետևից հրապարակվեցին խորհրդային միութենական և ապա հայկական
Տե՛ս Սամուելյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան, հ. 2, Երևան, 1941, էջ 253:
Տե՛ս Մնացականյան Ս., Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետությունը, Երևան, 1956:
3 Տե՛ս Витов В., Классификация поселений // СЭ, 1953, № 3:
1
2
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իրականությանը վերաբերող աշխատություններ1, ուսումնասիրություններ2,
որոնք, սակայն, հիմնականում ճարտարապետական ուղղվածության էին:
Խորհրդային գիտնականների ուսումնասիրությունների ազդեցությամբ պայմանավորված հայկական բնակավայրային համալիրների մասին ընդհանրական, ծավալուն հոդվածով հանդես եկավ Էդվարդ Մելքոնյանը։ «Сельские поселения Армении»3 ուսումնասիրության մեջ նա Սյունիքի, Շիրակի, Այրարատի ավանդական և ժամանակակից բնակավայրերի համակողմանի ուսումնասիրության հիման վրա տվել է գյուղական
բնակավայրերի համահայկական տիպերի բնութագրություն՝ պայմանավորված նրանց ձևավորման վրա ազդող բնաէկոլոգիական, պատմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական գործոններով:
Рафик Наапетян, Проблемы изучения сельских традиционных населенных пунктов в армянской этнологической науке - В статье рассматривается
вопрос одной из наименее изученной проблемы в армянской этнологической науки – этнографического, историко-политического исследования населённого пункта. Автор отмечает важность происхождения населённого
пункта, процесса развития, конструкции, внешних форм, застроек, систем
заселения, видов кварталов и улиц, социального и этнического состава
населения, этнографических процессов, общинных отношений, связи с
временными, сезонными населёнными пунктами и др. В виде очерка раскрываются роль и значение происхождения, топографии, застроек жилищных комплексов, созданных нашими предками, и археологические и историографические данные по другим смежным вопросам.
В статье рассматривается нынешнее состояние архитектурно-планировочного и этнографического исследования проблемы. Автор делит его
на три этапа: 1) с 70-х гг. XIX до начала ХХ в. – накопления фактического
материала, 2) 40-60-е гг. ХХ в. – попыток типологии на основании собранных полевых этнографических и архитектурных материалов (Ст. Лисицян,
Кобычев В. П., Поселение и жилище народов Северного Кавказа, М., 1982; Токарев С. А.,
Методика изучения материальной культуры // СЭ, 1970, № 4; Станюкович Т.В., Поселение и
жилище // Современные этнические процессы в СССР, М., 1974, Заславская Т. И., Ривкина
Р. В., Методологические процессы системного изучения деревни, Новосибирск, 1977.
2 Տե՛ս Հակոբյան Է., Աշտարակի շրջանի ժողովրդական բնակարանի ճարտարապետությունը, Երևան, 1964; Մաթևոսյան Ա., Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետությունը,
Երևան, 1965; Պապուխյան Ն., Սյունիքի ժողովրդական ճարտարապետությունը, Երևան,
1972, Хальпахчян О. Х., Гражданское зодчество Армении, М., 1971:
3 Տե՛ս Мелконян Э., Селсьские поселения Армении // Культура жизнеобеспечения и этнос,
Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской
культуры), Ереван, 1983, էջ 110-188:
1
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Х. Самуелян, Ст. Мнацаканян, О. Халпахчян, М. Ильина, В. Витов и др.), 3)
в связи с влиянием советских союзных публикаций, опубликованные в 7080-х гг. ХХ в. труды, включающие теоретические обобщения. Настоящая
статья является скромной попыткой изучения вопроса.
Rafik Nahapetyan, Problems of studying rural traditional settlements in
armenian ethnological science - The article deals with the issue of one of the
least studied problem in Armenian ethnological science - ethnographic,
historical and political research of a settlement. The author notes the importance of the origin of the settlement, the development process, construction,
external forms, buildings, settlement systems, types of blocks and streets, social
and ethnic composition of the population, ethnographic processes, community
relations, connections with temporary, seasonal settlements, etc. In the form of
an essay, the role and significance of the origin, topography, buildings of housing complexes created by our ancestors, and archaeological and historiographic
data on other related issues are revealed.
The article examines the current state of the architectural, planning and
ethnographic study of the problem. The author divides it into three stages: 1)
from the 70-ies of XIX century to early XX century. - accumulation of factual
material, 2) 40-60-ies of XX century. - attempts at typology based on the collected field ethnographic and architectural materials (St. Lisitsyan, H. Samuelyan, St. Mnatsakanyan, O. Khalpakhchyan, M. Ilyina, V. Vitov, etc.), 3) in
connection with the influence of Soviet Union publications, published in the
70-80-ies of XX century, works including theoretical generalizations. This article is a humble attempt at exploring the issue.

45

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ՎՐԹԱՆԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՇԱԿ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Բանալի բառեր – Վրթանես եպիսկոպոսապետ, Խոսրով Կոդակ, կենտրոնախույս ձգտումներ, պետկանամետ, եկեղեցի, քրիստոնեություն, պարսկասերներ, հռոմեասերներ, նախարարներ, պայքար, Մեծ Հայք, Պարսկաստան, Հռոմ, հեթանոսություն։
Վրթանես եպիսկոպոսապետը Գրիգորի Պարթևի ավագ որդին էր,
որի գործունությունն սկսվել է Տրդատի Մեծի կառավարման վերջին
շրջանից և ավարտվել Խոսրով Կոդակի մահից հետո: Նա Գրիգոր եպիսկոպոսապետի (այս շրջանում նրան չեն կոչել Լուսավորիչ, այլ՝ շատ ավելի ուշ, դժվար է պնդել, թե ե՞րբ) կրտսեր որդու՝ Արիստակեսի, որը մասնակցել է Նիկիայի տիեզերաժողովին, սպանությունից հետո, բավական
հասուն տարիքում է դառնում եպիսկոպոսապետ: Խորենացին վկայում է,
որ Արիստակեսի՝ տիեզերաժողովից վերադառնալուց հետո Գրիգորն
այլևս ժողովրդին չի երևում և փաստորեն նա է քահանայապետ դառնում:
Արիստակեսն ամենայն հավանականությամբ սպանվում է Տրդատի գահակալման վերջում։ Այդ մասին պատմահայրը գրում է. «Որովհետև
նա(Արիստակեսը – Ա. Ն.) հոգևոր սուր էր, ինչպես ասված է, ուստի նա
թշնամի էր թվում բոլոր անիրավ և աղտեղագործ մարդկանց: Ուստի Արքեղայոսը, որը Չորրորդ Հայքի վերակացու էր նշանակված, նրանից հանդիմանվելով, հարմար օրվան էր սպասում և Ծոփաց գավառում նրան
ճանպարհին պատահելով, սրով սպանեց, իսկ ինքը փախավ գնաց Կիլիկիայի Տավրոս(լեռը)»: Նրա մարմինը աշակերտները տարան և թաղեցին
Եկեղյաց գավառի Թիլ ավանում1: Լեոյի ընդունելի տրամաբանությամբ,
այս սպանությունը պարսկասերների գործն էր2: Հռոմեասերներն արդեն
կառավարման անցնելուց եպիսկոպոսապետ են կարգում նրա ավագ եղբայր Վրթանեսին: Նույն Լեոն հետևյալն է գրում նրա մասին. «Նա արդեն
խորը ծերության հասակում էր, որ ընդունեց եկեղեցական վարչապեՄովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1981, էջ 239, նաև՝ Փավստոս Բուզանդ,
Պատմություն Հայոց, Երևան, 1968, Էջ 6:
2 Լեո, Երկերի ժողովածու, Առաջին հատոր, Երևան, 1966, էջ 430:
1
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տությունը, բայց իր եղբորից ավելի ընդունակ և քաղաքագետ հանդիսացավ: Վրթանեսի այս հատկությունները, երևի արդեն հայտնի էին Հայաստանում և պարսկական կուսակցությունը (դրանում նա ներառում է Փայտակարանի Սանատրուկին, Աղձնյաց բդեշխ Բակուրին և Ծոփաց բդեշխ
Արքեղայոսին, որն սպանեց Արիստակեսին – Ա․Ն․), կամենալով ազատվել իր համար ատելի դարձած Գրիգորի տոհմի այդ կարևոր ներկայացուցչից, վճռեց սպանել և նրան: Դավադրության մեջ խառն էր և հայոց
թագուհին, Խոսրով թագավորի կինը, և այս հանգամանքը ցույց է տալիս,
թե որքան վտանգավոր կերպարանք էր ընդունել հակաքրիստոնեական
կամ ավելի ճիշտ հակահունական շարժումը: Սպանությունը պիտի կատարվեր Լուսավորչի տան պատկնող Աշտիշատում, ուր Վրթանեսը գնացել էր շրջելու: Ձեռնարկության մեծ չափը ցույց է տալիս հենց այն հանգամանքը, որ սպանությունը հաջողեցնելու համար գործում էին մոտ երկու
հազար մարդ, որոնք հեթանոսության կրոնի մեջ տակավին մնացած հայերից էին: Սպանության փորձը, որ պիտի տեղի ունենար այն ժամանակ,
երբ կաթողիկոսն աղոթում էր Աշտիշատի տաճարում, հաջողություն չունեցավ: Բայց նրա գործած տպավորությունը, ինչպես նաև ամբողջ շարժման ազդած ահն այնքան մեծ էին, որ հունական կուսակցությունը, Վրթանես կաթողկոսի և Խոսրով թագավորի հետ միասին, հեռացավ Հայաստանի սահմաններից և ապաստան գտավ հռոմեական իշխանության
սահմաններում»1։ (Ընդգծումը մերն է – Ա. Ն.):
Լեոյից այս մեջբերումը հետաքրքիր եզրակացության տեղիք է տալիս: Պարսկասերներ և հունասերներ հարկավ եղել են, բայց փաստորեն
Վրթանեսին, որը նույնն է, որ քրիստոնեական կրոնին, չեն համակրել բազում հայեր, որոնք դեռևս մնում էին հեթանոս: Այդ մասին է վկայում մեր
ընդգծած նախադասությունը: Այստեղից էլ մեկ այլ եզրակացություն՝
պարսկասեր կամ հռոմեասեր լինելը պայմանավորված էր նաև քրիստոնեական գաղափարախոսության հանդեպ առկա անհանդուրժողականությամբ և ոչ միայն քաղաքական ձգտումների կյանքի կոչելու ցանկությամբ:
Հակառակ դեպքում դավադրության ձախողումից հետո նրանք ինչու՞
պետք է ապաստանեին հռոմեական իշխանության սահմաններում:
Լեոն այս տեղեկությունը վերցրել է Փավստոսից2 և և մենք հղումն իրենից կատարեցինք՝ նրա այն եզրակացության պատճառով, որ հունասիրությամբ կամ պարսկասիրությամբ էր պայմանավորված վերաբերմունքը
կրոնապետի նկատամբ: Պարսկասերները, որոնք որոշ առումով հայերին
կրոնակից էին եղել, պարզ է, որ չէին ցանկանա Մեծ Հայքում քրիստոնեության ամրապնդմանը, բայց այստեղ շատ կարևոր է այն, որ հայերը նույն1
2

Նույն տեղում;
Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն Հայոց, էջ 68 – 69:

47

պես, ինչպես նշեցինք, հակված էին իրենց հին հավատին: Այդ եզրակացությանն է եկել նաև Հ. Մանանդյանը, գրելով, որ Խոսրովի ժամանակ «Հին
հեթանոսական կրոնը դեռ ուներ Հայաստանում բազմաթիվ հետևորդներ»1:
Վրթանեսի եպիսկոպոսապետության շրջանի առաջին փուլն համընկնում է, ինչպես վերևում նշեցինք, Տրդատի գահակալման վերջին, երբ
սպանվեց Արիստակեսը և նա փոխարինեց եղբորը: Ինչպես վկայում են
պատմիչները, այդ ժամանակ հայոց պետությունը երկպառակչական
կռիվների մեջ էր, պայքար էր գնում հանուն իշխանության: Թերևս կարելի
է պնդել, որ դրա համար առիթ էր հանդիսացել նաև քրիստոնեության
նկատմամբ մերժողական վերաբերմունքը, որը որոշ հզոր իշխաններ
ցանկանում էին օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար:
Այս իրավիճակում Վրթանեսը ընտրում է բավական խոհեմ մարտավարություն, որի արդյունքում ամրապնդում է իր դիրքերը: Նրա գործունեությունն այս ուղղությամբ մանավանդ ակտիվանում է, երբ դեռ Տրդատի օրոք ձախողվում են նրա ջանքերը՝ Վրաստանում և Աղվանքում քրիստոնեության տարածման առումով: Նա ամուսնանում է բավական առաջացած հասակում և ունենում է երկու որդի՝ Գրիգոր և Հուսիկ: Գրիգորն
այստեղ, համաձայն Խորենացու և Փավստոսի տեղեկությունների, լայն
գործունեությւոն է ունենում, հասնելով մինչև Փայտակարան և մազքութների երկիրը, որը գտնվում էր Կասպից ծովի արևմտյան ափերին՝ հասնելով մինչև հետագայում Դերբենդ կոչված բնակավայրը: Բայց նրան սպանում է, ըստ Փավստոսի՝ մազքուտների Սանեսան թագավորը՝ կապելով
ձիու պոչից և ձին բաց թողնելով Կասպից ծովի առափնյա Վատնյա/ց/
դաշտում, իսկ ըստ Խորենացու՝ Սանատրուկը, որը փաստորեն նույն Սանեսանն էր, քանզի երկու պատմիչն էլ Սանեսանին կամ Սանատրուկին
համարում են Արշակունի2: Ապա , ըստ Խորենացու, սույն Սանեսանը գրավում է Փայտակարանը և մտածում է տիրել Հայսատանին: Այդ նույն ժամանակ Աղձնիքի բդեշխ Բակուրն էլ իր հերթին է փորձում տիրել հյաոց գահին:Արյունահեղ կռվի մեջ էին Մանավազյանները և Որդունիները:
Համաձայն Փավստոսի, որի հաղորդած տեղեկություններն ավելի
շատ են ընկած պատմագիտական վերլուծությունների հիմքում, Սանեսան թագավորը հարձակվում է Հայասատանի վրա, երբ արդեն Խոսրովն
էր թագավորում, բայց համաձայն Խորենացու՝ Աղձնիքի բդեշխի «ինքնագլուխ» դառնալուց և Պարսից Որմիզդ թագավորին ձեռք մեկնելուց հետո է
Հռոմի կողմից թագավոր նշանակվել Խոսրովը և այդ խնդրանքով Վրթանեսի մոտ հավաքված եպիսկոպոսները և նախարարաները պատվիրակ
են ուղարկում այնտեղ՝ Կոստանդիանոս կայսեր մոտ: Վերջինս Խոսրովին
1
2

Հակոբ Մանանդյան, Երկեր, Բ, Երևան, 1978, էջ 144:
Տես Փավստոս Բուզանդ, նույն տեղում, էջ 74 – 75, Մովսես Խորենացի, նույն տեղում, Էջ 241:
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նշանակում է հայոց թագավոր: Անկախ որոշ հակասություններից, մի բան
ակնհայտ է, որ թե՛ հյուսիսկովկասյան ցեղերի արշավանքը և թե՛ ընդդիմադիր Մանավազյանների, Որդուննինների և Բզնունիների տոհմերի վերացումը համաձայն երկու պատմիչների էլ՝ տեղի են ունեցել: Չի բացառվում, որ Խորենացու Սանատրուկը նույն Սանեսանը չէր, որովհետև նա
խոսում է վերջինիս դրդմամբ Հայաստան արշաված ցեղերի մասին, որոնք
պարտվում են: Միայն թե, չսիրելով Մամիկոնեաններին, նա այս հաղթանակը վերագրում է Բագարատ ասպետին և Ամատունյաց Վահանին:1
Չհամաձայնվելով Լեոյի այն դիտարկման հետ, որ Խոսրովը «մի
խաղաղասեր և թույլ մարդ էր և թագավորական գահի վրա ավելի ընդունակ էր ուժեղին հպատակվելու, քան ուրիշներին հպատակեցնելու»», քանի որ նա, ի վերջո, Վաչե Մամիկոնյանի միջոցով խաղաղացրել է երկիրը,
հպատակեցրել է Մանավազյաններին և Որդունիներին, Բզնունիներին,
պարտության է մատնել մազքութներին, նաև պարսիկներին, ինչպես նաև
զարգացրել և շենացրել է իր երկիրը, մտցրել է օրինապահություն և կարգապահություն (ցավոք Փավստոսի մոտ այս առումներով ուռճացված է
Մամիկոնյան Վաչեի դերը), բայց կարելի է համաձայնվել նրա հետ այն առումով, որ նրա օրոք «Վրթանես կաթղիկոսի նման մի կարող և ընդունակ
հոգևոր միապետ էր ապրում և այդ միջոցին էլ որոշվեցին ու մշակվել
սկսեցին եկեղեցու և պետության հարաբերությունները, որոնց քաղաքական հետևանքները անհուն էին»2:
Իսկապես, Վրթանես եպիսկոպոսապետը եղելէ խոհեմ անձնավորություն և կանգնել է թագավորի կողքին՝ պետությունը պառակտումից
փրկելու համար: Բավական է նշել, որ իրար հետ կռվող Մանավազյաններին և Որդունիներին հաշտեցնելու համար Խոսորով Կոդակի հետ միասին
լուրջ ջանքեր է գործադրել: Ահա մեկ վկայություն Փավստոսից. «Ապա
Խոսրով թագավորը և Վրթանես մեծ եպիսկոպոսապետը Աղբիանոս պատվական մեծ եպիսկոպոսին ուղարկեցին նրանց մոտ(Մանավազյան և Որդունյաց տոհմի նահապետների – Ա. Ն.), որպեսզի հորդորելով հաշտեցնի և
խաղաղություն հաստատի: Եվ երանելի Աղբիանոսը գնաց նրանց մոտ, որ
համոզի, իրար հետ հաշտեցնի: Բայց նրան անարգեցին, նրա բարեխոսությոնը չլսեցին, ուղարկողներին արհամարհեցին, եպիսկոպոսին մեծ անարգանքով ետ դարձրին և արքունական տունն առան ու ավերեցին, և, խիստ
զայրացած, հապճեպ կերպով պատերազմում էին միմյանց դեմ»3:
Եվ սրանից հետո է, որ Խոսրովն ուղարկում է նրանց դեմ հայոց
սպարապետ Մամիկոնյան Վաչեին, որը երկու տոհմին էլ ոչնչացնում է՝
Նույն տեղում էջ 245 – 246:
Լեո, նշվ. աշխ., էջ 431:
3 Փավստոս Բուզանդ, նշվ.աշխ., էջ 70:
1
2
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արուներին որձակոտոր անելով: Բավական հետաքրքիր են Փավստոսի
հետևյալ տողերը. «Եվ թագավորը Աղբիանոս եպիսկոպոսին տվեց հօգուտ եկեղեցու Մանավազյանների ավանը ու նրանց նահապետի բուն աթոռանիստ գյուղը, այսինքն Մանավազակերտը յուր բոլոր սահմաններով
և նրա շուրջն եղած գավառակով՝ Եփրատ գետի կողմերում: Իսկ Որդունիների Որդորու գյուղը, յուր բոլոր սահմաններով , որ գտնվում է Բասանի երկրում, տվին Բասանի եպիսկոպոսին, որ Որդորու գյուղիցն էր»1:
Այսինքն, Վրթանեսի խելացի քաղաքականության արդյունքում, որը
ենթադրել է չհակադրվել թագավորին և գործել նրա հետ համատեղ, եկեղեցին ձեռք է բերել կալվածքներ՝ ի վնաս կենտրոնախույս նախարարների՝ միաժամանակ նպաստելով կենտրոնաձիգ պետության կայացմանը,
մի խնդիր, որը հաջողությամբ լուծվում է: Ի տարբերություն իր որդի Հուսիկի, ապա՝ Ներսեսի, Վրթանեսը չի ծառացել թագավորի դեմ, չի միացել
նրա դեմ գործող նախարարներին, որն ավելի է նպաստել եկեղեցու ամրապնդմանը: Եզրակացությունը հետևյալն է՝ նրա քաղաքականությունը
հետամուտ էր երեք խնդրի իրականացման՝ պետության ամրապնդման, եկեղեցու ուժեղացման և հավատի ամրապնդման: Այս երեք առումներով էլ
նա գրանցել է հաջողություններ, որոնց մասին է վկայում նրա գործունեության մասին փաստերի քննությունը:
Խոսրով Կոդակի և Վրթանեսի գործունությունը վերլուծելիս, Լեոն
թագավորի հաջողությունները մեծամասամբ վերագրելով Վրթանեսին,
ընկել է ծայրահեղությունների գիրկը, ըստ երևույթին պայմանավորված
Փավստոսի հաղորդած տեղեկություններով: Նա այն տպավորությունն է
ստեղծում, որ կարծես երկրի կառավարիչը նա էր և ստվերում է Խոսրովին, որը բավական խելացի և հեռատես պետական գործիչ էր: Նա մասնավորապես հետևյալն է գրում. «Այսպիսի մի երկրում Խոսրով Կոտակի
պես թույլ թագավորը չպիտի կարգ ու օրինականություն վերականգներ:
Նա կարոտ էր ոչ թե օգնականի կամ աջակցի, այլ ուղղակի հովանավորի:
Եվ այս դերը անփոփոխ պատկանում էր Վրթանես կաթղիկոսին։ Իսկապես սա էր կառավարողը:Եվ օգտվելով իր այդ դիրքերից, նա ուժեղացնում էր նախ և առաջ իր տոհմային միապետությւոնը, որով միաժամանակ ուժեղացնում էր և եկեղեցական իշխանությունը»2:
Հարկավ, որ ուժեղացնում էր իր դիրքերը և եկեղեցին, կասկածից
զերծ է, բայց դժվար է համաձայնվել, որ Վրթանեսն էր փաստացի կառավարիչը: Նա և թագավորը գործել են համախորհուրդ, որը կարևոր էր քրիստոնեության Հայասատան մուտքի նկատմամբ հակասական վերաբերմունքի և նաև այդ առիթով քաղաքական խնդիրներ լուծելու խոշոր նախագահա1
2

Նույն տեղում:
Լեո, նշվ.աշխ.էջ 432:
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կան տների պայքարի պատճառով: Չպետք է անտեսել նաև Վաչե սպարապետի կարևորագույն դերը պետականության ամրապնդման գործում։
Այնուհանդերձ, կարելի է պնդել, որ Վրթանես եպիսկոպոսապետի
խոհեմ գործունեությունը նպաստում է պետականության ամրապնդմանը
և եկեղեցու ուժեղացմանը միաժամանակ:
337թ. Կոստանդիանոս Մեծի մահից հետո, Շապուհ 2- րդի զորքերը
շրջապատում են Մծբինը, որով փաստորեն ավարտվում է Մծբինի 40 – ամյա հաշտության պայամանագիրը: Պարսկական մի բանակ էլ շարժվում է
Հայասատան Հեր և Զարևանդ գյուղերի ուղղությամբ, որի դեմ զորք է ուղարկվում Բզնունյաց Դատաբեն նախարարի գլխավորությամբ: Վերջինս
ինքնագլուխ կերպով հաշտություն է կնքում թշնամու հետ՝ կռվելու փոխարեն: Պարսիկների դեմ է շարժվում Վաչե սպարապետը՝ 30 հազարանոց
նոր բանակով և Վանա լճի առափնյա Առեստ ավանի մոտ տված ճակատամարտում ջախջախում է պարսիկներին: Դատաբեն բռնվում է և որպես
դավաճանի քարկոծվում: Ցավոք զոհվում է նաև սպարապետը: Տարբեր տեղեկություններով Խոսրովը մահացել է այս պատերազմից առաջ կամ հետո1:
Խոսրովից հետո վախճանվում է նաև Վրթանեսը՝ թաղվելով Դարանաղյաց գավառի Թորդան գյուղում իր հոր՝ Գրիգորի մոտ:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը հանգում ենք հետևյալ եզրակացությունների․
Առաջին․ Վրթանեսը, Գրիգոր Լուսավորիչի ավագ որդին, եպիսկոպոսապետի գահին է բազմել Տրդատ Մեծի կառավարման վերջին շրջանում, իր եղբայր Արիստակեսի սպանությունից հետո։ Նրա գործունեությունը հիմնականում համընկնում է Խոսրով Կոդակի կառավարման տարիներին։
Երկրորդ․ Նա եղել է խոհեմ և պետականամետ գործիչ, չի հակադրվել թագավորին և նրա հետ մեկտեղ պայքար է ծավալել կենտրոնաձիգ
պետության ստեղծման համար։
Երրորդ․ Այդ պայքարի ընթացքում նա նաև որոշ չափով ուժեղացրել
է եկեղեցին՝ ձեռք բերելով նորոնոր կալվածքներ։
Չորրորդ․ Փորձել է ընդլայնել քրիստոնեական հավատի շրջանակները, որում չի կարելի պնդել, որ լիարժեքորեն հաջողել է։
Аршак Нерсисян, Анализ деятельности архиепископа Вртанеса - архиепископ Вртанес, старший сын Григория Парфа, возглавлявл Армянскую
христианскую церковь в конце правления Трдата Великого и во время
правления Хосрова III Кодака (330-338) . Он был довольно расчетливой
Տես Հայ ժողովրդի պատմույթւոն, Խմբ. Ստ. Տ. Մելիք – Բախշյանի, Երևան, 1975, էջ 232,
Փավստոս Բուզանդ, նշվ. աշխ., էջ 86 – 87, Մովսես Խորենացի, նշվ. աշխ.էջ 247:
1
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фигурой, не сопротивлялся королю, а боролся вместе с ним против министров с центробежными устремлениями. Тем самым он укрепил авторитет
церкви, которая фактически была очень слабой после смерти Григория и
Трдата. В результате борьбы с оппозиционными министрами церковь
укреплялась за счет новых поместий, но нельзя утверждать, что его усилия
по популяризации христианства были эффективными.
Arshak Nersisyan, The analysis of the activities of Archbishop Vrtanes Archbishop Vrtanes, the eldest son of Gregory Parth, headed the Armenian
Christian Church at the end of the reign of Trdat the Great and during the reign
of Khosrov III Kodak ( 330-338 ). He was quite a prudent figure, did not oppose
the king, but fought with him against ministers with centrifugal aspirations. In
doing so, he strengthened the authority of the church, which was in fact very
weak after the death of Gregory and Trdat. As a result of the struggle against
the opposition ministers, the church was getting stronger with new estates, but
it can't be argued that his efforts to popularize Christianity have been effective.
As a result of the struggle against the opposition ministers, the church was getting stronger with new estates, but it can't be argued that his efforts to popularize Christianity have been effective.
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ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԷՊՈՍԻ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ՃՅՈՒՂԻ
ԵՐԿՈՒ ԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ.
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՉԱՐԵՆՑ
ՆԵԼԼԻ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
Բանալի բառեր - Ասացվածք, Էպոս, գրական մշակում, Թումանյան, Չարենց, հոմանիշներ մակդիրներ, ժողովրդախոսակցական լեզու, կենդանի
խոսք, բանաստեղծական լեզու, նորակազմություն, հնացած բառեր, կերպավորում, պատկերավորում, բարդություններ, հարազատություն, գեղարվեստական արժեք:
Հայկական ժողովրդական էպոսը ստեղծագործական ներշնչանքի
աղբյուր է եղել գրողներից շատերի համար: Գրառման ժամանակից (1874)
ի վեր ամբողջական կամ առանձին ճյուղերի գրական մշակման ծրագրեր
շատերն են ունեցել, սակայն քչերին է հաջողվել իրագործել իրենց մտահղացումը՝ այն էլ հիմնականում առանձին ճյուղեր մշակելով:
Հանրահայտ է Հովհ. Թումանյանի վերաբերմունքը ժողովրդական էպոսի, հեքիաթների ու ավանդազրույցների նկատմամբ, որոնց մշակումով
նա ստեղծել է իր հանճարեղ երկերից շատերը: Էպոսի երրորդ ճյուղի
մշակումով նա 1902 թ. գրեց իր «Սասունցի Դավիթը» պոեմը, որը ժողովրդական նյութին իր հարազատությամբ ու գեղարվեստական որակով գերազանցում է մյուս բոլոր մշակումներին: Այստեղ լավագույնս դրսևորվել
են ժողովրդական նյութից օգտվելու թումանյանական սկզբունքները, գրողի բացառիկ ձիրքն ու անհատական վարպետությունը:
1933 թ. «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուում լույս է տեսել մեր մյուս
մեծ բանաստեղծի՝ Եղ. Չարենցի «Սասունցի Դավիթը» պոեմը: Երկու մեծերից յուրաքանչյուրն էպոսում տեսնում էր իր ժամանակի արձագանքը;
Նույնանուն այդ պոեմները երկու հզոր անհատականությունների հանճարի հետաքրքիր դրսևորումներ են: Սակայն նրանցից յուրաքանչյուրն
էպիկական նյութը վերաշարադրելիս և հերոսներին կերպավորելիս երևան է բերել ոչ միայն սեփական գրական մտածողության ու կերպարակերտման առանձնահատկությունները, այլև լեզվամտածողությունն ու
բառապաշարը, շարահյուսական ու ոճական կառույցները, որոնք կար-
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ևորվում են ամեն մեկի էպոսին հարազատության աստիճանը և երկի գեղարվեստականության չափը որոշելիս:
Թումանյանն իր էպիկական մտածողությամբ մեծ առավելություն
ուներ բոլոր մշակողների՝ Ավ. Իսահակյանի, Ե. Չարենցի, Ն. Զարյանի, Հ.
Շիրազի և մյուսների հանդեպ: Տասնյակ տարբերակների մանրակրկիտ
համեմատությամբ և ուրիշ ժողովուրդների էպոսների զուգադրական
քննությամբ նա խորացել էր էպոսի բովանդա-կության մեջ և ճիշտ կողմնորոշվելով՝ ջանացել առավել հարազատ մնալ էպոսի ոգուն ու էությանը,
մինչդեռ խորհրդային իրականության մեջ՝ 1930-ական թթ. մթնոլորտում,
Չարենցն իր մշակման մեջ ջանում էր լուծել գաղափարական ու գեղագիտական այլ խնդիրներ: Այս հանգամանքներում նա թույլ է տվել ժողովրդականից որոշ շեղումներ ու փոքր-ինչ հեռացել է էպոսի բուն ոգուց, որն
էլ ազդել է նրա գեղարվեստական որակի վրա: Բայց երկու հանճարեղ
գրողները տարբեր են իրենց աշխարհընկալմամբ ու կենսաճանաչողությամբ, կերպարակերտման և առհասարակ գեղրվեստական պատկերի
կառուցման սկզբունքներով, ոճով ու լեզվամտածողությամբ: Իսկ այս
տարբերությունները դրսևորվում են բառապաշարի, ոճական կառույցների, արտահայտչամիջոցների և պատկերավորման ողջ համակարգում:
Սույն հոդվածում մեր նպատակն է համադրաբար քննել ժողովրդական նյութի հիման վրա ստեղծված՝ Թումանյանի և Չարենցի նույն «Սասունցի Դավիթը» վերնագրով երկու պոեմները՝ նրանց բառապաշարի
շերտերը բնութագրելու տեսանկյունից, որով ավելի տեսանելի կդառնան
այդ երկու մեծ հեղինակների գեղարվեստական մտածողության յուրահատկույունները:
Ինչպես նշվում է վերջին շրջանի լեզվաբանական աշխատություններում ու բուհական դասագրքերում, հայոց լեզվի բառապաշարի դասակարգման մասին խոսելիս անպայման պետք է նկատի ունենալ նրա ծագումնաբանական, շերտաբանական, ըստ գործածության ոլորտների,
գործուն և ոչ գործուն բառաշերտերի, ըստ ոճական գործածության դերի
դասակարգումը:
Երկու պոեմների բառապաշարը քննելիս առավել ուշադրություն
ենք դարձրել շերտաբանական դասակարգմանը:
Թումանյանն ու Չարենցը հենց այնպես չեն օգտվել բառապաշարի
այս կամ այն շերտից: Դա պայմանավորված է եղել ընտրված նյութով,
գրողի մտածելակերպով ու պատկերավորման սկզբունքներով: Նրանք
մեր լեզվի բառագանձից օգտվել են ազատորեն, յուրաքանչյուր հերոսին
կերպավորելիս կիրառել են նրա բնավորությանն ու հոգեկերտվածքին,
գործելակերպին բնորոշ բառեր: Բառերի հմուտ ընտրությունն ու տեղին
գործածությունը թելադրել են էպոսին հարազատ կառուցվածք, գործո54

ղությունների պատկերում, օգնել են կենդանի գույներով ներկայացնելու
միջավայրն ու գործող հերոսներին: Նույն նյութը գեղարվեստականացնող
պոեմներում, սակայն, միևնույն հերոսները տարբեր են աշխարհընկալումով ու հեղինակային բնութագրումներով: Դա պայմանավորված է երկու տարբեր ոճ ունեցող գրողների աշխարհայացքով, կերպարակերտման
սկզբունքներով, բառընտրությամբ և կիրառած արտահայտչամիջոցների
յուրահատկություններով:
Դիտարկվող երկու պոեմներում էլ գլխավոր հերոսը Դավիթն է, որ
մարմնավորում է մեր ժողովրդի բնավորության լավագույն գծերն ու հերոսական ոգին:
Թումանյանի Դավիթը բնութագրվում է ոչ միայն հեղինակի, այլև
մյուս հերոսների անհատականացված խոսքում:
Բնական է, որ հեղինակային բնութագրումներում առատ են դրական բնորոշումները, որոնք արտահայտվում են համապատասխան բառերով՝ քաջ, ազնիվ, հսկա, առյուծի կորյուն, հավատարիմ իր հողին ու
ջրին, հայրենիքին, Սասնա մայրերին ու քույրերին, բարի դրկիցներին,
ողջ ժողովրդին: Նույնիսկ հակառակ կողմի՝ թշնամի Կոզբադինի խոսքում
էլ դրականորեն է գնահատվում Դավիթը.

Մի խենթ ծնունդ հայոց ազգին,
Ո՛չ ահ գիտի, ո՛չ փոքր ու մեծ,
Գլուխս էսպես տվավ ջարդեց,
«Չե՛մ տալ, ասավ, իմ հոր ոսկին,
Չե՛մ տալ կանայքն իմ հայ ազգին,
Քո թագավոր, ասավ, թող գա,
Թող գա ինձ հետ կռիվ անի,
Թե ղոչաղ է՝ զոռով տանի»: (Թ, 25)1
Չարենցը ևս իր Դավիթ հերոսին հեղինակսյին խոսքում պանծացրել
է բացարձակ գնահատումներով՝ աներեր, արդար, արեգական, արևավոր,

անսասան դյուցազուն, զորեղ, հրկեզ, հուրհեր, սեգ:
Ահեղ էր Դավիթն ու ահավոր,
Իբրև այր արդար, ռամիկ զինվոր,
Իբրև անսասան դյուցազուն, որ
Կռվում էր սրով իր անպարտ հոր: (Չ, էջ 196)2
Թումանյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու 10 հատորով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատ., հ 4, Եր., 1991, էջ 25: Այսուհետև սույն հրատարակությունից քաղվածքների էջը
կնշվի հոդվածում՝ փակագծի մեջ՝ Թ տառի կողքին:
2 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 6 հատորով, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 4, Եր., 1968, էջ 196:
Այսուհետև սույն հրատարակությունից քաղվածքների էջը կնշվի հոդվածում՝ փակագծի
մեջ՝ Չ տառի կողքին:
1
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Թշնամի Մսրա Մելիքի ճիշտ հակադրությունն է Դավիթը իր դյուցազնական վեհությամբ.

