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Բանալի բառեր - Արցախ, ԼՂՀ բանակ, Շուշիի գումարտակ, Ֆիզուլի,
Օմարի լեռնանցք, Չիչագլիի լեռնագագաթ, ռազմաճակատ, գումարտակ,
հենակետ, մարտավարություն, զինվոր, հարձակում, ծուղակ, հրասանդ,
Գրադ կայանքներ
1993 թ. աշնանը ԼՂՀ բանակի ձեռնարկած մարտական գործողությունները չափազանց արդյունավետ էին: Բարոյալքված ու խուճապի մատնված
ադրբեջանական բանակը, փաստորեն չկարողանալով ցուց տալ փոքր ինչ
արժանի դիմադրություն, կրում է հերթական պարտությունը: Ադրբեջանի
իշխանություններն երբեք չհամակերպվելով պարտության իրողությանը՝
ձգտում էին ռևանշի ու այդ նպատակով տենդագին քայլեր էին ձեռնարկում
համալրելու և հզորանելու բանակի մարտաշարքերն ու ռազմական կարողությունները:
ԼՂՀ բանակի հետախուզության ձեռք բերած տվյալների համաձայն՝
թուրք հրամանատարությունը մարտական մեծ ուժեր էր կենտրոնացնում
արցախյան ռազմաճակատի բոլոր ուղղություններում, այդ թվում նաև
Աղջաբեդի և Ժդանովսկի շրջաններում, որտեղից նախատեսվում էր հզոր
հարվածներով ճեղքել Արցախի պաշտպանների դիրքերը հարավային
(Հորադիզ քաղաք-կայարան), հարավ-արևելյան (Ֆիզուլու շրջան, Հորադիզից հյուսիս-արևելք՝ դեպի Շուքյուրբեյլի--Ալխանլի հատվածը) և արևելյան (Մարտունու շրջանի հարակից ուղղությունը) ճակատներում և
գրավելով Մարտունու ու Ֆիզուլու շրջանները՝ դուրս գալ դեպի Հադրութ
և Ստեփանակերտ, իսկ հաջողության դեպքում՝ գուցե նաև Զանգեզուր ու
Նախիջևան...
Լարված օրեր էին: ԼՂՀ բանակի հետախուզությունը գրեթե ամեն օր
տեղեկություններ էր հաղորդում թուրքերի զինուժի նորանոր կուտակումների մասին: Այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ հակառակորդի
լայնածավալ հարձակումն օրերի հարց է:
1 Հոդվածը շարադրված է բացառապես Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների
վկայությունների հիման վրա:
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Թուրք հրամանատարությունը հասցնում է քանակական գերակշռություն ստեղծել ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում: Զգալի էր նաև
ծանր զինատեսակների, հրասայլերի ու զրահամեքենաների գերազանցությունը: Միայն հարավարևելյան ռազմաճակատի ուղղությամբ (Ալխանլիից մինչև Հորադիզ) ադրբեջանական բանակի հրամանատարությունը կենտրոնացնում է երեք հետևակային բրիգադներ, որոնց բացի
երեք հրասայլային գումարտակներից, հարձակումների ընթացքում պիտի աջակցեցին մեծ քանակությամբ հրանոթներ, հրասանդներ ու «Գրադ»
կայանքներ: Հակառակորդի վերոհիշյալ ուժերին հարավ-արևելյան ճակատում դիմագրավելու էին Հադրութի գնդի երեք գումարտակները և Պետոյի
գլխավորած Շուշիի առանձնակի գումարտակը: Ուժերի հարաբերակցության տարբերությունն անհամեմատելի էր:
1993 թ. աշնանային հաղթական գործողություններից հետո, Պետոյի
հրամանատարությամբ գործող Շուշիի առանձնակի գումարտակը տեղափոխվում ու դիրքեր է գրավում Ֆիզուլու շրջանի Ալխանլի գյուղի մերձակայքում: Ռազմաճակատի պաշտպանության բնագծում Պետոյի գումարտակից ձախ՝ Ալխանլի գյուղի մոտակայքում, դիրքեր է գրավում Արթուր
Աղաբեկյանի գլխավորած Հադրութի գնդի Ռիժիկի իսկ աջ կողմում՝ Վահեի, ապա Վահանի զորավաշտերը:
Գումարտակի պաշտպանական բնագծում հիմնական ուժերը՝ Վիտոյի գլխավորած վաշտն ու Էռնեստի կրակային դասակը չորս հիմնական հենակետերում տեղաբաշխված էին հետևյալ դասավորությամբ.
1-ին և 2-րդ հենակետերում դիրքավորվում են արարատցի Խաչիկ Զաքարյանի և քանաքեռավանցի Տիգրան Հարությունյանի, իսկ 3-րդ և 4-րդ
հենակետերում՝ Էռնեստի և Մուրադի գլխավորած դասակները: 2-րդ հենակետի տեղամասում դեպի 1ին հենակետը նայող խրամատներում դիրքավորվել էին թալինցիների դասակի արեգցի Աղասու գլխավորած վեց
ազատամարտիկներից (կարմրաշենցիներ Գևորգ, Հրաչ, բազմաբերդցի
Հարութ, արեգցի Սամվել և թալինցի Ալբերտ) կազմված ջոկատը:
Բացի վերոհիշյալ ուժերից, Պետոյի տնօրինության տակ էր Հովիկի
հրասանդորդների դասակը, պռոշյանցի երիտասարդ ազատամարտիկների ջոկատը, Ափոյան Անդրանիկի գլխավորած հրազդանցիների դասակը և մեկ Տ-72 հրասայլ:
Սպասվելիք ճակատամարտերը ծանր էին լինելու և բոլոր նրանք,
ովքեր ծանոթ էին Շուշիի գումարտակի մարտական ներուժին, հարուստ
կենսագրությանն ու հրամանատարական կազմին, ինչպես նաև զինվորների նվիրվածությանն ու անսասան ոգուն, չէին կասկածում, որ այս անգամ ևս գումարտակը գերազանց կերպով կկատարի առաջադրանքը:
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Փետրվարի 5-ին, դեռ լույսը չբացված, թուրքերը հրետանային ուժեղ
նախապատրաստությունից հետո, մեծաքանակ ուժերով գրոհում են Հադրութի գնդի Վահեի և Վահանի գումարտակների պաշտպանական դիրքերի վրա: Գնդի հրամանատար Արթուր Աղաբեկյանի հավաստմամբ՝
«…թուրքերն օգտագործեցին նոր մարտավարություն: Սահմանի մոտով մեր
թիկունքն անցավ մի վաշտ: Առավոտյան, մի քանի կռիվներից հետո, պարզվեց, որ թիկունքից թուրքերն աշխատում էին փակել դեպի Վահանի և Վահեի դիրքերը տանող ճանապարհը: Խուճապ առաջացավ զորքի մեջ: Զորքերը ստիպված նահանջեցին մինչև Շուքյուրբեյլի: Պարսկաստանի սահմանի
հատվածը մնացել էր անպաշտպան: Այդ մի քանի կիլոմետրը չէր հսկվում և
թուրքերը կարողացան վաշտն անցկացնել մեր թիկունքը»:
Պարզվում է, որ ռազմաճակատի համար սպառնալիք է ստեղծել «անպաշտպան տարածքից» գումարտակների թիկունքն անցած թուրքական զորամասը: Ճիշտ և ճիշտ այդ նույն օրը համանման երևույթ է կրկնվել նաև
հարավում` Հորադիզի շրջանում: Ռազմաճակատի այդ հատվածում ևս
թուրքերին հաջողվել է դարձյալ «անպաշտպան տարածքից» Հորադիզը
պաշտպանող զորամասի թիկունքն անցկացնել իրենց զորավաշտերը և արդյունքում հայկական զորքերը խուճապի են մատնվել ու առանց որևէ դիմադրության և կրակոցի` թշնամուն հանձնել ռազմավարական կարևորագույն
նշանակություն ունեցող քաղաք-կայարանը:
Պետոյի գումարտակը հայտնվում է օրհասական իրավիճակում:
Թուրքերը հսկայական ռազմական ուժեր կենտրոնացնելով և օգտվելով
Վահեի և Վահանի գումարտակների նահանջից, կարող էին արդեն հեշտությամբ առաջանալ բաց տարածքից և աջ թևից շրջանցելով գումարտակի պաշտպանական հենակետերը, այն վերցնել շրջափակման մեջ:
Պաշտպանական երկրորդ դիրքեր գոյություն չունեին, ինչպիսի՞ ընթացք կունենային մարտադաշտում ծավալվող իրադարձությունները, եթե
Պետոյի գումարտակը շրջափակման սպառնալիքից խուսափելու նպատակով իր հարևանների նման նույնպես փորձեր նահանջել: Վրա է հասնում այն ճակատագրական պահը, երբ Պետոն իր մարտական զինակիցներով պիտի կատարեր, հիրավի, պատմական նշանակություն ունեցող
քայլ: Այժմ արդեն նրա գլխավորած զորավաշտերի հաստատակամությունից ու դիմադրողական կարողություններից էր կախված ռազմաճակատում ծավալվող մարտական գործողությունների ճակատագիրը: Այդ իրավիճակում Պետոն ավելի քան երբեք, տրամադրվում է դիրքերը մինչև վերջին ուժն ու փամփուշտն աներեր պաշտպանելու ու թշնամու գրոհները
ջախջախելու վճռականությամբ: Նույն ոգով ու հաստատակամությամբ էին
համակված գումարտակի բոլոր մարտիկները, որոնք անվերապահորեն
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հավատում էին իրենց հրամանատարին, նրա ընդունած վճիռների ճշմարտացիությանը:
Հունվարի 5-ի առավոտյան, երբ լույսը դեռ չէր բացվել, թուրքերի հետևակը հրասայլերի աջակցությամբ գրոհում է Պետոյի գումարտակի դիրքերը՝ 3-րդ և 4-րդ հենակետերի ուղղությամբ: Քանի որ աջ թևն արդեն լրիվ
բաց էր, ուստի թուրք հրամանատարությունը ձգտում է մեծաքանակ ուժերի
հարվածներով հաղթահարել պաշտպանության այդ հատվածում դիրքավորված բուժականցի Մուրադի գլխավորած մարտիկների ու Էռնեստի կրակային դասակի դիմադրությունը և շարժվելով ռազմաճակատի խորքը՝
արցախյան ուժերի նկատմամբ ձեռք բերել դիրքային վճռական գերակշռություն: Հապաղելու ժամանակ այլևս չկար: Անհրաժեշտ էր եղած ուժերով