Եվ կանգնեց Դավիթը նրա դեմ
Անսասասան, անահ դեմքով վսեմ
Հայացքով պայծառ ու ժպիտով սեգ,
Բոցավառ, ինչպես պայծառ արեգ: (Չ, էջ 196)
Սակայն երկու պոեմների համեմատական քննությունը ի հայտ է
բերում ոչ միայն նմանություններ և ընդհանրություններ, այլև էական
տարբերություններ:
Քննությունը ցույց է տալիս, որ ժողովրդախոսակցական ոճն ու լեզուն առավել հարազատ են Թումանյանին: Նա այդ ոլորտի բառերով է
ներկայացնում իր կերպա-վորած հերոսներին ու նրանց գործողության
միջավայրը և հենց դրանով է հասնում խոսքի առավելագույն բնականության: Անշուշտ, այդ պոեմներում առաջնայինը գրական հայերենն է, որին
միահյուսվում են ժողովրդախոսակցական, բարբառային տարրերը և այն
դարձնում ավելի պատկերավոր, ներգործող ու տպավորիչ: Գլխավոր հերոս Դավիթը երկու պոեմներում էլ բնութագրվում է որպես առասպելական ուժի տեր, բնական բարությամբ ու արդարասիրությամբ օժտված
դյուցազուն հերոս, նույնիսկ կարելի է ասել ՝ հեղինակները մեղմ են վերաբերվել նրա բնածին խենթությանն ու «ծռությանը»: Բարի հումորով
նրան անվանել են խենթ (Թ, էջ 25), խելառ (Թ, էջ 21), ծուռ (Չ, էջ 183),
խևուկ (Չ, էջ 189), դանդալոշ (Թ, էջ 21), մանուկ միամիտ (Չ, էջ 193):
Սակայն աշխարհայացքային և կենսաճանաչողության պատճառներով տարբեր է երկու գրողների վերաբերմունքը Ձենով Օհանի նկատմամբ: Թումանյանը ժողովըրդական տարերքի, տոհմատիրական ժամանակների գերդաստանային կապերի, ավագի իրավունքների և իմաստնության հանդեպ ավանդական պատկառանքն ու հարգանքը չի շրջանցել: Ձենով Օհանը Դավթի դաստիարակն է և նրա անվտանգության
պաշտ-պանը: Երկիր ներխուժած Մսրամելիքի ահից սարսափած՝ նա կողոպտիչ թշնամու հետ վարվում է ծայրահեղ զգուշավորությամբ, որպեսզի չվտանգի իրեն վստահված եղբորորդու կյանքը և իր կառավարմանը
հանձնված երկրին ավելի վնաս չպատճառի, վերահաստատում է հպատակի և հարկատուի իր կարգավիճակը և գութ է հայցում անգամ անողորմ թշնամուց.

Աղաչանք արավ, ընկավ ոտները,
–Դո՛ւ եղիր, ասավ, մեր գլխի տերը,
Ու քո շվաքում քանի որ մենք կանք
Քո ծառան լինենք, քո խարջը միշտ տանք,
Միայն մեր երկիր քարուքանդ չանես
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Ու քաղցր աչքով մեզ մըտիկ անես: (Թ, էջ 11)
Դավիթը Օհանին «հերահոտ հորոխպեր» է անվանում էպոսում («Տո՛ հորոխպեր, հերահոտ հորոխպեր»): Հարազատության այս մակարդակը Թումանյանը պիտի պա-հեր պոեմում՝ զգալի դարձնելով, որ Մհերի
բացակայությամբ Օհանը Դավթին «հերություն» է արել: Իսկ երբ կռիվ
գնացած Դավիթը փորձության է ենթարկվում թշնամու կողմից, նա է
տագնապում հարազատի ճակատագրի համար և ջանում որքան կարելի
է արագ հասնել «Դավթի կռվին»: Մինչդեռ Չարենցն Օհանին ներկայացրել է որպես վախկոտ ու թուլակամ և ստրկամիտ անձնավորություն:
Այսպիսով, պոեմներում ունենք էպոսի Ձենով Օհանի երկու կերպավորում՝ թումանյանական և չարենցյան, որոնց տարբերությունները պիտի արտահայտվեին բառական և պատկերային համապատասխան միջոցներով:

Ձենով Օհանն էլ ինչպես հայր ու մեծ
Օրհնեց, խըրատեց նրան հայրաբար,
Դեպի Սասնա դաշտ դրավ ճանապարհ…(Թ, էջ 28)
Մի այլ դրվագում Թումանյանը դարձյալ բնորոշ գծերով է ներկայացրել Ձենով Օհանի՝ իրական հարազատի հոգածության դրսևորումը
վտանգի մեջ հայտնված Դավթի հանդեպ: Երազում տեսնելով Մսրա
աստղի պայծառ ցոլցլումն ու Սասնա աստղի մարմրումը՝ շտապում է
փրկել Դավթին.

Օխտը գոմշի կաշի հագավ,
Որ չըպատռի իրեն զոռից,
Կանգնեց Օհան ամպի նման,
Գոռաց Սասնա սարի ծերից: (Թ, էջ 28)
Այլ է Չարենցի Ձենով Օհանը: Նրա կերպավորման մեջ տարբեր են
բառապաշարը, պատկերավորման ու արտահայտչական միջոցները: Չարենցյան Օհանին բնորոշ են հետևյալ մակդիրները՝ ժլատ, մահատիպ, նեռ
իշխան, նենգ, նվաստ, չար, չարի սովոր և այլն:
Գրեթե նման գրական բառապաշարով է բնութագրվում թշնամի Մսրա Մելիքը՝ արնակոխ աչքեր, արնանենգ, դաժան, դարանամիտ, խարդախ, նեռ արքա, չարածին, սև արքա և այլն: Սրանք ավելի շատ գրողի անհատական դիրքորոշման արտահայտություն են: Իսկ Օհանի նկատմամբ
Չարենցի վերաբերմունքը հստակ արտահայտվում է պոեմի մի դրվագում, որն այլասացությամբ ներկայացնում է մեկ այլ հարաբերության
պատկեր, որն ակնարկում է «ողջ Սասունի», այսինքն՝ Հայաստանի քաղաքական կացությունը.

Գնաց մեր Օհանն, ահով, դողով,
Արքայի առջև այն անողոք,
Գլուխ խոնարհեց ազգով - ցեղով.
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«Քոնն է,- աղերսեց,- երկինք ու հող»,
Ընծայեց նրան ոսկի շողշող,
Գերության հանձնեց Սասունը ողջ: (Չ, էջ 181)
Կիրառելով ժողովդախոսակցական բառեր՝ Թումանյանը հարազատ
է մնացել էպոսի ոգուն. չէ՞ որ էպոսի լեզուն հենց ժողովրդի լեզուն է, որով
արտահայտվում է ժողովրդի ոգին: Իսկ ժողովրդական բառերն ու բառաձևերը ավելի հարազատ են էպոսում կերպավորված հերոսներին, որոնք վերակերպավորված են Թումանյանի ու Չարենցի պոեմներում՝ յուրաքանչյուրի գրողական ոճի և անհատականության դրոշմով: Այդ բառերը գրական լեզվի համարժեքներով փոխարինելու դեպքում կկորցնեին իրենց
համն ու բույրը, գեղարվեստական խոսքի բնականությունը: Մինչդեռ այդ
բառերի ճիշտ ընտրությամբ տեղին գործածությունը կենդանացնում, ոգի ու
շունչ են տալիս գրական անհատականացված կերպարին, բնական դարձնում գեղարվեստական խոսքը: Այսպես՝ ախպեր, անթարոց, արին, բոզա-

լուկ, դուշման, եղ ու չորթան, երեխի, էգուց, էսքան, լեղաճաք, լըդրական,
կերթամ, ժաժք, խալխ, կերթամ, հալբաթ, հէ՞ր (ինչու), հերսոտ, ճիտ, մուրատ, նանի, շլինք, պինչ, ջուխտ, ռամիկ, ռանչպար, փլեկ, քամար և այլն:
Թումանյանի պոեմում ժողովրդախոսակցականի հետ միասին գործածվել են նաև բարբառային ու փոխառյալ բառեր, ինչպես՝ ամա, դատար-

կուն, երետ, երկայնք, թեղած, խարաջ, կըտեր, կոռ, հարամի, ղարավաշ,
ղոչաղ, մկունդ, սրտաճաք, տափ, ջադու, օդա, օխնել, օխտը և այլն:
«Մեր իրականության մեջ,- գրել է Ս. Մելքոնյանը,- գրականության
լեզուն ժողովըրդական լեզվի, այլև բարբառների կենսունակ տարրերով
հարստացնելու վճռական շարժումը վերաբերում է անցյալ դարի (նկատի
ունի 19-րդ դարը՝ Ն. Թ.) վերջին երկու տասնամյակին: Հ. Թումանյանը, ապա Ավ. Իսահակյանը իրենց ստեղծագործություններում լայն չափով
օգտվեցին ժողովրդական լեզվի գանձերից», հատկապես ժողովըրդական
մտածողությունը հարազատորեն արտահայտող ոճերից ու դարձված-ներից՝ կենդանացնելով ու հարստացնելով գրականության լեզուն»:1
Բարբառները, այո՛, հարստացրել են մեր գրական լեզուն: Խոսակցական լեզվի կամ գեղարվեստական գրականության միջոցով բարբառային շերտի բառերը մտել են գրական լեզու և երբեմն էլ, ինչպես վերը բերված օրնակներում տեսանք, դժվար է սահմանազատել ժողովրդախոսակցական և բարբառային բառաշերտերը:
Բերում ենք մի քանի բնորոշ օրնակներ ևս.

Գնաց Օհանը երեխի ոտի
Մի զույգ ոտնաման բերավ երկաթի: (Թ, էջ 12)
Գնաց նորից նոր մեր Դավթի ոտի
1

Մելքոնյան Ս., Թումանյանի պոեզիայի լեզուն ու ոճը, Եր., 1969, էջ 188:
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Մի ջուխտ նոր տըրեխ բերավ երկաթի: (Թ, էջ 14)
Ի՞նչ ես ուրիշի եթիմը բերել,
Նստեցրել գլխիս պարապ հացակեր: (Թ, էջ 12)
Թումանյանն անտեղի չի ասել, թե իր համար ամեն բառը մի աշխարհ է, և յուրաքանչյուր բառ պետք է ճիշտ գործածվի բառական միջավայրում: Նա բծախնդիր է եղել ժողովրդական ընկալումներին համապատասխան բառընտրության մեջ:
Գիտենք, որ զույգ և ջուխտ բառերը հոմանիշներ են, և մեկը կարող է
մյուսի փոխարեն գործածվել: Բայց Թումանյանը նրբանկատորեն որոշել է
այդ բառերի գործածության ճիշտ տեղը համապատասխան բառական միջավայրում. ոտնաման բառի հետ գործածել է զույգ, իսկ տըրեխ բառի
հետ՝ ջուխտ -ը՝ նրանց տալով ոճական համա-պատասխան արժեք և ավելի մոտ համարելով ժողովրդական մտածելակերպին: Իսկ որբ-ի փոխարեն մի դրվագում գործածել է եթիմ բառը՝ ավելի ընդգծելով Օհանի
հրեա կնոջ՝ Սառայի՝ Դավթի հանդեպ անտարբերությունը:
Թումանյանի պոեմում առկա են նաև Լոռու խոսվածքին բնորոշ բառեր ու արտահայտություններ, որոնք ավելի բնական ու տպավորիչ են
դարձրել նրա բանաստեղծական խոսքը` արին, բոզալուկ (գորշ) նապաս-

տակ, զոռով, էն, լիդր, խալի, խալխ, կորկում, կուռ, հալա, հարամի, ղուզղուն (կտրիճ, քաջ), շողոմել (շողոքորթել, քծնել), շըվաք, ռանչպար, տրեխ,
վըռազ, փըթի, քամար, քու, քուրք (մուշտակ) և այլն:
Չարենցի պոեմում հանդիպում են՝ աչքերը չռել, դիվոտ, դյուցազն,
դուսը, իրա, խաշն, կուր (ըստ Էդ. Աղայանի բառարանի՝ 1. մակույկ, նավակ, 2. Տաշտ, կոնք, կեր, կերակուր, ուտելիք, կուր դառնալ - կեր դառնալ,
ճարակ դառնալ, կուր տալ – կեր դարձնել), հանդեր, հո, մահու, նոքա, ռա-

միկ, ցորյան:
Թումանյանի պոեմում գործածված են նաև բարբառային քերականական ձևեր, առանց որոնց անհնար էր տիպականացնել հերոսներին:
Օրինակ՝
Հիմի ես կելնեմ, Սասմա դաշտ կերթամ: (Թ, էջ 26)
Կռիվ տի գնամ (Թ, էջ 26)
Ժողովրդախոսակցական բառաշերտի անբաժանելի մասն են կազմում հարադիր և կրկնավոր բարդությունները, դարձվածքները, ասացվածքները: Դրանք հարստացնում, տպավորիչ են դարձնում խոսքը: Թումանյանի պոեմում բազմաթիվ են հարադիր բարդությունները: Նա բնականորեն առավելություն է տալիս բայական հարադրություններին, որոնց
ոճական հնարավորությունները ավելի շատ են ու բազմազան: Ահա ժողովրդական ոճին հարազատ հարադիր բայեր, որ գործածել է Թումանյա-
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նը. բաց անել, պար բռնել, մըտիկ անել, անց կենալ, աղոթք անել, հերութ-

յուն անել, աշխատանք անել, քուն մտնել, միտք անել:
Այս հարադրություններից շատերի իմաստը կարելի է մի բառով
արտահայտել, այսինքն՝ դրանք ունեն իրենց համադրական ձևը, ինչպես՝

աղոթք անել – աղոթել, բաց անել – բացել, պար բռնել – պարել, կռիվ անել –
կռվել, միտք անել – մտածել, մըտիկ անել - նայել, տապ անել – թաքնվել,
քուն մտնել – քնել և այլն:
Կան նաև հարադրություններ, որոնց իմաստները հնարավոր չէ մեկ
բառով արտահայտել ՝ հերություն անել, քրտինք թափել և այլն:
Չարենցի պոեմում կան և ուրիշ հարադրություններ՝ կռիվ անել, ոտ-

նակոխ անել, քրտինք քամել:
Տեր կանգնել հարադիր բարդության հետ միասին գործածված է նաև
նրա իմաստը մեկ բառով արտահատող տիրել ձևը, որը ոճական արժեք է
հաղորդել նրա խոսքին և սաստկացրել է իմաստը՝ բառը գործածելով երկու ձևով էլ.
Եվ տեր կանգնեցին ու տիրեցին
Մհերի ամբողջ ունեցածին: (Չ, էջ 179)
Կրկնավորները նույն բառի կամ արմատի կրկնությամբ կազմված
բարդու-թյուններն են: Երկու պոեմներում էլ մեծ տեղ են գրավում այդ
բարդությունները, որոնք բազմակիացնում կամ սաստկացնում են գործողությունները:
Կրկնավոր բարդություններ՝ մուշ- մուշ, սև - սև, քուլա-քուլա, շարանշարան, դեզ-դեզ, լերան – լերան, մի- մի, վըռազ - վըռազ (Թումանյան):
Ընդհանրապես քանակով շատ են ածականական (նաև մակբայական) կազմությունները` մուշ – մուշ, սև - սև, ծալ – ծալ լերան – լերան, վըռազ – վըռազ և այլն:
Գոյականով արտահայտվածներն են՝ քուլա – քուլա, շարան – շա-

րան, դեզ – դեզ:
Թվականով՝ մի-մի, հազար-հազար, իմաստով առնչակից բառերով՝
մին-երկու, յոթ-ութ:
Կրկնավոր բարդություն է նաև Թումանյանի պոեմում քնել-մնել բայը, որի երկրորդ բաղադրիչում ք-ն հնչյունափոխվել է մ-ի:
Մ. Աբեղյանի բնորոշմամբ՝ «Բառերի կրկնությունները հաճախ
միացվում են գծիկով, բայց ունենք բավական թվով կրկնավոր բառեր, որոնք միացած որպես մեկ բառ են գրվում, առնձնապես այնպիսիները, որոնց քերականական կապակցությունը մթնած է կամ նախդիրներով միանալու, կամ հնչյունների փոփոխության պատճառով, կամ թե նրա համար,
որ նրանցից նոր բառեր են կազմվում»;1
1

Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, ԵՊՀ հրատ., 1965, 182:
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Չարենցի պոեմում այդպիսի կրկնավորների օրինակ են՝ բազմաբազում, ժանտաժանտ, շողշող, հրահրուն, հուրհուրան և այլն, իսկ Թումանյանի պոեմում այդպիսի մեկ բառ կա՝ կեծկըծալի:
Կա նաև հարադրությունների այլ տեսակ. «Բարդություններ, որոնք
կազմված են երկու և ավելի բայերից և արտահայտում են իրար հետ սերտորեն կապված գործողություններ մի ընդհանուր նշանակությամբ և կոչվում են զուգադրական բայեր»1
Չարենցի պոեմում այդպիսիք են՝ ընկնել-մեռնել, նայել – տեսնել,

տանել – պահել, քշել – բերել, քշել – գնալ:
Հարադրական բարդությունների մի տեսակն են բաղհյուսական
բարդությունները, որոնց բաղադրիչները իրար նկատմամբ համազոր են և
միանում են և կամ ու շաղկապներով՝ աղ ու հաց, լաց ու թաց, հազար ու

բյուր, ավար ու կուր, մանուկ ու ծեր, զրահ ու զենք, կրակ ու կայծ:
Հոլովված ձևով հարադրական բարդություններ են Չարենցի պոեմում՝ ազգով-ցեղով, ահով-դողով:
Իր պոեմում Թումանյանը բերել է բազմաթիվ դարձվածքներ, թևավոր արտահայտություններ, ասացվածքներ, անեծքներ ու օրհնանքներ:
Սրանց տեղին գործածությունը ոճավորում է խոսքը՝ առանձին պատկերավորություն ու հնչեղություն տալով նրան: Դրանք մեր լեզվի հարստությունն են, որոնց հիմքում ընկած է ժողովրդական մտածողություն՝
բնորոշ պատկերավորությամբ ու սեղմությամբ:
Դարձվածքներ՝ աչքերն արնով լցվել, արջերոց անել, գոմն անել, լե-

ղին ջուր կտրել, լեզուն կապ ընկնել, սև կապել, կարճ խելք, մահի տարած,
շլինք ծռել, քաղցր աչքով մըտիկ անել, կրակ դառնալ, նստեցնել գլխին, դատարկուն լինել, սրտաճաք լինել, լեզուն պապանձվել, գետնին հավասարեցնել, մտքի ծովն ընկնել, լեզուն կապվել, սև սուգ կալել, արև խնդրել, վախից ջուր կտրել, պաղատանք անել, քունն առնել (Թու-մանյան), գլխում
քամի խաղալ, փուչ գլուխ, վիզ ծռել, գլխին քամի փչել (Չարենց):
Ակներև է, որ անվանական դարձվածքները ավելի քիչ են՝ արնի ծարավ, կարճ խելք, փուչ գլուխ և այլն: Մինչդեռ բայական դարձվածքները
մեծ թիվ են կազմում՝ ժողովրդական մտածողությանն ավելի հարազատ
լինելու պատճառով:
Երկու պոեմներում էլ հեղինակների խոսքին առանձին ուժ ու հմայք
են տալիս ասացվածքները: Դրանք ժողովրդի իմաստության արտահայտություններ են՝ հերոսներին բնութագրող, նրանց խոսքը ավելի պատկերավոր և արտահայտիչ դարձնող:

1

Եզեկյան Լ.. Հայոց լեզու, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2007, էջ 193:
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Թումանյան. «Հե՜յ գիդի օրեր, որտե՞ղ եք կորել», «Լաշի՞ն հասնեմ, թե

նաշին», «Մեր գիրն էլ հալբաթ էսպես է գրած», «Մենք մահինն ենք միշտ, ու
մահը մերը», «Թիվ կա աստղերին, թիվ չկա զորքին», «Բայց վա՜յ խեղճ որբին աշխարհի վրա, Թեկուզ առյուծի կորյուն լինի նա»:
Թումանյանը բարձր էր գնահատում առած-ասացվածքները՝ դրանք
համարելով «լեզվի ու գրականության ամենաթանկ զարդերը»: Բնական
այդ խոսքերը միշտ էլ հիացրել են իրենց բովանդակային խորությամբ ու
իմաստությոմբ: Այդ ասացվածքները գալիս են ժողովրդի հոգուց ու
մտքից, արտահայտում բանաստեղծի խոհերը բնության հավերժության և
մարդու կյանքի անցողիկության մասին:
Թումանյանի պոեմում կարևոր տեղ եւնեն նաև օրհնանքներն ու անեծքները, որոնք հատուկ են ժողովրդական լեզվին՝

Մահը տանի քեզ: Դու կրակ ուտես, ցավ ուտես: Հողեմ գլուխդ: Տունդ
քանդվի, կի՛ն: Լեզուն պապանձվեր:
Այստեղ էլ Թումանյանը հարազատ է մնացել ժողովրդական մտածելակերպին: Նրա գրչի տակ սովորական բառերը նոր իմաստ են ստացել՝ հատկապես փոխաբերական իմաստով գործածված բառերը: Դրանք
պատկերավորություն են տվել խոսքին, արտահայտիչ ու կենդանի դարձրել բանաստեղծական յուրաքանչյուր տող:
Պոեմները հարուստ են նաև հոմանիշներով, որոնց դերը չափազանց կարևոր է բառապաշարում: Ե՛վ Թումանյանը, և՛ Չարենցը, օգտագորելով միևնույն կամ մոտ իմաստ արտահայտող բառեր, երևույթները ներկայացրել են բազմակողմանիորեն, տվել նուրբ ու անհրաժեշտ բացատրություններ:
Օրինակներ Թումանյանի պոեմից.
Կատաղեց, փըրփրեց Մսրա թագավոր: (Թ, էջ 25)
Աղաչանք արավ, ընկավ ոտները: (Թ, էջ 25)
Լեղին ջուր կտրեց, կապ ընկավ լեզուն: (Թ, էջ 25)
Ջարդեց, փշրեց մինչև կեսօր: (Թ, էջ 29)
Օրինակներ Չարենցի պոեմից.
Կարո՞ղ է սակայն պատահել որ
Որքան էլ լինի ապագան մութ՝
Մնա անժառանգ ու անսերունդ
Երկիր մի ամբողջ ու ժողովուրդ: (Չ, էջ 177)
Սարսափեց, սարսեց էությամբ ողջ
Եվ գնաց հայցի աղիողորմ
Փրկություն ՝ չարից այն անողոք: (Չ, էջ 181)
Եվ ժողովուրդը Սասմա անկոր՝

Խեղճացած, խոնարհ ու գլխիկոր
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Անցավ Օհանի դժնի կամքով
Մսրամելիքի թրի տակով: (Չ, էջ 182)
Լեզվական սովորական հոմանիշներ են Չարենցի պոեմում՝ ազատ-

անարգել, անհասանելի – անեզրական, զառամ – ալեհեր, խոնարհ – գլխիկոր, խոսք – զրույց, կա-ռավարել – իշխել, հավիտյան – հար, ձի – նժույգ,
ռամիկ – ռանչպար, վառ ու պայծառ:
Թումանյանի պոեմում՝ հանդ ու դաշտ, մեգ-մշուշ, ողբալ – կոծել,
դղորդ – դմբդմբոց, այծյամ – կխտար – եղջերու, ռամիկ – ռանչպար, փքված
– ուռած և այլն:
Պարզ է, որ հոմանիշներն օգնում են գրողին՝ խուսափելու կրկնություններից, ոճավորելու հերոսին ու միջավայրը՝ խոսքը դարձնելով ավելի
բնական ու կենդանի:
Բառապաշարի հարստացման գործում չափազանց կարևոր են նորաբանությունները, որոնք հեղինակի կողմից ստեղծվում կամ կիրառվում են յուրովի՝ մեր լեզվի բառակազմական միջոցներով ու օրինաչափություններով: Ածանցման ու բառաբարդման միջոցով Չարենցն ստեղծել է բազմաթիվ բառեր: ԱՆ-նախածանցով բառեր, որոնք ժխտական իմաստ են հաղորդում պատկերվող երևույթներին՝ անբավ ուժ, անկա ան-

գետ ժողովուրդ, անդուլ ձեռք, աներեր սիրտ, անխարդախ ու անվեհեր արքա, անհատնելի ու անեզրական ուժ, անհաշիվ զորություն, անհետ ժողովուրդ, անծիր ափ, անկոր կամք, անպարտ հայր, անպաշտպան Դավիթ,
իսկ Թումանյանի պոեմում՝ աննման սարեր, անտեր կով ու եզ, անծեր ծով,
անվեհեր, անահ, անորդի:
Չարենցի պոեմը լի է բարդ բառերով: Երբեմն նա նույն արմատով ու
մի այլ բաղադրիչով կազմել է տարբեր բառեր: Օրինակ՝ արնահոտ, արնակոխ, արնանենգ, դարանամիտ, միամիտ, մահաբեր, մահահոտ, մահատիպ, հուրհուրա, հուրհեր, հրցայտ, հրահրան, հրածին, ալեհեր, սևահեր:
Արմատի կրկնությամբ՝ բազմաբազում, բարձրաբերձ, ժանտաժանտ, հզորազոր և այլն: Այլ բարդ բառեր՝ աշխարհավեր, դառ-նաղետ, բազմահազար, կայծակնափայլ, ոսկեբառ և այլն:
Չարենցը նաև նոր բառեր է կիրառել, որոնց իմաստներն ավելի ցայտունանում են խոսքային միջավայրում՝ բառակապակցության մեջ.
Իսկ Ձենով Օհանը մահատիպ (Չ, էջ 185)
Տեսավ արշավանք մի մահահոտ (Չ, էջ 187)
Արնահոտ, դաժան թրի տակով(Չ, էջ 182)
Որ դավով խարդախ ու արրնանենգ
Քեզանից, Դավիթ, ոխն հանե (Չ, էջ 183)
Իսկ վերից Մելիքը արնանենգ (Չ, էջ 184):

63

Չարենցի պոեմում սակավ, բայց հանդիպում են նաև գրաբարյան
բառաձևեր՝ անսալ, արեգական, բառնալ, բարբառել, կամիվ, կամիս, ցորյան և այլն:
Առկա են նաև հնացած կամ հնաբույր բառեր, որոնց նպատակը
հնության պատրանք ու միջավայրի, դարաշրջանի գունավորում ստեղծելն է` այր, գազ (երկարության չափ), գուրզ (հնում զենք՝ հաստագլուխ
կարճ մահակ), երկանք, խարաջ - խարջ, կորկոմ և այլն:
Կան նաև քերականական հնաբանություններ կամ հնացած ձևեր, օրինակ՝ – եր, – ներ վերջավորությունների փոխարեն հոգնակիի կազմության ք -ով հին ձևեր՝ ձիանք, միաբանք, քաղքցիք:
Թումանյանի պոեմում ի հոլովման փոխարեն առկա են տեղանունների սեռական հոլովով այլաձևություններ՝ Բաթմանա, Ծմակա, Մսրա,
Սասմա և այլն: Կան սեռական հոլովի ն հոդով գործածության դեպքեր՝ իրիկվան, օխտը տարվան խարջը, տարվան ապրուստը: Բացառական հոլովը հոդ չի ընդունում, բայց առկա է ձիուցը բառաձը:
Ըղձական ապառնու եզակի երրորդ դեմքի ի վերջավորության փոխարեն Չարենցը գործածել է բարբառային ե վերջավորությամբ ձևեր. անե, ավերե, արածե, բերե, թռցնե, իշխե, կիսե, չկործանե, քանդե, քշե և այլն:
Չարենցի պոեմն ունի անցյալ կատարյալի ասավ, ասեց երկձևությունը, Թուման-յանի պոեմում առկա են բերավ, դրավ, սկսավ, տվավ ձևերը:
Դու անձնական դերանվան սեռականի քո-ի փոխարեն քու ձևն է
գործածել Թումանյանը, իսկ ինքը դերանվան սեռական իր -ի փոխարեն
գործածել է իրեն տրա-կանի ձևը՝ իրեն օրում:
Հարցնել բայը Թումանյանը մեկ անգամ կիրառել է արևմտահայերեն հարցուր ձևով.

- Ամա՜ն, նանի՛, չեմ տեսել դեռ ,
Ո՞ւր են հիմի իմ հոր զենքեր:
- Հորեղբորըդ գընա հարցուր,

Ո՞ւր են, ասա, հանի՛ր, բեր, տուր: (Թ, էջ 27)
Թումանյանի և Չարենցի «Սասունցի Դավիթը» պոեմների բառագիտական քննությունը ցույց է տալիս, որ երկու հեղինակներն էլ, յուրաքանչյուրը յուրովի, հիանալի օգտագործել են մեր լեզվի բառակազմական
հնարավորությունները և հարստացրել մեր լեզվի բառագանձը:
Ժողովրդախոսակցական լեզվի և բարբառային բառերի հմուտ ու
ճաշակավոր գործածությամբ Թումանյանը կենդանացրել է ինչպես հեղինակային պատումը, այն-պես էլ հերոսների ոճավորված, անհատականացված խոսքը: Իսկ Չարենցի պոեմում հազվադեպ են բարբառային ու
գրաբարյան տարրերը: Նրա լեզուն գրական է՝ լի նորակազմություններով, հարուստ՝ բարդությունների տարբեր տեսակներով:
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Нелли Тирабян, Две литературные обработки ветви “Сасунци Давид”
эпоса: Туманян, Чаренц - В статье автор сопоставляет две поэмы под одинаковым названием “Сасунци Давид”, созданные О. Туманяном и Е. Чаренцем по материалам народного творчества. Посредством анализа лексических слоев показаны не только особенности литературного мышления и
создания образов каждого автора при переложении эпического материала и
изображении героев, но и их языковое мышление и лексика, степень близости народно-разговорному языку и духу эпоса, которые имеют важное
значение при определении степени художественности произведения.
Nelly Tirabyan, Two literary adaptations of the “Sasuntsi David” branch of
the epic: Tumanyan, Charents - In the article, the author has compared two poems with the same title “Sasuntsi David” created by H. Tumanyan and Y.
Charents based on the materials of the folk art. Not only the features of literary
thinking and the creation of images of each author have been shown through
the analysis of lexical layers when arranging the epic material and portraying
the heroes, but also their linguistic thinking and vocabulary, the degree of
closeness to the folk-colloquial language and the spirit of the epic, which have
great importance while determining the degree of artistry of the work.
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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՄՄԱ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԱՄԱԼՅԱ ԲԱՀԱՐՅԱՆ
Բանալի բառեր - հեռահաղորդակցություն, արբանյակային կապ, շարժական կապ, հասույթ, սակագին։
Դիտարկվում է վերջին տասնամյակներում տեղեկատվական և
բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի նորամուծություններով և տարբեր ճյուղերում դրանց կիրառմամբ պայմանավորված համաշխարհային տնտեսության սրընթաց աճը, ինչից անմասն չի մնացել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտը կարևոր դեր ունի տնտեսական զարգացման և աճի գործում, ինչը պայմանավորված է ոլորտի դինամիկ զարգացմամբ և հզոր ներուժով, որը միաժամանակ բարենպաստ ազդեցություն ունի փոխկապված այլ ճյուղերի, հատկապես ՏՏ ոլորտի վրա: Վերոնշյալներով էլ պայմանավորված՝ հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտը, ՏՏ ոլորտի հետ համատեղ, ՀՀ ամենաբարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերից մեկն է:
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ 2020 թվականին ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտին բաժին է ընկել ՀՆԱ-ի 3.7% - ը: Դեռևս 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հեռահաղորդակցության ոլորտում ներդրվել
են 4G տեխնոլոգիաները: Ընդ որում, այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջին
է ԱՊՀ երկրների շարքում, իսկ ներդրման պահին աշխարհում 10-րդն էր:
ՀՀ հեռահաղորդակցության և կապի ծառայությունների ոլորտը
կազմված է 4 հիմնական բաղկացուցիչ մասերից1, մասնավորապես՝
 լարային հեռահաղորդակցման համակարգերի ծառայությունների
ոլորտ,

Կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտը որպես ՀՀ տնտեսության դինամիկ զարգացող
ճյուղ/ https://www.academia.edu/36129269/
1
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 անլար հեռահաղորդակցման համակարգերի ծառայությունների
ոլորտ,
 արբանյակային կապի ծառայությունների ոլորտ,
 հեռահաղորդակցման կապի այլ տեսակների ծառայությունների
ոլորտ:
Առաջին ենթաոլորտում ընդգրկված են ֆիքսված հեռախոսակապի
և ֆիքսված մոդեմներով լայնաշերտ ինտերնետի ծառայությունները, հեռագրական կապը և մալուխային հեռուստատեսային համակարգերի ծառայությունները:
Երկրորդ ենթաոլորտը բջջային հեռախոսակապի, ռադիոալիքային
կապի, շարժական մոդեմներով լայնաշերտ ինտերնետի հասանելիության և այլ անլար հեռահաղորդակցությունների (ոչ արբանյակային) ծառայությունների մատուցումն է:
Երրորդը արբանյակային կապի (ներառյալ հեռախոսակապի, հեռուստատեսության և ինտերնետի հասանելիության) ծառայություններն
են, իսկ չորրորդը՝ հեռահաղորդակցության և կապի այլ ծառայությունների մատուցումը, որոնք ներառված չեն նախորդ երեք տեսակներում
թվարկված գործունեություններում:
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
նշված ուղղություններից հիմնականում զարգացած են ֆիքսված և բջջային հեռախոսակապով, ֆիքսված և շարժական մոդեմներով ու բջջային
կապով ինտերնետի մատուցման ծառայությունները:

Նկար 1. Հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված հասույթի
կառուցվածքը 2020 թվականին
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Հետաքրքրական է նաև հեռահաղորդակցության գործունեությունից
ստացված հասույթի կառուցվածքը1, որը ներկայացված է Նկար 1-ում.
2020 թվականին հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված հասույթը կազմել է 126 465.1 մլն ՀՀ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 4.5% - ով, որից՝ հեռախոսային /լարային/՝ 7 074.8 մլն ՀՀ
դրամ /նվազում՝ 12.2%/, հեռագրական՝ 5.0 մլն ՀՀ դրամ /նվազում՝ 41.9%/,
մալուխային հեռուստատեսային համակարգերի սպասարկում և շահագործում՝ 6 829.6 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 1.3%/, բջջային՝ 40 044.6 մլն ՀՀ դրամ
/նվազում՝ 23.7%/, ինտերնետ հասանելիություն՝ 58 757.7 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝
10.6%/, արբանյակային՝ 33.7 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 30.6%/ և այլ ծառայություններ՝ 13 719.7 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 13.9%/:
2021 թվականի հունվար – մարտ ամիսներին հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված հասույթը կազմել է 30 939.0 մլն ՀՀ դրամ,
ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 0.3% ով, այդ թվում՝ հեռախոսային /լարային/՝ 1 643.3 մլն ՀՀ դրամ /նվազում՝
9.2%/, հեռագրական՝ 1.6 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 6.7%/, մալուխային հեռուստատեսային համակարգերի սպասարկում և շահագործում՝ 1 847.7 մլն ՀՀ
դրամ /աճ՝ 8.7%/, բջջային՝ 9 507.1 մլն ՀՀ դրամ /նվազում՝ 3.5%/, ինտերնետ
հասանելիություն՝ 14 980.0 մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 4.4%/, արբանյակային՝ 10.3
մլն ՀՀ դրամ /աճ՝ 7.3%/ և այլ ծառայություններ՝ 2 958.0 մլն ՀՀ դրամ:
Հեռագրական ծառայություններից ստացված հասույթի աճը ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ 2021 թվականի հունվարի 1-ից «Հայփոստ» ՓԲԸ-ում տեղի են ունեցել
միջազգային առաքման մի շարք ուղղություններով սակագների գրեթե եռակի թանկացումներ: Խոսքը հիմնականում վերաբերում է ԵՄ մի շարք
երկրներին և ԱՄՆ-ին, իսկ Հայաստանից վերոնշյալ ուղղություններով
փոստային առաքումների թիվը բավականին մեծ է: ԵՄ երկրներ ծանրոց
ուղարկելու 1կգ-ի արժեքը 14 000 ՀՀ դրամ է, իսկ այդ 1կգ-ին գումարած
յուրաքանչյուր հաջորդ լրիվ կամ ոչ լրիվ 1000 գրամի համար գումարը
հաշվարկվում է 1կգ-ը 6000 ՀՀ դրամ: Դեպի ԱՄՆ ծանրոցի արժեքը 17 000
ՀՀ դրամ է, իսկ հաջորդ լրիվ և ոչ լրիվ 1000 գրամի համար գումարը հաշվվում է 1 կգ-ը 7500 ՀՀ դրամ:
Միաժամանակ, գրեթե երեք անգամ նվազել են Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա առաքման սակագները: Մասնավորապես,
դեպի Մոսկվա և Մոսկվայի մարզ 1կգ ծանրոցի առաքման գինը 2950 ՀՀ
դրամ է, իսկ հաջորդ լրիվ կամ ոչ լրիվ 1000 գրամի համար՝ 1250 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե: ՀՀ սոցիալ – տնտեսական իրավիճակը 2020 թվականի
հունվար – դեկտեմբերին
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ՌԴ այլ մարզեր 1 կգ ծանրոցն արժե 6000 դրամ. Իսկ հաջորդ յուրաքանչյուր
լրիվ և ոչ լրիվ 1000 գրամի համար գումարը հաշվվում է 1 կգ-ը 500 դրամ:
Հարկ է նշել, որ «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված նոր սակագներով այլևս ոչ մի ապրանք շահեկան չէ ուղարկել արտերկիր: Սակագների բարձրացումը, առաջին հերթին, իր բացասական ազդեցությունը կունենա բոլոր փոքր և միջին ձեռնարկատերերի վրա, որոնք փոքր
խմբաքանակներով իրենց արտադրանքը արտահանում են արտերկիր
փոստային առաքումների միջոցով:
Հայաստանի Հանրապետության հեռահաղորդակցության ոլորտում
գործում են շուրջ 36 ընկերություններ1, որոնց կողմից տրամադրվող հիմնական ծառայությունները ներառում են շարժական և ֆիքսված կապի,
մալուխային և անլար ինտերնետի տրամադրման, ՏՏ ենթակառուցվածքների տրամադրման ծառայություններ: Հարկ է նշել, որ հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող ընկերությունները իրենց ծառայությունները
հիմնականում տրամադրում են ներքին շուկային, այլ ոչ թե արտահանման համար: Բացի դրանից, անհրաժեշտ է արձանագրել, որ շարժական
կապի ծառայություններից ստացված եկամուտներն ունեն ավելի մեծ
կշիռ ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի եկամուտների կազմում:
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են բջջային կապի երեք օպերատորներ, մասնավորապես՝ «Վեոն Արմենիա» /«Բիլայն» ապրանքանիշով, «ՎիմպելԿոմ» ընկերությունների խմբի անդամ, «ՎիվաՍել/ՄՏՍ» /ռուսական «ՄՏՍ» ընկերության դուստր ձեռնարկություն/ և «Յուքոմ» ընկերությունները:
2020 թվականին Հայաստանում ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների քանակը կազմել է 3 087.3 հազ.՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 0.2%-ով, միևնույն ժամանակ՝ բջջային կապի բաժանորդների թվաքանակը կազմել է 3 493.0 հազ.՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով
5.6%-ով: Ընդհանուր առմամբ՝ հեռահաղորդակցության ոլորտում աճի
դանդաղելու միտումները վկայում են շուկայի հագեցվածության մասին:
Եթե անդրադարձ կատարենք հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտում գործունեություն իրականացնող խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներին
բնութագրող ցուցանշիներին, ապա ունենք հետևյալ պատկերը. (Նկար 2․)
2020 թվականի 4-րդ եռամսյակի տվյալների համաձայն՝ «ՎիվաՍել/ՄՏՍ» ընկերությունն ունի 2 146 888 ակտիվ բաժանորդային համարներ, որոնցից՝ 1 900 390 – ը կանխավճարային բաժանորդներ են, իսկ 246
498 – ը՝ հետվճարային բաժանորդներ: Լայնաշերտ ինտերնետ հասանե-
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Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտություն և հաշվետվություն:
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լիության բաժանորդների թիվը կազմում է 53 675, նոր ակտիվացումները՝
146 687, իսկ բաժանորդների արտահոսքը՝ 106 071:

Նկար 2․ Բջջային կապի բաժանորդների բաշխումը 2020 թվականին

Նույն ժամանակահատվածում «Վեոն Արմենիա» ընկերության ակտիվ բաժանորդային համարների քանակը կազմում է 904 689, որից՝ 784
133 – ը կանխավճարային բաժանորդներ են, իսկ 120 556 – ը՝ հետվճարային բաժանորդներ: Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների թիվը կազմում է 55 531, նոր ակտիվացումները՝ 64 378, իսկ բաժանորդների արտահոսքը՝ 66 958:
«Յուքոմ» ընկերության ակտիվ բաժանորդների քանակը կազմում է
441 399, որից՝ 296 965 – ը՝ կանխավճարային բաժանորդներ են, իսկ 144
434 - ը՝ հետվճարային բաժանորդներ: Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների թիվը կազմում է 153 203, նոր ակտիվացումները՝ 46 062, իսկ բաժանորդների արտահոսքը՝ 32 628:
Հարկ է նշել, որ տվյալ ոլորտում գործունեություն իրականացնող
հաջորդ խոշոր կազմակերպությունը «ՋիԷնՍի - Ալֆա» /Ռոստելեկոմ/
ՓԲԸ-ն է, որի ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող
բաժանորդների թիվը կազմում է 58 493 բաժանորդ:
Անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև ՀՀ հեռահաղորդակցության և
կապի ոլորտում աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին:
2020 թվականին «Տեղեկատվություն և կապ» հատվածում աշխատողների թվաքանակը կազմել է 26 711 մարդ, որից՝ պետական՝ 1749
մարդ և ոչ պետական՝ 24961 մարդ: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում աշխատողների թվաքանակը աճել է 11.8%-ով, մասնավորապես՝
ոչ պետական հատվածում աշխատողների թվաքանակը աճել է 13.1%-ով,
իսկ պետական հատվածում նվազել է 5.6%-ով:
Արդեն 2021 թվականի մարտին «Տեղեկատվություն և կապ» հատվածում հատվածում աշխատողների թվաքանակը կազմել է 30 703 մարդ,
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որից՝ պետական՝ 1772 մարդ և ոչ պետական՝ 28931 մարդ: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում աշխատողների թվաքանակը աճել է 18.9%ով, մասնավորապես՝ ոչ պետական հատվածում աշխատողների թվաքանակը աճել է 20.4%-ով, իսկ պետական հատվածում նվազել է 0.2%-ով:
2020 թվականին միջին ամսեկան աշխատավարձը «Տեղեկատվություն և կապ» հատվածում կազմել է 475 927 ՀՀ դրամ: Ընդ որում՝ պետական
հատվածում աշխատավարձը կազմել է 200 211 ՀՀ դրամ, իսկ ոչ պետական
հատվածում՝ 494 522 ՀՀ դրամ: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում
միջին աշխատավարձն աճել է 12.8%-ով, մասնավորապես՝ պետական
հատվածում 10.4%-ով, իսկ ոչ պետական հատվածում՝ 11.9%-ով:
2021 թվականի մարտին միջին ամսեկան աշխատավարձը «Տեղեկատվություն և կապ» հատվածում կազմել է 528 679 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, պետական հատվածում աշխատավարձը կազմել է 221 442 ՀՀ դրամ, ոչ պետական
հատվածում՝ 547 498 ՀՀ դրամ: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում
միջին աշխատավարձը նախորդ տարվա մարտ ամսի համեմատ նվազել է
1.1%-ով, մասնավորապես՝ պետական հատվածում միջին աշխատավարձն
աճել է 2.3%-ով, իսկ ոչ պետական հատվածում նվազել է 1.9%-ով:
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ ՀՀ տնտեսության միակ ոլորտը, որտեղ առկա է լիարժեք մրցակցություն հեռահաղորդակցության և կապի շուկան է: Սկսած այն պահից, երբ բջջային կապի շուկայում սկսեց գործել երկրորդ օպերատորը՝ «Ղ-Տելեկոմ» ընկերությունը վերացավ տվյալ շուկայում
առկա պակասուրդը, և յուրաքանչյուր ամիս սակագները սկսեցին նվազել:
Միաժամանակ, «Յուքոմ» ընկերության գործունեությունը ՀՀ հեռահաղորդակցության և կապի շուկայում ևս առաջացրեց լուրջ մրցակցություն, ինչ պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ ՀՀ ինտերնետային
շուկան սկսեց արագ զարգանալ, իսկ ինտերնետ ծառայությունների մատուցման սակագները սկսեցին նվազել: Մինչ «Յուքոմ» ընկերության շուկա մտնելը լարային և բարձր արագությամբ ինտերնետ առաջարկող «ԱրմենՏել» ընկերությունը չուներ լուրջ մրցակից: «Յուքոմ» ընկերության կողմից ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն մատուցելու հանգամանքն
էլ նպաստեց, որպեսզի «ԱրմենՏել» ընկերությունը կապի այդ տեսակի
ծառայությունները սկսի մատուցել ավելի ցածր սակագներով և արագացնի հեռախոսակապի թվայնացման գործընթացը:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՀՀ հեռահաղորդակցության և կապի ոլորտի օրինակով կարելի է տեսնել, թե ինչպես մրցակցությունը կարող է
ապահովել ցածր գին և բարձր որակ:
Эмма Мовсисян, Амалия Багарян, Анализ текукущей ситуации в телекоммуникациях и связи РА- В последние десятилетия наблюдается стреми71

тельный рост мировой экономики, обусловленный инновациями в области
информации и высоких технологий с их применением в различных отраслях, и Республика Армения не осталась в стороне.
Emma Movsisyan, Amalya Baharyan, Analysis of the current situation in
telecommunication and communication fields of RA- The rapid growth of the
world economy is observed in recent decades conditioned by the innovations in
the field of information and high technologies, and their application in different
spheres, of which the Republic of Armenia has not been left out.
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ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ՊԱՀՎՈՂ ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ
ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ՀՀ-ՈՒՄ
ԶՈՅԱ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ
Բանալի բառեր - աշխատակիցների հատուցումներ, աշխատավարձ, եկամտային հարկ, դրոշմանիշայի վճար, կուտակային կենսաթոշակ
Համաձայն ՀՀ գործող սահմանդրության, յուրաքանչյուր քաղաքացի
ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք: Յուրաքանչյուր ոք ունի
արդարացի և պետության կողմից սահմանված նվազագույնից ոչ ցածր
աշխատավարձի, անվտանգության ու հիգիենայի պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանների իրավունք:1
Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը
և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա: Պետության ձևավորման հետ մեկտեղ ձևավորվեցին ստորաբաժանումներ,
ընդունվեցին մի շարք որոշումներ, օրենքներ, օրենսգրքեր: Ձևավորվեց օրենսդիր և գործադիր մարմինները: Արդյունքում աշխատակիցների և աշխատակիցների հատուցումների համակարգերը զարգացում ապրեցին:
1997թ.-ի դեկտեմբերի 27-ին ընդունվեց և արդեն նույն թվականի դեկտեմբերի 31-ից ուժի մեջ մտավ ՀՀ օրենքը եկամտահարկի մասին: Այն
կարգավորում էր Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտահարկի որոշման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում էր
Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտահարկ վճարողների շրջանակը, եկամտահարկի դրույքաչափերը, հաշվարկման և վճարման կարգը:
Ըստ այդ օրենքի Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտահարկ
են վճարում (հարկատու են) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ
(այսուհետ` ռեզիդենտ) և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:
Ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում և նրա սահմաններից դուրս ստացվող
հարկվող եկամուտը:
Ոչ ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող հարկվող եկամուտը:

1

ՀՀ Սահմանադրություն 1995թ.:
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Հարկվող եկամուտը հարկատուի համախառն եկամտի և այս օրենքի դրույթներին համաձայն իրականացված նվազեցումների դրական
տարբերությունն է:
Համախառն եկամուտը հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկատուի ստացած բոլոր եկամուտների հանրագումարն է` անկախ դրանց
ստացման աղբյուրներից: Այդ օրենքի իմաստով եկամուտ են համարվում
նաև աշխատանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները:1
Օրենքի ընդունման ժամանակ հարկման դրույքաչափը եռաստիճան մոդել ուներ:
Տարեկան հարկվող եկամտի չափը
մինչև 120 000 դրամ

Հարկի գումարը
հարկվող եկամտի 15 տոկոսը

120 001 դրամից մինչև 320 000
դրամը ներառյալ
320 001 դրամը գերազանցող չափից
ավելի

18 000 դրամին գումարած 120 000
դրամը գերազանցող գումարի 25
տոկոսը
68 000 դրամին գումարած 320 000
դրամը գերազանցող գումարի 30
տոկոսը

Աղյուսակ 1. Եկամտահարկի դրուքաչափերը մինչև 2001թ-ը2

Մինչև 2001թ.-ը շարունակել է գործել այս դրուքաչափերը: 2000թ-ի
դեկտեմբերի 26-ին ընդունվեց և արդեն 2001թ.-ի հունվարի մեկից ուժի
մեջ մտավ «Եկամտահարկի մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ
լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը: Ըստ այդ օրենքի եկամտային
հարկի սանդղակը ստացավ այս տեսքը:
Ամսական
հարկվող
եկամտի չափը
մինչև
80,000
դրամ
80,000
դրամից
ավելի

Հարկի գումարը

հարկվող եկամտի 10 տոկոսը
8,000 դրամին գումարած 80,000 դրամը գերազանցող
գումարի 20 տոկոսը

Աղյուսակ 2. Եկամտահարկի դրուքաչափերը մինչև 2012 թ.-ը1
1
2

ՀՀ օրենքը եկամտահարկի մասին https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75493
ՀՀ օրենքը եկամտահարկի մասին https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75493
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Արդեն 2011թ.-ի նոյեմբերի 29-ին ընդունվեց օրենք,ըստ որի 2012թ.-ի
հունվարի 1-ից եկամտահարկի դրուքաչափերը նորից փոխվեցին երկաստիճան մոդելից դառնալով եռաստիճան: Արդյունքում ուղակի ավելացել էր
2 մլն դրամից ավել ամսական եկամուտ ստացողների 2 մլն դրամը գերազանցող մասի տոկոսադրույքը նախկին 20 տոկոսից դառնալով 25 տոկոս:
Ամսական հարկվող
եկամտի չափը

Հարկի գումարը

Մինչև 80.000 դրամ
80.000-ից մինչև 2.000.000
դրամ

հարկվող եկամտի 10 տոկոսը
8.000 դրամին գումարած 80.000 դրամը
գերազանցող
գումարի 20 տոկոսը
392.000 դրամին գումարած 2.000.000 դրամը
գերազանցող գումարի 25 տոկոսը»:

2.000.000 դրամից ավելի

Աղյուսակ 3. Եկամտահարկի դրուքաչափերը մինչև 2013 թ.-ը2

2013թ.-ի հունվարի մեկից արդեն դադարեց գործել ՀՀ օրենքը եկամտահարկի մասին: Այս օրենքին փոխարինեց արդեն 2010թ.-ին ընդունված
եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքը, որը սկսեց գործել 2013թ.-ի հունվարի մեկից: 2010թ.-ին ստորագրած օրենքում նախատեսված էր երկաստիճան մոդել, բայց 2012թ.-ին մինչը օրենքի ուժի մեջ մտնելը այն փոխեցին
եռաստիճանի, ինչպես նախկինում:
Ամսական հարկվող եկամտի չափը

Մինչև 120000 դրամ
120000-2000000 դրամ

2000000 դրամից ավելի

Հարկի գումարը

Հարկվող եկամտի 24.4 տոկոսը
29280 դրամին գումարած 120000
դրամը գերազանցող գումարի 26
տոկոսը
518080 դրամին գումարած
2000000 դրամը գերազանցող
գումարի 36 տոկոսը

Աղյուսակ 4. Եկամտային հարկի դրուքաչափերը մինչև 2018 թ.-ը3
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 26.12.2000թ. https://www.arlis.am/Document
View.aspx?docid=815
2 ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «Եկամտային հարկի մասին» 22.12.2010թ.
https://www.arlis.am/documen
tview.aspx?docid=64542
3 ՀՀ օրենքը «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ
կատարելու մասին 29.11.2011թ. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73100
1
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2016թ.-ին ընդունվեց և արդեն 2018թ.-ից սկսեց գործել ՀՀ հարկային
օրենսգիրքը, որի մեջ առանձին բաժին էր կազմում եկամտային հարկը:
Ըստ ՀՀ հարկային օրենգրքի 2018թ.-ին եկամտային հարկի սանդղակը
ուներ այս տեսքը:
Հարկման բազայի
ամսական մեծությունը
մինչև
150000
դրամը
ներառյալ
150000-ից մինչև 2000000
դրամը ներառյալ
2000000-ից ավելի դրամ

Եկամտային հարկի դրույքաչափը
23 տոկոս
34500 դրամ՝ գումարած 150000 դրամը
գերազանցող գումարի 28 տոկոսը
552500 դրամ՝ գումարած 2000000 դրամը
գերազանցող գումարի 36 տոկոսը

Աղյուսակ 5. Եկամտային հարկի դրուքաչափերը մինչև 2020 թ.-ը1

2020թ.-ից սկսած ՀՀ-ում սկսեցին կիրառել եկամային հարկի
համահարթ մոդելը:
Ժամանակահատված
2020 թվականի հունվարի 1-ից
2021 թվականի հունվարի 1-ից
2022 թվականի հունվարի 1-ից
2023 թվականի հունվարի 1-ից

Եկամտային հարկի դրույքաչափը
23 տոկոս
22 տոկոս
21 տոկոս
20 տոկոս

Աղյուսակ 6. Եկամտային հարկի դրուքաչափերը 2020 թ.-ից հետո2

2016թ-ին ընդունվեց և 2017թ.-ին ուժի մեջ մտավ ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին ՀՀ օրենքը: Այդ օրենքը սահմանում է
«Դրոշմանիշային վճար» հասկացությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող պարտադիր վճար է: Ըստ օրենքի,
մինչև 2021թ.-ը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամակաշրջանի համար ֆիզիկական անձանց դրոշմանիշային վճարը ամսական 1000 ՀՀ դրամ էր, իսկ
անհատ ձեռնարկատերերինը և նոտարներինը՝ տարեկան 12000 ՀՀ դրամ:

ՀՀ Հարկային օրենսգիրք 04.10.2016թ.
148959
2 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք 04.10.2016թ.
148959
1
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https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=

Հարկման բազայի մեծությունը
Մինչև 100 000 դրամ հաշվարկման
բազայի դեպքում
100 001-ից մինչև 200 000 դրամ հաշվարկման
բազայի դեպքում
200 001-ից մինչև 500 000 դրամ հաշվարկման
բազայի դեպքում
500 001-ից մինչև 1 000 000 դրամ հաշվարկման
բազայի դեպքում
1 000 001 դրամ և ավելի հաշվարկման
բազայի դեպքում

Դրույքաչափը
1500 դրամ
3000 դրամ
5500 դրամ
8500 դրամ
15000 դրամ

Աղյուսակ 7. Ֆիզիկական անձանց դրոշմանիշային վճարի
դրուքաչափերը 2021 թ.-ից հետո1

2021թ.-ից գործում է դրոշմանիշային վճարների նոր չափեր,որը
հինգաստիճան մոդել է: Օրենքում առանձնացված են անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների դրուքաչափերի սանդղակը:
2010թ.-ին ընդունվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքը: Սույն օրենքի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում պետական
կենսաթոշակից զատ կենսաթոշակային եկամուտների ստացման հնարավորության ստեղծումն է` ապահովելով կատարված կենսաթոշակային
վճարների և ստացվող կենսաթոշակի չափի միջև ուղղակի կապը, ինչպես
նաև հնարավորություն ընձեռելով վճար կատարողին ազդելու կուտակային կենսաթոշակների չափի վրա` սույն օրենքով սահմանված կարգով
ընտրելով իր կուտակած միջոցները կառավարող անձին և այդ միջոցների
կառավարման քաղաքականությունը:
Պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցում են 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված`
ա) վարձու աշխատողները և հանրային ծառայության մեջ գտնվող
անձինք, բացառությամբ զինվորական ծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց,
բ) նոտարները,
գ) անհատ ձեռնարկատերերը:2
ՀՀ օրենքը ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին 15.12.2016թ. https://www.arlis.am/
documentView.aspx?docID=110528
2 ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակի մասին 22.12.2010թ. https://www.arlis.am/documen
tview.aspx?docid=64546
1
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Այս օրենքով սահմանված պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու պարտավորությանը վերաբերող դրույթները ուժի մեջ մտան
2014 թվականի հունվարի 1-ից:
Նշված մասնակիցների համար կուտակային վճարները կատարվում են բազային եկամտի 10% դրույքաչափով հետևյալ կերպ.
1) մասնակից հանդիսացող վարձու աշխատողը, օտարերկրացին ու
քաղաքացիություն չունեցող անձը, որը Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանում է բազային եկամուտ, և
որի բազային եկամուտը ամսական կտրվածքով չի գերազանցում 500000
դրամը, պարտավոր է կատարել ամսական կուտակային վճար իր բազային եկամտի 5%-ի չափով, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով մնացած 5%ը մասնակցի համար (օգտին) վճարվում է պետական բյուջեից.
2) մասնակից հանդիսացող վարձու աշխատողի, օտարերկրացու ու
քաղաքացիություն չունեցող անձի (որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանում է բազային եկամուտ, և որի
բազային եկամուտը ամսական կտրվածքով գերազանցում է 500000 դրամը)
համար (օգտին) պետական բյուջեից մասնակցի համար (օգտին) կատարվող ամսական վճարը կազմում է 25000 դրամ, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով մնացած գումարը ամսական վճարվում է մասնակցի կողմից.
3) անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող մասնակիցը,
որի բազային եկամուտը տարեկան կտրվածքով չի գերազանցում 6000000
դրամը, պարտավոր է տարեկան կատարել կուտակային վճար իր բազային եկամտի 5%-ի չափով, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով մնացած 5%ը մասնակցի համար (օգտին) վճարվում է պետական բյուջեից.
4) անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող մասնակցի (որի բազային եկամուտը տարեկան կտրվածքով գերազանցում է 6000000
դրամը) համար (օգտին) պետական բյուջեից կատարվող տարեկան վճարը կազմում է 300000 դրամ, իսկ 10%-ը լրացնելու նպատակով մնացած
գումարը տարեկան վճարվում է մասնակցի կողմից:1
2018թ.-ի հուլիսի ուժի մեջ մտավ մի փոփոխություն, ըստ որի նախատեսված սոցիալական վճարի կեսը, սակայն ոչ ավել, քան 12500 դրամ,
կատարում է պետությունը։ 2
2019թ.-ին ընդունվեց Կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը, ոՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակի մասին 22.12.2010թ. https://www.arlis.am/docu
mentview.aspx?docid=64546
2 ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ
լրացումներ կատարելու մասին 21.06.2018թ. https://www.arlis.am/documentview.aspx?Docid
=123324
1
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րը նախատեսում էր 2021թ և 2022թ. սոցիալական վճարների նոր դրուքաչափեր: Այն 2020թ.-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ և 2021թ.-ից գործում է
սոցիալական վճարների նոր դրուքաչափեր:
աշխատավարձի ամսական
չափը

սոցիալական վճարի չափը` հաշվարկված
աշխատավարձի նկատմամբ

մինչև 500000 դրամը ներառյալ

3.5 տոկոս

500000-ից ավելի դրամ

10 տոկոսի և 32500 դրամի տարբերության
չափով

Աղյուսակ 8. Սոցիալական վճարների սանդղակ 2021թ.-ի համար 1

Նույն փոփոխության մեջ նաև նախատեսված է 2022թ.-ի համար նոր
դրուքաչափեր:
աշխատավարձի ամսական
չափը
մինչև 500000 դրամը
ներառյալ
500000-ից ավելի դրամ

սոցիալական վճարի չափը` հաշվարկված
աշխատավարձի նկատմամբ
4.5 տոկոս
10 տոկոսի և 27500 դրամի տարբերության
չափով

Աղյուսակ 9. Սոցիալական վճարների սանդղակ 2022թ.-ի համար

Արդյունքում ստացվում է, որ 2021թ.-ին նախորդ տարվա համեմատ
իջավ եկամատային հարկի տոկոսադրուքը 1 տոկոսով, և նույն տոկոսի
չափով բարձրացավ սոցիալական վճարի դրուքաչափը:
Այսպիսով, խիստ տարբեր են Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության տարբեր տարիների աշխատավարձերից պահումները: Վերոնշյալ փոփոխությունները և դրանցից բխող հետևանքները ավելի
հստակ պատկերացնելու համար կատարենք վերլուծություն: Քանի որ
ժամանակագրական շարքը մեծ է և շատ տարիների համար սխալ կլինի
համեմատել նույն աշխատավարձի չափից պահումները, ուստի համեմատության համար օգտվենք վիճակագրական տվյալներից:

ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ
լրացումներ կատարելու մասին 25.06.2019թ.
https://www.arlis.am/documentview.aspx?
docid=131963
1
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Թվական

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Միջին
աշխատավարձ

189758
182673
172727
177817
174445
171615
158580
146524
113163
108092
102652
96019
87406
74227
62293
52060
43445
34783
27324
24483
22706

Նախորդ տարվա
համապատասխան
ժամանակաշրջանի նկատմամբ
(%)
103.9
105.8
104
101.9
101.6
108.2
108.2
104.1
104.7
105.3
106.9
109.9
117.8
119.2
119.7
119.8
124.9
127.3
111.6
107.8
112.6

Աղյուսակ 10. Միջին տարեկան անվանական աշխատավարձը, դրամ1

Համեմատենք մի քանի տարիների միջին տարեկան անվանական
աշխատավարձերը և դրանցից պահումները:

1

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=08001&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF
%D6%80%D5%A5%D5%AC
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189758
182673
172727
177817
174445
171615
158580
146524
113163
108092
102652
96019
87406
74227
62293
52060
43445
34783
27324
24483
22706

43644
43648
40864
44312
43436
42700
39311
36176
11316
10809
10265
9602
8741
7423
6229
5206
4345
3478
2732
2448
3406

4744
4567
64771
8891
8722
8581
7929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1000
1000
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49388
49215
48341
54203
52158
51281
47240
36176
11316
10809
10265
9602
8741
7423
6229
5206
4345
3478
2732
2448
3406

140370
133458
124386
123614
122287
120334
111340
110348
101847
97283
92387
86417
78665
66804
56064
46854
39101
31305
24592
22035
19300

Ընդամենը
պահումներ
%

Վճարվող
աշխատավ
արձ

Ընդամենը
պահումներ

Դրոշմամիշ
ային վճար

Պարտադիր
կուտակայի
ն վճար

Միջին
աշխատավ
արձ
Եկամտայի
ն հարկ

Թվական
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

26.0
26.9
28.0
30.5
29.9
29.9
29.8
24.7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15

Աղյուսակ 11. Աշխատավարձից պահումների 2000-2020թ.-ի
համեմատական վերլուծություն

Ստացվում է 2000-2020թթ.-ին նկատելի են բավական և բացարձակ,
և հարաբերական տարբերություններ: Հիմնականում բարձրակետի է հասել 2017թ.-ին՝ հարկային բեռը հասնելով աշխատավարձի 30.5 տոկոսին:
Փոփոխություններ հարաբերական առումով նկատելի չեն 2001-2012թ.-ին,
այնուհանդերձ այդ տարիներին բարձրացվել է աշխատավարձի միջին
ցուցանիշը:
Վերոնիշյալը ավելի պատկերավոր լինելու համար ցույց տանք գծապատկերով.
Քանի որ 2018թ. հուլիսի 1-ից նախատեսված սոցիալական վճարի կեսը, սակայն ոչ ավել,
քան 12500 դրամ, կատարում է պետությունը,հաշվարկվել է տարվա կեսը 5 տոկոսով,
կեսը 2.5 տոկոսով:
1
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Գծապատկեր 1. Աշխատողների եկամուտների դինամիկայի և
հարկային բեռի փոփոխությունները 2000-2020թթ.1

2021-2022թ.-ին նախատեսված փոփոխությունների համաձայն 1 տոկոսով նվազելու է եկամտային հարկի դրույքաչափը, և նույնքանով ավելանա սոցիալական վճարների դրույքաչափը: Քանի որ սոցիալական վճար
համարվող են 1974թ.-ից հետո ծնվածները, կարող ենք ասել, որ մինչև
1974թ.-ը ծնվածների համար այս մասով կթեթևանա հարկային բեռը:
Այսպիսով, ՀՀ-ում աշխատավարձից պահվող հարկերի և վճարումների դրույքաչափերի փոփոխությունների պատմական ընթացքը ցույց է
տալիս, որ 2013թ.-ից սկսած հարկային բեռը զգալիորեն աճում է, սակայն
միևնույն ժամանակ վճարվող աշխատավարձերի բացարձակ թվով անկում չի նկատվում: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ աշխտավարձին
առնչվող հարկային բեռի մի մասը գործատուները վերցնում են իրենց
վրա, որը հանգեցնում է նաև միջին աշխատավարձերի նկատելի աճի:
Зоя Саркисян, Исторический процесс изменения налоговых и
платежей ставок на заработную плату в Республике Армения Исторический ход изменений ставок налогов и платежей, удерживаемых
из заработной платы в Республике Армения, показывает, что налоговое
бремя значительно увеличилось с 2013 года, но при этом незамечается
снижения абсолютного количества выплачиваемых зарплат. Анализ
показывает, что часть налоговой нагрузки на заработную плату ложится на

1

Գծապատկերը կազմել է հեղինակը:
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работодателей, что приводит к значительному увеличению средней
заработной платы.
Zoya Sarkisyan, Historical process of payroll taxes and payment rates
changing in the Republic of Armenia - The historical course of changes in the
rates of taxes and payments withheld from salaries in the Republic of Armenia
shows, that the tax burden has increased significantly since 2013, but at the
same time there is no decrease in the absolute number of salaries paid. The
analysis shows, that some of the tax burden on wages is borne by employers,
which leads to a significant increase in average wages.
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԱՐԿԱՆՇՈՒՄԸ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՈՒՄ
ՆԱՐԻՆԵ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Բանալի բառեր - ռիսկերի կառավարում, սնանկության կանխատեսում,
ֆինանսական կայունություն, վարկանշում, ֆինանսական միջնորդ կազմակերպություններ, վարկային ռիսկ:
2020 թվականը սկիզբ դրեց աշխարհաքաղաքական խոշոր փոփոխությունների, ուժերի վերադասավորումների, որոնց կիզակետում
հայտնվեց ՀՀ-ն։ Արցախյան պատերազմը և դրա արդյունքում կնքված նոյեմբերի իննի պայմանագիրը մի շարք բեկումնային փոփոխություններ են
մտցնելու ՀՀ տնտեսության զարգացման մինչ այդ եղած պատկերացումներում։ Անհրաժեշտություն կա վերանայելու տնտեսական քաղաքականությունը․ կոմմունիկացիների ապաշրջափակման արդյունքում վտանգ
կա, որ ՀՀ շուկան չի դիմանա և կկլանվի հարևան երկրների կողմից, մասնավորապես թուրքական կապիտալը կդառնա երկրում գերակշռող, ինչը
հետագայում դարձնելու է ՀՀ տնտեսությունը ամբողջապես կախված վերջինից․ վերոնշյալ տնտեսական կախվածությունը, վաղ թե ուշ, հանգեցնելու է ՀՀ քաղաքական անազատության։ Վերոնշյալը անհրաժեշտություն
է առաջացնում, նախևառաջ, ախտորոշելու տնտեսության տարբեր ոլորտները, այնուհետև ճանապարհային քարտեզ, սցենար մտածելու՝
դեպքերի կամայական դասավորման համար։ Վերոնշյալի համատեքստում հարկ կա սթափ գնահատել երկրի ֆինանսական համակարգը, որն
ի շնորհիվ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից Բազելյան կոմիտեի համաձայնագրերին հետևելու հստակ պատրաստակամության, վերջին տասը տարիներին բավականին ամրապնդվեց։ Դրա վառ ապացույցն է այն հանգամանքը, որ նոյեմբերի իննի պայմանագրի արդյունքում ֆինանսական համակարգի ամենակապիտալացված բաղադրիչները՝ առևտրային բանկերը, ունեցան
չաշխատող վարկերի աննախադեպ աճ, ինչը սակայն չխարխլեց վերջիններիս կայունությունը՝ տարիներ առաջ ընդհանուր կապիտալը շուրջ վեց
անգամ ավելացնելու ՀՀ ԿԲ-ի պահանջի շնորհիվ։
Ինչպես արդեն նշվեց, ՀՀ ֆինանսական համակարգի գլխավոր դերակատարներն են առևտրային բանկերը, վարկային կազմակերպությունները: Ընդ որում, առևտրային բանկերի ակտիվների տեսակարար կշիռը
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ֆինանսական համակարգի ակտիվների կառուցվածքում եղել է և դեռևս
մնում է գերակշռող (Աղյուսակ 1)1։
Հաշվի առնելով վերոնշյալը` բանկային համակարգի կայունությունը և բնականոն գործունեությունը ՀՀ տնտեսության կայունության և զարգացման գլխավոր գրավականն է:

Աղյուսակ 1․2

ՀՀ ԿԲ կողմից վարկային ռիսկը դիտարկվում է որպես կարևորագույն ռիսկ3: Վարկային ռիսկերի նվազեցմանն ու կառավարմանն է ուղղված ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հնարավոր կորուստների գծով պարտադիր պահուստների ստեղծումը, սակայն տվյալ կարգավորող պահանջը,
ինչպես ցույց տվեց ճգնաժամը, ունի ռետրոսպեկտիվ բնույթ, այսինքն
ռիսկերը հաշվի էին առնվում ուշացումով, և առևտրային բանկերի սեփական միջոցները բավարար չէին այդ ռիսկերը ծածկելու նպատակով4:
Վերոնշյալը հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ, առևտրային բանկերը չպետք է թուլացնեն վարկային ռիսկերի կառավարումը և դիմեն չարդարացված ռիսկ պարունակող գործարքներ կնքելուն` անկախ իրենց
ռիսկ-ախորժակից: Վերջին տասնամյակում ՀՀ-ում գործարար ակտիվության բարձրացումը մեծամասամբ պայմանավորված է ներգրավված
ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2016, էջ 31:
Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ԿԲ կայքի տեղեկատվության հիման վրա։
3 https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_stab_16_1.pdf
4
ФГОБУ ВПО, “Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”, Риск-менеджмент в коммерческом банке, под редакцией И. В. Ларионовой. –М.: КНОРУС, 2014, 456 с..
1
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վարկային ռեսուրսների ծավալների մեծացմամբ, ինչը հնարավոր դարձավ, ինչպես ֆինանսական համակարգի զարգացման, այնպես էլ ՀՀ ԿԲ
կողմից իրականացվող քաղաքականության շնորհիվ, մասնավորապես
ռեպո տոկոսադրույքների գծով (Աղյուսակ 2․): Վերաֆինանսավորման
տոկոսադրույքը իր նվազագույն կետին էր հասել 2020թ․-ին, քանի որ ՀՀ
ԿԲ-ն գտնում էր, որ վերջինիս նվազեցումը չի հանգեցնի գնաճի, սակայն
ետպատերազմյան շրջանում, համընդհանուր գնաճը հաշվի առնելով,
վերջինս կրկին բարձրացավ։
Առևտրային բանկերի վարկային պրոդուկտների տոկոսադրույքները
ձևավորվում են՝ ելնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքից, այսինքն
վերջիններիս դինամիկան մեծ ազդեցություն ունի ինչպես վարկավորման
ծավալների, այնպես էլ չաշխատող վարկերի տեսակարար կշռի վրա ։

Աղյուսակ 2․1

Վերոնշյալն էլ բերեց առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող
վարկային ռեսուրսների ծավալների ավելացմանը: Վարկային ռեսուրսների ծավալների մեծացումը, իր հերթին, բերում է վարկային ռիսկերի
բարձրացման, և, հետզհետե, ավելի ու ավելի արդիական և օրհասական է
դառնում վերջիններիս բացահայտումը և կառավարումը: Ի թիվս այլ ար1

Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ԿԲ կայքի տեղեկատվության հիման վրա։
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հավիրքների՝ համավարակը ևս հանգեցրել է բնակչության սոցիալտնտեսական վիճակի վատթարացմանը, ինչը ստիպում է առևտրային
բանկերին ավելի լուրջ վերաբերել փոխառուների վարկունակության
գնահատմանը․ բանկերում գործող վարկային ռիսկերի գնահատման մոդելներում առկա են թերություններ, կամ, առհասարակ, նմանատիպ մոդելները բացակայում են: Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը վերջիններիս սնանկության կանխատեսման ժամանակակից
մեթոդ է, ինչպես նաև կոնրագենտների համար ծառայում է իրենց հետ
կապված վարկային ռիսկերի կառավարման միջոց: Գոյություն ունեն արտաքին վարկանշման գործակալություններ` Standard and Poor’s, Moody’s
և Fitch, որոնք, ըստ էության, մոնոպոլ դիրք ունեն վարկանշման շուկայում, սակայն վերջիններիս մոտ վարկանշումը կապված է մի շարք ֆինանսական և կազմակերպչական խնդիրների հետ: ՀՀ ֆինանսական
կազմակերպություններից արտաքին վարկանիշ էին ստացել <<Հայէկոնոմբանկ>> ՓԲԸ-ն, <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ն և այլն: Բազել ll
նոր համաձայնագրում նշվում է, որ բանկերն իրենց մոտ պետք է ստեղծեն
պոտենցիալ փոխառուների որակի և վարկերի տրամադրման պայմանների գնահատման վրա հիմնված ներքին վարկանշման համակարգեր1:
Համաձայն վերը նշվածի, պարզ է դառնում, որ կազմակերպությունների վարկանշումը արդիական է վարկային ռիսկերի կառավարման համատեքստում, և կազմակերպությունները պետք է կարողանան մշակել
արդյունավետ ներքին վարկանշման մոդելներ:
Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել առևտրային բանկերի
կողմից կոնտրագենտ-ֆինանսական կազմակերպությունների ներքին
վարկանշման մոդելը և վերծանել վերջինիս բացադրիչները։
Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների վարկանշման ալգորիթմի դուրսբերումը իրականացվում է վարկային ռիսկի
քանակական և փորձագիտական գործոնների միասնական գնահատման
հիման վրա: Ստացված վարկանիշը օգտագործվում է`
 կոնտրագենտի սնանկության հավանականության ցուցանիշը
հաշվարկելիս,
 առևտրային բանկում կոնտրագենտի (պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆինանսական կազմակերպության) վարկային
ռիսկի չափից կախված` ռիսկերի ընդունման իրավասությունների բաշխման ժամանակ,
Вяткин В. Н., Гамза В. А., Базельский процесс, Базел II – управление банковскими рисками.
Москва, 2007, с. 41-42, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,
2005.
1
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 կոնտրագենտի կողմից ներգրավված վարկային ռեսուրսի գծով
պահուստների ստեղծման ժամանակ,
 առևտրային բանկի վարկային պորտֆելի որակը գնահատելիս և
այլն:
Վարկանիշ պետք է շնորհվի այն կոնտրագենտին, ում հետ անց են
կացվել կամ պետք է անց կացվեն վարկային ռիսկ պարունակող գործառնություններ:
Կախված վարկային ռիսկի քանակական և փորձագիտական գործոնների միասնական գնահատման հիման վրա տրված վերջնական բալերից` կոնտրագենտին շնորհվում է վարկանիշ: Վարկանշային սանդղակը սովորաբար կազմված է լինում տասը վարկանշային դասից, սակայն
դասերի քանակը կարող է լինել ավելի շատ` ավելի զգայուն վարկանիշ
շնորհելու նպատակով: Հաշվի առնելով ՀՀ առևտրային բանկերի քանակը
և գործունեության ծավալները` նպատակահարմար է վարկանշային տասը դասի օգտագործումը (Աղյուսակ 3):
Վարկանիշ
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D (default)

Բալային գնահատական
(90 -100]
(80 -90]
(70 -80]
(60 -70]
(50 -60]
(40 -50]
(30 -40]
(20 -30]
(10 -20]
≤10
Աղյուսակ 3.1 Վարկանշային դասեր

Համաձայն սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացվող ներքին
վարկանշման մեթոդական մոտեցման` վերջնական բալային գնահատականը պետք է դուրս բերվի հետևյալ բանաձևի (1) միջոցով`
N

ԲԳ0= MIN (ԲԳմիջ; ԲԳՖ) × ԳՖ + ԲԳփ × Գփ +



ԲԳռi (1)

i 1

որտեղ` ԲԳ0 – կոնտրագենտի վերջնական բալային գնահատական,

1

Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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ԲԳմիջ – կոնտրագենտին միջազգային վարկանշման գործակալությունների կողմից տրված վարկանիշ (եթե այն առկա է),
ԲԳֆ – կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի քանակական գնահատման բալային գնահատականն է, որը դուրս է բերվում հինգ խումբ ֆինանսական գործակիցների հիման վրա, որոնք են` կապիտալի դինամիկա,
կապիտալի համարժեքություն, ակտիվների որակ, իրացվելիություն, գործունեության արդյունավետություն:
Գֆ – կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի քանակական գնահատման բալային գնահատականի կշիռ,
ԲԳփ – կոնտրագենտի գործունեության բալային գնահատական, որը
ներառում է վարկային պատմության և համագործակցության ակտիվության գնահատում,
Գփ - կոնտրագենտի գործունեության բալային գնահատականի կշիռ,
ԲԳռ – կոնտրագենտի գործունեության մեջ հայտնաբերված ռիսկերի
բալային գնահատական (յուրաքանչյուր ռիսկային գործոնի համար
շնորհվում է համապատասխան բալ):

(2)

որտեղ` ԲԳֆ – կոնտրագենտի ֆինանսական վիճակի քանակական
գնահատման բալային գնահատականն է,
Bmax – համապատասխան գործակցի համար շնորհվող առավելագույն քանակի բալեր։
Bmin – համապատասխան գործակցի համար շնորհվող նվազագույն
քանակի բալեր։
K – միջակայքի շրջանակում գործակցի փաստացի արժեք։
Kmin – գործակցի արժեք, որին համապատասխանում է բալերի նվազագույն քանակը։
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Kmax – գործակցի արժեք, որին համապատասխանում է բալերի առավելագույն քանակը։
n – կազմակերպության ֆինանսական վիճակը բնութագրող գործակիցների քանակ։
(3)
որտեղ` ԲԳՓ – ն փորձագիտական գործոնների բալային գնահատական։
ԲՓi – ն «փորձագիտական գնահատում» բլոկի բալային գնահատական։
n – կազմակերպության ֆինանսական վիճակը բնութագրող գործակիցների քանակ։
(4)
որտեղ` ԲԳՌ – ն «լրացուցիչ ռիսկերի գնահատում» բլոկի բալային
գնահատական։
ԲԼi – ն յուրաքանչյուր լրացուցիչ ռիսկ գործոնի համար շնորհվող բալ։
Ներքին վարկանշման մեթոդական մոտեցման շրջանակներում
շնորհված վարկանիշը պետք է ենթարկվի ակտուալացման առնվազն
տարին մեկ անգամ:
Нарине Мирзоян, Рейтингование финансовых
учреждений в
контескте управления рисками - Внешние и внутренние риски постоянно
испытывают экономику на прочность. Залог стабильной экономики - это,
прежде всего, стабильная финансовая система и с учетом того, что большая
часть активов последних пренадлежит в коммерческим банкам, большое
внимание следует уделять устойчивости коммерческих банков. Для этого
необходимо разработать внутреннюю рейтинговую модель финансовых
организаций-партнеров в коммерческих банках. Цель данной статьи представить и расшифровать модель внутреннего рейтингования финансовых организаций-партнеров со стороны коммерческих банков.
Narine Mirzoyan, Rating of financial institutions in the context of risk
management - External and internal risks constantly test the economy for
strength. The guarantee of a stable economy is, first of all, a stable financial
system, and given that most of the assets of the latter belong to commercial
banks, great attention should be paid to the stability of commercial banks. For
this, it is necessary to develop an internal rating model of partner financial
institutions in commercial banks. The purpose of this article is to present and
decipher the model of internal rating of partner financial institutions by
commercial banks.
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ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ-ՈՒՄ՝ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՆԵԼԼԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
Բանալի բառեր - Մաքսային հայտարարագրում, մաքսային մարմիններ,
մաքսային միջնորդ, հայտարարագիր, ժամանակատարություն:
Հայտարարագրումը ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի (այսուհետ՝
ԵԱՏՄ ՄՕ) սահմանվում է որպես մաքսային մարմնում մաքսային հայտարարագրի միջոցով ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների, ընտրված մաքսային ընթացակարգի վերաբերյալ և (կամ) ապրանքների բացթողման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների հայտագրում։1 Այն իրականացվում է մաքսային ընթացակարգ հայտարարարելիս կամ փոփոխելիս, մաքսային սահմանով ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները տեղափոխելիս, ինչպես նաև ԵԱՏՄ ՄՕ-ով սահմանված այլ դեպքերում:
Հայտարարագրի միջոցով հայտարարատուն մաքսային մարմիններին
տեղեկացնում է բեռների, մաքսային սահմանով դրանց տեղաշաժի, ընտրված մաքսային ընթացակարգի և բացթողման համար անհրաժեշտ այլ
տվյալների մասին:2 ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը իրականացվում է նախապես ընտրված մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, որով էլ որոշվում է
համապատասխան արարողակարգը և այդ բեռը տեղափոխող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները:3 Հայտարարագրերում նշված
տեղեկությունները կարող են օգտագործվել հարկային և իրավապահ նպատակներով՝ մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման դեմ
պայքարում, ԱՏԳ կարգավորման՝ քվոտավորման, լիցենզավորման, թույլատվությունների տրամադրման ու այլ ոչ սակագնային գործիքների կիրառման նպատակներով և այլն: Կարելի է նշել, որ հայտարարագրում
նշված տեղեկությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն մաքսային մարմիններին,
այլ նաև հարկային մարմիններին, էկոնոմիկայի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխ-

<<Պայմանագիր Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին>>,
Մոսկվա, 11.04.2017թ․, բաժին 1, գլուխ 1, հոդված 2, 35 կետ:
2 «Основы таможенного дела» учебник, А. А. Демичев, А. С. Логинова, Санкт-Петербург
2014г., стр. 159.
3 <<Մաքսային իրավունք>> Գ. Ա. Սուքիասյան, Ն.. Գ. Սուքիասյան, Երևան, 2016, էջ 144-145.
1
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նոլոգիաների, շրջակա միջավայրի նախարարաություններին, ազգային
անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը և այլ մարմիններին:
Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ՀՀ-ում հայտարարագրման գործընթացի փոփոխություններով և կատարելագործման անհրաժեշտությամբ՝ ԵԱՏՄ անդամակցության պայմաններում։ Առանց մաքսային հայտարարագրման պարզապես կարելի է բացառել ազգային տնտեսության պաշտպանվածության և տնտեսական անվտանգության պայմաններում արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հնարավորությունը:
Տվյալ աշխատանքի կատարման նպատակը ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակներում անընդհատ փոփոխությունների ենթարկվող մաքսային հայտարարագրման էության, նշանակության և իրավական հիմքերի բացահայտումն է, ՀՀ սահմանով տեղափոխվող բեռների մաքսային
հայտարարագրման գործընթացի ժամանակատարության և ծախսատարության նվազեցման ուղված հնարավոր լուծումներ առաջարկելը՝ որպես
կատարելագործմանն ուղիներ։
Հետազոտության տեղեկատվական և մեթոդաբանական հիմքերը
հայ և ռուս տնտեսագետների տեսական ու գործնական վերլուծական
բնույթի աշխատություններն են: Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են դիտման, համեմատության, դիալեկտիկ ճանաչողության, վերլուծության և համադրման, ինչպես ինդուկցիայի մեթոդները:
Բացի այդ, հետազոտության հիմքում դրվել են մաքսային հարաբերությունները կանոնակարգող «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքը,
ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրքը, ՀՀ օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը, ԵՏՀ որոշումները, ՀՀ կառավարության որոշումները, ՀՀ ՊԵԿ գերատեսչական նորմատիվ-իրավական ակտերը, պաշտոնական հրապարակումները, համացանցի տեղեկատվական բազան և պրակտիկ փորձառնությունը: Ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների մաքսային
հայտարարագրումն իրականացվում է ԵԱՏՄ ՄՕ 17-րդ գլխի ու V բաժնի
(37-43-րդ գլուխների), «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 24րդ գլխի, և վերոնշյալ այլ դրույթների համաձայն։
Հիմնական հայալեզու գրականությունը արտացոլում է մաքսային
գործը ՀՀ-ում մինչև ԵԱՏՄ անդամակցությունը: 2019թ․-ին Մ․ Խաչատրյանի հեղինակությամբ լույս տեսավ «Մաքսային գործ (ընդհանրական ակնարկ) Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների համար» գիրքը, որը 2007թ․-ից հետո լույս տեսած մաքսային գործի առաջին հայալեզու ուսումնական ձեռնարկն էր։ Ռուսալեզու գրականությունը լրացնում է նյութի պակասը․ չէ որ ԵԱՏՄ-ում իրականացվում է
միասնական մաքսային քաղաքականության՝ ընդհանուր օրենսդրական
դաշտի հիման վրա (հեղինակներից առանձնացնենք՝ Չեռնյավսկի, Գո92

կիանաևա, Դեմիչև ու Լոգինովա, Բալանդինա, Պոնոմարև, ՍինելնիկովիՄուռիլյով): Թեման տեսականորեն և օրենսդրական տեսանկյուններից
բավականին հետազոտված է, բայց թերի է լուսաբանվածության աստիճանը պրակտիկ առումով, որի բացը կփորձենք լրացնել այս աշխատանքում՝ հիմնվելով մեր պրակտիկ փորձի վրա:
Հայտարարագրի ներկայացումն իրավաբանական փաստ է որը
պետք է իրականացվի մինչև ապրանքների ժամանակավոր պահպանության ժամկետի ավարտը, որը հաշվարկվում է ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու համար ներկայացված փաստաթղթերը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվան հաջորդող օրվանից 4
ամիս՝ բացառությամբ միջազգային փոստային փոխանակման վայրերում
պահպանվող միջազգային փոստային առաքանիների, ինչպես նաև ուղևորին չհանձնված կամ նրա կողմից չպահանջված, օդային տրանսպորտային միջոցով Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ուղեբեռի՝ 6 ամիս:1 ՄՄ ՄՕ-ով վերոնշյալ ժամկետը ներմուծման դեպքում կազմում էր 2 ամիս, իսկ Վերադաս մարմին դիմում ներկայացնելու և դրական
պատասխան ստանալու դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն էր ընձեռվում այդ ժամկետը երկարաձգել ևս մինչև 2 ամսով2,
իսկ մինչ այդ խոսքը գնում էր շատ ավելի կարճ՝ 10-օրյա ժամկետի մասին: Կարելի է նկատել, որ այս տեսանկյունից ԵԱՏՄ-ն դրական փոփոխություններ է բերել՝ ձևակերպման ժամկետների առումով տնտեսվարողին տալով ազատություն։
Մաքսային հայտարարագրի տեսակներն են՝ ապրանքների մասին
(ԱՀ), տարանցիկ փոխադրման (ՏՀ), ուղևորային մաքսային (ՈՒՀ), և տրանսպորտային միջոցի մասին հայտարարագիր:3 Գոյություն ունի հայտարարագրման երեք սկզբունք՝ նախնական, ոչ ամբողջական և պարբերական՝ մաքսային հայտարարագիրը կարող է ներկայացվել մինչև օտարերկրյա ապրանքների մուտքը ՀՀ տարածք: Սա նույնպես ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ բերված նորամուծություն էր։ Առկա է հայտարարագրման երկու
ձև՝ թղթային և էլեկտրոնային։ ԵԱՏՄ ՄՕ-ում, ի տարբերություն նախորդ
օրենսգրքի, շեշտը դրվում է էլեկտրոնային հայտարարագրման վրա․

«Պայմանագիր Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին»,
Մոսկվա, 11․04․2017թ․, բաժին 3, գլուխ 16, հոդված 101,1-2 կետեր
2 «Պայմանագիր մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին», Մինսկ, 27․11․2009թ,
II հատուկ մաս,բաժին 4, գլուխ25, հոդված 170
3 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/tamDeclarirovanie/Pages/
default.aspx
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սահմանվում են գրավոր հայտարարագրման բացառիկ դեպքեր։1 Ակնհայտ է, որ առանց հայտարարագրման հնարավոր չէր լինի իրականացնել
մաքսային հսկողությունը և մի շարք այլ առանցքային գործողություններ:2
Մաքսային հայտարարագրի գրանցման պահից այն համարվում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ և ստանում է ընտրողականության ուղի:3 Նպատակ ունենալով հեշտացնել մաքսային ձևակերպումների գործընթացը, նվազեցնել ժամանակատարությունը և հեշտացնել արտաքին առևտուրը՝ 2000թ.-ից, ուսումնասիրելով մի շարք պետությունների մաքսային ծառայությունների առաջավոր փորձը, ՀՀ-ում սկսել
են կիրառել ապրանքների ընտրանքային հսկողությունը: Այն իրականացվում է համակարգչի ավտոմատ հայտարարագրման համակարգի միջոցով, այսպես կոչված՝ «Ռիսկերի չափանիշների վերլուծության և գնահատման» եղանակներով, որոնց գնահատման ու համադրման արդյունքում համակարգը բոլոր ձևակերպվող ապրանքներից ընտրում է մաքսային զննության արդյունքում մաքսային կանոնների խախտման ամենաբարձր հավանականություն ունեցող ապրանքները4:ՊԵԿ-ը նպատակ է
հետապնդում ռիսկերի ընտրողականությունը կատարել հնարավորինս
թիրախային՝ կրճատելով ապրանքների նախաբացթողումային հսկողության ժամանակահատվածը (մաքսային ձևակերպումների վրա ծախսվող
ժամանակը) և ընդլայնելով հետբացթողումային հսկողությունը, ինչը,
մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման առումով, շատ կարևոր է ։
ԱՀ-ի գրանցումից հետո, ռիսկերի կառավարման համակարգը մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով, ինքնաշխատ եղանակով, ռիսկի պրոֆիլներին համապատասխան ընտրում է մաքսային հսկողության հետևյալ ընթացակարգերից՝
1) «Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ բացթողում»՝ տեղայնացված ռիսկի պրոֆիլների հիման վրա ռիսկերի նվազեցման
միջոցառումների իրականացման ցուցումներ հսկողության ակտում չեն
ձևավորվում.
2) «Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների բացթողում` առանց ստուգման»` «Կանաչ ուղի» ընթացակարգ.
«Актуальные изменения таможенного законодательства в сфере таможенного декларирования товаров», Худжатов Микаил Бекзадаевич, Российский университет дружбы народов
(РУДН), статья в журнале - научная статья , омер: 3 (11) Год: 2017 Стр: 117-125, Стр․118.
2 «Таможенное право» А. Г. Чернявский ,Москва, 2016, стр. 334.
3 «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք համար ՀՕ-241-Ն ընդունված 17․12․2014թ․
ԲԱԺԻՆ IV, Գլուխ 24, Հոդված 163, կետ 10:
4 Մ․ Խաչատրյան, Մաքսային գործ ( ընդհանրական ակնարկ ) Ուսումնական ձեռնարկ
տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների համար ,Երևան, Տնտեսագետ, 2019 ՀՊՏՀ, Էջ 115:
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3) «Ապրանքների և (կամ) տրանսպորտային միջոցների բացթողում`
ստուգում իրականացնելուց հետո»՝ ռիսկի պրոֆիլների հիման վրա հսկողության ակտում ձևավորվում են մաքսային հսկողության տարբեր միջոցների կիրառման ցուցումներ՝ հսկողության «Դեղին ուղի» կամ «Կարմիր ուղի» ընթացակարգերով:1
ՀՀ-ում մաքսային հայտարարագրման համար կիրառվող առաջին
ավտոմատացված համակարգը «Asycuda» ծրագիրն էր։ 2007թ.-ից սկսած ՀՀ
մաքսային մարմինները հայտարարագրումը սկսեցին իրականացնել
«TWM» (Trade World Manager) ավտոմատ հայտարարագրման համակարգի միջոցով, որը նախորդ ծրագրի կատարելագործված տարբերակն էր:
Այս ծրագրում ստեղծվում էր համապատասխան տվյալների բազա, որով
հնարավոր էր վարել արտաքին առևտրի վիճակագրություն, ներկայացնել
ամենատարբեր հաշվետվություններ ու վերլուծություններ, ինչպես նաև
այն թույլ էր տալիս ռիսկայնության գնահատման հիման վրա իրականացնել հայտարարագրվող ապրանքների և փաստաթղթերի ընտրողական
հսկողության իրականացում: ԵԱՏՄ անդամակցությունից հետո միանգամից անհնար էր իրականացնել ահռելի փոփոխություններ բոլոր ուղություններով, հետևաբար այդ փոփոխություններն իրականացվեցին աստիճանական՝ փորձելով կաթվածահար չանել մաքային մարմինների ու
տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատանքի բնականոն գործընթացը: Նախ
և առաջ անհրաժեշտ էր որոշ ժամանակ օրենսդրական փոխություններին
տիրապետելու և կիրառելու համար: Գործող համակարգը մի շարք դրույթներ չէր ապահովում, ուստի ավտոմատացված համակարգի փոփոխություններն անխուսափելի էին: Պարզապես անհրաժեշտ էր ժամանակ՝ նոր՝
օրենսդրական դաշտի պահանջներին համապատասխան ծրագիր ստեղծելու և այն կյանքի կոչելու համար: 2017 թվականի փետրվարից ԱՀԿ-ի
կողմից գործարկվեց «Առևտրի դյուրինացման համաձայնագիրը», որով
սահմանվեց այն գործիքակազմը, որի կիրառումը կանխատեսում էր
առևտրի դյուրինացում․ այն է ռիսկ մենեջմենթի և էլեկտրոնային հարթակի` մեկ պատուհանի ներդրում և կիրառում։ Ըստ կանխատեսումների սա
հնարավորություն կընձեռեր կրճատել մաքսային գործընթացների ծախսատարությունն ու ժամանակատարությունը։2 2017թ․-ից ՀՀ-ում սկսեց կիրառվել շատ ավելի նորարար և առաջադեմ ծրագիր` trade.gov.am ինտերնետային հարթակի Ազգային առևտրի «Մեկ պատուհան» համակարգը,
որն ի տարբերություն նախորդների, չի ենթադրում պարտադիր անհրաՀայաստանի Հանրապետության կառավարության 3 հոկտեմբերի 2019 թվականի N1327ն որոշում,Հավելված, կետ 6:
2
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB
19-Chapters/DB19-Trading.pdf
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ժեշտություն կոնկրետ համակարգչի միջոցով ցանցին միանալու։ Եթե օգտատերն ունի իր եզակի մուտքանունն ու գաղտնաբառը, ապա համացանցին միացող ցանկացած սարքի միջոցով, հնարավորություն ունի կապավորվել ծրագիր։ Նշենք, որ այս ծրագիրը շատ ավելի պարզ է, մատչելի և ունի շատ ավելի լայն հնարավորություններ, ի տարբերություն նախորդների։
Մինչև ամբողջական անցումը համակարգին, գործում էր հարթակի թեստային տարբերակը, որը հնարավորություն ընձեռեց երկուստեք՝ թե՛ մաքսային մարմիններին, թե՛ տնտեսվարող սուբյեկտներին ծանոթանալ համակարգին, բացահայտել առկա թերությունները և կատարել համապատասխան շտկումներ, որից հետո նոր միայն ծրագիրը վերջնականապես
կիրառվեց։ Պարբերաբար կազմակերպվում էին և շարունակում են կազմակերպել դասընթացներ ծրագրի տիրապետման համար, ինչպես նաև գործում է հեռախոսային աջակցման կենտրոն։ Ապրանքային հայտարարագրի
(ԱՀ) լրացման ժամանակ կիրառվում է ԱՀ-ի միջազգայնորեն ճանաչված
SAD (Single Administrative Document) ձևը: Այն ունի 54 սյունակ, որոնցում
տեքստային ու ծածկագրային տեսքով տրվում են մանրակրկիտ տեղեկություններ հայտարարագրվող ապրանքների վերաբերյալ: Նշենք, որ ՀՀ-ն
ԵԱՏՄ երկրներից առաջինն է, որ 2019 թվականի ապրիլի 1-ից ներդրեց
հայտարարագրման էլեկտրոնային տարբերակը: Այն կրճատում է հայտարարագրման ժամանակատարությունը և հնարավորություն է տալիս հաղթահարել տարածական ու ժամանակային խոչընդոտները։ Հայտարարագրման գործընթացի և ծրագրի մեջ կա ուղիղ համեմատական կապ: Եթե
ծրագիրը լինի պարզ, մատչելի և հարմար, ապա դա դրական ազդեցություն
կթողնի հայտարարագրման գործընթացի վրա: Նոր ավտոմատացված համակարգը առաջխաղացում է մաքսային համակարգի համար և իր հնարավորություններով գերազանցում է նախորդին: Այս համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ԵԱՏՄ ՄՕ-ից բխող նախնական, ոչ ամբողջական և
պարբերական հայտարարագրման իրականացման, ինչպես նաև գրանցված հայտարարագրում ճշգրտումներ իրականացնելու՝ ինչպես մինչև ապրանքի բացթողում, այնպես էլ բացթողումից հետո, որի միջոցով հնարավորինս կրճատվում է ձևակերպման գործընթացը։
Անհարկի փասաթղթաշարժի նվազեցման առումով լուրջ քայլ էր նաև
էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ստեղծումը: Չնայած ժամանակատարության ավելացմանը՝ կարևոր քայլ էր և լուծում է տալիս մի շարք
տեխնիկական խնդիրների՝ ինչպիսիք են փաստաթղթերի կորուստը կամ
վնասվելը, փաստաթղթային խառնաշփոթը և ընթացիկ ու կամերալ ստուգումների հեշտացումը, դրանց իրականացման գաղտնիության ավելի
բարձր մակարդակը, հասանելիությունը և այլն: Որոշակի խնդիրների կարելի է հանդիպել կից փաստաթղթերի արխիվացման գործընթացում կապ96

ված սերվերների ծավալային տարողունակության և կցվող ֆայլի տեսակի
հետ, սակայն այս հարցերը նույնպես ներառված են ՀՀ ՊԵԿ ՌԾ-ում և կստանան իրենց լուծումը մոտ ապագայում:
Հայտարարագրման գործընթացն անմիջական կապի մեջ է մաքսային վճարների գանձման գործընթացի հետ: Մեր կարծիքով բանկ-մաքսատուն կապերի ուժեղացումը կնպաստի և ավելի կարագացնի հայտարարագրման գործընթացը: Մաքսային համակարգի հետ փոխհամագործակցող բանկերի աշխատանքային ժամերի համապատասխանեցումը իր դրական ազդեցությունը կթողնի: Նպատակահարմար ենք գտնում նաև բանկային տերմինալներում մաքսային վճարների վճարման համակարգի ներդրումը: Այս փորձը ժամանակին հաջողությամբ ներդրվել էր մաքսավճարի
վճարման իրականացման մասով: Տեսլականում նախատեսվում է նաև օնլայն վճարումների համակարգի ներդրում, որը միանշանակորեն դրական
ազդեցություն կունենա։
Երբեմն պետական մարմինների մեջ սերտ կապի ու փոխհամագործակցության թերացման խնդիր է առաջանում, որը հանգեցնում է անհարկի
քաշքշուկի, իսկ գործընթացը դանդաղում է: Առաջարկում ենք այս մարմինների միջև կիրառել միասնական ներքին ինտերակտիվ ցանց՝ արագ
արձագանքման կենտրոն, որը հնարավորություն կտա կարճ ժամանակում
լուծում տալ հայտարարագրման ընթացքում ծագող բոլոր հարցերին՝ նամակագրության միջոցով: Չմոռանանք, որ ժամանակատարությունը կարող
է հանգեցնել ծախսատարության: Ցանկալի է նաև էլեկտրոնային «Մեկ պատուհանի» հարթակում դեռևս չգործող մարմիններին ևս տեղափոխել այդ
դաշտ: Կա նախագիծ՝ կապված բոլոր փաստաթղթերի տրամադրումը էլեկտրոնային հարթակ տեղափոխելու հետ։ Նախատեսված է զարգացնել և
գործարկել թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման միասնական
հարթակը (մեկ պատուհան): Այս հարթակը հնարավորություն Է տալիս
ամբողջովին օնլայն տարբերակով դիմել տարբեր գերատեսչություններին
փաստաթղթերի ստացման համար: Այսինքն՝ ստեղծվելու է և՛ օնլայն
վճարման համակարգ, և՛ օնլայն դիմելու հնարավորություն, ինչպես նաև
մի դիմումով անհրաժեշտ մի քանի գերատեսչություններին դիմելու ու
թույլտվությունները ստանալու հնարավորություն։ Այսպիսով, գործընթացը բավականին հեշտացվում է և տնտեսվարողը, թույլտվությունը ստանալով, կարողանալու է կցել մաքսային հայտարարագրին՝ էլեկտրոնային
տարբերակով՝ բացառելով անձի ֆիզիկապես որևէ գերատեսչություն գնալու անհրաժեշտությունը։1 Առաջարկում ենք որոշակի օրենսդրական փոՀՀ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանի հանդիպումը ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ /14.02.2020թ./ https://www.petekamutner.am/mdVideos.aspx?sid=3&vtname=mdVideoGallery
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փոխությունների անել, մասնավորապես՝ տրվող սերտիֆիկատների, հավաստագրերի կամ թույլտվությունների էլեկտրոնային օրինակները իրավական տեսանկյունից հավասարազոր սահմանել թղթային տարբերակներին, որը հնարավորություն կտա թղթային տարբերակը մաքսային մարմիններին ներկայացնելու փոխարեն, դրանք էլեկտրոնային տարբերակով
ներկայացնել՝ համապատասխան դասիչով և իր համարով որպես հղում
կցելով։ Կարծում ենք, որ որոշ թույլտվությունների մասով կարելի է ստեղծել միասնական շտեմարան-արխիվ, որտեղ սահմանված կլինեն բոլոր այն
ապրանքները, որոնք թեկուզև մեկ անգամ ենթարկվել են փորձաքնության
և ակնհայտ կերպով չեն հանդիսացել սերտիֆիկացման, լիցենզավորման
կամ թույլտրման ենթակա ապրանքներ: Այս սկզբունքը կարելի է կիրառել
այն ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների պարագայում, որոնց տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում զուտ փաստաթղթային ուսումնասիրությունը: Ինչպես արդեն նկատեցինք, ներմուծումների և արտահանումների ժամանակ կարիք է առաջանում մի շարք թույլատվական փաստաթղթերի, օրինակ՝ ԱԱԾ-ի, ՍԱՏՄ-ի թույլտվությունները և այլն։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը մինչև 2023 թվական վերանայվելու է, բացառված չէ նաև, որ կրճատվի։ Քննարկվում է որոշ փաստաթղթերի տրամադրման գործառույթի դելեգացիա մաքսային մարմիններին, իսկ մնացածն էլ ներկայացված են լինելու ԱՏԳ կենտրոններում և տնտեսվարոողը
«Մեկ պատուհան»-ի սկզբունքով կարողանալու է մեկ մուտքով ավարտել
իր ամբողջ գործընթացը։1 Ողջունելի է ՀՀ ՊԵԿ-ի ՌԾ-ով սահմանված ԱՏԳ
կենտրոնների ստեղծման գաղափարը, որտեղ էլ նախատեսվում է «Մեկ
կանգառ, մեկ պատուհան» կոնցեպտի կիրառումը։ Կենտրոնը հնարավորություն կտա մեկ հարթակի միջոցով հայտ ներկայացնել բոլոր այն գերատեսչություններին, որոնց կողմից տրված թույլտվությունը անհրաժեշտ է
ներմուծման կամ արտահանման գործընթացն իրականացնելու համար,
իսկ որպես արդյունք հնարավոր կլինի էականորեն նվազեցնել ապրանքների ժամանման պահից մինչև դրանց բացթողումը ծախսվող ժամանակը:2
Օրինակով փորձել ենք ցույց տալ, թե հայտարարագրման փուլի ժամանակատարությունը ինչ հետևանքներ կարող է թողնել՝ դիտարկելով ներմուծման պարագայում հնարավոր երեք հիմնական դեպքերը․