փակել աջ կողմում առաջացած ճեղքվածքը և արագ տեղաշարժերով ու
անսպասելի հարվածներով խափանել գումարտակը շրջափակելու թուրքերի փորձերը: Պետոյի հրամանով ռեզերվում գտնվող ուժերը՝ Մուկուչի, Անդոյի դասակներն ու Հովիկի գլխավորած պռոշյանցիների և հրասանդորդների միացյալ ջոկատն արագորեն շարժվում են գումարտակի աջ կողմը՝
դիմագրավելու այդ ուղղությամբ առաջացող թշնամուն:
Փաստորեն ստեղծված իրավիճակում, նաև Վահանի զորավաշտերի
նահանջելուց հետո, Պետոյի գումարտակը հարկադրված արդեն պիտի
զբաղեցներ քառապատիկ ավելի երկարություն ունեցող տարածք, որի հուսալի պաշտպանության համար գումարտակի ունեցած սահմանափակ ուժերն ու միջոցները բացարձակ անբավարար էին: Բայց ուրիշ ելք չկար:
«Մենք, - ասել էր Պետոն Մուկուչին, - իրավունք չունենք նահանջելու, և դիրքերը թողնելու ոչ մի քայլ չենք անի, քանի դեռ համապատասխան հրաման չլինի: Եթե պետք է, մենք այստեղ կկռվենք մինչև վերջին
հնարավորությունն ու կզոհվենք»:
Վաշտի հրամանատար Վիտոյի ուղեկցությամբ Պետոն գալիս է գումարտակի աջ թևը և տեղում մեկ անգամ ևս քննարկելով ստեղծված կացությունը՝ վճռում է կազմակերպել շրջանաձև պաշտպանություն և դիմադրել մինչև օգնական ուժերի տեղ հասնելը: Դա տվյալ իրադրության
մեջ թերևս միակ անհրաժեշտ ու հնարավոր վճիռն է, որի հմտորեն կենսագործելու դեպքում գումարտակին հնարավորություն կընձեռվեր, գոնե
ժամանակավորապես, հաջողությամբ կասեցնել թուրքերի գրոհները՝
մինչև ռազմաճակատում իրադրության կայունացումը:
Նույն օրը թուրքերը ձեռնարկում են ուժգնությամբ նախադեպը չունեցող լայնածավալ զանգվածային հարձակումներ գումարտակի պաշտպանության ողջ երկայնքով: մենուրեք հրասայլեր էին, զրահամեքենաներ
ու քառաշարք հարձակվող հարյուրավոր թուրք զինվորներ: Պետոն հան-
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գիստ ու սառնարյուն դիտելով թշնամու գրոհող զորաշղթաները և ճշտորեն գնահատելով պահը՝ տալիս է հարվածելու հրամանը:
Կապը բոլոր հենակետերի միջև գործում էր անխափան: Գումարտակի առաջին հենակետից մինչև պաշտպանական նոր բնագծում դիրքավորված զինվորները, իրենց հրամանատարից ոչ պակաս հանգստությամբ ու սառնասրտությամբ, զենքի բոլոր տեսակներից կրակե հեղեղ են
տեղում թշնամու գրոհող զորաշարքերի վրա:
Թուրք հրամանատարությունը, որի շարքերը համալրված էին նաև
օտարերկրյա վարձկան զինվորականներով՝ հաշվի չառնելով իրենց սպանված զինվորների մեծաքանակությունը, զենքի սպառնալիքով նորանոր զինավաշտեր էր քշում մարտադաշտ: Հունվարյան կռիվների ժամանակ թուրքերն անցնում են մինչ այդ դեռևս չկիրառված նոր մարտավարության: Որպես կանոն, հարձակվելիս գործելով 3-4 զորաշղթաներով՝ թուրք հրամանատարությունը վերջին շղթան համալրում էր պատժիչների խմբերով,
որոնց հիմնական խնդիրը նահանջելու կամ խուճապի պահին փախչելու
փորձ անողներին գնդակահարելն էր: Նման դաժան միջոցների կենսագործմամբ Ադրբեջանի իշխանությունները ձգտում էին այս անգամ վերջնականապես ծնկի բերել ԼՂՀ պաշտպաններին: Մահվան սարսափից մթագնած
թուրք զինվորների գրոհները չթուլացող սաստկությամբ հաջորդում են մեկը
մյուսին: Սակայն իզուր էին նրանց ջանքերը: Երկաթյա հաստատակամությամբ պաշտպանվելով, գումարտակը ջախջախիչ հարվածներով հետ է
շպրտում իր դիրքերը ճեղքելու փորձ ձեռնարկող թուրքերի գրոհները:
Կռիվների առաջին օրը թերևս ամենածանր ու ամենապատասխանատուն էր: Առանց դադարի, կիսաշրջափակված վիճակում գումարտակի
մարտական ուժերը հրաշալի քննություն են բռնում: Անգամ գերազանց
մարտական որակներ ու կամք են դրսևորում նաև այն զինվորները, որոնք
առաջին անգամ էին մասնակցում նման ահեղ գոտեմարտերի: Այդ օրը Պետոն գործում էր բազմապատկված ուժով ու եռանդով: Հմտորեն ղեկավարելով իր զորաջոկատների գործողությունները՝ նա հայտնվում է ամենաշիկացած կետերում, ոգևորում ու ուղղություն տալիս զինվորներին: Կռիվների
մասնակիցների միահամուռ կարծիքով՝ դիրքերում նրա հայտնվելը ոգեկոչում, հզոր ուժ ու հանգստություն էր ներարկում իրենց շարքերում: Իսկ երբ
այդ մարտերում առաջին անգամ մարտական մկրտություն ստացած տղաներին հարցնում էին, թե ինչպե՞ս պատահեց, որ այդ ահավոր դժվարին պահերին իրենք երբեք չփորձեցին նահանջել, նրանք պատասխանում էին
միանշանակ. «Ինչպե՞ս կարող էինք նահանջել, երբ մեզ հետ Պետոն էր»,
կամ երբ հետաքրքրվում էին. «Տղերք, ո՞նց եք», դարձյալ հնչում էր միակ պատասխանը. «Մեզ ի՞նչ կա, Պետոն մեր թիկունքում կանգնած է»:
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Տղաների միասնական կարծիքով՝ կռիվների հենց առաջին օրը
թուրքերը իրենց գումարտակի դիրքերում թողեցին ավելի քան 300 դիակ:
Նկատի ունենալով, որ հետագա մարտերում հակառակորդն իրենց
դիրքերի ուղղությամբ անխուսափելիորեն օգտագործելու է հրասայլեր ու
զրահամեքենաներ և կանխատեսելով հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող հարձակման հնարավոր ուղղությունները՝ Պետոն վաղօրոք խնամքով կազմակերպել էր ականապատման աշխատանքները:
Հասկանալով, որ ճակատային գրոհներով անհնարին է խորտակել
հայ զինվորների պաշտպանական դիրքերը, թուրք հրամանատարությունը փորձում է մարտական ուժերը տեղափոխել հարավ և այնտեղից հարձակումներ ծավալելով՝ աքցանի մեջ վերցնել այդ ուղղությունում
մարտնչող ղարաբաղյան ուժերը:
«Այդ օրերին, - շարունակում է Մուկուչը, - թուրքերը Ալխանլի գյուղից երեք շարքով գալիս էին: Նրանք մեզանից 1.5 կմ. հեռու էին գտնվում,
այդ պատճառով ինքնաձիգներով չէինք կարողանում աշխատել: Գալիս
հասնում էին «Չերդակ» կոչվող տեղը և այնտեղից ոտքով, շարք կազմած
ու մեր դիմացի դաշտի միջով գնում էին դեպի հարավ, այսինքն՝ ուժերը
տեղափոխում էին մեր աջը, որպեսզի մեզ փակեն օղակի մեջ:
«Մենք նրանց լավ տեսնելով գժվում էինք, թե ոնց կարելի է, որ մարդիկ այդպես, առանց քողարկվելու տեղափոխություն կատարեին, իսկ
մենք փաստորեն չէինք կարողանում խփել, ինքնաձիգը չէր հասցնում»:
Կիսաշրջափակման մեջ աննահանջ մարտնչող տղաների գլխավոր
զենքը թերեւս անկոտրում ոգին էր եւ թշնամու հոծախումբ գրոհները
ջախջախելու կամքն ու վճռականությունը: Գումարտակի պաշտպանության բոլոր հենակետերում ընթացող անընդմեջ մարտերի շարքը հիրավի
մի կատարյալ հերոսապատում է: Ահա մի փոքրիկ դրվագ. թուրքերի ազատ տեղաշարժերը խոչընդոտելու նպատակով բուժականցի Մուրադը
տեղափոխվում է մի փոքր առաջ՝ «Հրասայլի խրամատ» կոչվող դիրքը եւ
դիպուկ հարվածներով գետին փռելով մի քանի թուրքերի՝ այդ մասին ռադիոկապով հաղորդում է հրամանատարին: Լսելով Մուրադի հաղորդածը՝ Պետոն կռվի թոհուբոհի մեջ ուրախ կատակով պատասխանում է.
«Շատ լավ է, դրանց հայրենիքը չի մոռանա, իրենց համար էլ մի պուլպուլակ կպատրաստեն»:
Ուշադրությունը բևեռելով գլխավորապես աջ թևում ընթացող մարտական գործողությունների ղեկավարմանը՝ Պետոն ստիպված էր ժամանակի զգալի մասը անցկացնել հենց այդ ուղղություններում: Նրա հրահանգով կենտրոնում մարտնչող տղաներին օգնության եկած հրազդանցի
Մհերը ընկերներին ոգևորելու դիտավորությամբ դիմում է վաշտի հրամանատար Վիտոյին և առաջարկում միասին երգել: Մհերի և նրան ձայ8
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նակցող վաշտի հրամանատարի կատարմամբ «Ելի՛ր, դու քաջ Դրո, բազկիդ ուժը բեր» երգի հնչյունները թևածելով տարածվում են պաշտպանության գրեթե բոլոր դիրքերում: Թուրք զինվորների ոռնոցների ու տարբեր
տեսակի զենքերից թնդացող խլացուցիչ ձայների մեջ առասպելական հերոսին ձոնված երգի կատարմամբ ոգեշնչված զինվորները՝ նոր ուժ ստանալով՝ կրկնապատկում են իրենց հարվածների ուժգնությունը:
Երգն արդեն մոտենում էր ավարտին, երբ այդ նույն դիրքերի ուղղությամբ, այս անգամ արդեն հետեւակի ուղեկցությամբ, հայտնվում է թշնամու եւս մի հրասայլ: Կապվելով հրամանատարին՝ Մհերը հաղորդում է.