ՀՀ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանի հանդիպումը ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ /14.02.2020թ./ https://www.petekamutner.am/mdVideos.aspx?sid=3&vtname
=mdVideoGallery
2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1830-Լ որոշման Հավելված
«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիր» 3.
Զարգացման ռազմավարական նպատակներ կետ 40:
1
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1. փոխադրամիջոցից բեռը դատարկվում է պահեստ և այն լքում է
տարածքը,
2. բեռը մնում է ավտոմեքենայում մինչև ձևակերպումների ավարտվելը, սակայն ժամկետներում չտեղավորվելու պատճառով պարտավորված
է վճարել տրանսպորտային միջոցի հարկադիր պարապուրդի գումարը1
3. բեռը մնում է ավտոմեքենայում մինչև ձևակերպումների ավարտվելը՝ առանց ժամկետների խախտման։
Ենթադրենք մեր բեռը մի բեռնարկղ է և միջինացված հաշվարկով
40մ2 է, 20տ քաշով: Առաջին դեպքում ավտոմեքենայի մուտքի, կշռման, բեռնաթափման, 5 օր բեռի պահպանման, իսկ հետո բեռնման համար ծախսերը կկազմեն համապատասխանաբար՝ 3,000 (մուտք) + 3,000 (կշռում) +
3,000*20տ (բեռնաթափում) + + 5օր*300*40մ2 (պահպանություն) + 3,000*20տ
(բեռնում) = 186,000 ՀՀ դրամ: Երկրորդ դեպքում ավտոմեքենայի մուտքի,
կշռման, 5 օրվա կանգառի և պարապուրդի ծախսերը կկազմեն համապատասխանաբար՝ 3,000 (մուտք) + 3,000 (կշռում)+2,000*3 (կանգառ երրորդ օրվանից սկսած) + 200$ = 116.000 ՀՀ դրամ, (հաշվարկը կատարենք 1 USD=520
AMD հավասարությամբ): Եթե մաքսային ձևակերպման գործընթացը, ըստ
մեր առաջարկած տարբերակի, ավելի կարճ տևողևութուն ունենա, ապա
ծախսերն այդ դեպքում կլինեն միայն ավտոմեքենայի մուտքն ու կշռումը,
այն է՝ 3,000+3,000=6.000 ՀՀ դրամ: Ինչպես նկատեցիք, տարբերությունն ակնառու է, այսինքն՝ շուրջ 110,000-180,000 ՀՀ դրամով բեռի ինքնարժեքը կարող է նվազել՝ բարձրացնելով մրցունակությունը, այսինքն՝ այս քայլով
մենք կնպաստենք նաև տնտեսության զարգացմանը:2
Եզրափակելով նշենք, որ մաքսային հայտարարագրումը մաքսային
գործի առանցքային բաղադրիչներից մեկն է ու կապող օղակ է հանդիսանում մաքսային հսկողության, վճարների գանձման, բացթողման և առհասարակ օրենսդրական դաշտի պահպանման ու մինչև իսկ շուկայում առաջարկի ձևավորման համար։ Ինստիտուտի կատարելագործումը, այն է՝
գործընթացների ու փաստաթղթաշրջանառության պարզեցումը և թվայնացումը, օրինապահ տնտեսվարողներին աջակցություն ցուցաբերելը և գործընթացի ծախսատարության ու ժամանակատարության նվազեցումը,
ձեռնտու են և փոխշահավետ՝ տնտեսվարողների համար ապահովում են
արդար, հավասար ու նպաստավոր պայմաններ՝ չվտանգելով պետության
1 Այսօր ամենատարածված տարբերակը տրանսպորտային միջոցի մինչև երեք օր անվճար
պարապուրդի մատնվելն է, որից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ օրվա համար միջինացված
տվյալներով գանձվում է 100-150 ԱՄՆ դոլար: ռուս՝простой, անգլ․ demurrage cost
2 Հաշվարկները կատարվել են Ուրբան Լոջիսթիք Սերվիսիս (ULS)-ի մաքսային պահեստի
և դրա շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների պաշտոնական հրապարակված
գները:http://www.uls.am/am/content/customs/
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շահերը, միևնույն ժամանակ՝ զարկ տալով միջազգային առևտրի շրջանակներում արտաքին տնտեսական գործարքներին։
Հիմնվելով կատարված հետազոտության վրա առաջարկում ենք․
 Լիովին անցնել էլեկտրոնային հարթակի և էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի, որը կհաղթահարի ժամանակի ու տարածության խոչընդոտները, իսկ գործընթացը կպարզեցվի: Սա կլուծի փաստաթղթերի կորուստի կամ վնասվելու, փաստաթղթային խառնաշփոթի և կամերալ
ստուգումների հեշտացման, դրանց իրականացման գաղտնիության և հասանելիությունը ավելի բարձր մակարդակի դարձնելու խնդիրները:
 Ուժեղացնել բանկ-մաքսատուն համագործակցությունը, որ կնպաստի և ավելի կարագացնի հայտարարագրման գործընթացը, համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև տերմինալներում մաքսային վճարների վճարման համակարգ ներդնել՝ կիրառելով նախկին մաքսավճարի վճարման իրականացման մասով հաջող փորձը։ Նախատեսել
ամբողջովին օնլայն տարբերակով վճարումների համակարգ և ներդնել այն,
 Պետական մարմինների մեջ կիրառել միասնական ներքին ինտերակտիվ ցանց՝ արագ արձագանքման կենտրոն, որը հնարավորություն
կտա կարճ ժամանակում լուծում տալ հայտարարագրման ընթացքում ծագող բոլոր հարցերին նամակագրության միջոցով:
 Մաքսային հայտարարագրման հետ կապված բոլոր մարմիններին
տեղափոխել «Մեկ պատուհան» հարթակ, որը կբացառի անձի ֆիզիակապես որևէ գերատեսչություն գնալու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես նաև օրենսդրորեն կատարել համապատասխան փոփոխությունները, մասնավորապես՝ տրվող սերտիֆիկատների, հավաստագրերի կամ թույլտվությունների էլեկտրոնային օրինակները իրավական տեսանկյունից հավասարազոր սահմանել թղթային տարբերակներին։
 Որոշ թույլտվությունների մասով ստեղծել միասնական շտեմարան-արխիվ, որտեղ սահմանված կլինեն բոլոր այն ապրանքները, որոնք
թեկուզև մեկ անգամ ենթարկվել են փորձաքնության և ակնհայտ կերպով
չեն հանդիսացել սերտիֆիկացման, լիցենզավորման կամ թույլտրման ենթակա ապրանքներ: Այս սկզբուքը կարելի է կիրառել այն ոչ սակագնային
կարգավորման միջոցների պարագայում, որոնց տրամադրման համար
հիմք է հանդիսանում զուտ փաստաթղթային ուսումնասիրությունը:
 Կազմակերպել տնտեսվարող սուբյեկտների տեղեկացվածության
աստիճանի բարձրացմանն ուղված միջոցառումներ՝ հստակ թիրախավորելով պոտենցիալ ԱՏԳ մասնակիցներին:
Нелли Харатян, Таможенное декларирование РА в условиях ЕАЭС - Институт таможенного декларирования является частью таможенного оформле100

ния и важным институтом таможенного права. Подача декларации является
основанием для создания важных правоотношений в таможенной сфере, связанных с таможенным контролем, взиманием таможенных пошлин, обеспечение реализации таможенных правил и ответственности за их нарушение.
Улучшение в сфере таможенного декларирования в условиях ЕАЭС будут
обеспечить справедливые и равноправные условия для бизнеса, позволят активировать внешнюю торговлю, ускорить и стимулировать международную торговлю, увеличить бюджет, активировать циркуляцию финансовых ресурсов,
повысить прозрачность, уменьшить теневые транзакции, коррупцию.
Nelly Kharatyan, Customs declaration in RA as a member of EAEU Customs declaration is a general part of customs clearance process and an
important institution of customs law. The submission of a declaration is the basis
for creating important legal relations in the customs sphere related to the customs
control, collection of customs duties, ensuring the implementation of the customs
rules and the liability for their violation. Improvements in the area of customs
declaration in the frames of EAEU will ensure fair and equal conditions for
businessmen, will activate foreign trade, accelerate and stimulate international
trade, increase budget, activate the circulation of the financial resources, increase
transparency, reduce shadow transactions and corruption.
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԴ-ԱՄՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ
ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ
ԼԻԼԻԹ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
Բանալի բառեր - Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, էներգետիկ
քաղաքականություն, ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ, օգոստոսյան
պատերազմ, վրաց-օսական և վրաց-աբազական հակամարտություն,
ՆԱՏՕ, ՀԱՊԿ:
21-րդ դարում գերտերությունների միջև շահերի բախումները այլևս
չեն վերաճում համաշխարհային պատերազմների, այլ ծավալվում են հիբրիդ պայքարի տեսքով:1999 թվականին ռուս գեներալ Վ. Սլիպենկոն նշել
էր, որ հետագայում վարվելու են վեցերորդ սերնդի պատերազմներ՝ առանց շփման գծի գոյության և ռազմական տեխնիկայի կիրառման նվազագույն աստիճանով,իսկ ամերիկացի քաղաքագետ Ֆրենկ Հոֆմանը1 իր՝
<<Կոնֆլիկտները 21-րդ դարում գրքում>>, հիբրիդային պատերազմները
անվանում է նաև կանաչ գոտու օպերացիաներ: Հիբրիդային պատերազմը
իր մեջ ներառում է պայքար քաղաքացիական և ռազմական ոլորտներում,
ներդրումներ տնեսության մեջ, ազդեցություն հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության վրա, ահաբեկչություն, զինված խմբավորումների ներգրավվում, քաղաքացաիական
ահնազանդությունների և լայնածավալ բողոքի ցույցերի կազմակերպում
և աջակցում, մասսաների նկատմամբ հոգեբանական ազդեցություն, տեղեկատվական ահաբեկչություն և մանիպուլյացիաներ, կոռուպցիոն սխեմաների գործարկում: Չնայած վերջին տարիներին աշխարհում միաբևեռ
քաղաքականությունը փոխվել է և ասպարեզում հայտնվել են նոր ուժային կենտրոններ՝ հանձինս Չինաստանի, Հնդկաստանի, Սաուդյան Արաբիայի և այլն, որոնք փորձում են իրենց ազդեցությունը տարածել տարբեր
տարածաշրջաններում, սակայն, որպես կանոն, շահերի առավել ընդգծված բախումը տեղի է ունենում երկու գերտերությունների միջև՝ ԱՄՆ և
F. Hoffman: Conflict in the 21st Century: The rise of hybrid wars. //Potomac Institute for policy
studies, 2007, Virginia.
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ՌԴ: Այսօր, առավել քան երբևէ, այս երկու գերտերությունների շահերը
բախվում են աշխարհի տարբեր հատվածներում՝ Մերձավոր և Միջին
Արևելքում՝ Սիրիա, Լիբիա, Եգիպտոս, պաղեստինա-իսրաելական հակամարտություն, Եվրոպայում՝ ՈՒկրաինա, Մոլդովա, հակասություններ
նախկին սոց-ճամբարի երկրների հետ, Բելառուս, Լատինական Ամերիկայում՝ Վենեսուելա, Կուբա, Նիկարագուա, Ասիայում՝ Չինաստան, Պակիստան, Ճապոնիա՝ Կուրիլների հիմնախնդիր և այդ շահերի բախման
մեջ իր ուրույն տեղն ունի նաև Հարավային Կովկասը:
Հարավային Կովկասը կարևոր աշխարհաքաղաքական դեր ունի
միջազգային հարաբեություններում և համարվում է քաղաքակրթությունների խաչմերուկ՝ գտնվելով Եվրոպայի և Ասիայի, ՌԴ-ի և Մերձավոր Արևելքի, Սև ծովի և Կասպից Ծովի արանքում: Չնայած Հարավային Կովկասի երեք երկրները փոքր են, սակայն կարող են մեծ խնդիրներ ստեղծել
գերտերությունների համար: Կովկասը չափազանց բարդ տարածաշրջան
է, քանի որ այստեղ կան չլուծված տարածքային և էթնիկ խնդիրներ, գոյություն ունեն աշխարհում ամենաշատ փակ սահմանները հարևանների
միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնություն-Վրաստան, Հայաստանի Հանրապետություն-Ադրբեջան, ՀՀ-Թուրքիա: Դրա հետևանքով է, որ շատ քաղաքագետներ Հարավային Կովկասի երկրների միջև հարաբերությունները
բնորոշում են՝ որպես <<փոխադարձ անվստահություն>>:
Վերջին տարիներին տարածաշրջանում նկատվում է նոր միջազգային խաղացողների ակտիվություն: Մասնավորապես, Թուրքիան առաջարկում է ստեղծել վեց երկրների միություն՝ կովկասյան հակամարտությունների լուծման և նրանց միջև համագործակվության համար՝
Թուրքիա, Իրան, ՌԴ՝ գումարած երեք երկրներ և ակտիվորեն ներթափանցում է ղարաբաղյան հակամարտության մեջ՝ փորձելով Մինսկի
խումբը փոխարինել ՌԴ-Թուրքիա ձևաչափով: Վրաստանում Թուրքիան
փորձում է իր ազդեցության ծավալը մեծացնել ներդրումների, ՀԷԿերի
կառուցման և տնտեսական այլ լծակների օգտագործման միջոցով: Ինչ
վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա Թուրքիան միշտ էլ <<մեծ եղբոր>>
կարգավիճակով գրեթե բոլոր ոլորտներում համակարգում է Ադրբեջանի
քաղաքականությունը՝ զինված ուժերում ազդեցությունից և զենքի մատակարարումից մինչև Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության վերահսկում: Իրանը նույնպես չի ցանկանում լինել դիտորդի դերում՝ տեսնելով,
թե ինչպես են Թուրքիան և Ռուսաստանը երկրորդ ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում մոտեցել իր սահմաններին և ունենալով երկրի ներսում ադրբեջանական բնակչության կողմից Իրանի տարածքի պատկանելիության հետ կապված պահանջներ: Հաշվի առնելով Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, ինչպես նաև Արևմուտքի հետ ավանդական
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լարված հարաբերությունները, Իրանը փորձում է պաշտպանել իր շահերը, ուստի փորձում է ներգրավվել նաև ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում և նույնիսկ առաջարկում է կարգավորման իր ծրագիրը՝
դրանք իր երկրի արտաքին գործերի նախարարի հետ ուղարկելով Երևան
և Բաքու և փորձելով կարգավորման ձևաչափը դարձնել Իրան-ԹուրքիաՌԴ, ինչը տեղի ունեցավ նաև սիրիական հարցում: Սակայն Թուրքիան և
Ռուսաստանը հետագայում այդ ձևաչափից աստիճանաբար դուրս մղեցին Իրանին: Ակտիվություն է սկսել ցուցաբերել նաև Իսրայելը՝ զինելով
Ադրբեջանին և փորձելով Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ Հարավային Կովկասում հակակշիռ դառնալ Ռուսաստանին:
Հարավային Կովկասում գերտերությունների քաղաքականությունը
չի կարող անմասն մնալ այստեղ տասնամյակներ գոյություն ունեցող սառեցված և չլուծված էթնիկ խնդիրներից, ինչը առավել բարդ է դարձնում
այս տարածաշրջանում համակարգված ռազմավարության մշակումը:
Ներկայումս երեք կոնֆլիկտներից ամենաթեժը ղարաբաղյանն է, իսկ օսեթական և աբխազական կոնֆլիկտները դեռ երկար կլինեն սառեցված՝
հաշվի առնելով Ռուսաստանի անմիջական ներգրավվածությունը, և Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անվտանգության անվտանգության
պաշտպանությունը ռուսական զորքերի կողմից:
2000-ականներից սկսած ԱՄՆ և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ զգալի փոփոխություններ տեղի ունեցան հարավկովկասյան տարածշրջանում, որոնք կապված էին երկու կարևոր իրողությունների՝ 2008 թվականի օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի և 2020
թվականի ղարաբաղյան 2-րդ պատերազմի հետ: 2003 թվականի վրացական վարդերի հեղափոխությունից հետո Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունը ենթարկվեց զգալի փոփոխությունների: Մինչ 2003 թվականը Վրաստանի իշխանությունները ընկալում էին Կովկասը որպես
ռուսական ազդեցության գոտի և փորձում էին բալանսավորված քաղաքականություն վարել Արևմուտքի և Ռուսաստանի հետ: Վրաստանը ընդունում էր նաև Ռուսաստանի միջնորդությունը վրաց-օսեթական և վրաց-աբխազական հակամարտություներում՝ հաշվի առնելով, Ռուսաստանի զգալի դերը 1994 թվականի արյունալի պատերազմի դադարեցման
և բանակցային գործընթացի վերսկսման գործում: Սակայն, Սաաակաշվիլիի իշխանության գալով, Վրաստանը բռնեց եվրոինտեգրման և ՆԱՏՕին անդամակցության ճանապարհը, ինչպես նաև սկսեց մեղադրել ՌԴ-ին՝
աբխազական և օսեթական հակամարտությունները, որպես Վրաստանի
վրա ճնշում գործադրելու միջոց կիրառելու, անջատողականներին զինելու և նրանց ռուսական քաղաքացիություն շնորհելու մեջ, ինչը չէր կարող
չանհանգստացնել Ռուսաստանի իշխանություններին: ՌԴ նախագահ Վ104

լադիմիր Պուտինը մյունխենյան իր հայտնի ելույթում հայտարարեց1, որ
չի հանդուրժի իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի զորքերի ներկայությունը,
ինչպես նաև քննադատեց ԱՄՆ կողմից Կոսովոյի անկախության ճանաչումը՝ նշելով, որ դա սխալ քայլ էր և կարող է նախադեպ դառնալ այլ հակամարտությունների համար: Իր հերթին, Պուտինի այս հայտարարությունը մտավախություն առաջացրեց Սաակաշվիլիի մոտ, որ Ռւուսաստանը կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել և ի վերջո ճանաչել
Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը: Այս ամենը ի վերջո
հանգեցրեց սառեցված կոնֆլիկտի բռնկման, և Վրաստանի կողմից այդ
տարածքների կորստի: Մինչ օրս քննարկումներ են ընթանում, թե արդյոք
Վրաստանը նախահարձակ եղավ, թե Ռուսաստանը իր քաղաքականությամբ Սաակաշվիլիին դրդեց նման քայլերի: Անկասկած է այն փաստը, որ
Վրաստանի նոր իշխանությունները գերագնահատեցին ԱՄՆ-ի խոստումները և հնարավոր աջակցության չափը: Ռուս վերլուծաբանները
նշում են, որ Սաակաշվիլիին ոգևորել է հանրապետական կուսակցության մի հատվածը՝ կոնգրեսական Մաքքեյնի գլխավորությամբ, իսկ Ռուսաստնաը օգտվեց ստեղծված իրավիճակից և երկարատև կտրվածքով
փակեց Վրաստանի համար ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ճանապարհը:
2008թ. Օգոստոսյան պատերազմը իր ազդեցությունը ունեցավ նաև տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգության վրա: Օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ, մասնավորապես Հայաստանում, առաջացավ բենզինի
ճգնաժամ, և նոր անվտանգային ուղիների մշակումը դարձավ առաջնահերթ ՀՀ-ի համար: Տարածաշրջանի երկրները գիտակցեցին, որ կոնֆլիկտների լուծման համար անհրաժեշտ է այլ ուժային կենտրոնների հետ
աշխատանքը, և կախումը Ռուսասատանից վերջինիս կողմից մանիպուլյացիաների առիթ է հանդիսանում: Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը
այդ գործընթացների արդյունքն էր, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես գիտակցեցին, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է հակամարտությունների սառեցմամբ և դրանք, որպես լծակ օգտագործելով,
տարածաշրջանում իր շահերի սպասարկմամբ: Սակայն, Արևմուտքի և
մասնավորապես ԱՄՆ պետքարտուղար Քլինտոնի նախաձեռնությամբ
մեկնարկած հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը հետագայում սառեցվեց, ինչը բերեց ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Թուրքիայի
անմիջական ներգրավման և նրա դերի էական բարձրացման:
Կովկասում գերտերությունների քաղաքականության վերանայման
երկրորդ կարևոր պատճառը 2020թ. ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմն էր:
Vladimir Putin:“Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy”
//(speech, Munich, Germany, February 12, 2007), Washington Post.
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Տեսնելով Արևմուտքի ակտիվության նվազումը ղարաբաղյան հակամարտությունում՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան փորձեցին կիրառել Սիրիայում և Լիբիայում իրականացրած մոդելը նաև Հարավային Կովկասում՝ բաժանելով այնտեղ ազդեցության գոտիները: Թրամփի վարչակազմը չէր միջամտում այդ քաղաքականությանը՝ պահպանելով լոյալ վերաբերմունք Ռուսաստանի հանդեպ և սևեռելով իր ուշադրությունը դեպի
Չինաստան (տնտեսական պատերազմներ) և Իրան (միջուկային խնդիր):
Իսկ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, միայնակ
չէր կարող պայքարել թուրքական գործունեության դեմ, չնայած Թուրքիայի հասցեին Մակրոնի ակտիվ ևսուր քննադատությունը պատերազմի
հենց առաջին օրվանից մեծ դիվիդենտներ տվեց Հայաստանին՝ ահաբեկչության մեջ Թուրքիային հետագայում մեղադրելու համար: Սակայն,
Բայդենի վարչակազմի իշխանության գալուց հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերություննեը սրվեցին, վերածվեցին բաց առճակատման և նույնիսկ
անձնական սուր վիրավորանքների: Այս ամենի ֆոնին ղարաբաղյան
պատերազմում Թուրքիայի դերը և հավակնությունները, ռուս-թուրքական գործակցությունը ռազմական ոլորտում, հակադրությունը ՆԱՏՕ-ի
քաղաքականությանը, Մինսկի խմբից Արևմուտքին դուրս մղելու քաղաքականությունը, Սիրիայում ԱՄՆ դաշնակից համարվող քրդերի ռմբակոծումը չէր կարող չառաջացնել ԱՄՆ դժգոհությունը: Այժմ Թուրքիան փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը նաև իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունում՝ այդպիսով ներգրավվելով գրեթե բոլոր կոնֆլիկտներում և դիվիդենտներ քաղելով իր ռազմական ներկայությունից: Հաշվի
առնելով նաև այն փաստը, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է և իր գործողություններով փաստացի հարվածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի հեղինակությունը աշխարհում, Թուրքիայից այդ դժգոհությունը աճում է նաև Եվրոպայում ԱՄՆ դաշնակիցների շրջանում:
Բայդենի կողմից 1915թ. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և
Թուրքիայի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը վկայում են Հարավային Կովկասում ԱՄՆ քաղաքականության ակտիվացման մասին, քանի որ
ԱՄՆ-ն հասկանում է, որ Կովկասը մեծ խճանկարի մաս է կազմում գլոբալ պայքարում և իր կարևոր դերն է զբաղեցնում ԱՄՆ հետաքրքրությունների մեջ: ԱՄՆ-ն Հարավային Կովկասը միշտ դիտարկել է որպես մեկ
տարածաշրջան և փորձել է, հաշտեցնելով կովկասյան երկրներին ՝ դուրս
մղել Ռուսաստանը այստեղից և ստեղծել ՌԴ-ն շրջանցող և Եվրոպայի
շուկան Ռուսաստանի կախվածությունից ազատող էներգետիկ ճանապարհ: ԱՄՆ-ի համար այստեղ կարևոր է կոնֆլիկտերի բռնկման կանխարգելումը, մարդու իրավուքներն ու ժողովրդավարությունը և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաշտությունը՝ իր քաղաքականությունն առա106

վել կանխատեսելի դարձնելու համար: ԱՄՆ- ն ընկալում է Ռուսաստանի
կողմից վերջին տարիներին վարվող քաղաքականությունը որպես ԽՍՀՄ
վերականգնելու ծրագիր և բախվել է տարածաշրջանում նոր իրողությունների և իր նախկին քաղաքականությունը վերաձևելու խնդրի հետ: ԱՄՆ
վարչակազմը՝ դիտարկելով կովկասյան երկրները որպես մեկ ամբողջություն, առանձին մոտեցումներ չի ցուցաբերել այդ երկրներին: Սակայն
դա չափազանց կարևոր է՝ հաշվի առնելով նրանց առանձնահատկությունները. Վրաստանը ձգտում է դեպի արևմուտք և ՆԱՏՕ, Ադրբեջանը
,օգտագործելով իր էներգակիրների փաստը, փորձում է վարել դիվերսիֆիկացված քաղաքականոթյուն՝ չնայած այն փաստին, որ Ռուսաստանը
ցանկանում է Ադրբեջանին տեսնել իր ինտեգրացիոն ծրագրերում, իսկ
Հայաստանը՝ ելնելով Ռուսաստանից իր տնտեսական և անվտանգային
կախումից, համարվում է ՌԴ-ի ռազմավարական դաշնակիցը և ԵՏՄ անդամ՝ միևնույն ժամանակ վարելով բալանսավորված քաղաքականություն
Արևմուտքի նկատմամբ: Քաղաքագետներ Սոկոլսկին և Ստրոնսկին
նշում են, որ Հարավային Կովկասը կարևոր, բայց ոչ կենսական շահերի
գոտի է ԱՄՆ համար, և որ Կովկասը իզոլացման մեջ հետաքրքրություն
չի ներկայացնում ԱՄՆ-ի համար, այլ այն արժևորվում է տարածաշրջանում գտնվող երկրների շնորհիվ ՝ Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան և մաս է
կազմում առավել ընդգրկուն՝ Մեծ Մերձավոր Արևելք և Սևծովյան տարածաշրջանին: Հարավկովկասյան երեք երկրները իրենց ուրույնն տեղն ունեն ԱՄՆ քաղաքականության մեջ. Դրանք զգալի լոգիստիկ աջակցություն ցուցաբերեցին ԱՄՆ-ին սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո,
ուստի ԱՄՆ-ն սկսեց ավելի արժևորել տարածաշրջանը՝ հատկապես
Ադրբեջանի օդային տարածքը՝ Աֆղանստանում իր զորքերի լոգիստիկ
մատակարարման համար՝ Պակիստանին այդ հարցում որպես հուսալի
դաշնակից կորցնելուց հետո: Մինչ 2000-ականները ԱՄՆ քաղաքականությունը Կովկասում հիմնված էր հետևյալ սկզբունքների վրա՝ գործընկերության, այդ թվում ռազամական համագործակցության կառուցում
նորանկախ պետությունների հետ, ԱՄՆ անվտանգությանը սպասռնալիքի բացակայություն, էներգետիկ ծրագրեր: Վերջինով է պայմանավորված
ամերիկյան 4 կորպոռացիաների ստեղծումը ադրբեջանական նավթի շահագործման համար՝ ExxonMobil, Chevron, DevonEnerg, The Hess: Սակայն
կովկասյան ժողովրդավարությունների կայացումը հարթ չընթացավ՝ ի
տարբերություն Բալթյան երկրների, դրա փոխարեն սկսեցին արյունահեղ
կոնֆլիկտներ, և ԱՄՆ-ն ստիպված եղավ փոխել իր քաղաքականությունը
Կովկասում: ԱՄՆ՝ ՆԱՏՕ-ում նախկին դեսպան Քուրտ Ուոքերը նշում է,
որ չնայած Միացյալ Նահանգները մեծ կարևորություն է տալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, սակայն այն չի կարող թույլ տալ ՌԴ
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ազդեցության աճը հետխորհրդային տարածքում՝ գնահատելով ՌԴ վերջին տարիների քաղաքականությունը Կովկասում որպես Խորհրդային
Միության վերականգման փորձ: ԱՄՆ-ի համար տարածաշրջանը
խնդրահարույց է, քանի որ այն չի վարում Հարավային Կվկասում դիվերսիֆիկացված և ամեն երկրին բնորոշ առանձնահատուկ քաղաքականություն, ինչպես նաև հաշվի չի առնում այստեղ ՌԴ ներկայության փաստը:
Ճիշտ է, ԱՄՆ-ն ֆինանսատնտեսական լուրջ լծակների է տիրապետում,
սակայն Ռուսաստանը առավել մոտ է տարածաշրջանին և պատրաստ է
կիրառել ռազմական ուժ: Դա առավելապես նկատվեց օգոստոսյան դեպքերից հետո, երբ ԱՄՆ-ն փատացի լքեց Վրաստանին՝ միայնակ թողնելով
ռուսական վտանգի առջև, ինչը վրաց ժողովրդի կողմից մինչ օրս ընկալվում է որպես դավաճանություն: ԱՄՆ-ն պետք է գիտակցի, որ Ռուսաստանը՝ լինելով կովկասյան երկիր, տարածաշրջանում ունի կենսական
շահեր և չի հեռանա այստեղից, և պետք է իր ջանքերը ներդնի կոնֆլիկտների կանխարգելման, ժողովուրդների միջև հաշտության հաստատման
ուղղությամբ՝ բացատրելով, որ հակառակ պարագայում, ՌԴ-ն և Թուրքիան իրենց շահերը կսպասարկեն այդ երկրների հաշվին: ԱՄՆ նաև
չպետք է տա անիրական խոստումներ1 և մշակի առավել մանրամասն
քաղաքականություն կովկասյան կոնֆլիկտների վերաբերյալ: Կասպյան
էներգակիրների կարևորության նվազումը, որը պայմանավորված է թերթաքարային հեղափոխությամբ, հեղուկ գազի արդյունահանման ավելացմամբ, նոր հանքահորերի շահագործմամբ, նույնպես փոփոխություններ է
մտցրել ԱՄՆ քաղաքականության մեջ: Վերջին տարիներին փորձ է արվում երկրորդ շունչ տալ Նաբուկո ծրագրին: Փաստացի ԹԱՆԱՓը, որի
մեջ արդեն ընդգրկած է նաև ադրբեջանական ԹԱՓը, հանդիսանում է
Նաբուկո ծրագրի ասիական հատվածը, իսկ եվրոպական մասը գրեթե
պատրաստ է: Այդ փաստը ոչ միայն զգալիորեն կնվազեցնի Գազպրոմի
դիրքերը եվրոպական, մասնավորապես իտալական և բուլղարական շուկաներում, այլև արդեն նվազեցրել է Թուրքիայի կողմից ռուսական գազի
վաճառքի ծավալները թուրքական շուկայում:
ԱՄՆ-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական հակամարտության մեջ առանձին դիտարկման առարկա է էներգետիկ քաղաքականությունը2: Մինչ
2008 թվականը, ԱՄՆ-ն փորձում էր Նաբուկո ծրագրի գործարկմամբ
շրջանցել Ռուսաստանը և թուլացնել եվրոպաական երկրների կախվաEugene Rumer, Richard Sokolsky: U.S. policy toward the South Caucasus: Take three// Carnegie
endowment for international peace, Washington, 2017.
2 Vicken Cheterian: Little Wars and a Great Game: Local Conflicts and International Competition
in the Caucasus//Swiss Peace Foundation, Institute for Conflict Resolution, Berne, July 2001,
1

ISBN 3-908230-45-4, p 59.
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ծությունը ռուսական գազից, հատկապես այն բանից հետո, երբ Ուկրաինա- ՌԴ հարաբերությունների լարման հետևանքով եվրոպական շուկան
անընդհատ կանգնում էր գազի մատակարարման խնդրի առջև, ինչպես
նաև, Միջին Ասիայի երկրներում թուլացնել Ռուսասատանի ազդեցությունը: Սակայն, հաշվի առնելով ծրագրի ծախսատարությունը և համեմատած
ռուսական գազի ծավալների հետ՝ Նաբուկոյով գազի արտահանման ծավալների նվազ քանակությունը, ինչպես նաև հետագայում <<թուրքական
հոսքի>> 1կառուցումը, այդ ծրագիրը սառեցվեց: Այժմ ԱՄՆ-ն փորձում է
սանկցիաների միջոցով սառեցնել դեպի Եվրոպա ռուս-թուրքական մեկ այլ
գազային ծրագրի՝ Հյուսիսային հոսքի շահագործումը՝ նշելով, որ դրա
նպատակն է Ուկրաինայի տնտեսության կործանումը՝ այն շրջանցելու միջոցով, և դա կհանգեցնի ռուսական գազից Եվրոպայի առավել կախվածության: ԱՄՆ-ն փորձում է, հաշտեցնելով կովկասյան երեք երկրներին՝
նրանց ազատել ՌԴ կախումից և Կովկասը դարձնել անվտանգ էներգետիկ
գոտի: Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման նպատակը
հենց դա էր. Հայաստանը չշրջանցելով՝ անվտանգ ճանապարհների ստեղծումը կովկասյան տարածաշրջանում: Սակայն, Գյուլի հեռանալով և Էրդողանի իշխանության ամրապնդմամբ, հայ-թուրքական հաշտեցումը նորից
սկսեց կապվել ղարաբաղյան խնդրի հետ, և այդ արձանագրությունները
մնացին թղթի վրա: Մյուս կողմից, օգոստոսյան պատերազմը ցույց տվեց,
որ Վրաստանի տարածքը չի կարող անվտանգ լինել էներգակիրների համար, և Ռուսաստանը միշտ կարող է հարվածի տակ դնել Վրաստանի տարածքով անցնող ցանկացած էներգետիկ ճանապարհ:
2000-ականներից սկսած Ռուսաստանը սկսեց վարել առավել ագրեսիվ քաղաքականություն. մասնավորապես 2008թ. օգոստոսյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ չէ զիջել իր դիրքերը և
հեռանալ տարածաշրջանից: Դա հասկանալի է, քանի որ Ռուսաստանը
կարելի է արդարացիորեն համարել Կովկասյան երկիր. ՌԴ կազմի մեջ
մտնող Հյուսիսային Կովկասը տարածքով ավելի մեծ է, քան Կովկասի երեք երկրները միասին վերցված, և ցանկացած նոր իրողություն Կովկասում իր ուղղակի ազդեցությունն է ունենալու Ռուսաստանի անվտանգության և ազգային շահերի վրա2: Որոշ վերլուծաբաններ դա կապում են
Պուտինի անձնական բնութագրի հետ, մյուսները նշում են, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր շահերը կամ ցանկանում է դառնալ գերտերություն:
Gerhard Mangott: EU Gas Supplies Security: Russian and EU Perspectives, the Role of the Caspian, the Middle East and the Maghreb Countries//The Vienna institute for international economic
studies,2010.
2 Ronald Grigor Suny: The pawn of great powers: The East–West competition for Caucasia
//Journal of Eurasian Studies 1 (2010) 10–25, p.10, Michigan
1
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Սակայն մի բան պարզ է. Ռուսաստանը գերտերություն է, տարածքով ամենամեծ երկիրը աշխարհում, ատոմային զենքի տիրապետող, ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, աշխարհում 11-րդ տնտեսությունը և ունի իր ուրույն շահերը տարբեր տարածաշրջաններում: Բայդենի
վարչակազմի իշանության գալուց հետո Ազգային Անվտանգության ստրատեգիական ուղեցույցում ԱՄՆ-ն՝ ՌԴ քաղաքականությունը միջազգային
ասպարեզում որակել է դեստրուկտիվ և նշել, որ ՌԴ-ն նպատակ ունի ընդլայնել իր ազդեցության գոտիները աշխարհում: ԱՄՆ կողմից Կոսովոյի
ճանաչումը, գունավոր հեղափոխությունները Ուկրաինայում, Վրաստանում, Ղրղզստանում, իշխանափոխությունները Մոլդովայում և Հայաստանում , ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, ստիպում է Ռուսաստանին վարել առավել ագրեսիվ քաղաքականություն: Իր Մյունխենյան ելույթում Պուտինը նշեց, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է ստեղծել միաբևեռ
աշխարհ, և Ռուսաստանը դա թույլ չի տա: ՌԴ աշխարհաքաղաքական
հիմնական շահերը կարելի է բաժանել հետևյալ ուղղությունների1
1. Արևմտյան սահմանների ուղղություն՝ Բալթյան երկրներ, ՈՒկրաինա, Վրաստան. այս երկրները առավեապեսլ ձգտում են դեպի արևմուտք և թշնամական են տրամադրված ՌԴ-ի նկատմամբ:
2. Մոտակա սահմանների ուղղություն. Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Տաջիկստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Մոլդովա. վերջիններս առավել բարեկամական հարաբերություններ ունեն
ՌԴ-ի հետ:
Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի համար համարվում է կենսական նշանակության գոտի, քանի որ ՌԴ-ն, առանց չափազանցության,
կարելի է համարել կովկասյան երկիր. ՌԴ-ում բռնկված էթնիկ կոնֆլիկտները սերտորեն կապված են Հարավային Կովկասում հակամարտությունների հետ: Վրաց-օսեթական հակամարտությունը մեծ ազդեցություն
ունեցավ օս-ինգուշական հակամարտության վրա Հյուսիսային Օսիայում,
վրաց-աբխազական կոնֆլիկտը իր ազդեցությունը ունեցավ չերքեզ բնակչության ինքնության քաղաքականության վրա, իսկ անվտանգային միջավայրը Չեչնիայում և Դաղստանում սերտորեն կապված է վրացական
Պանկինսկի կիրճի հետ2: Բացի այդ, քանի որ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը
ունեն ընդհանուր սահման, նրանք ունեն այդ սահմաններով բաժանված
երկու էթնիկ՝ լեզգին և ավար խմբերի խնդիր: Այսպիսով, Ռուսաստանը

A. Cordesman: U.S. Competition with China and Russia. The crisis-driven need to change U.S.
strategy// June 15, 2020, p.28 , Washington.
2 S. Markedonov: Russia and the conflicts in the South Caucasus: main approaches, problems, and
prospects, , p.24,// Journal of Conflict Transformation, Caucasus Edition Volume 3, Issue 2, 2018.
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նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում, չի կարող անմասն մնալ Կովկասի
էթնիկ հակամարտություններից:
Պատմականորեն Ռուսաստանը առավել սերտ հարաբերություներ
է ունեցել հարավկովկասյան երկրների հետ և զգալիորեն ներգրավված է
այնտեղ ինչպես ռազմական, այնպես էլ տնտեսական առումով: Ցանկության դեպքում, ՌԴ-ն կարող է զգալի վնաս հասցնել այդ երկրների տնտեսություններին՝ օգտագործելով տրանսպորտային ճանապարհները, ինչպես նաև այդտեղ իր ներդրումների գերակշռությունը: Իսկ Հայաստանի
դեպքում, բացի ռազմական ներկայությունից և ղարաբաղյան երկրորդ
պատերազմից հետո ՀՀ սահմանները և Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը փաստացի ապահովումելու իրողությունից, ՌԴ-ի ձեռքում
են գտնվում ՀՀ կարևորագույն ենթակառուցվածքները: Հետաքրիքիր է, որ
հարավկովկասյան երեք կոնֆլիկտներում էլ Ռուսաստանը որդեգրել է
տարբեր քաղաքականություն, և բոլոր կողմերը ՌԴ-ից ունեն տարբեր
սպասումներ. Վրաստանը մինչ 2008 թվականը մասնակցում էր Ռուսաստանի միջնորդությամբ աբխազ-օսեթական բանակցություններին՝ սպասելով որ Ռուսաստանը կառաջնորդվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով: Ադրբեջանը նույնպես ՌԴ հետ շփումներում արծարծում
է տարածքային ամբողջականության խնդիրը՝ տողատակերում ՌԴ-ին
մեղադրելով Հայաստանի վրա բավարար ճնշում չգործադրելու մեջ և շահարկում է ԵՏՄ մտնելու հարցը՝ այն կապելով ղարաբաղյան խնդրի հետ
և փորձելով զիջումներ ստանալ Ռուսաստանից: Հայաստանը՝ լինելով
ՌԴ ռազմավարական գրեթե միակ դաշնակիցը աշխարհում, հույս է փայփայում, որ ՌԴ-ն կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը և կպաշտպանի իր անվտանգությունը՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայի դեպքում: Աբխազիայի իշխանությունները, հասկանալով, որ ՌԴ-ն հանդիսանում է իր անվտանգության երաշխավորը, կողմ են արտահայտվում վերջինիս հետ ռազմավարական համագործակցության խորացմանը, սակայն ցանկանում են պահպանել իրենց անկախությունը: Վերջերս Աբխազիայում առաջացած դժգոհությունները՝ կապված ՌԴ խոստացված, բայց չիրականացված Աբխազիայի
տնտեսության ծաղկման, ինչպես նաև ռուսական որոշ կազմակերպությունների ներգրավմամբ կոռուպցիոն սխեմաների հետ, ցույց են տալիս,
որ Աբխազիան ցանկանում է լինել ինքնուրույն միավոր՝ չձուլվելով և չդառնալով ՌԴ կցորդը, սակայն պահպանել Ռուսաստանի պրոտեկտորատը: Ի տարբերություն Աբխազիայի, Հարավային Օսիան ցանկանում է
վերամիավորվել Հյուսիսային Օսիայում իր եղբայրների հետ և ավելի խորը ինտեգրման կողմանկից է: Հատկանշական է նաև, որ եթե ՌԴ-ն ճանաչում է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, Լեռնային
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Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանը որդեգրել է այլ քաղաքականություն:
Ավելին, Մոսկվան բացահայտ հայտարարում է Ադրբեջանի տարածքային
ամբողջականությունը ճանաչելու մասին՝ նշելով, որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել ԼՂ անկախությունը՝ միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ
այդ քայլը փաստացի կնշանակեր բանակցային գործընթացից Հայաստանի դուրս գալը: Ի հակադրումն դրան, ԱՄՆ-ն հայտարարում է, որ ճանաչում է Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը՝ Ղրիմի, Արևելյան Ուկրաինայի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի կոնֆլիկտների պարագայում, սակայն Ղարաբաղի հարցում ավելի
ճկուն քաղաքակականություն է վարում՝ իհարկե պայմանավորված նաև
այդ կոնֆլիկտներում Ռուսաստանի դերով: Ելնելով վերոնշյալից՝ՌԴ-ի
համար դժվար է տարածաշրջանում վարել համակարգված քաղաքականություն: Ռուսաստանը ընտրել է այս կոնֆլիկտների սառեցման ճանապարհը՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով միջնորդի դերը և ազդեցության լծակներ ունենալով այդ երկրների վրա: Սակայն կոնֆլիկտի կողմերը
նույնպես հասկանում են, որ հակամարտությունները ընդամենը սառեցվում են և հաճախ օգտագործվում հենց իրենց դեմ, ուստի նրանք փորձում
են փնտրել նոր շահագրգիռ կողմեր՝ հանձինս Թուրքիայի, Իրանի, ԱՄՆ և
ԵՄ՝ այլ հարթակներում իրենց շահերը սպասարկելու համար: 2003 թվականի վարդերի հեղափոխությունից հետո Վրաստանը սկսեց ձգտել
ՆԱՏՕ անդամակցության, Ադրբեջանը Թուրքիայի դրդմամբ միշտ էլ ցանկացել է ավելի սերտացնել իր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, իսկ
Հայաստանը կովկասյան մյուս երկրների հետ ՆԱՏՕ-ի <<Համագործակցություն հանուն խաղաղության>> ծրագրի անդամ է1 և դրա շրջանակներում փոքրաթիվ զորամիավորումներ ուներ Կոսովոյում և Իրաքում: Չնայած նախկինում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հավաստիացումենրին, որ Հայաստանը չի ցանկանում դառնալ ՆԱՏՕ անդամ, Ռուսաստանը, Վրաստանը կորցնելուց հետո, չի ցանկանում կորցնել նաև
Ադրբեջանը, իսկ հետագայում՝ հնարավոր է նաև Հայաստանը: Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ԱՄՆ դեսպանի այն հայտարարությունները, որ ԱՄՆ-ն կարող է Հայաստանին առավել զգալի ռազմական աջակցություն ցույց տալ, սակայն ՀԱՊԿ անդամակցությունը սահմանափակում է դա, անկասկած լուրջ ազդակ է Ռուսաստանին՝ հետագայում Հայաստանի կողմնորոշման հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ՝ հատկապես հաշվի առնելով ռուս-թուրքական վերջին մերձեցման և
ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում ռուսական ամենևին ոչ դաշնակFiona Hill: The Caucasus and Central Asia: How the United States and its allies can stave off a
crisis//2001, Brookings, Washington.
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ցային քաղաքականությունը: Դրանով է պայմանավորված նաև Սյունիքի
տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների և գերիների հարցի ամեն կերպ
ձգձգումը՝ ցույց տալու համար Հայաստանին, որ իր անվտանգության
միակ երաշխավորը Ռուսաստանն է: Իր հերթին Արևմուտքը, գիտակցելով դա, փորձում է ներգրավվել գերիների հարցի լուծման մեջ՝ դեռևս
սահմանափակվելով ԵՄ հայտարարությունների և Եվրոխորհրդի կոչերի
տեսքով, ինչպես նաև ՀՀ սահմանների վերաբերյալ Ադրբեջանի ոտնձգություններին արձագանքելով, ինչը ցույց է տալիս, որ Արևմուտքը փորձում է առավել ակտիվ ներգրավվել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձություններին: Մյուս կողմից, ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը փաստացի ազդակ էր Թուրքիային՝ հեռու մնալ
ղարաբաղյան կոնֆլիկտում ակտիվ դերից՝ որպես հայերի հանդեպ արդեն մեկ անգամ ցեղասպանություն իրականացրած երկիր, և ի չիք դարձրեց Թուրքիայի նկրտումները՝ ներառվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում՝ որպես
անկողմնակալ համանախագահ: ԱՄՆ դեսպանի վերջին այցը Մեղրի
նաև ազդակ հանդիսացավ Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար, որ Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկրտումները, հնարավոր է, հանկարծակի
հակազդեցություն առաջ բերի Արևմուտքի կողմից, և պետք չէ հիմնվել
միայն ռուսական կողմի հետ գործակցության վրա:
Կարելի է շարունակել թվարկել այն բոլոր գործոնները, որոնք նպասում են ԱՄՆ-ՌԴ շահերի բախմանը տարածաշրջանում, ինչպես նաև
խանգարում նրանց գործակցությանը՝ հարավկովկասյան հակամարտությունների լուծման խնդրում: Սակայն մի բան ակներև է. այս մրցավազքում և անընդհատ փոխվող իրավիճակում Կովկասի երկրները դատապարտված են բալանսավորել իրենց քաղաքականությունը երկու գերտերությունների միջև՝ փորձելով զոհ չգնալ նրանց աշխարհաքաղաքական նկրտումներին1:
Лилит Даллакян, Столкновение интересов РФ и США на Южном
Кавказе - В статье сделана попытка представить развитие и изменение
геополитических интересов РФ и США на Южном Кавказе, конкуренция в
сфере безопастности, энергетических и экономических отраслях, а также
новые гибридные методы ведения войн. Особое внимание уделено двум
событиям, изменившим расклад сил, а также национальные интересы двух
держав в этом регионе: августовский конфликт между Грузией и Россией и
вторая карабахская война. Представлены методы взаимодействий США и

Licínia Simão and Maria Raquel Freire : The EUs neighborhood policy and the South Caucasus:
Unfolding new patterns of cooperation, //2008, Caucasian review of international affairs, Germany.
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России с тремя южно-кавказскими республиками, проблемы и перспективы развитий отношений между ними в контексте последних событий.
Lilit Dallakyan, Clash of interests of the Russian Federation and the United
States in the South Caucasus - The article attempts to present the development
and changes in the geopolitical interests of the Russian Federation and the
United States in the South Caucasus, competition in the field of security, energy
and economic sectors, as well as new hybrid methods of warfare. Special attention is paid to two events that changed the alignment of forces, as well as the
national interests of the two powers in this region: the August conflict between
Georgia and Russia and the second Karabakh war. Methods of interaction between the United States and Russia with the three South Caucasian republics,
problems and prospects for the development of relations between them in the
context of recent events are presented.
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ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԱՆՏԵՍՈՒՄԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ
ԳԱՌՆԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
Բանալի բառեր - Ադրբեջան, նախագահական ընտրություններ, ճնշումներ, խախտում, ընդդիմություն:
21-րդ դարում ընտրությունները դարձել են պետության շարունակակության առողջացման ամենակարևոր տարրերից մեկը: Դրանք գոյություն
են ունեցել հին դարերում ու հասել մինչև մեր օրերը, մաս կազմել հասարակությունների ձևավորման ու կայացման հարցում: Մարդիկ, հաշվի
նստելով տվյալ իրականության՝ ժամանակաշրջանի հետ, ընտրել են առաջնորդ ու հույս կապել պետական իշխանության հետ: Սակայն արդեն
մեր օրերում հաճախ ենք հանդիպում այնպիսի դեպքերի, երբ ընդդիմությանը վերագրելով տարատեսական անօրինակություններ՝ նրանց քաղաքական դաշտից մեկուսացնելու փորձ է արվում: Այդ փորձերն ուղեկցվում
են ինչպես ձերբակալություններով ու շինծու քրեական գործերով, այնպես
էլ կամարտահայտման ու խոսքի ազատության սահամանփակումներով:
Ինչ վերաբերվում է «ընտրություն» բառին, ապա նշենք, որ այն ունի
հին հունական և հին հռոմոկան ձագումնաբանություն: Այն արտահայտվել է ինչպես Սուրբ Հռոմեական կայսեր ընտրելու, այնպես էլ Հռոմի Պապ
ընտրելու ձևով1: Օրինակ, ընտրությունների անցկացման տեսակներից է
Հնդկաստանում ղեկավարների ընտրությունները:
Հնդկաստանի բրոնզե կամ Վեդական դարաշրջանում գանայի (տոհմական միություն) Ռաջան (ղեկավարը), ընտրվում էր գանայի կողմից:
Ռաջան պատկանում էր ազնվական Կշատրիա վառնային (զինվորականների կաստա) և, որպես կանոն, նախորդ Ռաջայի որդին էր: Այնուամենայնիվ, վերջինիս ընտրություններում գանայի անդամների ձայնն էր որոշիչ2:
Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ դեռևս հին դարերում, չնայած
այն հանգամանքին, որ հասարակությունում բավարար զարգացած չի եղել ընտրությունների ինստիտուտը, այնուամենայնիվ, մարդիկ կարողացել են իրենց համայնքում կազմակերպել առաջնորդի ընտրությունը: Վերջիններս անգամ դիմել են ընտրությունների այնպիսի ձևին, ինչպես, օրինակ, Հնդկաստանում ընտրությունների անցկացումը տերևների միջոցով
https://www.britannica.com/topic/election-political-science, “History Of Elections”, հասանելի
է 09.03.2020, ժամը 11:54:
2 Robinson E., “The First Democracies: Early Popular Government Outside Athens”, Germany,
1997, p.22.
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անցկացնելն էր: Օրինակ, Չոլայի կայսրությունում դեռևս 920թ. Ութիրամուրում (ներկայիս Տամիլ Նադու) գյուղի հանձնաժողովի անդամների
ընտրության համար արմավենու տերևներ էին օգտագործվում: Տերևները,
որոնց վրա գրված էին թեկնածուների անուններ, դրվում էին կավե ամանի մեջ: Հանձնաժողովի անդամներին ընտրելու համար մի երիտասարդ
տղայի խնդրում էին հանել այնքան տերևներ, որքան առկա էին հասանելի պաշտոններ1:
Ընտրությունների անցկացման ձևերից է եղել նաև Օստրակիզմը:
Մի կողմ դնելով այն, որ օստրակիզմի միջոցով չէին ընտորւմ առաջնորդի,
քննարկենք այն, թե ինչ էր օստրակիզմը, ինչպես էր այն իրականացվում և
ինչ կապ ունի ընտրությունների հետ: Օստրակիզմն իր գործածությունը
ստացել է Հին Աթենքում, որտեղ ժողովրդական ժողովի որոշումով առանձին քաղաքացիների, որոնք վտանգ էին հանդիսանում երկրկի համար, 10
տարով վտարվում էին քաղաքից։ Մի կողմ թողելով այն, որ սա ժամանակին իր մեջ կրել է քաղաքական հետապնդման տարեր և դարձել է քաղաքական պայքարի միջոց, կարևոր է ընդգծել այն, թե ինչպես էին ընտրում
քաղաքի համար վտանգավոր անձանց ու նրանց վտարում քաղաքից:
Օստրակիզմն աթենքյան դեմոկրատական համակարգի հատուկ ինստիտուտներից մեկն էր: Կրելով ավելի շուտ քաղաքական, քան իրավաբանական բնույթ՝ այն կիրառվում էր աթենացու նկատմամբ՝ երկրից վտարելու նպատակով` առանց նրան դատական պրոցեսի ենթարկելու2: Ժողովրդական ժողովն ամեն տարի որոշում էր՝ օստրակիզմ լինելո՞ւ է, թե՞
ոչ: Եթե որոշվում էր, որ լինելու է օստրակիզմ, ապա անձի լոյալությունը
պետության և ժողովրդի նկատմամբ քննարկման էր դրվում ու քննադատության ենթարկվում, որին մասնակցում էին վեց հազար մարդ: Խեցիների վրա գրվում էր այն անձի կամ անձանց անունները, ում ժողովուրդը
ցանկանում էր օստրակել` այսինքն վտարել: Անձը, ով ավելի շատ էր
ձայն հավաքվում, վտարվում էր երկրից 10 տարի ժամկետով: Ի դեպ,
օստրակիզմի են ենթարկվել ինչպես սովորական քաղաքացիները, այնպես էլ դիվանագետեր, քաղաքական գործիչներ, անգամ առաջնորդներ:
Հիմք ընդունելով վերը թվարկվածները՝ կարելի է միանշանակ
պնդել, որ դեռևս հին դարերում տարբեր քաղաքակրթություններ մեծ
կարևորությամբ են վերաբերվել ընտրություններին: Մի տեղ դրանք արտահայտվել են ղեկավար կամ առաջնորդ ընտրելով, մեկ այլ տեղ՝ ընտրությունների միջոցով պետության անվտանգությունը ու կայունությունը

Agnihotri V., “Indian History”, New Dehli, 2010, p. 62
https://archive.168.am/articles/26238, «Հելլադայի դիվանագիտական որոգայթները. Հայացք
XXI դարից», հասանելի է11.03.2020, ժամը 12:42:
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ապահովելով: Ընտրությունների գործընթացում կարևոր տեղ է գրավում
նաև դրա ընկալումն ու դրանից բխող հետևանքները:
Ընտրությունների անցկացումը հին դարերից մինչև մեր օրեր տարբեր փոփոխությունների են ենթարկվել: Այսօր ամբողջ աշխարհում գործում են ընտրություններ (եթե հաշվի չառնենք չզարգացած երկրները), ու
դրանց արդյունքներից ելնելով՝ տարբեր պետություններ ունենում կամ
չեն ունենում դրական տեղաշարժ կառավարման համակարգում: Ճիշտ է,
այսօր ընտրությունների անցկացման նկատմամբ գոյություն ունի թերահավատ մոտեցում, սակայն չպետք է մոռանալ դրա դերի ու կարևորության մասին:
Ժողովրդավարական համակարգում պետական իշխանությունը
բխում է հասարակության համաձայնությունից, որտեղ մարդիկ կարող են
լեգիտիմ եղանակով փոփոխել կամ վերընտրել կառավարությանը: Իսկ
ժողովրդավարական լինելու համար երկիրը պետք է ունենա ընտրություններ, որտեղ թեկնածուների քանակը և կուսակցությունները պետք է
մրցեն միմյանց հետ և ձայները արդար կերպով հաշվարկվեն, ինչի արդյունքում էլ քվեարկության հաշվարկի արդյունքները կարտահայտեն
հանրային կամքի դրսևորումը1: Ավելին, ընտրություններն այն հիմնական
գործիքներից է, որը պարտադրում է քաղաքականություն մշակողներին
հաշվի նստել հանրային շահի հետ: Այս առիթով ԱՄՆ-ի 32-րդ նախագահ
Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտն է ասել. «Ընտրություններին մասնակցությունը ժողովրդավարության արյան շրջանառությունն է. այն ընդգրկում է
բազամաթիվ մարդկանց բազմաքանակ գործողությունների մեջ տարբեր
ժամանակային շրջաններում2»:
Այլ կերպ ասած՝ ընտրությունը քաղաքական համակարգի, պաշտոնատար անձանց և քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման մեխանիզմ է3: Այսպիսով, ընտրությունները հասարակության մեջ կոլեկտիվ որոշումների կայացման գործընթացների ձևեր են, որոնցում ընտրողները
որոշում են, թե որ կուսակցությունը կամ թեկնածուն է ստանձնում հանրային գործերի կառավարման պատասխանատվությունը4:
Ընտրությունները՝ որպես պետության առողջացմանն ու զարգացմանը միտված գործառույթ, չեն կարող դրական ազդեցություն ունենալ, եթե վերջինս չի իրականցվում ազատ ու արդար սկզբունքով: Ազատ ու արդար ընտրություններն այն ժողովրդավարական համակարգի հետևանքներից մեկն է, որի միջոցով մարդիկ կարող են արդյունավետ դեր ունենալ
Kiani A., Sartipi H., “Functions of Election in a Democratic System”, 2016, India, p. 25
Šiber I., “Interest in Elections and Electoral Participation”, 2004, Croatia, p.4
3 Khosravi H., “Fundamental Rights 1”, Tehran, 2014, p. 196
4 Rose, Richard, and others International “Encyclopedia of Elections”, London, 2000, p. 36
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քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման, հասարակության մեջ քաղաքական համերաշխության հաստատման, օրենքների մշակման և առհասարակ պետական կառուցվածքի ձևավորման մեջ: Սխալ է նաև այն
ընկալումը, որ ազատ ու արդար ընտրությունները պետք է կամ պարտադիր կրում են դրական փոփոխություններ և պետք է ապահովեն երկրի
բարեկեցությունը: Այլ կերպ ասած՝ ազատ և արդար ընտրությունները
ընդլայնում են մարդկանց կամարտահայտումը և հնարավորություն ընձեռում նոր քաղաքական ուժի համար: Սակայն լինում են դեպքեր, երբ
այն իշխանությունները, որոնք ազատ և արդար ընտրությունների հիման
վրա են ձևավորվում՝ կարող են չարդարացնել ժողորդի սպասելիքները,
լինեն կոռումպացված ու անհեռատես:
Այստեղ կարևորն այն է, որ ազատ և արդար ընտրությունները ժողովրդավարական համակարգը կայունացնելու և համախմբելու գործիք
են և ինքնին ապահովում են ժողովրդավարության այլ գործոններն ու հիմունքները: Սա նշանակում է, որ ազատությունը ոչ միայն իդեալական է,
այլև իրական փորձ է, որի իրացման օրինակներից մեկը ընտրության ազատությունն է1:
Միջխորհրդարանական խորհուրդ2 կազմակերպության կողմից ազատ ու արդար ընտրությունները մեկնաբանվում են վերջիններիս կողմից 1994թ. ընդունված հռչակագրում3.
Ցանկացած պետությունում կառավարության իրավասությունը կարող է բխել միայն ժողովրդի կամքից, ինչպես արտահայտվում է իրական,
ազատ և արդար ընտրություններում, որոնք անցկացվում են կանոնավոր
ընդմիջումներով՝ համընդհանուր, հավասար և գաղտնի ընտրական իրավունքի հիման վրա:
Ազատ ու արդար ընտրություններն իրենց մեկնաբանումն են գտել
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի
«Ընտրությունների համատեքստում մարդու իրավունքների մոնիտորինգ»
զեկույցում4: Այստեղ դրանք՝ «ազատ» և «արդար» տերմիները առանձին

Kiani A., Sartipi H., “Functions of Election in a Democratic System”,2016, India, p.23
Միջխորհրդարանական միությունը խորհրդարանների միջազգային կազմակերպությունն է, որըհիմնադրվելէ 1889թ.: Միությունը խթանում է խորհրդարանական երկխոսությունը, աշխատում է գլոբալ խաղաղության և համագործակցության, ինչպես նաև ներկայացուցչական ժողովրդավարություն հաստատելու համար: Պաշտոնական կայք՝
http://www.ipu.org/english/home.htm, հասանելի է16.03.2020, ժամը 13:33:
3 http://archive.ipu.org/cnl-e/154-free.htm, “Declaration on criteria for free and fair elections”,
հասանելի է16.03.2020, ժամը 14:15:
4 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter23-MHRM.pdf, “Monitoring human
rights in the context of elections”, հասանելի է16.03.2020, ժամը 14:23:
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են մեկնաբանվել, որով փորձ է արվել դրանցից յուրաքանչյուրի կարևորությունը ընդգծել.
Ազատ.1 բոլոր քաղաքացիները պետք է օգտվեն իրենց հիմնական իրավունքներից և պետք է կարողանան իրենց քվեն հանձնել առանց ահաբեկվելու, բռնության կամ վարչական միջամտության: Թեկնածուները
պետք է ազատ լինեն իրենց տեսակետները ներկայացնելու, իսկ ընտրողները պետք է կարողանան ազատորեն ներգրավվել նախընտրական քարոզարշավներում և ծանոթանալ տարբեր թեկնածուների տեսակետներին: Լրատվամիջոցները պետք է կարողանան լուսաբանել ընտրարշավները ազատ, առանց միջամտության կամ իշխանությունների կողմից կիրառվող անխոհեմ սահմանափակումների:
Արդար.2 ընտրական գործընթացին մասնակցող բոլոր մասնակիցները պետք է արժանան հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունքի իշխանության կողմից և նույնը լինեն օրենքին հանդեպ: Սա ենթադրում է
հավասար բաշխել հանրային ռեսուրսները, ընտրական գործընթացները
զերծ պահել ընտրակեղծիքներից և թեկնածուների ու ընտրողների հասանելիությունը ապահովել բողոքների արդյունավետ բավարարմանը, այդ
թվում `անկախ դատական համակարգի միջոցով: Թեկնածուները, որոնք
կստանան ընտրվելու համար անհրաժեշտ քանակով քվեները պետք է
համապատասխանաբար զբաղեցնեն իրենց պաշտոնները:
Ընտրության ազատության իրացումը ուղիղ կապ ունի նաև կարծիքի ազատության իրացման և ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու հետ: Այստեղ տեղին է նշել, որ կարծիքի ազատությունը պաշպանվում է ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 3-րդ մասի 19-րդ հոդվածի 1-ին կետով3 (Դաշնագիրը
վավերացրել է ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը): Հոդվածում
մասնավորապես նշվում է, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի անարգել կերպով հավատարիմ մնալ իր կարծիքներին: Այսինքն, ընտրության ազատության համար հարկավոր է նախառաջ ազատ կարծիք հայտնել, այսինքն, եթե անձի մոտ որևէ իշխանություն կամ քաղաքական կուսակցություն չի վայելում վստահություն, ապա տվյալ անձը կարող է ազատ կարծիք արտահայտելով ունենալ ընտրության ազատության հնարավորություն: Սակայն շատ հաճախ խախտվում է մարդկանց խոսքի և
մտքի ազատ արտահայտելու իրավունքը, ինչպես նաև փորձ արվում
ճնշման միջոցով տեղեկություններ ստանալ ընդդիմության կողմից կազՆույն տեղում., էջ 8
The Office of the High Commissioner for Human Right, “Monitoring human rights in the
context of elections”, p. 8.
3 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, p. 11.
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մակերպվող ակցիանների մասին: Դրա վառ օրինակներից 2018թ. ապրիլի
13-ին1 Ադրբեջանի Ժողովրդի ճակատ կուսակցության (Այսուհետ՝ ԱԱԺԿ)
6 երիտասարադ ակտիվիստների ձերբակալումն էր: Այս կապակցությամբ ԱԱԺԿ Մեջլիսի ղեկավար Նուրեդդին Մեմեդլին նշել էր, որ սրանք
քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալություններ են, գլխավոր
պատճառը, ըստ Մեմեդլիի եղել է այն, որ այս երիտասարդները զբաղվել
են հավաքի նախապատրաստմամբ:
Ի հավելումն, նշենք, որ 2018թ. ապրիլի 11-ին տեղի էր ունեցել վաղ
նախագահական ընտրություններ, որի անցկացման ու դրա արդյունքների հետ համաձայն չէին ընդդիմադիր դաշտի մի շարք կուսակցություններ: Այդ կապակցությամբ ԱԱԺԿ-ն և Մուսավաթ կուսակցությունը նույն
թվականի ապրիլի 14-ին2 Յասամալ շրջանում հավաք էին կազմակերպել:
Ավելի ուշ Մեմեդլին Կավկազսկիյ Ուզել (Кавказский узел) պարբերականին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ բացի 6 ակտիվիստներից
ձերբակալվել են նաև տասնյակ այլ ակտիվիստներ: Նրանց կանչել են ոստիկանություն ու սպառնացել հետևանքներով, ցուցում տվել չգնալ հավաքի: Նա նաև նշել է, որ իրենց ակտիվիստներից ևս երկուսը շարունակում են մնալ վարչական կալանքի տակ: Նրանք ձերբակալվել էին մարտի
31-ին տեղի ունեցած հավաքի նախօրեին և 30 օրով կալանավորվել3:
Կարծում ենք, որ նման դեպքերը ընդգծում են Ադրբեջանի վարչակարգի ապօրիությունները: Երիտասարդներին ոչ միայն զրկել են իրենց
քաղաքական գործնեություն իրականացնելուց, այլև սահմանափակել
նրանց կարծիքը, որը արտահայտվում էր հավաք կազմակերպելու ու
դրան մասնակցելու գործընթացով:
Միջազագային կառույցները, ինչպես օրինակ ՄԱԿ-ը, Եվրոպայի
Խորհուրդը, կոչված են հետամուտ լինելու իրենց անդամ երկրներում օրենքի գերակայության առկայությանը, մարդու իրավունքների լիակատար պահպանմանը և այլ իրավական դրույթների կատարմանը:
Ընտրությունների ժամանակահատվածում առանձնահատուկ նշանակություն ունի ինչպես խոսքի, այնպես էլ տեղեկատվության, հավաքների ազատությունները: Ի լրումն Մարդու իրավունքներ համընդհանուր
հռչակագիրի՝ տեղին կլինի մեջբերել Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը: Փաստաթղթի 3-րդ մասի 25-րդ