«Պետո՛, հրասայլ է գալիս, ի՞նչ անենք»: Իսկ նա հանգիստ ու սառնարյուն
պատասխանում է. «Ինչ ուզում ես, արա՛: Ուզում ես, խփի՛ր, կամ բաց թող,
մենք կդիմավորենք»:
Ընդամենը 300 մետր էր մնում, որ հրասայլը ներխուժեր խրամատներ: Դարձյալ աշխատում է ականապատ դաշտը, լսվում է ականի պայթյունը, եւ նույն պահին դիպուկ նշանառությամբ հրասայլի աշտարակին
են հարվածում նռնականետներից արձակած նռնակները: Ջարդուփշուր
եղած մեկ հրասայլ եւս վերածվում է մետաղաթափոնի:
Մեծ կարեւորություն տալով ռազմաճակատի այդ հատվածում ղարաբաղյան զինավաշտերի դիրքերը անպայմանորեն խորտակելու անհրաժեշտությանը՝ թուրք հրամանատարությունը վճռում է չխնայելով
ուժերը՝ հարձակումը շարունակել նաեւ գիշերը: Այդ օրերին տեղացող
անձրեւախառն ձյունը եւ ցուրտը անտանելի իրավիճակ են ստեղծում
օրեր շարունակ դիրքերում գտնվող զինվորների համար: Պետոն մշտապես զինվորների կողքին էր, կռիվների ամենաթեժ կետերում:
Մեծ կարևորություն տալով ռազմաճակատի այդ հատվածում
արցախյան զինավաշտերի դիրքերն անպայմանորեն խորտակելու անհրաժեշտությանը՝ թուրք հրամանատարությունը վճռում է չխնայելով ուժերը՝
հարձակումը շարունակել նաև գիշերը: Այդ օրերին տեղացող անձրևախառն ձյունը և ցուրտը անտանելի իրավիճակ են ստեղծում օրեր շարունակ
դիրքերում գտնվող զինվորների համար: Պետոն մշտապես զինվորների
կողքին էր, կռիվների ամենաթեժ կետերում:
Վերհիշելով այդ լարված ու անքուն գիշերներով հագեցած օրերը՝
թալինցի Սաքոն նշում է. «Պետոն միշտ մեզ հետ էր, մեր թիկունքին, իսկ
կռիվների պահերին մեր առջևում էր...»:
Կարծես լրացնելով իր մարտական ընկերոջ վկայությունը՝ կաթնաղբյուրցի Վարդգեսը ավելացնում է. «Նա որպես հրամանատար և որպես զինվոր առաջինն էր: Ինչպիսի գործողություն էլ լիներ, Պետոն գրեթե
մշտապես առջևում էր: Նրա այդ պահվածքն ու անձնական օրինակն էր,
որ ոգևորում և խրախուսում էր տղաներին»:
9
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Գիշերային մարտերում հարձակվելիս թուրքերը կիրառում են արցախյան պատերազմում մինչ այդ աննախադեպ մարտավարական գործողություններ: Նրանց զինվորները, երկու դասակի կազմով, մոտենում են
հենակետին և միաժամանակ, մոտավորապես 60 նռնականետներից կրակ
տեղում գումարտակի պաշտպանական դիրքերին: Ընդ որում, նռնականետորդները զենքերը (ռուսական վերջին՝ «ՌՊ-16» տեսակի նռնականետ, որի
հարվածի հեռահարությունը հավասար է 1500 մետրի- Հ.Գ.) օգտագործում
էին այնպիսի վարպետությամբ, որ թվում էր, թե կարծես կրակում էին ինքնաձիգներից:
Կռիվներ մասնակիցների բնութագրմամբ՝ գիշերային մթության մեջ
սուրացող և երբեմն միմյանց բախվող կրակե շապիկով պարուրված նռականատերից արձակված տասնյակ նռնակները մի անպատմելի «գեղեցիկ» տեսարան էին ստեղծում:
Մարտավարական նման եղանակի կիրառմամբ թուրք հրամանատարությունն առավելապես ձգտում է հոգեբանական գրոհներ ձեռնարկել և տասնյակ նռնականետների մեծադղորդ աղմուկով և դիրքերի վրա
տեղացող կրակի հեղեղով սարսափ ու խուճապ առաջացնել հայ զինվորների շարքերում: Սակայն հակառակորդի ձեռնարկած ոչ մի ուժ ու մարտավարության ոչ մի նորույթ իզորու չէին ահաբեկելու Պետոյին ու նրա
զինվորներին: Նա իր գումարտակով պատրաստ էր դիմագրավելու նաև
թշնամու հոգեբանական գրոհներին ևս:
Հունվարի 6-ի լույս 7-ի գիշերը շարունակվող մարտերը ընթանում էին
հիմնականում առաջին և 2-րդ հենակետերում և նրանցից աջ դիրքավորված Էռնեստի կրակային դասակի ու Մուկուչի գլխավորած ջոկատների
պաշտպանական դիրքերում: Գումարտակի պաշտպանության վերոհիշյալ
հենակետերում տղաները մարտնչում էին ուժերի գերագույն լարումով ու
աննկարագրելի խիզախումներով: Պետոն հայտնվելով ճակատի մերթ այս
մերթ այն հատվածում՝ ոգևորում և հմտորեն ղեկավարում էր զորաջոկատների գործողությունները:
Անդրադառնալով այդ ծանրագույն պահին զինվորների վրա հրամանատարի ունեցած ազդեցության գնահատմանը՝ հրազդանցի Մհերը նշում
է. «Երբ ինքը կար, մենք կարծես թե թևեր էինք առնում ու թռչում: Հեշտ էր
նրա հետ, նրա հրամանատարությամբ... Ինքը կարծես ամբողջ գումարտակի սիրտը լիներ, մի խոսքով՝ մարդկանց կյանք տվող էր...»:
Նռնականետորդների դասակների աջակցությամբ ձեռնարկվող
թուրք զինվորների զանգվածային գրոհները փշրվում են՝ հանդիպելով
մեր զինվորների երկաթյա պաշտպանությանը: Ամբողջովին խորտակվում է թուրք հրամանատարության կողմից վարձու արհեստավարժների
միջոցով իրականացվող մարտավարական այս նորամուծությունը ևս:
10
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Գիշերային մարտում թշնամին կրում էր իր հերթական պարտությունը:
Նույնն էր պատկերը մինչև հունվարի 8-ի առավոտյան:
Այդ օրը ռազմաճակատի հրամանատարությունից Պետոյին հայտնի է
դառնում, որ թուրքերը մեծ ուժեր կենտրոնացնելով՝ կարողացել են թափանցել իր և ձախ հարևանի՝ Հադրութի գնդի Ռիժիկի գումարտակի արանքը:
Ահավոր սպառնալիք է կախվում Պետոյի գումարտակի վրա: Քանի որ աջ
կողմը հենց առաջին օրն էր բաց մնացել, ապա ձախ կողմից թուրքերի
կտրուկ առաջխաղացման դեպքում ողջ գումարտակն անխուսափելիորեն
ամբողջվին կհայտնվեր շրջապատման մեջ:
«... Քանի որ թուրքը, - նշում է Աղաբեկյան Արթուրը, - անցել էր ավելի կազմակերպված հարձակումների և քանի դեռ մնում էին բաց տարածքներ, ապա հնարավոր չէր այդքան մարդկանցով այդ գոտին պահել:
... Երբ արդեն վտանգ էր սպասվում, որ թուրքը Շուքյուրբեյլի, Սեյդահմեդլի, Կարախանբեյլի գյուղերի ճանապարհով կարող էր մտնել մեր մյուս
երեք գումարտակների թիկունքը և վտանգի տակ դրվեր Ֆիզուլի քաղաքը,
որտեղ մենք էինք նստած, հրամանատարության հետ համաձայնեցրի իմ առաջարկությունը, և կազմակերպեցինք Պետոյենց ու մեր մյուս երեք գումարտակների նահանջը»:
Ստանալով Արթուր Աղաբեկյանի համաձայնությունը՝ Պետոն ձեռնամուխ է լինում գումարտակի զորավաշտերը դիրքերից դուրս բերելու և նահանջը կազմակերպելու խնդիրների կատարմանը: Գումարտակի զինվորների համար այնքան էլ հաճելի չէր թողնել այն դիրքերը, որոնց պաշտպանության համար նրանք մարտնչել էին աննահանջ, ուժերի գերագույն լարումով, գեշեր ու ցերեկ, միայնակ և առանց դույզն ինչ հանգստանալու: Պատերազմական իրավիճակում զորքի նահանջի ճիշտ կազմակերպումն ու
նրանց անվտանգությունն ապահովելու վարպետությունը հրամանատարի
անվիճելի առավելություններից ու կազմակերպչական տաղանդի լավագույն ապացույցներից են: Տվյալ իրավիճակում Պետոն իր հրամանատարական վարպետությունը պիտի դրսևորեր այս անգամ արդեն գումարտակի
անվտանգ ու անկորուստ նահանջը կազմակերպելիս: Գլխավորն այն էր, որ
նահանջը ինչպես նախորդ՝ հունվարի 5-ին, շրջանաձև պաշտպանություն
կազմակերպելիս, ընթանար խստորեն կազմակերպված, առանց շտապողականության ու խուճապի անպայման բոլոր զորաջոկատների փոխհամագործակցության ապահովմամբ:
Անդրադառնալով հունվարյան կռիվներում Պետոյի գումարտակի
գործունեությանը՝ Արթուր Աղաբեկյանը տալիս է հետևյալ գնահատականը.