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/319146/, “Шесть активистов ПНФА арестованы накануне
митинга в Азербайджане”, հասանելի է ՝ 16.03.2020, ժամը 14:51:
2 https://novator.az/2018/04/14/muxalif%C9%99tin-14-aprel-mitinqi/, “Müxalifetin 14 aprel mitinqi”, հասանելի է ՝ 16.03.2020, ժամը 15:08:
3 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/319146/, “Шесть активистов ПНФА арестованы накануне
митинга в Азербайджане”, հասանելի է ՝ 16.03.2020, ժամը 15:00:
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հոդվածը1 «ա» կետով նույնպես անդրադարձ է կատարել քաղաքացու
ընտրությաննների մասնակցելուն, նշելով, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի
իրավունք ունի և հնարավորություն առանց անհիմն սահմանափակումների մասնակցել հասարակական գործերի վարմանը ՝ ուղղակիորեն կամ
ազատորեն ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով: Ավելին, 25-րդ հոդվածի «բ»2 կետում նշվում է, որ պետք է իրավունք և հնարավորություն ունենա նաև քվեարկել և ընտրվել իսկական պարբերական ընտրություններում, որոնք անց են կացվում համընդհանուր և հավասար ընտրական իրավունքի հիման վրա, գաղտնի քվեարկությամբ և ապահովում են ընտրողների կամքի ազատ արտահայտումը:
Ազատ ընտրությունների անցկացման կարևորությունից անմաս չի
մնացել նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան3:
Կոնվենցիան ապահովում է կյանքի, ընտանեկան կյանքի, արդար
դատավարության, խոսքի ազատության, կրոնի և խղճի իրավունքը: Այն
նաև արգելում է խոշտանգումները, դաժան և նվաստացնող վերաբերմունքն ու պատիժը, հարկադիր աշխատանքը և կամայական կալանքը4:
Կոնվեցիան ակտիվ գործածվում է Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի կողից: Դատարանն այն եզակի կառույցներից է, որն ամբողջովին ստանձնել է ապահովել մարդու իրավունքներին պաշտպանության
հանձնառությունը: Դրա վառ ապացույցը տարեկան տասնյակ հազարավոր դատական որոշումների կայացում է, որոնք բխում են մարդու իրավունքների պաշտպանության և դրանց ապահովման կարևորությունից:
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան առանձին ուշադրություն է դարձնում ազատ ընտրությունների անցկացման իրավունքին: Կոնվենացիայի 3-րդ հոդվածը5 սահմանում է, որ բարձր պայմանավորվող
կողմերը պարտավորվում են անցկացնել ազատ ընտրություններ՝ ողջամիտ պարբերականությամբ, գաղտնի քվեարկությամբ, այնպիսի պայմաններում, որոնք կապահովեն ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտումն
օրենսդիր իշխանություն ընտրելիս։
Փաստացի ստացվում է, որ միջազգային կառույցները մեծ կարևորություն են տալիս բուն ընտրություններին ու վերջինիս անցկացմանը:
Սակայն մեր օրերում ոչ բոլոր պետություններ են դրան կարևորություն
տալիս: Չնայած մի շարք միջազգային փաստաթղթերի, մասավորապես,
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, p. 13.
Նույն տեղում:
3 European convention on human rights, 1953.
4 https://www.humanrights.ch/en/standards/ce-treaties/echr/, “European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, հասանելի է 19.03.2020, ժամը 12:30
5 European convention on human rights, 1953, p 35.
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Մարդու իրավունքներ համընդհանուր հռչակագիրի, Քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և այլնի գոյության,
որոնք վավերացվել են տարբեր պետությունների կողմից, ընտրությունների բուն անցկացումը ուղղորդվում է բազում խախտումներով: Ավելին,
արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում ընդդիմություն համար՝ նրան
զրկելով ընտրությունների հավասար պայմաններում անցկացման հնարավորությունից: Դրանք արտահայտվում են տարբեր ձևորով՝ կամարտահայատման սահմանափակումով, մի քանի օրով ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներին կամ համակիրներին տարբեր առիթներով ձերբակալելով, տույժերի նշանակմամբ և այլն:
Չնայած ընտրություննրի կարևորության՝ մեր օրերում գոյություն
ունեն այնպիսի պետություններ, որոնք առաջնային է դիտում ոչ թե կառավարման համակարգի առողջացումը ու ժողովրդի շահը, այլ սեփական
աթոռի՝ պաշտոնի, պահպանումը: Դրա վառ օրինակը դիտարկել ենք
Ադրբեջանի օրինակով:
Ընտրությունների կազմակերման և դրա անցկացման ընթացքում
խախտումների մեծ «փորձ» ունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը: Դրա
մասին են վկայում քարոզարշավի ժամանակ արհեստական խոչընդոտների առաջացումը, ընտրախախտումները, բողոքի ակցիանների կոպիտ
սահմանափակումը, ոստիկանական ուժերի անհամաչափ ուժի կիրառումը և այլն: Սակայն իշխանությունը ոչ միշտ է կարողանում հասնել իր
նպատակին՝ բիրտ ուժի միջոցով լռեցնել իրենց քաղաքացիներին: Սրա
մասին է վկայում Ադրբեջանի քաղաքացի, «Ազատություն (Azadliq)» քաղաքական բլոկի, Ադրբեջանի Ազգային Ճակատ կուսակցության անդամի,
2005թ. նոյեմբերի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների
թեկնածուի՝ Նամաթ Ալիևի՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացրած դատական հայցը1: Համաձայն
դատական հայցի առարկայի՝ Նամաթ Ալիևն իր թեկնածություն է առաջ
քաշել №93 ընտրատեղամասում, որտեղ բացի վերջինիցս ևս 17 անձինք
են իրենց թեկնածությունը առաջադրել: Համաձայն Ադրբեջանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ)2՝ Նամաթը (այսուհետ՝ Հայցորդ) գրավել է երկրորդ հորիզոնականը՝ հավաքելով 2001 ձայն՝ իր տեղը
զիջելով Օրուջ Զահիդին (5816 ձայն): Հայցորդը 2005թ. նոյեմբերի 7 և 8-ին
բողոքներ է ներկայացրել ԿԸՀ, որում նա պնդել է3, որ Օրուջ Զահիդի
The European Court of Human Rights, “Namat Aliyev v. Azerbaijan Judgment”, Strasbourg, 2010.
http://www.msk.gov.az/az/elections/milli-meclise-seckiler/parlament-06-11-2005/536/, “Milli
Məclisə seçkilər - 06.11.2005”, հասանելի է՝20.03.2020, ժամը 14:32:
3 The European Court of Human Rights, “Namat Aliyev v. Azerbaijan Judgment”, Strasbourg,
2010, p. 2.
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կողմնակիցները (հիմնականում տարբեր տեսակի պետական պաշտոնյաներ) ահաբեկել են ընտրողներին և փորձել են ազդել տեղամասերում
ընտրողների ընտրության վրա, մի քանի ընտրատեղամասերում դիտորդները ոտնձգությունների են ենթարկվել ոստիկանության կողմից, եղել են
բազմակի քվեարկության և քվեատուփերի լցոնման դեպքեր և այլն: Հայցորդը, ի ապացույց իր խոսքերի, կցել է ավելի քան 30 հավատարմագրերի
բնօրինակներ, աուդիո ժապավեններ և այլ ապացույցներ, որոնք փաստում են բողոքելու խախտումների հատուկ դեպքերը:
Ուսումնասիրելով Նամաթ Ալիևի՝ ընդդեմ Ադրբեջանի որոշումը՝
նկատեցինք, որ ինչպես Նամաթն է հայտել, իրեն ԿԸՀ-ից ոչ մի պատասխան չեն տվել: Սակայն ինչպես որոշման մեջ է նշված ի պատասխան
Նամաթի՝ բողոքներն ուսումնասիրվել են ԿԸՀ-ի կողմից ու համաձայն
մոտ 20 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների
(այսուհետ՝ ՏԸՀ) պատասխանի՝ ոչ մի ընտրախախտում չի գրանցվել և
Հայտատուի կողմից բոլոր պնդումները կեղծ են1:
Որոշման մեջ առանձին բաժնում, որտեղ անդրադարձ է կատարվում ընրությունների ընթացքին, նշվում է, որ ընտրատեղամասերի բացման ճիշտ ընթացակարգերից լուրջ շեղումներ են գրանցվել՝ ներառյալ
քվեաթերթիկների ընդհանուր գումարը չհաստատելը: Այցելած ընտրատեղամասերի 14 տոկոսում դրանց բացումը գնահատվել է որպես «վատ»
կամ «շատ վատ», ընտրողների մատների թանաքի առկայությունը պատշաճ կերպով չի ստուգվել2: Ավելին, որոշ դեպքերում ձայների հաշվարկն
ընդհատվել է, և գործընթացը զգալիորեն հետաձգվել՝ օրենքի խախտմամբ: Որոշ դեպքերում արձանագրություններն ավարտի չեն հասցվել
դիտորդների ներկայությամբ3 և այլն:
Կարևոր է արձանագրել այն հանգամանքը, որ որոշման մեջ ընտրախախտման օրինակները նշված են մի քանի էջի սահմաններում: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշման մեջ նշել է, որ
խախտվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, եկել այն եզրահանգման, որ ընտրական հանձնաժողովների և դատարանների վարքագիծը և որոշումները ցույց են տվել, որ ոչ մի անկեղծ
մտահոգություն չկա Հայտատուի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքի պաշտպանության համար: Դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է 3 ամսվա ընթացքում Նամաթ Ալիևին վճարել 7,500 եվրո ոչ նյութական վնասի համար և 1,600 եվրո ծախսերի համար:
The European Court of Human Rights, “Namat Aliyev v. Azerbaijan Judgment”, Strasbourg,
2010, p. 4.
2 Նույն տեղում, էջ 17:
3 Նույն տեղում, էջ 18:
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ՄԻԵԴ-ը նմանօրինակ մեկ տասնյակից որոշումներ ընդունվել են:
Դրանք կապված են ինչպես բուն ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածուների իրենց հաղթանակից զրկելուն, այնպես էլ նրանց քաղաքական
պայքարից չեզոքացնելու հետ: Ուսումնասիրման առարկա ենք դարձրել
Հաջըլըն ընդդեմ Ադրբեջանի ՄԻԵԴ-ի որոշումը: Ինչպես նշված է «Դեպքի
հանգամանքներ» բաժնում, Հաջըլըն (Այսուհետ՝ Հայտատուն) հանդես
գալով որպես թեկնածու ընդդիմադիր «Ազատություն» դաշինքի կազմում
իր թեկնածություն էր գրանցել Ադրբեջանի 2005թ. խորհրդարանական
ընտրություններին մասնակցելու համար1: Արդյունքում, Հայտատուն
թեկնածությունը գրանցվել էր Զաքաթալաի №110 ընտրատարածքում:
Վերոնշյալ բաժնի 7-րդ կետում նշվում է. «ընտրատարածքում ընդհանուր
առմամբ 41 տեղամաս էր: Ընտրության օրվա վերջում Հայտատուն ձեռք
էր բերել ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական գրառումների օրինակներ (səsvermənin nəticələrinə dair protokol), որոնք կազմվել են բոլոր
քառասունմեկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից:
Ըստ Հայտատուի, նա ընտրատարածքում ստացել է ձայների մեծամասնությունը2»: Ավելի ուշ՝ 2005 թ. նոյեմբերի 7-ին, Հայտատուն բողոք էր ներկայացրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին՝ նշելով, որ 23, 24
և 25 ընտրական տեղամասերի ընտրության արդյունքները կեղծվել էին ի
օգուտ մեկ այլ թեկնածի: Իսկ արդեն նույն թվականաի նոյեմբերի 14-ին
ԿԸՀ-ն տեղեկացրել էր Հայտատուին, որ որոշում էր կայացվել անվավեր
ճանաչել ընտրության արդյունքները ամբողջ Զաքաթալայի ընտրատարածքում՝ այնինչ Հայտատուի պահանջի մեջ կար նշված միայն 3 ընտրատեղամասի ընտրախախւոմների մասին, այլ ոչ ամբողջ Զաքաթալայի:
Հայտատուն նոյեմբերի 14-ին բողոքարկել էր այդ որոշման դեմ Վերաքննիչ դատարան ՝ պատճառաբանելով, որ ԿԸՀ-ի որոշումը սխալ է:
«Նա պնդում էր, որ, թեև ԿԸՀ փաստել է, որ «անթույլատրելի փոփոխություններ» են կատարվել 19 ՏԸՀ-ի արդյունքների գրառումների մեջ, իրականում նման փոփոխություններ են կատարվել նրանցից միայն երեքի
գրառումների մեջ (թիվ 23, 24 և 25 ընտրատեղամասերում)»3: Հայտատուն
դատարանից պահանջել էր չեղյալ համարել ԿԸՀ 2005 թվականի նոյեմբերի 12-ի որոշումը և նրան ընտրության հաղթող հռչակել ընտրատարածքում: Սական վերջինս, ցանակալի արդյունքի չհասավ, քանի որ Վերաքննիչ դատարանը հաստատել էր ԿԸՀ-ի որոշումը: Ավելին, 2005 թ. նոյեմբերի 23-ին Գերագույն դատարանը մերժել էր Հայտատուի բողոքը և վերաքննիչ դատարանի վճիռը ճանաչել որպես օրինական: Իսկ արդեն
The European Court of Human Rights, “Hajili v. Azerbaijan judgment”, Strasbourg, 2012, p. 1.
Նույն տեղում, էջ 2:
3 The European Court of Human Rights, “Hajili v. Azerbaijan judgment”, Strasbourg, 2012, p. 2.
1
2

124

նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին Սահմանադրական դատարանը որոշում էր ընդունել 2006 թ. մայիսի 13-ին կրկնակի ընտրություններ անցկացնել բոլոր այն ընտրատարածքներում, որոնցում անվավեր էին ճանաչվել արդյունքները, ներառյալ Հայտատուի ընտրատարածքը:
ՄԻԵԴ-ը իր որոշման մեջ նշել էր, որ խախտվել էր Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին
կոնվենցիայի (փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ) 3-րդ հոդվածը՝ այն
է՝ Ազատ ընտրությունների իրավունքը, պարտադրեց Հաջըլըն վճարել
7,500 եվրո ոչ նյութական և 1,600 եվրո ծախսերի համար1:
Ուշադրության է արժանի նաև Խանհյուսեին Ալիևը ըդդեմ Ադրբեջանի 2012թ. մայիսի 21-ին ՄԻԵԴ-ի հրապարակած որոշումը: Խանհյուսեին Ալիևը (Այսուհետ՝ Հայտատու) առաջադրվել էր ընդդիմադիր «Նոր
քաղաքականություն» դաշինքի թեկնածու 2005 թվականի նոյեմբերի 6-ի
խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրությամբ,
սակայն Ադրբեջանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով մերժել էր
Հայտատուի թեկնածությունը գրանցելու դիմումը: Պատճառն այն էր, որ
ԿԸՀ-ն չորս ընտրողներից գրավոր հայտարարություններ էր ստացել, որտեղ նշված էր, որ Հայտատուն խոստացել կամ տվել էր գումար՝ իր օգտին
քվեարկելու խոստման դիմաց2: Ավելի ուշ՝ 2005թ. հոկտեմբերի 26-ին, երբ
Վերաքննիչ դատարանը քննում էր գործը Հայտատուն մեժել էր բոլոր մեղադրանքները և պնդել, որ գործը կեղծվել է, և որ կաշառքի մասին
պնդումները չեն ապացուցվել: Սակայն Վերաքննիչ դատարանը բավարար հիմք համարեց 4 հոգու գրավոր արձանագրությունը և պլաստիկե
տոպրակների մեջ կնքված մի քանի թղթադրամներ, որպես «նյութական
ապացույց», չեղյալ հայտարարեց Հայտատուի գրանցումը որպես թեկնածու: Իսկ արդեն 2005 թ. նոյեմբերի 2-ին Հայտատուի կողմից ներկայացված բողոքը մերժեց նաև Գերագույն դատարանը:
Այս կապակցությամբ ՄԻԵԴ-ը իր որոշման մեջ արձանագրեց, որ
խախտվել էր Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին կոնվենցիայի (փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ) 3-րդ հոդվածը՝ այն է՝ Ազատ ընտրությունների իրավունքը:
Պարտադրեց Ադրբեջանին Խանհյուսեին Ալիևին վճարել 7,500 եվրո ոչ
նյութական վնաս հասցնելու համար3:
Ուսումնասիրել ենք ևս մեկ ՄԻԵԴ-ի որոշում: Այն առնչվում է Նադիր Օրուջովն (Այսուհետ Հայտատու) ընդդեմ Ադրբեջանի հայցին: ՎերՆույն տեղում, էջ 18:
The European Court of Human Rights, “Khanhuseyn Aliyev v. Azerbaijan judgment”, Strasbourg,
2012, p 2.
3 Նույն տեղում, էջ 10:
1
2
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ջինս 2005 թվականի նոյեմբերի 6-ին Միլլի Մեջլիսի (Խորհրդարան) առաջիկա ընտրություններին որպես անկախ թեկնածու դիմում էր ներկայացրել Ադրբեջանի ԿԸՀ: Հայտատուի թեկնածությունը ԿԸՀ-ն մերժել էր հիմնավորելով, որ խախտել էր Ընտրական օրենսգրքի 88.4.4, 88.4.5 հոդվածնները (Նախընտրական քարոզչության ընթացքում չարաշահման անթույլատրելիությունը) և առաջնորդվելով սույն օրեսնգրքի 113.2.3 (Գրանցված
թեկնածուի գրանցման չեղյալ հայտարարումը, հանրաքվեի քարոզչության խումբը, թեկնածուների գրանցումը մերժելը) հոդվածով դիմել էր դատարան՝ թեկնածու գրանցումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով:
Բանն այն է, որ Հայտատուն, ով առաջադրվել էր Նեսիմյան շրջանում №21 ընտրատեղամասում, համաձայն Նեսիմյան շրջանի №19 ոստիկանության բաժանմունքի ձեռք բերված տեղեկության, Հայտատուն իր
ընտրատարածքի որոշ հասարակական վայրերում գաղտնի ֆինանսավորել էր քաղաքաշինական որոշակի աշխատանքներ, ենթադրաբար տեղի
բնակիչների աջակցությունն ու ձայները շահելու նպատակով1: Ադրբեջանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վերոնշյալ հանգամանքը
ներկայացնելուց բացի, ոստիկանությունը տեղի մի քանի բնակիչների
գրավոր հայտարարություններ էր ներկայացրել առ այն, որ, քաղաքացիները շնորհակալություն էին հայտնել Հայտատուին իրականացրած աշխատանքի համար:
Ի պատասխան ոստիկանության ներկայացրած փաստերի, Հայտատուն հանդես էր եկել հայտարարությանբ, նշելով, որ նրա դեմ օգտագործված ապացույցները կեղծվել էին: Որպես ապացույց Հայտատուն նշել էր,
որ վերջինս 2005թ. հոկտեմբերի 31-ին հետաքրքրվել էր թե ովքեր են իր
դեմ ցուցմունք տված տեղի բնակիչները ու պարզել ոստիկանություն բողոքող անձանցից երկուսը չեն բնակվում իր ընտրատարածքում և իրենց
գրավոր դիմումներում կեղծ հասցեներ են օգտագործվել: Ավելին, վերջինս
պարզել էր, որ ևս երեք վկան հետ են վերցրել իրենց նախկին գրավոր
հայտարարությունները, պնդելով, որ, ըստ էության, նրանցից ոչ մեկը չգիտեր, թե արդյո՞ք վերանորոգման աշխատանքներն իրականում կատարվել են Հայտատուի կողմից2:
Հետագայում, երբ Հայտատուն ձեռք էր բերել նոր ապացույցներ, որոնք, ըստ էության էին և լիովին պնդում էին հակառակը առ այն, որ Հայտատուն տեղական բնակիչների աջակցությունն ու ձայները շահելու
նպատակով չի կատարել քաղաքաշինական որոշակի աշխատանքներ:
Գերագույն դատարանը մերժել էր ընդունել Հայտատուի կողմից ներկա-

1
2

The European Court of Human Rights, “Orujov v. Azerbaijan judgment”, Strasbourg, 2011, p 2.
Նույն տեղում, էջ 4:
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յացված նոր ապացույցներ: Արդյունքում, ուժի մեջ էր մնացել ԿԸՀ-ի կողմից ընդունեած որոշումը:
ՄԻԵԴ-ը իր հրապարակած որոշման մեջ անդրադառնալով Նադիր
Օրուջով ընդդեմ Ադրբեջանի հայցին, նշել էր, որ խախատվել էր Դիմատուի Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի (փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ) 3րդ հոդվածը՝ այն է՝ Ազատ ընտրությունների իրավունքը և պարտադրեց
Ադրբեջանին Նադիր Օրուջովին վճարել 7,500 եվրո ոչ նյութական վնաս
հասցնելու համար1:
Հաշվի առնելով ընտրությունների կարևորությունը՝ կարելի է փաստել, որ դրանք դեռևս մ.թ.ա. ժամանակներից դիտվել են որպես պետական կառավարման համակարգի կարևոր ու բաղադրիչ տարր: Ընտրությունների միջոցով կայացվել են ինչպես պետական որոշումներ, ինչպիսին
օրինակ օստրակիզմն էր, այնպես էլ պետական կառավարման առողջացմանն ուղղված գործողություններ, որոնք արտահայտվել են նոր ղեկավարի ընտրությամբ: Դրանք չետ դիտվել, որպես սովորական երևույթ և էական դեր են խախացել պետականաշինության գործում:
Մանրամասն ուսումնասիրման ենք ենթարկել ՄԻԵԴ-ի կողմից հրապարակած որոշումները: Դրանցից ներկայացրել ենք միայն այն որշումները, որոնցով ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր կուսակցությունների
թեկնածուներին այս կամ այն կեղծ մեղադրանքներով զրկվել են մասնակցել ընտրություններին: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը
բազմիցս արձանագրել է, որ Ադրբեջանում խախտվել է Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի (փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ) 3-րդ հոդվածը՝ այն է՝ Ազատ
ընտրությունների իրավունքը: Սա փաստում է, որ երկրի իշխանությունը
հետաքրքրված չէ ապահովել քաղաքացիների ազատ ընտրությունների իրավունքը, այն է, որ յուրաքանչյուր պետությունը, որը վավերացրել էր վերոնշյալ կոնվենցաին, որոնցում է նաև Ադրբեջանը, պարտավորվել են անցկացնել ազատ ընտրություններ՝ ողջամիտ պարբերականությամբ, գաղտնի
քվեարկությամբ, այնպիսի պայմաններում, որոնք կապահովեն ժողովրդի
կամքի ազատ արտահայտումն օրենսդիր իշխանություն ընտրելիս։
Սակայն Ադրբեջանի իշխանությունը դիմում են տարբեր հնարամտությունների ընդդիմադիր դաշտում իրենց խանգարող քաղաքական
դաշտի ներկայացուցիչների չեզոքացնելու համար: Ի հայտ են գալիս գրավոր հայտարարություններ, անձինք, որոնք պարզվում է կեղծ գրանցումներ ունեն, ավելին չեն վերականգվում թեկնածուի խախատված իրա1

The European Court of Human Rights, “Orujov v. Azerbaijan judgment”, Strasbourg, 2011, p 16.
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վունքներ, անգամ այն դեպքում երբ վերջնիս կողմից ապացույցների հիման վրա է ԿԸՀ-ն չեղյալ հայտարարում ընտրատեղամասերի քվերակության արդյունքները:
Այսպիսով, ընտրություններին՝ որպես պետականության կայացման
կարևոր բաղադրատար, Ադրբեջանում ոչ պատշաճ մոտեցում է ցուցաբերվում: Խախտվում են ինչպես ընտրողների ու դիտորդների, այնպես էլ
թեկնածուների իրավունքները: Ավելին, պետական կառավարման համակարգի սեփականացման ընկալումը իշխանության կողմից ոչ միայն սահմանափակում է ընդդիմադիր գործիչների գործունեությունները ներկայում ու ապագայում, այլև զրկում նրանց տարրական, բայց կարևոր իրավունքից՝ քաղաքական դաշտում հավասար պայքար մղելու հնարավորությունից:
Гарник Давтян, Важность выборов и их пренебрежение
Азербайджаном - В статье говорилось о важности выборов. Автор представил характер о том как проходили выборов в прошлом, связывает недавние
выборы в прошлом с идеей остракизма. В отдельном частье статьи анализируются иски, поданные отдельными гражданами Азербайджана в Европейский суд по правам человека против Азербайджана. На конкретных
примерах интерпретировались случаи нарушения прав отдельных лиц или
кандидатов, имевшие место во всех избирательных процессах в Азербайджане с 2003 по 2018 года.
Garnik Davtyan, The importance of elections and their neglect by Azerbaijan - The article refers to the importance of elections. The author presented the
character of how the elections were held in the past, connects the recent elections in the past with the idea of ostracism. A separate part of the article analyzes the cases filed by individual citizens of Azerbaijan to the European Court of
Human Rights against Azerbaijan. Cases of the specific examples of violation of
the rights of individuals or candidates that took place in all electoral processes
in Azerbaijan from 2003 to 2018.
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ՀՀ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՌՈԲԵՐՏ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
Բանալի բառեր – Անվտանգություն, Ազգային անվտանգության ռազմավարություն, ժամանակակից պատերազմներ, ասիմետրիկ հակամարտություններ, արտաքին քաղաքականություն, ճգնաժամային կառավարում։
Ներածություն: Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում հակամարտությունների տեսակները փոխակերպման երկարատև ճանապարհ
են անցել: 20-րդ դարը նշանավորվեց հակամարտությունների բազմազան
էվոլուցիոն տարատեսակների ձևավորմամբ, որոնք զարգանում ու արտահայտվում են արդեն մեր օրերում: Գլոբալացման գործընթացով պայմանավորված՝ ազգ-պետութունների ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացը առավել համակողմանի ուսումնասիրությունների
կարիք ունի: Այդ ուսումնասիրությունների առանցքում պատերազմների
վարման նոր տեսակների բացահայտումն է: Պատերազմների բազմազան
տարատեսակները կարող են ընթանալ թաքնված կամ բացահայտ, համաժամանակյա կամ փոխնիփոխ, ուղղակի կամ միջնորդավորված:
Ինչպես նշում է Մ. Կալդորը, գլոբալիզացիան կոտրում է մշակութային և սոցիալ-տնտեսական սահմանազատումները1: Մինչդեռ, հենց
այդ տարաբաժանումն էր մինչև վերջերս կանխորոշում աշխարհաքաղաքական փոխհարաբերությունների օրինաչափությունները: Ըստ Կալդորի,
հակամարտությունները, ընդհուպ մինչև ռազմական գործողությունները
հարկ է դիտարկել հենց այդ գլոբալ փոփոխությունների ենթատեքստում:
Եվ իսկապես. հակամարտությունների, կամ պատերազմների վարման որոշ նորահայտ մեթոդներ, ինչպիսին են ցանցային, հիբրիդային, տեղեկատվական պատերազմները, իրենց հիմքում ունեն գլոբալացման արդյունքում տարածությունների ընդարձակման երևույթը:
Նոր պատերազմների բազմազանությունը: Հակամարտությունների
ընթացքի տարաբնույթ դրսևորումների հետևանքով ձևավորվել են համեմատական ընդհանրություն ունեցող առանձին համակարգված գործողությունների ամբողջություններ, որոնք, թեև երբեք չեն հանդիպում առանձին, այլ միայն բաղադրիչներ են, սակայն, համակարգային տեսանկյունից վերլուծելիս, կարելի է դիտարկել որպես համամատականորեն
Տես Калдор М., Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху, М.,
Изд-во Института Гайдара, 2015, с. 155.
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անկախ տեսակներ: Այդ բաժանումը նորություն չէ. պատմությանը հայտնի են դեռևս «ծովային», «հումանիտար», «արշավային» և այլ պատերազմներ, որոնք դրսևորվել են երկիր մոլորակի զարգացման տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում:
Ներկայում գոյություն ունեցող պատերազմները աչքի են ընկնում
մի շարք առանձահատկություններով: 1-ին հերթին հարկ է նշել, որ հակամարտությունները հազվադեպ են հանգուցալուծում ստանում հակամարտող կողմերի մեկ, լայնամասշտաբ բախման արդյունքում: Պատերազմներն հիմնականում ունեն ասիմետրիկ ընթացք, ինչը ենթադրում է,
որ հակամարտող կողմերը իրականացնում են բազմապիսի մանր ու միջին բախումնային գործողություններ: Այդ գործողություններն ընդգրկում
են հետախուզական-դիվերսիոն, պարտիզանական և այլ տարատեսակներից մինչև տեղեկատվական ու գաղափարախոսական երկարաժամկետ պայքարի ձևերը և նույնիսկ ահաբեկչությունը: Գ. Մյունկլերը ենթադրում է, որ առաջիկայում ասիմետրիկ պատերազմները բնութագրելու
են համաշխարհային հակամարտությունների վարման գերակշռող մեծամասնությունը1: Այս ենթադրության համար հիմք է հանդիսանում այն
փաստը, որ մի կողմից գլոբալացման արդյունքում տեղի է ունենում
տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային փոխներթափանցում, ինչը
հանգեցրել է նախկինում հարաբերականորեն սահմանազատված համակարգերի գործառման փոխկապակցվածության: Սա նշանակում է, որ
ուղղակի բախումը կարող է այնպիսի մեծ ծավալի վնասներ հասցնել կողմերին, որ նույնիսկ հաղթանակի արժեքը լինի անհամեմատ ավելի փոքր:
Մյուս կողմից՝ հակամարտող կողմերը հիմնականում ներկայացնում են
համեմատաբար հավասար հնարավորություն ունեցող ուժեր, ինչը թույլ
չի տալիս կողմերին կարճ ժամկետում վերջնական հաղթանակի կանխատեսում իրականացնել:
Այսպիսով, ասիմետրիկությունը ժամանակակից հակամարտությունների կարևորագույն բնորոշիչն է: Հենց այս ասիմետրիկ գործողությունների իրականացման անհրաժեշտությունն էլ ձևավորում է բազմավեկտոր պատերազմներ, որոնցից ամեն մեկն ունի իր տրամաբանությունն ու բնորոշիչները:
Տեղեկատվական պատերազմ։ Բավական տարածված և ամենուր
կիրառելի տարատեսակ է տեղեկատվական պատերազմը: Ժամանակակից տեղեկատվա-հաղորդակցական միջոցները տեղեկատվական պա1

Տես Мюнклер Г., Войны XXI века/Международный журнал Красного Креста, сборник

статей, 2003, N 849, с. 23.
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տերազմների վարման լայն հնարավորություններ են ստեղծում: Ինտերներտը, բջջային կապը, սոցիալական ցանցերը երկկողմանի տեղեկատվական միջոցներ են, որոնք կիրառվում են գաղափարական քարոզման,
մանիպուլյացիոն և հետախուզական գործողությունների, հոգեբանական
ազդեցության, օրինակ՝ ուղեղների լվացում և բազմաթիվ այլ նպատակներով: Տեղեկատվական պատերազմի թիրախ են հանդիսանում ոչ միայն
հակառակորդի ռազմական և քաղաքական ուժերը, այլև բոլոր մյուս ռեսուրսները, որոնց քայքայումը բխում է հակառակորդի շահերից: Այդ իսկ
պատճառով տնտեսական, սոցիալական, քաղաքացիական ոլորտների
վրա ազդեցության միջոցները կարևոր լծակ են հակառակորդի համար:
Տեղեկատվական պատերազմի կարևորագույն առանձնահատկությունն այն է, որ այն կարելի է վարել հակառակորդի տարածքում, իսկ հակառակորդը կարող է երկար ժամանակի ընթացքում ընդհանրապես
չհասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում: Մարդիկ կարող են չզգալ ազդեցությունը, իսկ ամբողջական ոլորտների արդյունավետությունը կարող է
այդ ազդեցության արդյունքում մեծ կորուստներ կրել:
Տեղեկատվական պատերազմի գործիքակազմը ընդգրկում է մի շարք
ուղղություններ, որոնցից են գովազդը, քարոզը, տեղեկատվության ձևախեղումը, տեղեկատվության մասնատումը, տեղեկատվության արագ տարածումը, նախաձեռնության խլումը, խնդրի առարկայից շեղումը և այլն1:
Տեղեկատվական պատերազմի ընթացքում կիրառվող տեխնոլոգիաներից է մեդիաահաբեկչությունը․ «Որպես շրջակա աշխարհի կառավարման հզոր գործիք՝ մեդիաահաբեկչությունը հենվում է մի շարք հաճախ հանդիպող ընկալիչների վրա, որոնք հզոր ազդեցություն գործում
օբյեկտի ընկալման և վարքագծի վրա»2։ Նման ընկալիչներ են էմոցիոնալ
ֆոն ապահովող բազմաթիվ նորությունները, սպասումները, անհանգստությունները, որոնք կեղծ կամ շահարկման ենթարկված տեղեկատվության միջոցով խաղարկվում են՝ հետագայում համապատասխան արձագանք ձևավորելու նկատառումներով։ Արցախյան 2-րդ պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան իրականությունում այն լայնորեն կիրառվում է ինչպես թշնամու կողմից՝ ընդդեմ Հայաստանի, այնպես էլ հակաիշխանական դիրքավորված որոշ ներքին դերակատարների կողմից՝
ընդդեմ ՀՀ իշխանությունների։
Տեղեկատվական պատերազմների արդյունավետությունն ու լայն
տարածվածությունը պայմաններում հակամարտող կողմերը ստիպված
Տես Сулейманова Ш. С., Назарова Е. А., Информационные войны: История и современность: Учебное пособие, М., 2017, сс. 51-56.
2 Гуров О., Вирус как инструмент медиатерроризма в современной культуре/Ярославский
педогогический вестник, том 1, Н 2, 2012, с. 296.
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են զանազան միջոցներով պաշտպանել սեփական տեղեկատվական դաշտը: Այդ միջոցներից են հասարակությանը տեղեկատվական դաշտի վերաբերյալ գիտելիքների ուսուցումը, տեղեկատվական ալիքների վերահսկողությունը, իրադարձությունների վերաբերյալ իրական տեղեկատվության տարածումը, սեփական տեղեկատվական աղբյուրների հեղինակության ամրապնդումն ու վստահելի համբավի ձևավորումը և այլն:
Ցանցային պատերազմ: 21-րդ դարում տարածված մեկ այլ տարատեսակ է ցանցային պատերազմը: Այն ընդգրկում է զուգահեռ գործողություններ 4 ուղղությամբ՝
1. Ֆիզիկական ուղղությունը անմիջական բախումն է հակառակորդի հետ ֆիզիկական տարածությունում:
2. Տեղեկատվական ուղղությունը տեղակատվական պայքարն է, որի մասին խոսեցինք:
3. Գիտակցական ուղղությունը ենթադրում է պայքար՝ մարդկանց
գիտակցությունում առավելություն ստանալու համար: Սա ենթադրում է
գաղափարախոսական, քարոզչական, մոտիվացման, ոգևորման, հուսալքման և մի շարք այլ գործողություններ:
4. Եվ վերջապես Սոցիալական ուղղությունը մարդկանց հաղորդակցման դաշտն է, որտեղ գործընթացները տեղի են ունենում մշակութային, սոցիալական, կրոնական, պատմական և այլ հիմքերով: Այս ուղղությամբ հակամարտությունը ենթադրում է հարված խմբային փոխհարաբերությունների վրա՝ ներքին քայքայման նպատակով1:
Ցանցային պատերազմների դեպքում անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոնը անվտանգային ռեսուրսների բաշխման օպտիմալացումն է: Տարբեր ուղղություններով հակառակորդի գործողություններին պետք է հակադրել այնպիսի համարժեք ուժեր, որոնք մի կողմից կկարողանան չեզոքացնել բացասական ազդեցությունը տվյալ ուղղությամբ, իսկ մյուս կողմից չի խաթարվի պետության ռազմական հավասարակշռվածությունը՝ այլ ուղղությամբ գործելու արդյունավետության
ապահովման առումով:
Պրոքսի պատերազմ: Պրոքսի կամ միջնորդավորված պատերազմը
ժամանակակից աշխարհում հանդիպում է գրեթե ամենուրեք: Մեծ ռեսուրսների և քաղաքական կշիռ ունեցող դերակատարները հիմնականում նախընտրում են պատերազմել ավելի համեստ դերակատարների
ձեռքերով՝ միջազգային հանրության առջև սեփական մասնակցության
տեղեկությունը հերքելուն զուգահեռ։