«Համոզված եմ, որ այդ գումարտակից օրինակ վերցրին մեր գումարտակները: Նրանք օրինակ վերցրին Պետոյենց գումարտակից, թե ինչպես կարելի
է կռվել պաշտպանվելիս, թե ինչպես կարելի է հետ շպրտել թուրքերին ա11
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ռանց խուճապի ու նրանց առաջխաղացումից վախենալու: Այդ օրերին, որպես լավագույն օրինակ, միշտ վկայակոչում էինք այդ գումարտակը»:
Իսկ Հադրութի գնդի գումարտակներից մեկի հրամանատար Վահան Բադաթյանը, կարծես ավելի զարգացնելով վերոհիշյալ գնահատականը, նշում է. «Իմ կարծիքով, ովքեր ծանոթ են Պետոյենց գումարտակին,
համոզված են, որ իր մարտունակությամբ ու կարգապահությամբ այն գերազանցում է Արցախի բոլոր գումարտակներին»:
Եթե ընդհանրացնենք և գնահատենք Պետոյի գլխավորած Շուշիի առանձնակի գումարտակի կռիվների առաջին երեք օրերում դրսևորած գործունեությունը, ապա անվարան կարելի է ասել. թուրք հրամանատարության համար կատարյալ անակնկալ էր ռազմաճակատի այդ
հատվածում հայ զինվորների դրսևորած այդօրինակ անխորտակ պաշտպանունակությունը: Թվում է, թե անհավատալի ու հասարակ մահկանացուների ուժերից վեր էր այն, ինչ կատարեց Պետոյի գումարտակը: Երեք օր
ու գիշեր կիսաշրջափակված վիճակում՝ անպատմելի խիզախումներով ու
երկաթյա պաշտպանությամբ պարտության մատնելով թուրքական հսկայական գերակշռող ուժերին՝ գումարտակը աներեր պահում է ռազմաճակատի գիծը: Այդ օրերի մարտական գործողությունների անաչառ ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը միանշանակ ապացուցում են, որ Պետոյի գումարտակն իր գործունեությամբ իրավամբ արմատական բեկում մտցրեց
ռազմաճակատի մարտական գործողություններում: Համեմատաբար արագ
հաջողության հասնելով ռազմաճակատի հարավային հատվածում, թուրք
հրամանատարությունը հույս ուներ մեծաքանակ ռազմական ուժերի և մարտավարական նոր, դեռևս չկիրառված միջոցների օգտագործմամբ վճռական
հաջողություն ձեռք բերել նաև այս ուղղությունում: Սակայն Պետոյի գումարտակն իր անխորտակ պաշտպանությամբ խառնելով թուրք հրամանատարության հաշիվները՝ ձախողում է նրանց ձեռնարկումները և հնարավորություն ընձեռում ԼՂՀ բանակի հրամանատարության համար անհրաժեշտ
քայլերի ձեռնարկմամբ կայունացնել և ուժեղացնել այս ուղղության պաշտպանությունը:
Եվ իրոք, եթե Պետոն իր զինվորներով չկարողանար կանգնեցնել թուրքերի հարձակումները, ապա միանգամայն հնարավոր էր, որ պաշտպանության երկրորդ բնագծերի բացակայության պայմաններում զրահամեքենաների աջակցությամբ նրանք ճեղքեին ռազմաճակատի գիծը և գրավելով Ֆիզուլին՝ ԼՂՀ խորքը և բնավ չէր բացառվում նաև Զանգեզուրի տարածք ներխուժելու սպառնալիք ստեղծեին: Այստեղ, ինչպես ընդունված է ասել՝ մեկնաբանություններն ավելորդ են:
1994 թ. հունվարյան կռիվները ևս մեկ փառապանծ ու ուսանելի էջ
պարգևեցին Արցախյան Ազատամարտի պատմությանը: Անվարան կարելի
12
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է պնդել, որ չնայած ազերի իշխանությունների գործադրած հսկայական
ջանքերին և ի լուր աշխարհի հռչակած ամպագոռգոռ հայտարարություններին, նրանց բազմակողմանիորեն կազմակերպված և տեխնիկապես գերազանց հագեցված բանակը կրել էր իր հերթական ծանր պարտությունը՝ այս
անգամ արդեն արցախյան ռազմաճակատի գրեթե բոլոր հատվածներում:
Միակ խոցելի տեղը թերևս Քելբաջարի ուղղությունն էր, որտեղ ազերիների
զորամիավորումներին հաջողվել էր անցնել Օմարի լեռնանցքն ու հաղթահարելով այդ ճակատում մարտնչող հայկական ուժերի պաշտպանությունը՝
կարողացել էր իր վերահսկողության տակ վերցնել լեռնանցքից մինչև Բաղիրլի, Բուզդուխ, Չիչագլի սարի բարձունքները և դրանցից դեպի հյուսիս-արևելք՝ մինչև Սեիդլյար ընկած տարածքները: Ռազմաճակատի այդ հատվածում թշնամու հետագա առաջխաղացումն անխուսափելիորեն կարող էր
բացասաբար անդրադառնալ Արցախի մյուս ճակատներում ծավալվող
մարտական գործողությունների ընթացքի վրա: Թուրքերն օգտվելով ընձեռված հնարավորություններից՝ կարող էին առաջանալ Վանք, Բաղլիփեյա,
Չարեքտար գյուղերի, ապա դեպի ավելի հարավ՝ Նարեշտար, Վանք բնակավայրերի ուղղությամբ ու տիրելով դեպի Արցախի Հանրապետության
տարածքը ձգվող հաղորդակցության կարևորագույն ուղիներին՝ շրջափակման մեջ վերցնել և մեկուսացնել Մարտակերտի ողջ ռազմաճակատը:
Տվյալ իրավիճակում անհրաժեշտ էր արմատական բեկում մտցնել
նաև Քելբաջարի հյուսիսում ընթացող մարտական գործողություններում և
վճռական ու խելամիտ քայլերի միջոցով հաղթահարելով թուրքական զորքերի դիմադրությունը՝ վերստին վերահսկողության տակ վերցնել մինչև
Օմարի լեռնանցքը ձգվող տարածքը: Այդ խնդիրը կենսագործելու նպատակով Արցախի Հանրապետության բանակի հրամանատարությունը Քելբաջարի ռազմաճակատ է տեղափոխում արցախյան մի քանի փորձառու զորամասեր, որոնց թվում նաև Շուշի գումարտակի Ռոմիկի (Մարգարյան
Ռոմիկ, ներկայիս գնդապետ՝ ՀՀ ՊՆ թիկունքի վարչության պետ) գլխավորած ջոկատը՝ թվով 15 հոգի:
Այդ ժամանակ գումարտակը գործում էր Պետոյի հրամանատարությամբ:
Ռոմիկի ջոկատը, մինչև Պետոյի Քելբաջար տեղափոխվելը, այդ ճակատում հանդիպում է բազում դժվարությունների: Պարզվում է, որ ռազմաճակատում հաջող մարտական գործողությունների իրականացման համար
զորամիասերի միջև անհրաժեշտ փոխհամագործակցությունը տարբեր
պատճառներով դեռևս պատշաճ բարձրության վրա չէր գտնվում: Տվյալ իրավիճակում որևէ նշանակալի մարտական գործողություն ձեռնարկելիս
փոքրաթիվ ջոկատի ուժերը, առանց օգնական ուժերի ու մյուս զորամիավորումների ճիշտ համագործակցության, անբավարար էին: Իսկ ժամանակի
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կորուստը չէր խոսում հօգուտ արցախյան ուժերի: Ստեղծված դժվարին կացությունը հրամայաբար թելադրում էր ձեռնարկել համարձակ ու խելամտորեն հաշվարկված միջոցներ և որքան շուտ, այնքան լավ: Համակողմանիորեն կշռադատելով արդեն ստեղծված կացությունը՝ Ռոմիկը կատարում է
տվյալ իրավիճակում թերևս միակ ու ճշմարիտ քայլը. «Ես կապվեցի Պետոյի
հետ և ասացի, որ այստեղ գործ չի արվում: Կա՛մ մենք պետք է թողնենք ու
հետ գանք, կամ եթե գործ պետք է արվի, ուրեմն ամբողջ գումարտակը պիտի տեղափոխվի այստեղ: Թե չէ, չենք հասկանում, ո՞վ է հրամանատարը,
ո՞րն է մեր անելիքը…»:
Ռոմիկից ստանալով Քելբաջարի ճակատում տիրող իրավիճակի մասին վերոհիշյալ տեղեկությունները՝ Պետոն մեկնում է Ստեփանակերտ՝
հանդիպելու Արցախի բանակի հրամանատարին և մինչ կհասցներ նրան
շարադրել իր առաջարկությունը, հրամանատարն ինքն է հանձնարարում
Պետոյին գումարտակով մեկնել Քելբաջարի շրջան և ձեռնամուխ լինել մարտական շատ կարևոր ու պատասխանատու առաջադրանքի կատարմանը:
Առաջադրանքը միակն էր. գումարտակը պետք էր անհապախ տեղափոխվեր հյուսիսային ճակատ և այնտեղ գտնվող արցախյան մյուս զորամասեր
համագործակցությամբ ջախջախեր այդ ուղղության բարձունքներում ու
դիրքերում ամրացած հակառակորդի ուժերին և թուրքերից մաքրեր մինչև
Օմարի լեռնանցքը ձգվող տարածքը:
Պետք է նշել, որ հունվարյան ծանրագույն փորձությունից հետո գումարտակի զինվորները գրեթե ոչ մի օր ժամանակ չեն ունեցել ինչպես
հարկն է նույնիսկ փոքր -ինչ հանգստանալու: Չէր լուծվել նաև նրանց հերթափոխի հարցը: Նախորդ կռիվներում մարտաշարքերը նկատելիորեն նոսրացել էին (տասը զոհ ու երեսունինը վիրավոր - ՀԳ.), իսկ համալրումների
խնդիրը, ինչպես և անցյալում, դեռևս մնում էր գումարտակի համար ամենացավոտ ու խոցելի տեղը: Բայց Պետոյի ու նրա զինակիցների համար այլընտրանք չկար:
«Եթե նույնիսկ համոզված լինեմ,- նշում էր Պետոն,- որ մեր կռվի արդյունքները քաղաքական ոլորտներում պետք է շահագործվեն կամ չարաշահվեն, մեկ է՝ ինձ համար այլընտրանք չկա. պե՛տք է կռվենք»
Այո՛, նրա և իր մարտական ընկերների համար այլընտրանք գոյություն չուներ ու անվարան մեկնելով Քելբաջարի ճակատը՝ նրանք մեկ անգամ ևս պիտի ապացուցեին զենքին և ռազմարվեստին տիրապետելու իրենց անբասիր վարպետությունը՝ այս անգամ արդեն հարձակողական գործողությունների ընթացքում: Գումարտակի ուժերը տեղաբաշխվում են Չիչագլի սարից դեպի հարավ-արևելք ձգվող ճանապարհի մերձակայքում, որտեղից Չիչագլիի բարձունքները շատ լավ երևում էին: Այդ ժամանակ բարձունքների երեք հիմնական հենակետերից երկուսը գտնվում էին թուրքերի,
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իսկ մեկը՝ արցախյան մարտիկների վերահսկողության ներքո: Մինչև Շուշիի առանձնակի գումարտակի այստեղ տեղափոխվելը՝ արցախյան զորամասերի կողմից եղել են Չիչագլիի բարձունքները գրավելու փորձեր, որոնք
ավարտվել էին անարդյունք: Պետոն դեռևս չէր հասցրել ինչպես հարկն է
տեղաբաշխել գումարտակի ուժերը, երբ թուրքերը գրավում են նաև
արցախյան մարտիկների հսկողության տակ գտնվող հենակետը:
Այդ վիճակում բարձունքը միայն եղած ուժերով, հանպատրաստից
վերցնելու փորձը վտանգավոր էր ու գրեթե անհնարին: Քանի որ հակառակորդի զինվորների տեսադաշտը բաց էր, ապա նրանք կարող էին, առանց
մեծ ջանքեր գործադրելու, բարձունքներում տեղադրված գնդացիրներով
ճշգրտորեն հարվածել հարձակվողներին ու մեծ կորուստներ պատճառել:
Չիչագլիի վերջին բարձունքը թշնամուն հանձնելը տհաճ, բայց արդեն
կատարված իրողություն էր: Քանի որ Չիչագլիի այդ բարձունքից շատ հեռու
չէր գումարտակի տեղաբաշխման վայրը, ապա թուրքերը, նոր վերցրած հենակետում ամուր դիրքավորվելուց հետո, կարող էին կրակի տակ վերցնել
ողջ գումարտակը: Այդ սպառնալիքից խուսափելու համար Պետոն հարկադրված գումարտակը տեղաբաշխում է այնպիսի վայր, որտեղից Չիչագլի
սարն այլևս չէր երևում:
Ի՞նչ պիտի արվեր:
Նախ, հարկավոր էր պահպանել զինվորների մարտունակությունը,
թույլ չտալ, որպեսզի նրանք մրսեն ու հիվանդանան:
Քանի դեռ մարտական գործողությունները չէին սկսվել, դեռևս
գտնվում էին նախապատրաստական փուլում, Պետոն, գումարտակի զինվորներին ցրտահարությունից, ինչպես նաև հոգնածությունից զերծ պահելու նկատառումով հրահանգում է զորաջոկատներին պարտադիր կարգով,
ամեն օր կատարել լիցքային վարժություններ, առավոտյան անպայման
վազել ու ոչ մի դեպքում անգործության չմատնվել:
Չնայած եղանակի անտանելի դժվարություններին, գումարտակի
մարտիկները շնորհիվ կատարած ամենօրյա լիցքային վարժությունների՝
հաջողվում է խուսափել սառցչելուց ու հիվանդանալուց և կարողանում են
պահմանել իրենց մարտունակությունը, իսկ թուրքերից շատերը, ինչպես
պարզվեց հետագայում, ցրտահարվել էին ու մնացել բարձունքներում:
Երկրորդ, անհրաժեշտ էր պարզել տեղանքի ընդհանուր յուրահատկությունները, բարձունքում տեղաբաշխված հակառակորդի դիրքերի և այնտեղ եղած ուժերի իրական դասավորվածությունն ու մանրամասները: Երկաթյա օրենք էր՝ մինչեւ որեւէ գործողություն ձեռնարկելը Պետոն ինքը
պետք է գնար հետախուզության և անձամբ ուսումնասիրեր բոլոր այն
նրբությունները, որոնց համակողմանի վերլուծությունն ու իմացությունը
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անհրաժեշտ էին մարտական գործողությունները հաջողությամբ մշակելու
և իրականացնելու համար:
Տեղանքը շատ բարդ կառուցվածք ուներ: Լեռնագագաթներում բուք
էր, իսկ ներքևում լեռնալանջերը պատված էին մինչև կես մետր հաստության ձյան շերտով: Լեռնաշղթայի վրա, կարծես մեկը մյուսին հաջորդող ու
լրացնող բազմաթիվ բլուրները վերածելով պաշտպանական հարմարավետ
հենակետերի, թուրք հրամանատարությունը փաստորեն նաև բնական ամրակուռ պարիսպներով էր կասեցնում արցախյան ուժերի առաջխաղացումը: Ճիշտ է, մասնակիցների վկայությամբ՝ թուրքերի ուժերն այնքան էլ բազմաքանակ չէին, բայց տիրելով տեղանքի իշխող բարձունքներին՝ նրանք
ձեռք էին բերել դիրքային շատ մեծ առավելություն: Արցախյան զորամասերի արդյունավետ գործողություններին զգալի չափով խոչընդոտում էր
նաև այն, որ նրանց հարձակման գոտում, մինչեւ թուրքերի գրաված դիրքերը, ընդհատվում էր անտառային շերտը, իսկ բաց դաշտում բարձունքների
վրա հարձակում գործելն անհամեմատ դժվարին խնդիր է: Պաշտպանության նման հզոր համակարգը խորտակելու համար անհրաժեշտ էր ուժերի
հարաբերակցության ճշգրիտ հաշվարկ, մարտավարական ճկունություն,
անսպասելի հարվածներ և, իհարկե, ֆիզիկական ահռելի ուժերի ներդրում:
Թվում էր, թե իրոք դիրքային անվիճելի առավելություն ունեցող հակառակորդի պաշտպանական դիրքերի խորտակումը անիրականանալի խնդիր է,
բայց Պետոն պատրաստ էր հաղթահարել նաև այդ մակարդակի դժվարությունները եւ իզուր չէ, որ նա հաղթանակող հրամանատարի անուն էր վաստակել:
«Սարերը չափչփելու ժամանակ,- վերհիշում է երգիչ-ազատամարտիկ
Մակիչը,- Պետոն նայեց, նայեց թուրքերի դիրքերին և ասաց. «Մկո՛, ի՞նչ ենք
անելու, այստեղ անելու գործ չկա»:
Պարզվում է, որ թուրքերը, հիմնական ուշադրությունը բեւեռելով Չիչագլիի բարձունքներին, անընդհատ նորանոր ուժերով համալրում ու ուժեղացնում էին այդ հենակետերը: Տվյալ իրավիճակում դա շատ կարեւոր և
նուրբ հանգամանք էր, որի նշանակությունը Պետոն անմիջականորեն նկատում է ու պատշաճորեն գնահատում: Բազմակողմանիորեն հաշվարկելով
ստեղծված կացության նրբությունները՝ նա համաձայն Մակիչի, որոշում է.
«Բոլորը սպասում են, որ մենք առաջին հերթին այդ բարձունքները (նկատի
ունի Չիչագլի սարի վրա թուրքերից վերահսկվող երեք բարձունքները – Հ.
Գ.) կվերցնենք, որպեսզի տիրենք ու նոր առաջանանք: Բայց մենք ուրիշ բան
կանենք. կկտրենք դեպի սարը ձգվող ճանապարհը և նրանք կորցնելով թիկունքի հետ կապող հաղորդակցության ուղին՝ կհայտնվեն շրջափակման
մեջ»:
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Խնդրի լուծման գաղտնիքը հայտնի էր: Պետոն գումարտակի սպայակույտի պետ Ռոմիկի, որը նույնպես համանման մարտավարությամբ
գործելու կողմնակիցն էր, ուղեկցությամբ մեկնում է Վանք գյուղ՝ ռազմական խորհրդում ներկայացնելու մարտական գործողության հենց այդ տարբերակը:
«Առաջարկեցինք, - նշում է Ռոմիկը, - որ սարը թողնենք մեր թիկունքում, հենակետեր դնենք, որ նրանք չիջնեն սարից ու մեր ճանապարհը փակեն: Առաջարկեցինք այդտեղ պաշտպանություն դնել, որ նրանք չիջնեն եւ
աշխատենք մյուս բարձունքների, մասնավորապես՝ 2071-ի վրա: Եթե գրավեինք այդ բարձունքը, ապա կփակվեր դեպի Չիչագլի սարը տանող ճանապարհը և այնտեղ այլև ոչ մի մեքենա ու տեխնիկա չէր կարող գնալ: Օգնության ճանապարհը փակում էինք, ու եթե կարողանայինք գոնե մի երկու օր
պահել, ապա նրանք ստիպված կլինեին սարից իջնել: Ձմեռ էր ցուրտ, եթե
նրանց փոխարինելու, սննդի հարցը չկազմակերպվեր, ապա նրանք բնականաբար չէին կարողանա այնտեղ մնալ»:
Փաստարկը միանգամայն տրամաբանական էր ու հիմնավորված, և
ռազմական խորհուրդը, հուրախություն Պետոյի և Ռոմիկի, ընդունում է հենց
այդ առաջարկությունը:
Խորհրդակցելով իր գումարտակի զինջոկատների հրամանատարների հետ՝ Պետոն վճռում է գործողությունը իրականացնել հետևյալ ուղղվածությամբ. ամենից առաջ անհրաժեշտ էր օգտագործել 2071 բարձունքի դիմացի հենակետում տեղաբաշխված Մամիկոնի (Կալոյան Մամիկոն, Թիֆլիսից) ու Մանուկյան Դավիթի գլխավորած զորախմբի մարտիկներին:
Նրանք, մինչ այդ, իրենց գլխավորած մարտիկներով մի քանի անգամ այդ
հենակետում լավ ջարդ էր տվել թուրքերին ու մանրակրկիտ հետախուզել ու
ուսումնասիրել էր տեղանքը և շատ լավ ծանոթ էին նրա յուրահատկություններին: Այդ զորախմբին հանձնարարվում է իր հենակետից առաջանալ
ու աջ կողմից հարձակվելով թուրքերի դիրքերի վրա՝ գրավել դրանք և շարժվել դեպի բարձունքի կենտրոնը:
Հարկ է նշել, որ այդ զորախմբի ողջ անձնակազմն առանց բացառության ընտրագույն ռազմիկներ էին՝ մարտական հարուստ կենսագրությամբ,
ֆիզիկական հրաշալի կոփվածքով, իրենց ուժերին ու կարողություններին
վստահ, հոգով՝ ուժեղ ու ինչպես ընդունված է ասել՝ կես խոսքից իրար հասկացող:
Պետոն քաջատեղյակ էր զորախմբում ընդգրկված տղաների մարտական կարողություններին և ավելի քան համոզված, որ նրանք այս անգամ էլ
լավագույնս կկատարեն առաջադրանքը:
Մամիկոնի զորախմբի շարժմանը զուգընթաց՝ Պետոն գրոհի համար
նախատեսված երկրորդ խումբը պիտի առաջնորդեր ներքևում գտնվող եր17
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կու մեծ բլուրների միջև ձգվող ձորերով ու աննկատ առաջանալով՝ մոտենար
2071 բարձունքին:
Տեղանքի ու հակառակորդի դիրքերի մանրակրկիտ ուսումնասիրության շնորհիվ Պետոն որոշում է, որ առավել արդյունավետ գործելու համար
պետք է համեմատաբար փոքրաքանակ ուժերով ծավալել հարձակումը:
Նման որոշումը շատ կարեւոր էր ու խորապես կշռադատված: Քանի որ
թուրքերի դիրքերից, մասամբ նաև անտառաշերտերի ընդհատվելու պատճառով, տեսադաշտը բաց էր, եւ ամեն մի շարժում շատ լավ տեսանելի, ուստի մեծաքանակ ուժերով գրոհը կարող էր տեղի տալ ավելորդ և անհարկի
խառնաշփոթությունների ու բարդությունների, և որ ամենաանցանկալին է,
զոհերն ավելի շատ կարող էին լինել: Իսկ նվազագույն կորուստներով որևէ
գործողություն իրականացնելը նրա համար առաջնահերթ նշանակություն
ուներ:
Նրա մտահղացմամբ՝ մարտական ուժերի փոքրաքանակությունը պիտի փոխհատուցվեր ի հաշիվ արագ տեղաշարժերի, անսպասելի հարվածների և հակառակորդին ապակողմնորոշելու ու նրանց շարքերում առաջացած խուճապի:
Մարտական գործողություններին մասնակցելու համար նա ընտրում
ու կազմում է երկու ջոկատ: Առաջին ջոկատում, իհարկե, տեղանքին
քաջածանոթ Մամիկոնի գլխավորած ջոկատի մարտիկներն էին, իսկ երկրորդում՝ Սմբատի (Մանուկյան Ռազմիկ, ք. Հրազդան) գլխավորած վաշտի
25 - 30 առավել փորձառու զինվորները:
Գումարտակի հիմնական ուժերը թողնելով ռեզերվում՝ Պետոն այդ
փոքրաքանակ ուժերով, արցախյան զորամսերի համագործակցությամբ,
ձեռնարկում է մի այնպիսի մարտական գործողություն, որի արդյունավետ
իրագործման դեպքում Արցախի բանակի տնօրինության ներքո պիտի դարձյալ հայտնվեին մինչեւ Օմարի լեռնանցքն ընկած տարածքները:
Փետրվարի 11-ին, ըստ մշակված ծրագրի, սկսվում է արցախյան
մարտական ուժերի հարձակումը: Առաջին հաջողությունները, հարձակումից մի փոքր անց, նկատվում են աջ թեւում, ուր գործում էին Մարտակերտի
ու Ստեփանակերտի զինջոկատները: Գումարտակի գրոհող զորախմբերին
կրակով աջակցելու համար Պետոն հրամայում է բարձունքներից մեկի վրա
տեղադրել գնդացիրները, այդ թվում՝ նաև հաստոցավոր «ԴՇԿ» և «ԱԳՍ», ու
տեղացող հարվածներով թուրքերին գամել իրենց խրամատներում:
Սրընթաց գրոհով խորտակելով հակառակորդի դիմադրությունն ու
սարի աջ կողմից բարձրանալով և մեկը մյուսի հետևից մաքրելով թուրքերի
հենակետերը՝ 2071 բարձունքի կենտրոնին է մոտենում Մամիկոնի զորախումբը: Պետոն անձամբ առաջնորդելով մյուս զորախումբը՝ ճակատային գրոհով հաղթահարում է խոչընդոտող արգելքները, դեռ մութը չընկած՝
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բարձրանում է սարի կենտրոնն ու միանալով Մամիկոնի տղաներին՝ դիրքավորվում գրավված հենակետերում: Առաջին օրվա մարտերի արդյունքները գերազանց էին: Երկու ուղղությամբ՝ աջից ու կենտրոնից ձեռնարկած
հարձակումներով գումարտակի գրոհային ջորախմբերն առանց զոհերի ու
անգամ առանց վիրավորների, գրավում են 2071 բարձունքը և մաքրելով այդ
տարածքը թուրքական ուժերից, պատրաստվում հաջորդ օրն ևեթ, զարգացնելու առաջխաղացումը:
«Մենք,- նշում են գրոհի մասնակիցները,- կարող էինք բարձունքը
գրավել նույնիսկ ցերեկը, բայց այդ դեպքում, քանի որ թուրքերի դիրքերից
մեր տեղաշարժերը պարզորոշ երևում էին, ապա նրանք կարող էին դիպուկ հարվածներ տեղալ մեզ վրա և զգալի կորուստներ պատճառել հարձակվողներիս: Ահա այդ կարևոր հանգամանքը հաշվի առնելով՝ Պետոն
որոշեց զուտ մեր անվտանգությունն ապահովելու և զոհեր տալուց խուսափելու նպատակով բարձունքը գրոհել երեկոյան: Այդպես էլ եղավ, մենք ցերեկով մոտեցանք բարձունքին, և երբ մութն ընկավ, ու փակվեց թուրքերի
տեսադաշտը՝ լուսարձակ գնդակների արձակած հրացոլքերի ուղեկցությամբ գրոհեցինք բարձունքը և գրավեցինք այն»:
Առանց մեծ ջանքերի, Պետոն կարողանում է շնորհիվ ճիշտ մարտավարության ու արագ տեղաշարժերի՝ ապակողմնորոշել հակառակորդին և
նրան թելադրել իր կամքը: Չիչագլի սարի հենակետերում դիրքավորված
թուրքական հիմնական խմբավորումը, կտրվելով հաղորդակցության ուղիներից, հայտնվում է շրջափակման մեջ:
Հարձակման առաջին օրվա արդյուննքներն ավելի քան գերազանց
էին:
Աջ թեւում Մարտակերտի Արշոյի գումարտակը գրավում է Բաղրլուի
բարձունքները: Իրենց առաջադրանքները շատ լավ են կատարում նաև
Ստեփանակերտի գնդի և Իլյիչի գլխավորած գումարտակի զինվորները:
Հենց առաջին օրվա ձեռք բերած փայլուն հաղթանակներով արմատական
բեկումը ռազմաճակատի հիշյալ հատվածում արդեն նվաճված էր: Անհրաժեշտ էր այն արագորեն զարգացնել ու ամրապնդել:
Ըստ կայացած համաձայնության՝ Պետոն թիկունքն ապահովելու համար սարի վրա թողնում է մի փոքրիկ խումբ ու հիմնական ուժերով իջնելով
բարձունքներից՝ հարձակվում է Բաղրսաղ, ապա Յանշաղ գյուղերի ուղղությամբ, ուր պետք է միանար Արշոյի առաջնորդած գումարտակին:
Հարկ է նշել, որ Չիչագլի սարում գտնվող թուրքական հենակետերը,
հայտնվելով թիկունքում, մեկուսացվել էին ու արդեն ոչ մի վտանգ չէին ներկայացնում: Դեպի Բաղրսաղ գյուղը ձգվող ճանապարհներն ու բլուրները
թուրքերը բավականին լավ ամրացրել էին: Սարից մինչև գյուղն ընկած տարածությունը հաղթահարելու համար գումարտակը պետք է կոտրեր այդ
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տարածքում տեղաբաշխված թուրքական առանձին հենակետերի դիմադըրությունը: Պետոն դարձյալ կազմակերպում է հակառակորդի դիրքերի հետախուզումը ու նոր միայն ջոկատներն առաջնորդում գրոհի: Պարզվում է,
որ թուրք զինվորները մի քանի դիրքեր արդեն թողել էին, խուճապն
ընդգրկել էր ողջ ռազմաճակատը: Շուտով Չիչագլիի լեռնագագաթներում
կործանման դատապարտված թուրքերը, հայտնվելով անելանելի վիճակում,՝ ճարահատյալ փոքր խմբերով լքում են դիրքերը: Լեռնալանջերից դեպի գյուղն ընկած ճանապարհների վրա թուրքերին «դիմագրավելու» նպատակով՝ Պետոն փոքր խմբերի մասնակցությամբ կազմակերպում է ծուղակ:
Թուրքերի դիմադրությունը գնալով նվազում էր: Նույնիսկ այն տարածքներում, ուր դեռևս գործում էին հակառակորդի հենակետերը, թուրքերը արցախյան ուժերի առաջին իսկ հարվածներից սարսափահար լքում են
դիրքերը: Պետոն մեկը մյուսի հետևից հաղթահարելով թուրքերի պաշտպանական դիրքերի դիմադրությունը՝ արագորեն մոտենում է Բաղրսաղ գյուղին: Թուրք զինվորները, գյուղում թողնելով զգալի քանակությամբ մարտական տեխնիկա, հասցնում են փախչել:
Գումարտակի կողմից գրաված 2071 բարձունքից ներքև, դեպի հյուսիս-արևմուտք, Բաղրսաղ գյուղն է: Այդ գյուղի միջով և 2071 բարձունքի հարևանությամբ անցնում է գումարտակի ուժերի կողմից չվերահսկվող միակ
ճանապարհ-միջանցքը: Սարից ու բարձունքներից դեպի մյուս կողմերը
ձգվող հնարավոր գրեթե բոլոր ուղղություններում տեղաբաշխված աննկատելի «ծուղակ հենակետերում» ամուր «նստել էին» բուժականցի Մուրադի
գլխավորած դասակի և գումարտակի պահեստային զորաջոկատների մարտիկները: Համաձայն գործողության մարտավարության շրջափակման մեջ
հայտնված թուրքերը սարալանջերում եւ բարձունքներում գտնվող հենակետերը լքելու դեպքում անպայմանորեն պետք է անցնեին Բաղրսաղ գյուղով
անցնող միջանցքով, իսկ հակառակ պարագայում կա՛մ բաժին կդառնային
«ծուղակ հենակետերում» դիրքավորված մարտիկներին, կամ էլ, եթե ծայրահեղ դեպքում փորձեին մնալ հենակետերում, ապա անխուսափելիորեն բաժին կդառնային ցրտին, սառնամանիքին ու սովին:
Պետոն գումարտակին առաջնորդում է գյուղ և առանց որևէ լուրջ դիմադրության հանդիպելու՝ գրավում այն: Գյուղը լքելիս թուրքերը այնտեղ
թողնում են զգալի քանակությամբ զինամթերք և տեղի բնակիչներից մի քանիսին: Գերեվարած թուրքերին ու ռազմավարը Արցախի բանակի տնօրինությանը հանձնելուց և մի փոքր հետախուզություն իրականացնելուց ու
տեղանքն փոքր-ինչ ուսումնասիրելուց հետո Պետոն գումարտակով շարունակում է առաջխաղացումը:
Թուրքերի կողմից դիմադրություն փորձ գրեթե չէր նկատվում: Թուրքական ուժերը, Արցախյան զորամասերի հարվածներից մազապուրծ՝ լքում
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են իրենց դիրքերը և անցնելով Օմարի լեռնանցքը՝ Արցախի բանակի մարտիկների տնօրինությանը հանձնում լեռնաշղթայի ամրակուռ բարձունքները: Պետոն այս անգամ ևս, իր գլխավորած գումարտակով հրաշալիորեն է
կատարում մարտական հույժ կարևոր առաջադրանքը: Գործելով ռազմաճակատի գլխավոր ուղղություններից մեկում՝ նրա գլխավորած զինվորները
արցախյան զորամասերի համագործակցությամբ ջախջախում են Արցախը
աքցանի մեջ վերցնելուն նպատակաուղղված Ադրբեջանի բանակի զորախմբերին ու նրանցից մաքրելով մինչև Օմարի լեռնանցք ընկած տարածքը՝ հուսալիորեն ամրապնդում Արցախի Հանրապետության հյուսիսային սահմանը:
Այս գործողություններից հետո ճակատի առաջավոր դիրքերը թիկունքից արդեն զգալիորեն հեռացել էին: Լեռնալանջերին դիրքավորված մարտիկներին անհրաժեշտ էր ժամանակին ապահովել սնունդով ու տաք հագուստով: Իր զինվորների պահանջներն ու կարիքները ժամանակին բավարարելու և հոգալու խնդիրները Պետոյի համար ամենաառաջնահերթն ու
կարևորագույններից, և մինչև խորապես չհամոզվեր, որ դիրքերում գտնվող
զինվորներն ապահովված են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, չէր կարող
իրեն հանգիստ զգալ:
Թիկունքն առաջավոր դիրքերին կապող ասֆալտապատ միակ ճանապարհը, որն անցնում էր Յանշաղ ու Ղամիշլի գյուղերով, ձյան պատճառով տեղ-տեղ դեռևս խցանված էր: Անհրաժեշտ էր բացել այդ ճանապարհը
և ժամանակին լուծել դիրքերում գտնվող զինվորների մատակարարման
խնդիրները: Պետոն փետրվարի 14-ին այդ նպատակով Յանշաղից իջնում է
Ղամիշլի, ապա շարժվում դեպի Գյանջա-Քէալբաջար ճանապարահատվածին խաչմերուկի ուղղությամբ: Գյանջա տանող ճանապարհին, խաչմերուկից 6-7 կմ հեռավորության վրա հանդիպում է շտապ օգնության մեքենայի
ու նրա շուրջը խմբված զինվորների պատմածներից տեղականում, որ
նրանց հանձանրարված է մարտադաշտից դուրս բերել Արցախի բանակի
այդտեղ մնացած վիրավոր զինվորներից մեկին: Բայց քանի որ ճանապարհը
թուրքերի կողմից ականապատված էր, ապա շտապ օգնության մեքենայի
սպասարկող անձնակազմը, երկյուղելով ողբերգական հետևանքներից, չէր
համարձակվում առաջ շարժվել, իսկ մարտադաշտում նրանց օգնությանն
էր սպասում վիրավոր զինվորը:
Հայրենյաց նվիրյալ զինվորը, չնայած սպառնացող ստույգ վտանգին,
չէր կարող անտարբեր լինել զինակիցներից օգնություն հայցող, մարտադաշտում միայնակ մնացած մարտիկի նկատմամբ: Նա վարորդի փոխարեն
անվարան նստում է շտապ օգնության մեքենայի ղեկին ու միայնակ շտապում վայրկյան առաջ մարտադաշտից դուրս բերելու վիրավոր մարտիկին:
Մի քանի ակնթարթ անց լսվում է պայթյունը, և ականի բեկորներից խոցված
21

ՀԱՄԼԵՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

Պետոն կնքում է իր մահկանացուն, իսկ հաշված րոպեներ անց այդ նույն
ճանապարհով մեքենաներով, արդեն անարգել, անցնում էին արցախյան
բանակի զինվորները:
Гамлет Геворгян, Героические эпизоды Арцахской освободительной
войны (Январь-февраль 1994 г.) - В статье показан специальный батальон
героических сражений во время Освободительной войны в Арцахе
(военные действия Физулинского фронта и возвращение Омара) во главе с
героем Арцаха Пето (Петрос Хевондян) в январе и феврале 1994 года.
Показано, что имеет неоценимый вклад для провала азербайджаской апмии с
целью очепедной оккупации Арцаха.
Hamlet Gevorgyan, Heroic episodes of Artsakh Liberation War (JanuaryFebruary 1994) - There is introduced in the article the special battalion heroic
battles during Artsakh liberation war (the military actions of Fizuli front and the
recapture of Omar) headed by Artsakh hero Peto (Petros Khevondian) on january
and february 1994. There is indicated they had invaluable contribution to fail the
Azerbaijan army next attack for occupying Artsakh.
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O “СПРАВКЕ” ПРОКУРОРА ЭЧМИАДЗИНСКОГО СИНОДА
Л.А. ФРЕНКЕЛЯ: МИФЫ И РЕАЛИИ
ВАЛЕРИЙ ТУНЯН
Ключевые слова - Эчмиадзинский Синод, прокурор Л.А. Френкель,
записка, архивы, патриархат Гандзасара, политика карабахских ханов, св.
Эчмиадзин,
политмифотворчество,
информационная
война,
фальсификация, ревизия, утилизация архивных дел.
Деятельность Эчмиадзинского Первопрестола и Гандзасарского
патриар- шества являются предметом внимания психотропной войны
Азербайджана против истории Армении. Азерпропагандой используются
три краеугольных мифа: 1) так называемая “справка” прокурора
Эчмиадзинского Синода; 2) упразднение Албанской церкви в 1836 г.; 3)
ликвидация архивов Албанской церкви Эчмиадзинским Синодом.
Данные мифы проблемы имеют тематическую разработку. В 1990 г.
З.Буниатов опубликовал статью и документ, призванных фальсифицировать
историю
Армянской апостольской церкви. Циркулярная статья носит название
“Гандзасарский монастырский комплекс. Историческая справка”, где утверждалось о сохранении самостоятельности Агванской церкви до 1836 г.,
которая “была упразднена и подчинена армянской”, а присоединение
Гандзасарского престола к армянской церкви было осуществлено
“специальным рескриптом в 1836 году”. 1
Эти положения поддержала Ф. Мамедова, добавив к ним проблему
культурного наследства и представила архивные сноски: ”В 1836 г., когда
царское правительство с целью заручиться поддержкой турецких армян,
пытаясь иерархически подчинить их прорусски настроенному армянскому
патриаршеству (Эчмиадзину), пошло на ряд уступок Армянской Эчмиадзинской церкви, одной из которых было положение об упразднении
самостоятельной албанской церкви, албанского патриаршества и
подчинения их армяно-григорянской церкви. (ЦГИА. справка 1907 г.,
ф.821, оп.139 (173), ед. хранения 96). А позднее (в 1909- 1910 гг.) армяногригорианская церковь с разрешения Русского Синода уничтожила в числе
История Азербайджана по документам и публикациям. Под ред. З. М. Буниатова. Баку, 1990, с.
22, 23. - history.az/pdf.php?item_id= 20091230062627 914&ext=pdf
1
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старых архивов и архив Албанской церкви, тщательно скрыв следы албанской литературы (ЦГИА, ф 821, оп 10, д.89). Такую же работу провела и
проводит армянское духовенство с албанскими культовыми христианскими памятниками”. 1
Опубликованный Буниатовым документ именуется “Справка прокурора Эчмиадзинского Синода А. Френкеля, представленный в 1907 г.
Святейшему Синоду”, которой предшествует некорректная вводная: “После
ликвидации Эчмиадзинского патриаршества в 1826 г. и закрытия Албанского патриаршего престола в 1836 г. Святейший Синод образовал в Закавказье несколько консисторий. Назначенный Святейшим Синодом прокурором Эчмиадзинского Синода А. Френкель в 1907 г. представил в
Святейший Синод для передачи императору весьма любопытный
документ, характеризующий состояние григорианской церкви в начале XX
в.”. 2 Не указано дело, но есть нумерация листов документа.
В 2008 г. ударный сайт мифотворцев “erevangala 500” опубликовал
“полную версию” документа под тем же заголовком и без указания листов,
очевидно, поверив достоверности указанной сноски Ф. Мамедовой - ЦГИА.
справка 1907 г.,ф. 821, оп.139 (173), ед.хранения 96. Главным представлялось подтверждение искомости “Справки” и вводных положений Буниатова. 3 Такой же характер носит тезис Р. Гусейнова о “переподчинение албанской церкви” в 181( ) -1836 гг. Эчмиадзину.4 Солидарность с буниатовской “Справкой” выразила Х.В. Вердиева. 5
Между тем Гандзасарское (Агванское) патриаршество не было ликвидировано ни в 1826 г. и ни в 1836 г., когда состоялось принятие “Положения” об управлении армянской церкви в составе Российской империи, где
нет об этом ни строки и буквы. 6 Тезис об образовании “нескольких
консисторий” Святейшим Синодом, который является управленческим
органом русской православной церкви, также несостоятелен. Эчмиадзинский Синод армянской церкви не подчинялся св. Синоду русской церкви.
Созданный Эчмиадзинский Синод по “Положению” 1836 г. согласно § 37,
Мамедова
Ф.
Причинно-следственная
связь
карабахской
проблемы.
1
http://udi.az/articles/0030.html
2 История Азербайджана по документам и публикациям…, с.47.
3 Справка Прокурора Эчмиадзинского Синода А. Френкеля.- http://erevan gala500 com
/upload//pdf/1334645123.pdf
4 Гусейнов Р. Азербайджан
и Армянский вопрос на Кавказе.Баку, 2015, с.150-152. http://www.turkishnews. com/ru/content/category
5 Вердиева Х. Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане
(ХIХ –начале ХХ вв.). Баку, 2016, 2-изд.,.с. 370-375.
6 Положение об ушравлении делами Армяно-Григорианской церкви в России.СПб. 1836, §§
1-101; Документы и материалы по истории армянского народа. Под ред. Н.А. Тавакаляна.
Ереван, 1993, N 26, с. 93 -110.
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“состоя под непосредственным наблюдением верховного патриарха”, 1 контролировался Министерством внутренних дел. В силу чего необходимая
переписка осуществлялась через Департамент духовных дел иностранных
исповеданий (ф.821) внутреннего ведомства. Отсюда неточны приведенные умозаключения Буниатова.
Между тем Гандзасарский патриархат с 705 г. подчинялся католикосу всех армян. Именно с согласия главы армянской церкви албанский католикос имел право возглавлять албанскую (агванскую) церковь.
Это означало, что оно стало патриаршеством в составе армянской церкви,
могло быть упразднено и восстановлено. Этому содействовало образование
арабами в VIII в. провинции Армина, куда вошла и Албания. Но этот процесс имел и другой аспект. Левобережная часть Албании подвергалась исламизации и распаду на ряд княжеств, а правобережная армянская часть
(Арцах и Утик) сохранили название Агванк. Здесь с 1238 г. региональным
духовным центром становится монастырь Гандзасар. Благожелательность
Эчмиадзина позволилa главе Гандзасара до начала ХIХ в. сохранять титулы
“Албанская церковь” (Агванская церковь) и “Албанский католикос” (Агванский католикос) как места духовной деятельности, 2 тем более имелась духовная паства в закуринском Агванке.