Տես Савин Л., Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию, М., Евразийское
движение, 2011,сс. 37-38.
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Պրոքսի պատերազմի դեպքում հակամարտության մեջ է ներքաշվում 3-րդ դերակատար, հաճախ՝ տվյալ երկրի ներսում գործող քաղաքական ուժ, որը պայքարում է իշխանության դեմ, իսկ այդ պայքարը խրախուսում, աջակցում և բորբոքում է հիմնական հակամարտող կողմը: Սակայն կան դեպքեր, երբ 3-րդ դերակատարը այլ պետություն է: Այսպես
կոչված «Միջուկային դարաշրջանի» տարիներին պրոքսի-պատերազմները դարձան ամենատարածվածը աշխարհում1:
Պրոքսի պատերազմների հիմնական առավելությունը անմիջականորեն պատասխան հարվածից խուսափելն է: Այսինքն հնարավորություն
է տալիս վնասներ պատճառել հակառակորդին՝ լեգիտիմ առիթ չտալով
հակադարձ համարժեք վնասներ հասցնելու: Սա կարևոր է հատկապես
ժողովրդավարական պետություններում, որտեղ հասարակական կարծիքը մեծ ազդեցություն ունի քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի վրա:
Արցախյան 2-րդ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի դեմ Թուրքիայի պրոքսի-միջամտությունը վճռական նշանակություն ունեցավ։
Թուրքական ռազմական մասնագետների, տեխնոլոգիաների և զինտեխնիկայի ներգրավման և այլ միջազգային դերակատարների իներտ կեցվածքի պայմաններում ձևավորվեց ուժերի հարաբերակցության ահռելի
տարբերություն, ինչի արդյունքում հայկական կողմերը ի վիճակի չեղան
դիմագրավել ադրբեջանական ռազմական ագրեսիային։
Պրոքսի պատերազմի դեպքում անվտանգության ապահովման
կարևորագույն գործիք է «հովանավոր» ուժի ժամանակին հայտնաբերումն ու նրա նկատմամբ կանխարգելիչ գործողությունների իրականացումը: Հաճախ «հովանավորի» մեկուսացումը, կամ նրա հետ համաձայնության գալը հանգեցնում է պրոքսի-պատերազմի դադարեցմանը:
Հիբրիդային պատերազմ: Վերջապես՝ նորահայտ պատերազմի տեսակ է հիբրիդային պատերազմը: Այն ներառում է հակամարտությունների
վարման գծային և ոչ գծային գործողությունների ամբողջությունը2: Հիբրիդային պատերազմի գլխավոր առանձնահատկությունը հասարակության
գործունեության բոլոր գլխավոր ոլորտներում քայքայիչ գործողությունների միջոցով ամբողջականության փլուզումն է: Այդ նպատակի իրականացման համար օգտագործվում են ինչպես կանոնավոր ուժային և տնտեսաՏես A llison B., Proxy War as Strategic Avoidance: A Quantitative Study of Great Power Intervention in Intrastate Wars, 1816-2010 (https://www.researchgate.net/publication/323457828_
Proxy_War_as_Strategic_Avoidance_A_Quantitative_ Study_of_Great_Power_Intervention_in_
Intrastate_Wars_1816-2010).
2 Տես Hoffman F., Conflict in the 21st century: the rise of hybrid wars, Virginia, Potomac Institute
for policy studies, 2007, p. 43.
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կան-սոցիալական, այնպես էլ մասնավոր, անօրինական, նույնիսկ՝ ահաբեկչական միավորումներ, խառնակչախմբեր, դեղին մամուլ և այլն1:
Հիբրիդային պատերազմի դեպքում անվտանգության ապահովման
կարևորագույն մեթոդը անվտանգային ներուժի բարձր շարժունակության
ապահովումն է: Սա թույլ է տալիս արագ հայտնաբերել և արձագանքել
տարբեր ոլորտներում հակառակորդի հարվածին:
ՀՀ անվտանգության գերակայությունները: Կարելի է փաստել, որ
մինչ պատերազմը, պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի նկատմամբ կիրառվում են նշված բոլոր
տարատեսակները: Հետպատերազմյան իրողություններով պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն կա քննարկելու և դուրս բերելու կոնկրետ
ուղղություններով հայկական պետությունների անվտանգային համակարգի բարելավման հնարավորությունները:
ՀՀ ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունն ընդունվեց
անմիջապես նախքան պատերազմը՝ 2020 թվականի ամռանը։ Կարելի է
պատերազմի արդյունքից ելնելով փաստել, որ ինչպես նախորդ՝ 2007
թվականին ընդունված տարբերակը, այնպես էլ ներկայում գործողը որոշ
առումով իրենց չեն արդարացրել։
Որպես ՀՀ արտաքին սպառնալիքներ ռազմավարությունում նշված
են Ադրբեջանի ռազմատենչ հռետորաբանությունը, Թուրքիայի թշնամական դիրքավորումն ու Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ 2.10 կետում կանխեսվում է Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նախատեսման դեպքում Թուրքիայի աջակցությունը2, սակայն պատերազմի ընթացքում այդ մարտահրավերին համարժեք արձագանքելու գործնական մեխանիզմների բացակայությունն ակնհայտ դարձավ, երբ գործնականում հայկական կողմերը որևէ կերպ չկարողացան չեզոքացնել այդ ազդեցությունը:
ՀՀ ազգային շահերի ապահովման առաջնահերթությամբ պայմանավորված՝ մի շարք ուղղություններ զարգացման ու բարեփոխման համալիր միջոցառումների կարիք ունեն, որոնցից գլխավորներն են․
1. Ճգնաժամային իրավիճակներում արդյունավետ կառավարման
համակարգի հաստատումը: Թե ներպետական կառավարման համակարգի աշխատանքի, թե համավարակի կառավարման և թե պատերազմի
ընթացքում գործողությունների վերլուծությունը բացահայտում են Հայաստանում ճգնաժամային կառավարման համակարգային մոտեցումների
Տես Комлева Н., Гибридная война: сущность и специфика/ Известия Уральского федерального университета, Сер. 3, Общественные науки, 2017, т. 12, N 3, сс. 133-134.
2
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարություն
https://www.primeminister.am/u_files/file/Different/AA-Razmavarutyun-Final.pdf
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բացակայությունը։ Ըստ ամենայնի՝ 30 տարվա ընթացքում չեն պատրաստվել և այսօր էլ բացակայում են ճգնաժամային տարբեր իրավիճակներում
գործողությունների «փաթեթները»։ Անհրաժեշտ է ձևավորել մասնագիտական խմբեր, որոնք պատասխանատու կլինեն տարբեր իրավիճակների համակարգային գործողությունների տեսական պլանավորման, դրանց փորձնական կիրառումների համար, ինչպես նաև կիրականացնեն արդեն ձևավորված «փաթեթների» անընդհատ մոնիթորինգ՝ իրավիճակի փոփոխություններին համարժեք վերափոխումներ կատարելու նպատակով։
2. Բանակաշինությունը: Այս ոլորտում թերացումները ուղղակիորեն առընչվում են ՀՀ անվտանգության մակարդակին։ Սխալ քաղաքականության կուտակային խդիրները հանգեցրին պատերազմում հայկական
կողմերի պարտությանը: Թեև անվտանգության ռազմավարության 4.17
կետում նշված են ռազմական ոլորտի զարգացման մի շարք գերակայություններ, սակայն տարիներ շարունակ իրականացվող միակողմանի սպառազինման, անբնական և անարդյունավետ ռազմական դաշինքներին Հայաստանի անդամակացության, տարբեր քաղաքակրթական ուղղություններով երկկողմ ռազմաքաղաքական համագործակցության անբավարար
զարգացման քաղաքականությունը ցավալիորեն իր սնանկությունն ապացուցեց հայրենիքի մի հատվածի և հազարավոր զոհերի տեսքով։
Անտարակուսելի է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է նախաձեռնել
ՀԱՊԿ սահմաններում կողմերի համագործակցության պայմանների և ձևաչափի հստակեցում: Միևնույն ժամանակ՝ կարիք կա նաև ՆԱՏՕ-ի հետ
գործընկերության ծրագրերի շարունակական իրականացման։ Այս գերակայություններն ամրագրված են ռազմավարության 5-րդ գլխի մի քանի
կետերում։
Անվտանգության ռազմավարության 4.2 կետում արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում, ինքնիշխանությանն
ու համահայկականությանը զուգահեռ նշված է փոխգործակցությունը՝
որպես պետությունների հետ իրավահավասար և փոխշահավետ հարաբերությունների կայացման միջոց1: Սա ենթադրում է, որ ռազմական համագործակցության բազմավեկտոր դիվերսիֆիկացումը հնարավոր և
անհրաժեշտ պայման է բանակաշինության զարգացման, 21-րդ դարին
համապատասխան զինված ուժերի ձևավորման և անվտանգային ինքնաբավ միավոր ունենալու համար։
3. Ազատական տնտեսությունը: Թեև այս ոլորտում վերջին ժամանակներում տեղի ունեցող փոփոխությունները հիմքեր են ստեղծել դիմագրավելու տնտեսական ուղղությամբ պայմանական հակառակորդի
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գործողություններին, սակայն, մասնավորապես մաքսային ընթացակարգերի շարունակական բարելավումը և արտահանման խթանումը անհրաժեշտ պայման են հանդիսանում տնտեսական անկախության ներուժի
ամրապնդման համար: Հատկապես հիբրիդային պատերազմի դեպքում
տնտեսական անկախությունը անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ է: Ռազմավարության 7.17-7.19 կետերը նվիրված են մրցունակ տնտեսության ձևավորման գերակայություններին։
4. Կյանքի նոր որակը և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը: 2018 թ.ին տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունները մեծ ազդեցություն են
ունեցել ՀՀ հասարակության բարոյահոգեբանական առողջացման առումով: Սակայն դրան հետևած բարեփոխումների դանդաղումն ու ներքաղաքական ճգնաժամը պարունակում են մինչևհեղափոխական լճացմանը վերադառնալու սպառնալիքներ։ Բարեփոխումների շարունակականությունը
կարևոր պայման է ժողովրդավարական կարգերի ամրապնդման և հասարակության ինքնագիտակցության բարձր մակարդակի ապահովման համար: Անվտանգության ռազմավարության 6.1 կետում նշված է. «Ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորացումը և իրավունքի գերակայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ապահովման հիմնական երաշխիքներից են»1։ Հոգեբանորեն կայուն, սեփական երկիրը սիրող և այնտեղ արարող քաղաքացին տեղեկատվական կամ ցանցային պատերազմի
դեպքում անվտանգության գլխավոր երաշխիքն է:
Անվտանգային ներուժի ամրապնդման ռազմավարական անհրաժեշտությունները։
2020 թվականին ընդունված նոր ռազմավարությամբ ուղենշված
գործընթացներից բացի, պատերազմի արդյունքներն ու հետպատերազմյան իրողությունները պարտադրում են նախաձեռնել մի շարք միջոցառումներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն վերականգնել ազգային անվտանգության ապահովման հիմնասյուները, ձևավորել տարածաշրջանային և
աշխարհաքաղաքական վերափոխումների տրամաբանությանը համարժեք անվտանգային միջավայր և պատրաստել Հայաստանը բազմապիսի
արտաքին և ներքին թշնամական ու մրցակցային գործողություններին
դիմագրավելու։
 Ամրապնդել տեղեկատվական անվտանգության մակարդակը
Երկրի ներսում և այլ պետություններում՝ հավաստի և իրական տեղեկատվության տրամադրման միջոցով: Ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանի
պետական աղբյուրներից ֆինանսավորման միջոցներով լրատվամիջոցներ գործեին առավել մեծաքանակ Սփյուռք ունեցող պետություններում
(օրինակ՝ Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Իրանում և այլն):
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 Բարձրացնել հայրենասիրական գաղափարական աշխատանքների ինտենսիվությունը և որակը ինչպես բանակում՝ ցածր սպայական և
զինվորական անձնակազմի մոտ, այնպես էլ միջին և բարձր ուսումնական հաստատություններում: Այդ աշխատանքները առաջին հերթին
պետք է ուղղված լինեն պետական խորհրդանիշների նկատմամբ նվիրումի և հայրենիքի գոյության ու զարգացման համար ամեն մի զինվորի դերի
գիտակցման բացահայտմանը:
 Ցանցային և հիբրիդային պատերազմներին դիմագրավելու նպատակով իրականացնել անվտանգային ներուժի գույքագրում (քարտեզագրում)։ Ռազմավարությանը կից աշխատանքային փաստաթղթերում
հստակ մատնանշել ռեսուրսների բաշխման, ինչպես նաև անհրաժեշտ իրավիճակում արագ փոխատեղման ու փոխլրացման սկզբունքները:
 Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը լրացնել «Փափուկ
ուժի» կիրառման կոնկրետ ուղղություններով, որոնք հնարավորություն
կտան չեզոք դիրքորոշում ունեցող պետություններում ձևավորել հայանպաստ կարծիք: Այդ նպատակի իրականացման համար ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք պատասխանատու կլինեն կոնկրետ ուղղություններով փափուկ ուժի գործիքակազմի պլանավորման, ներդրման ու իրականացման համար։ Արտաքին ազդեցության ֆինանսական, ուժային, քաղաքական և այլ ռեսուրսների անբավարարության պատճառով փափուկ
ուժի կիրառումը մեծ նշանակություն ունի ՀՀ անվտանգության մակարդակի ամրապնդման համար: Դեռևս Ժոզեֆ Նայն է նկատել, որ փափուկ ուժի
կիրառումը նվազեցնում է մտրակի և բլիթի վրա ծախսերի ծավալը1:
 Շարունակաբար դիվերսիֆիկացնել ՀՀ միջազգային համագործակցության ձևաչափերը, այդ թվում՝ ռազմական համագործակցության
ուղղությունները։ Դիտարկել հակաթուրքական տարածաշրջանային դաշինքներին տարբեր կարգավիճակներով մասնակցության հնարավորությունները։ Սա թույլ կտա այլընտրանքային հնարավորություններ ձևավորել՝ դիմագրավելու համար պրոքսի պատերազմի հստակ հատկանիշներով գործող Թուրքիայի սպառնալիքին։
 Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականության մարտահրավերներին դիմագրավելու միջոցների շարունակական ամրապնդման հետ
մեկտեղ՝ նախաձեռնել ուղղակի հարաբերություններ։ Տնտեսական, իրավական, սոցիալ-մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցությունը կարող է հնարավորություն տալ Հայաստանի զարգացման գործընթացում մեղմելու շրջափակման բացասական ազդեցությունը։ Իսկ քաղաքական երկխոսությամբ անհրաժեշտ է փորձել խնդրահարույց իրավի1

Տես Nye J., Soft Power: the Means to success in world politics, NY, Public Affairs, 2005, p. 6.
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ճակային տարբեր հարցերի շուրջ գոնե ժամանակավոր համաձայնություններ ձևավորել՝ այդ գործընթացներում բացառելով տարբեր միջնորդ կողմերի կողմից իրենց շահերին համապատասխան շահարկումները։
Роберт Гевондян, Трансформация системы безопасности РА в современных условиях Процесс обеспечения национальной безопасности
наций-государства требует более многосторонние изучения, что обусловлено процессом глобализации. Основой этих изучений является выявление
новых видов ведения войн. Важнейшей характеристикой современных
войн является асимметрия. Необходимость асимметрических действий
формирует многовекторные войны, которые классифицируются как информационные, гибридные, сетевые и т.д. Как во время войны 2020 года,
так и до и после против РА и Арцаха в разных пропорциях применяются
все эти виды. Чтобы противостоять этим действиям армянские стороны
вынуждены предпринять ряд мер, в числе которых послевоенное реформы
и пересмотры некоторых пунктов новой стратегии национальной безопасности и разработка планов их реализации.
Robert Ghevondyan, Transformation of the security system of the RA in
modern condition - Ensuring security of nation-states needs more comprehensive
studies. That is due to process of globalization. The basis of those studies is to discover the new sides of the wars. Asymmetry is the most important characteristic
of the modern conflicts. The need for implementation asymmetric operations
makes multi-vector wars, which are classified as informative, hybrid, network
and so on. As during the 2020s war against the Republic of Armenia and Artsakh,
as before and after it, all these types of wars are used in different proportions. To
counter these actions, the Armenian side is obliged to take a number of measures,
including post-war reforms and revisions of some points of the new national security strategy and development of plans for their realization.
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ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
ДАВИД ТОРОСЯН
Ключевые слова - ограничения основных прав, принцип ограничения
ограничений, принцип пропорциональности, принцип определенности.
Государство, будучи адресатом основных прав, обязано создавать механизмы для их реализации человеком, однако всякое регулирование невозможно без ограничений. Тут государство, будучи гарантом основных
прав, также становится угрозой их нарушения. Однако очевидно, что для
реализации возложенных на государство функций, как обеспечение безопасности, защиты конституционного строя, избежать ограничений основных прав и свобод невозможно, и государство, - по мнению В.В. Гошуляка,
“сохраняя свою относительную самостоятельность, становится регулятором
интересов всей совокупности ... лиц, находящихся на данной территории.
Именно оно должно заботиться об общем благе и не расширять его до таких пределов, за которыми начинаются прямые нарушения прав, свобод
человека и гражданина со стороны государства"1. В процессе реализации
прав и свобод человеком возможны столкновения интересов субъекта этих
прав, других лиц, общества в целом и государства. Интерес одного человека не может быть ценнее другого или в целом общества, следовательно,
установление разумных ограничений прав и свобод является необходимостью для функционирования общества и обеспечения свободы личности.
Цели ограничений прав и свобод закреплены в большинстве международно-правовых документов. Отметим наиболее важные из них. Так, во Всеобщей декларации прав человека такими целями являются (п. 2 ст. 29): 1)
обеспечение должного признания и уважения прав и свобод других людей;
2) удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. более
детализировано описывают условия для этих ограничений. Согласно ст. 4
МПЭСКП, ограничения должны осуществляться с целью способствования
Гошуляк В. В. Пределы ограничения права собственности в конституционном праве России // Закон. -2004. - № 3. - С. 97-101. С. 98.
2 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 года.
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общему благосостоянию, определяться законом, и не могут противоречить
природе ограничиваемых прав1; согласно целому ряду статей МПГПП (ст.
12, 18, 19), если они необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения, а
также прав и свобод других лиц2. В Европейской конвенции о правах человека 1950 г. можно заметить, что цели ограничений расширены. Согласно
ей, ограничения, кроме того, вводятся с целью поддержания государственной и общественной безопасности или экономического благосостояния
страны; предотвращения беспорядков или преступлений; охраны здоровья
или нравственности населения (ст. 8-9); охраны территориальной целостности; защиты репутации других лиц; предотвращения разглашения конфиденциальной информации; поддержания авторитета и беспристрастности судебных органов (ст. 10)3. На постсоветском пространстве, в научной
литературе цели ограничения права также понимаются по-разному.
Например, отмечаются такие цели, как: сдерживание противозаконного
деяния в целях защиты общественных отношений (А.В. Малько)4; запрет
всего общественно вредного, исключающего злоупотребление свободой
(В.А. Четвернин)5; защита общества, прав и свобод (интересов) других лиц
от произвола правопользователя (В.И. Гойман)6; удовлетворение справедливых требований морали (В.М. Баранов)7, необходимость уважения прав и
свобод других людей и нормальное функционирование общества и государства (В.В. Маклаков, Б.А. Страшун)8. В науке конституционного права
отмечается также важность выработки единого подхода относительно содержания понятия ''ограничение права''. В авторитетных международноправовых документах ( Всоеобщая декларация прав человека, Европейская
конвенция о Правах человека) используются понятия как ''ограничения
прав человека'', так и ''невыполнение своих международно-правовых обяОб экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 16 декабря
1966 года.
2 О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 года.
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (БТБ № 5) от 4 ноября 1950 года.
4 Малько A. B. Стимулы и ограничения в праве. -М.: Юристъ, 2004. - 250 с. С. 91
5 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий; отв. ред. B.A. Четвернин.
- М.: Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда,
1997. - 702 с. С. 30.
6 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: мат-лы "круглого стола" журнала "Государство и
право" // Государство и право. - 1998. -№ 7. - С. 20-42. С. 26.
7 Там же С. 27.
8 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для вузов. B 4 т. Т.
1 - 2. Часть общая: учебник; отв. ред. Б.А. Страшун. - М.: БЕК, 2000. -784 с. С. 133-134.
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зательств государством''. В Европейской конвенции о Правах человека и
Межамериканской конвенции прав человека эти понятия используются в
качестве равнозначных.
На основе анализа внутреннего законодательства государств также
делается общий вывод о том, что ограничение прав и свобод — это уменьшение прав, в порядке, установленном законодательством1.
Таким образом подводя итог можно сказать, что вся суть ограничения
основных прав и свобод – это поддержка баланса публичного и частного
интереса. Любое разумное ограничение, ограничивая право одного преследует целью защитить право другого либо защитить интерес всего общества и государства.
Рассматривая вопрос ограничения основных прав, большое значение
имеет рассмотреть и понять суть теории прав человека, для развития которой в период после Второй мировой войны сыграло важную роль учение о
естественных правах, согласно которому права человека не даются кемлибо, они присущи человеку от рождения. Одной из основ этого учения
является человеческая свобода2, которая нашла свое отражение и в Конституции РА. Первое предложение ст. 39 закрепляет: “Человек свободен де-

лать все то, что не нарушает прав других лиц и не противоречит Конституции и законам”, эту свободу можно назвать “матерью” всех основных прав.
Важным будет отметить правильное понимание формулировки данной
свободы в Конституции. Если ее толковать в том ключе, что границей
наших действий являются права других людей, то мы придем к ложному
умозаключению о том, что это уже изначально никакая и не свобода. Следовательно, данное право нужно понимать, как: Человек свободен делать

все, данное право может быть ограничено правами других лиц, Конституцией или законом. Только после такого прочтения станет ясно, что изначально мы свободны во всем, в том числе и в действиях, нарушающих права других людей, однако государство исходя из выше обозначенных целей
может установить для нас границы, следовательно, только исходя из такой
логики мы можем задаться вопросом, а является ли установленное государством ограничение разумным, если мы изначально свободны во всем. Государство же, в свою очередь, устанавливая ограничения основных прав
должно иметь конституционно-правовое оправдание для вмешательства,
которое складывается из двух частей: ограниченность основного права и
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ /ընդհ.
Խմբագրությամբ ՝ Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի - Ե.: 2010, էջ 508:
2 Теория государства и права/ Учебное пособие/ Коллектив авторов под редакцией. А. Гамбаряна и М. Мурадяна и. Ер. Изд. Лусабац, 2016(на армян. языке) С. 162.
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принцип ограничения ограничений1. Во-первых, рассматривая ограничения конкретного основного права, необходимо узнать, а допускает ли его
сама конституция, каково конституционное основание ограничений.
Ограниченность основных прав бывает следующих видов: непосредственное конституционное ограничение, оговорка закона (обычная и качественная) и безоговорочные основные права.
1. Непосредственное конституционное ограничение. Таковым,
например, является свобода собраний “мирно без оружия” (ч. 1 ст. 44 Конституции РА). Будет неверным сказать, что формулировка “каждый имеет
право на свободное участие и организацию мирных собраний без оружия”
означает запрет участия во враждебных публичных мероприятиях с оружием. Подобная формулировка всего лишь означает, что данное право защищает только такое поведение человека, как организация и участие в
мирных собраниях, но не в враждебных;
2. Оговорка закона. Такой вид ограничения означает, что законодатель оставляет регулирование и соответственно ограничения основного
права закону. В свою же очередь оговорка закона бывает։ а) Обычная оговорка закона: в этом случае законодатель не устанавливает целей возможных ограничений. Типичной формулировкой для подобного типа ограниченности основного права является “подробности устанавливаются законом” (ст. 49, ст. 53 Конституции РА) или “…делать все то, что не нарушает
прав других лиц и не противоречит Конституции и законам.” (ст. 39 Конституции РА). В этом случае конституция устанавливает 3 вида возможного ограничения - права других людей, сама конституция и законы. В случае указания конституции как основания для ограничения не очень верно,
поскольку исходя из такой логики может быть принята новая конституция
для ограничения данного права, как и граница в виде прав других лиц, поскольку цель всей деятельности законодателя как принятие законов уже
заключается в справедливом разграничении прав человека. Любой закон,
защищая чьи-то права, ограничивает права других людей. Следовательно,
для ограничения данного основного права правами других людей будет
означать принятие закона. Исходя из этого можно сделать вывод, что данная категория попадает под ограничение законом. Таким образом, “…прав
других лиц и не противоречит Конституции и законам” надо понимать, как
обычную оговорку закона;
б) Качественная оговорка закона: в случае с качественной оговоркой
конституция устанавливает цели устанавливаемых законом ограничений.
Общее правоведение и юридическая методология: учеб. / автор Г. Ованнисян. Ереван: ОО
Публичная Дипломатия, 2020 г. (на армян. языке) С. 112
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Например, “…в целях государственной безопасности, защиты общественного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод других
лиц”, в отличии от обычной оговорки, которая оставляет этот вопрос закону.
3. Безоговорочные основные права. В конституции есть ряд прав, о
возможности ограничений, которых ничего не говорится (например, ст. 24,
ст. 43 Конституции РА), однако это не будет означать, что они не подлежат
ограничению. Все основные права можно ограничить, кроме достоинства
человека, поскольку оно является неотъемлемой основой прав и свобод
согласно ч.1 ст.3 Конституции РА. Безоговорочные основные права можно
ограничить в случае их вступления в непосредственную коллизию с другими основными правами. Например, если режиссер решит для съемок
фильма нанести реальный вред здоровью актёра, либо вовсе его убить, поскольку таково его творческое видение, в этом случае будет абсолютно разумным ограничение его свободы творчества, поскольку в этом случае
произошла коллизия его основного права с основным правом другого человека, таким, как право на жизнь. На первый взгляд, может показаться, что
это право также не подлежит ограничению, поскольку на то нет предписаний в Конституции. Однако, даже право на жизнь может быть ограничено
в определенных исключительных случаях. Например, в целях обеспечения
безопасности государства, в целях защиты общества по группе вооруженных лиц, осуществляющих террористические действия, может быть открыт
огонь с уничтожением последних.
Следующее, что должно учесть государство, устанавливая ограничения основных прав, - это “принцип ограничения ограничений”. Возможность установления ограничений основного права конституцией еще не
означает, что вмешательство государства разумно, и в этом случае должны
быть соблюдены правила для ограничений.
1. Принцип пропорциональности (ст. 78 Конституции РА). Один из
важнейших принципов правового государства. Он был разработан в публичном праве Германии. Принцип пропорциональности — это тот самый
сдерживающий механизм и в то же время способ, позволяющий выявить,
был ли соблюден баланс интересов, когда происходит конфликт между
правами, именно он должен ответить на вопрос, произошло ли нарушение
прав или ограничение было разумным. Тест на пропорциональность включает в себя 3 критерия: выбранное средство должно быть пригодным для
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достижения цели, выбранное средство должно быть необходимым и средство должно быть умеренным1.
Выбирая меры по ограничению прав и свобод человека, государство
должно строго следить за тем, чтобы они соответствовали указанным выше
критериям. При отсутствии даже одного критерия можно предположить,
что действия государства незаконны, в связи с чем было нарушено соответствующее право. В литературе чаще всего принцип пропорциональности
предлагается рассматривать как структуру2, позволяющую провести оценку
конституционности ограничений, в каждом конкретном случае сделав выбор в пользу той или иной ценности (в пользу ограничиваемого права или
в пользу блага, для достижения которого ограничение вводится). а) пригодность средств: выбранные средства для достижения цели, можно считать пригодными, если они могут способствовать достижению цели. Другими словами, благодаря выбранным средствам государство может решить
поставленную перед ним задачу; б) необходимость средства: выбранное
средство необходимо только тогда, когда невозможно достичь поставленной цели другим, менее обременительным для человека, но столь же эффективным способом, который будет в меньшей степени ограничивать
благо, защищаемое основным правом; в) умеренность средств: к этому критерию в наибольшей степени подойдет знаменитая пословица “нельзя
стрелять по воробьям из пушки”. Это значит, что средство должно быть
соразмерным цели. Например, нельзя стрелять в человека, нарушающего
общественный порядок нецензурными выражениями с целью его изоляции, поскольку в этом случае возможно применить к нему другое средство
в целях предотвращения его действий (данный пример можно также отнести к критерию необходимости средств).
Отдельно важно будет отметить такой критерий, как легитимность
преследуемой цели. Так, например, Генрих фон Берг писал, что «полицейское право может ограничивать естественную свободу субъекта, но лишь
постольку, поскольку этого требует легитимная цель»3. Это означает, что
государство, устанавливая ограничение, должно преследовать такие цели,
как защита и справедливое разграничение прав людей или защита интереса
всего общества и государства, как отмечалось выше. Например, право на

Коэн-Элия М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и немецкий тест на
пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное обозрение,
2011. № 3. С. 59-81.С. 61
2 Moller K. Proportionality: Challenging the Critics // International Journal of Constitutional Law.
Vol. 10, 2012. № 3. P. 709-731.
3 Цит. по: Stone Sweet A., Mathews J. Op. cit. P.17.
1
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свободное передвижение (ст. 40 Конституции РА): в нормальных условиях
государство не может вмешиваться в реализацию этого права, однако мы
стали свидетелями ситуации, когда право на свободное передвижение было ограничено во многих государствах. Вероятно, подсознательно у многих
возник вопрос: почему государство решает за нас, оставаться нам дома или
нет? Если бы ограничение имело место при нормальных обстоятельствах,
вопрос был бы более чем уместным, но, учитывая ситуацию в мире с
COVID-19, преследуемую цель, то есть охрану здоровья населения, мы можем рассматривать как вмешательство государства с точки зрения соблюдения принципа соразмерности. Таким образом, необходимо рассматривать
соблюдение принципа пропорциональности в каждом отдельном случае,
проводя тест на соблюдение 4 критериев.
2. Принцип определенности. Следующим важным аспектом при
установлении ограничений должно быть соблюдения принципа определённости, гарантированного ст. 79 Конституции РА. Человек должен понимать какое его поведение ограничено и какие правовые последствия
может иметь его поведение. Конституционный суд Республики Армения, в
своих решениях ссылаясь на принцип правовой определенности, отмечал,
что: а) никакая правовая норма не может считаться «законом», если она не
сформулирована с достаточной степенью ясности, что позволило бы человеку соблюдать её, совмещая свое поведение с ней1; б) норма должна быть
достаточно доступной и субъекты права должны при соответствующих обстоятельствах иметь возможность решить, какая правовая норма в данном
случае применяются2; в) используемые в законодательстве понятия должны быть ясными и определенными и не приводить к разным толкованиям
или путанице3; г)действия всех субъектов правоотношений, в том числе и
носителей власти должны быть предсказуемыми и правомерными4. Таким
образом, исходя из позиций КС, можно сделать вывод, что нормы, затрагивающие основные права человека, должны быть определёнными по своему
содержанию, человек должен понимать предмет регулирования нормы,
цель и объем вмешательства государства, чтоб соответственно с ним выстраивать свое поведение.
Выводы: Проверяя то или иное ограничение основного права необходимо: а) исходить из мысли, что изначально мы свободны в своих действиях,

Решение КС РА – 630.
Решение КС РА – 753.
3 Решения КС РА – 1176, 1449.
4 Решение КС РА – 1475.
1
2
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на что нам непосредственно указывает Конституция. Только после этого будет иметь смысл проверять ограничение на нарушение основного права;
б) у государства должно быть конституционно- правовое оправдание
для ограничения конкретного основного права. Необходимо проверить
ограниченность права в самой конституции или, иначе говоря, конституция должна дать “разрешение” на его ограничение;
в) возможность ограничения основного права еще не означает, что
оно его не нарушает, для государство должно соблюсти пропорциональность вмешательства с его легитимной целью и, наконец, всякое ограничение должно быть понятным своим адресатам, чтобы те, в свою очередь,
могли выстраивать свое поведение в соответствии с ограничениями;
г) считаем более приемлемым на законодательном уровне использование формулировки Европейской конвенции о правах человека относительно понятия ''ограничение прав человека'' как ''отступление государством от своих международных обязательств'', поскольку данная формулировка более определенно подчеркивает ограниченность основных прав и
свобод международным правом, также возможность международноправовой ответственности государств за их необоснованные ограничения.
Դավիթ Թորոսյան , Մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումների հիմքերը և սկզբունքները - Մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումների՝ տեսական և իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացող հիմնախնդիրներին
հոդվածի հեղինակը անդրադառնում է հասարակության բնականոն գործունեության և անձի հիմնարար ազատությունների ապահովման հարցի
համատեքստում: Կարևորվում է իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակումների նպատակները նաև ժամանակակից միջազգային
իրավունքի և դրա մաս կազմող այնպիսի հեղինակավոր իրավական
փաստաթղթերի դրույթների լույսի ներքո, ինչպիսիք են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և այլն: Մարդու իրավունքների և ազատությունների
սահմանափակումների հիմնախնդիրների շուրջ տեսական մոտեցումների, ինչպես նաև միջազգային և ներպետական իրավական փաստաթղթերի համապատասխան դրույթների վերլուծության արդյունքում արվում է
այն կարևոր եզրահանգումը, որ իրավունքների սահմանափակման հասկացության բովանդակությունը առավել հստակ և որոշակի ձևակերպված է այն միջազգային իրավական փաստաթղթերում, որոնք ընկալում
են հիմնական իրավունքների սահմանափակման իրավական բովանդակության էությունը որպես պետության նահանջ իր միջազգային իրավական պարտավորություններից:
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Davit Torosyan, The Basis and Principles of the Limitations of the Basic
Human Rights and Freedoms- The author of the scientific article discusses the
issue of the limitation of the basic constitutional rights and freedoms based on
the analisys of such important international documents such as the Universal
Declaration of Human Rights , The European Convention on Human Rights,
itc. As a result, the author comes to the conclusion that the juridicial meaning
of the concept of the limitation of the basic rights is best formulated in those
internatioal legal documents which consider the limitations of the basic rights
in the context of the non-fulfillment of its international obligations by a state.

147

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամալյա Բահարյան – ՀՊՏՀ ասպիրանտ (baharyan@mail.ru)
Աշոտ Ներսիսյան – Պատմական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ հայոց
պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր (ashot-nersisyan@mail.ru)
Արշակ Ներսիսյան – ԵՊՀ Տնտեսագիտության
ֆակուլտետի մագիստրոս (arshaknersisyan@mail.ru)
Գառնիկ Դավթյան – Քաղաքական
(garnik.davtyan3@gmail.com)

և

կառավարման

գիտությունների

թեկնածու

Դավիթ Թորոսյան - Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
մագիստրոս (davidtor6179@gmail.com)
Զոյա Սարկիսյան – ՀՊՏՀ Ֆինանսական
ասպիրանտ (zoyasargsyan@mail.ru)
Էմմա
Մովսիսյան
–
(emmamovsisyan@mail.ru)

ՀՊՏՀ,

Լիլիթ
Դալլաքյան
–
(dallakyanlilit90@gmail.com)

հաշվառման

տնտեսագիտության

Իրավագիտության

ամբիոնի

թեկնածու

մագիստրոս

Միսակ Տիգրանյան – Ռյազանի պետական համալսարանի միջազգային
հարաբերությունների և ընդհանուր պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
(misak.tigranyan@inbox.ru)
Նարինե Միրզոյան - Տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ կառավարման և
գործարարության ամբիոնի դոցենտ (narine_mirzoyan@inbox.ru)
Նելլի Թիրաբյան – Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ հայոց
պատմության ամբիոնի դոցենտ (muradyan.samvel45@gmail.com)
Նելլի Խառատյան – ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի ասպիրանտ
(khns1996@gmail.com)

148

Ռաֆիկ Նահապետյան – Պատմական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ
Պատմության
ֆակուլտետի
հնագիտության
և
ազգագրության
ֆակուլտետի պրոֆեսոր (rafiknahapetyan@mail.ru )
Ռոբերտ Ղևոնդյան (Robert.gh81@gmail.com)

Քաղաքական

գիտությունների

թեկնածու

149

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ
ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ԱԴԱՆԱՅԻ 1909 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՂԵՌՆԻ ՔՆՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ --------------------------------------------------- 3
МИСАК ТИГРАНЯН
АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА И ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РФ 1990-2000 ГГ. ------------------------ 23

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅ
ԱԶԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ------------------------------- 31

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԱՐՇԱԿ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՎՐԹԱՆԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ------------------------------------ 46

ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵԼԼԻ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
ԷՊՈՍԻ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ՃՅՈՒՂԻ ԵՐԿՈՒ
ԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՉԱՐԵՆՑ -------------------- 53

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՄՄԱ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԱՄԱԼՅԱ ԲԱՀԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ---------- 66
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ԶՈՅԱ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ՊԱՀՎՈՂ ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ
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ՆԱՐԻՆԵ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԱՐԿԱՆՇՈՒՄԸ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՈՒՄ ------------------------------------------------------- 84
ՆԵԼԼԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ-ՈՒՄ՝ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ---------------------------------------------------- 91

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՌԴ-ԱՄՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ
ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ -------------------------------------------------------- 102
ԳԱՌՆԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԱՆՏԵՍՈՒՄԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ --------------------------- 115
ՌՈԲԵՐՏ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
ՀՀ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ -------------------------------- 129
ДАВИД ТОРОСЯН
ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ------------------------ 139
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ------------------- 148
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
«Պատմություն և քաղաքականություն» հանդեսում տպագրության
ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word տեքստային
խմբագրի օգնությամբ: Հոդվածները պետք է ներկայացնել հայերեն,
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: Հոդվածի
շարվածքը պետք է լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում`նաև
Sylfaen
տառատեսակով),
տառաչափը`11,
միջտողային
հեռավորությունը`1.5, թղթի ֆորմատը`A4: Հոդվածի սկզբում անհրաժեշտ է գրել
վերնագիրը`մեծատառերով, հաջորդ տողում` հեղինակի (հեղինակների)
անուն և ազգանունը` մեծատառերով: Հղումները պետք է դնել տողատակում` համարների աճման կարգով, նշելով աղբյուրը` հեղինակին,
վերնագիրը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը (պարբերական հրատարակության դեպքում`նաև համարը) և էջը (էջերը): Հոդվածի բանալի
բառերը, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են: Հոդվածին
անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին ֆայլով) հոդվածի
վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը`հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև հեղինակի
(հեղինակների) տվյալները`կոչումը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը,
հեռախոսի համարը (համարները), էլեկտրոնային փոստի հասցեն (email): Հոդվածներն ուղարկել generalsepuh@gmail.com էլեկտրոնային
հասցեներով: Հանդեսն ունի իր համացանցային կայքը (www.generalnews.
am), ուր զետեղված են նրա էլեկտրոնային տարբերակները, հոդվածների
վերաբերյալ կարծիքները, տեղեկություններ խմբագրական խորհրդի
կազմի և էթիկայի կանոնների մասին:
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
ԹԻՎ 2(13)

Հիմնադիր՝ « Զորավար Սեպուհ պատմաքաղաքական վերլուծական
կենտրոն» ՀԿ
Գրանցման
02.02.2018

համար՝

2111711003993,

գրանցման

ամսաթիվ՝

Հաշվառման հասցե՝ Երևան, Էրեբունի թաղամաս, Սարի թաղ 3 – րդ
շարք, բնակարան 39
Գործունեության հասցե՝ Երևան, Ե. Քոչար, 8/8, հեռ, 011-562519, 09156-25-19, 077 – 67-20-87
Նյութերը գրախոսությունների հետ միասին ընդունվել և խմբագրական խորհրդի կողմից երաշխավորվել են տպագրության 2021թ.
մայիս -հունիս ամիսների ընթացքում։
Համարի պատասխանատու՝ Թ. Սարգսյան
Ստորագրված է տպագրության՝ 06.07.2021
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