Номинальная ликвидация патриаршества состоялась в 1815 г. при
католикоса всех армян Епреме Дзорагехци, но реальная связана с
деятельностью ка-рабахских ханов. Под давлением Ибрагим хана в конце
ХVIII в., от пыток которого в темнице умер католикос Ованес VIII,
состоялось выселение Карабахских меликов с подданными во владения
царя Грузии (Карти-Кахетии) Георгия ХII и г. Кизляр. С 1783 по 1812 гг.
армянское население Карабаха сократилось с 30 тыс. до 5 тыс. семейств. 3
Выселился и католикос Гандзасара с 1792 г. Саркис Джалалян, брат
Ованеса VIII, который стал архиепископом Ахпатского монастыря, являвшийся доменом главы армянской церкви. Этим самым он отказался от
титула патриарха, 4 произошло реверсное закрепления за ним титула митрополита.
Последующие попытки иерарха С.Джалаляна вновь стать патриархом
в Карабахе и флюгерная политика в отношениях с удельными ханами

Документы и материалы…, N 26, с. 97.
Тунян В. Г. Историческое пристрастие Азербайджана к истории Армении: реалии и мифы.
Ереван, 2013, с.92, 93.
3 Тунян В. Г. Карабахский конфликт.Ереван, 1999, с.6.
4 Присоединение Восточной Армении к России.Под ред. Ц. П. Агаяна. Ереван, 1972, т.1,
N204, с.284.
1
2
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Закавказья стали причиной решения 1815 г. русских властей об упразднении
патриаршества и окончательного закрепления за ним титула митрополита. 1
Следует также отметить несостоятельность наименования “Исторической справки”. Она, действительно отложилась в Российском государственном историческом архиве (ЦГИА), ф.821, оп.139, но мы знакомы
с ней под инвентаризационным номером дела 180 “Армяно-Григорианская
церковь. Записки и справки по разным вопросам”. 2 Отсюда, очевидно, и
опубликованное наименование. Однако, это не справка, а точнее фрагмент
опуса прокурора Френкеля “Исторический очерк деятельности армяногригорианского духовенства в России”. Есть помета: “В архиве поступило из
II отд. вместе с представлением прокурора Эчмиадзинского Синода от 9/II.
1907 N 70”. 3
Указание на II отделение очень важное.Это не второе отделение
канцелярии е.и.в., что позволило Буниатову представить “Справку”, а
точнее “Очерк”’ Френкеля направленным императору (Николаю II). Второе
отделение канцелярии е.и.в., созданное в 1826 г., занималось
кодификацией законов Российской империи. В 1882 г. отделение реорганизовано в Кодификационный отдел при Государственном Совете, сохранив профиль по кодификации законов. 4
На деле речь идет об втором отделении Департамента духовных дел
иностранных исповеданий. С 1817 г. в нем имелось четыре отделения:1)
материалы греко-российского исповедания; 2) документы католиков
русских, армян, греко-униатов и армяно-григорианского исповедания; 3)
дела протестантского исповедания; 4) переписка по делам еврейского,
магометанского и иных нехристиан. 5 В 1834 г. в состав второго отделения
вошли дела евангелическо-лютеранского, армяно-григорианского и
мусульманского исповеданий. 6
Очерк довольно обширный, составляет 19 листов. Есть тождественность с текстом “Справки”. В очерке говорится: “Историческая Великая
Армения, принявшая христианство в IV в., в V столетии уже потеряла
всякую политическую самостоятельность и находилась попеременно под

1 Тунян В. Г. Церковная политика самодержавия в Закавказье I п. ХIХ в. Ереван, 2005, с.2123.
2 РГИА (ЦГИА СССР), ф. 821, оп. 139, д. 180, Тит. лист.
3 Там же, л. 93.
4 Второе отделение собственной е.и.в. канцелярии. - http://knowledge.su/vvt oroe-otdeleniesobst-vennoy-e-i-v-kantselyarii
5 Департамент духовных дел иностранных исповеданий. - http://pravo. New s/gosudarstvaprava/departament-duhovnyih-del-inostrannyih-39831.html
6 II отделение Департамента духовных дел. - https://books.google.am /books? id=LM pzu
MdF3GQC&pg=PA165&lpg=PA165&dq
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властью персов (Зороастрова учения), Византии, арабов, турок-сельджуков
и других завоевателей” (л. 95).
Важен абзац: “К сожалению, когда возникла высказанная императором Николаем I мысль о разделе “большого человека”, армяне сразу
получили большое значение и на них стали возлагать надежды,
совершенно не оправданные” (л. 96).
И наконец другой: “Первая треть XIX столетия, отмеченная пробуждением национального самосознания многих мелких народов не могла
пройти бесследно и для армян, тем более, что после ряда удачных войн
России против Турции и Персии, окончившихся отторжением нескольких
провинций с армянским на- селением, у армян не могли не возникнуть надежды на окончательное освобождение от мусульманского ига” (л. 97).
Все это, как и оставшийся текст “Очерка”, присутствует в “Справке”
Буниатова. Она аутентична “Историческому очерку деятельности армяногригорианского духовенства в России “. Изменение заголовка, очевидно,
связано с желанием подчеркнуть значимость критических выводов
прокурора Френкеля: “1) армянский народ в своей массе совершенно не
революционен и ограничивается минимальными экономическими требованиями; 2) армянский народ и армянское общественное мнение
терроризованы небольшой кучкой смелых, дерзких революционеров,
захвативших прессу, эчмиадзинский патриархат и представительство в
Думе; 3) угодливость и ласкательство по отношению к патриарху, компрометируя власть, приносит положительный вред”(л.102). Внизу стоит подпись: “Прокурор Эчмиадзинского Синода Л. Френкель”. 1
Заверенная подпись прокурором представляет заглавную букву
имени - Л(еонид). Между тем представители азерпропа не знают даже имя
и отечество прокурора Френкеля. Везде они именуют его А. Есть
разночтение и в сроках службы Френкеля. Так, 5 апреля 2017 г. сайт “1905.
аz” поместил публикацию “Великая ложь о “Великой Армении”. Армяне“,
где указывается, что он исполнял обязанности прокурора Эчмиадзинского
Синода в течении 15 лет. 2
Указанные ошибки, очевидно, связаны с публикацией так называемой “Справки прокурор Эчмиадзинского Синода А. Френкеля” в сборнике
документов “История Азербайджана по документам и публикациям” Баку,
1990 г. Указаны составитель сборника Н. М. Велиханова и редактор из-

1
2

РГИА (ЦГИА СССР), ф. 821, оп. 139, д. 180, л.102.
Тахир Мобиль оглу. Великая ложь о “Великой Армении”. Армяне.-http:/ /1905.az/ru/
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дания З.М. Буниатов. 1 Аналогичный подход демонстрирует автор агванского мегамифа Фарида Мамедова. 2
В результате появляются алогичные заявления. В начале 2017 г. Дж.
Алекперова заявила в печати: “Эта справка была составлена прокурором
Эчмиадзинского Синода А.Френкелем на основе серьезного изучения
“армянского вопроса”, где особо было отмечено многовековое рабство
армян, которое породило в них “корыстолюбие, интриги, клятвопреступление, продажность” и все это стало матрицей их безумных идей о “Великой Армении”. Думаю, этот документ заинтересует широкую аудиторию
читателей”. 3
Неувязки азерпропа
с
указанными вопросами связаны
с
профессиональной квалификацией. 14 января 1904 г. канцелярия главноначальствующего гражданской частью Кавказа сообщила в Эчмиадзинский
Синод о предстоящем прибытии нового прокурора. Министр юстиции и
генерал-прокурор Н. В. Муравьев от 18 декабря минувшего года уведомил,
что в виду прошения прокурора Эчмиадзинского Синода д.с.с. Канчели изза болезни, командировал к исполнению его должности нотариуса Елисаветпольского окружного суда “надворного советника Леонида Александровича Френкеля”. 4
Для устранения сомнений обратимся к показаниям бывшего прокурора Эчмиадзинского Синода от 10-11 мая 1910 г. в г. Новочеркасске,
где раскрывает свои данные и срок службы в Эчмиадзине: “Я, Леонид
Александрович Френкель, 39-ти лет, православный, Екатеринославский
губернский тюремный инспектор, живу в г. Екатеринославле. С декабря
1903 г. по апрель 1908 г. я занимал должность прокурора Эчмиадзинского
Синода”. 5 Такой же мифологический характер имеют все построения
азерпропа вокруг Френкеля и его “Справки”.
Следует объяснить внимание мифотворцев к этому документу. Дело
в том, что стержневая мысль Френкеля гласит об игнорировании армянами
государственного мышления: “Исторические судьбы армянского народа
доказали с неопровержимой точностью полную неспособность этого народа к образованию самостоятельного государства, государственного организма, доказали полную несостоятельность этого народа в деле восприятия
История Азербайджана по документам и публикациям…,с.2,4.
Мамедова Ф. Причинно-следственная связь карабахской проблемы. - http://udi.az/articles
/0030.html
3Алекперова Дж. “Армяно-григорианская церковь на протяжении ХIХ столетия уничтожала
и грабила албанское наследие” (февраль 2017 г. Эхо). - http://ru.echo. az/?p=56489
1
2

4
5

Национальный архив Армении (НАА), ф.56, оп.1, д.10155, л. 21. 21 об.
Там же, ф.95, оп. 1, д. 6, с. 2568, 2569.
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истинных начал высшей цивилизации,т.к. на протяжении нескольких
тысячелетий, история не записала ни од- ного имени в рядах светил наук и
искусства. Старая Великая Армения не оставила после ни одного кодекса
национальных законов, если не считать Сборник Законов ученого монаха
Мхитара Гоша - представляющий жалкую компиляцию из законов Моисея,
византийских и кое-каких армянских народных обычаев”. 1
Здесь не учитывается в полной мере воздействие завоевателей. Так,
император Византии Юстиниан I (527-565) ввел римские законы “О
порядке наследования у армян” и “О том, чтобы армяне во всем следовали
римским оным”. 2 Игнорированы армянские царств Багратуни и
Арцрунидов (9-нач.12 в.), а также царства Киликии (13 -14 вв.). Мхитар
Гош являлся деятелем конца 12 в. - нач. 13 в., оказавший влияние на армянскую письменную культуру. Мыслитель и церковный деятель. Составил “Судебник” на основе законов византийских императоров Феодосия и
Юстиниана, Моисея и национальных обычаев. 3
Критичность Френкеля как прокурора Синода с декабря 1903 г. по
апрель 1908 г. в адрес армян исходила из того, что он действовал в период
политических брожений, связанный с экспроприацией церковного достояния в 1903 г., кавказской этнической и революционной смутой. Обо
всем увиденном и услышанном он сообщал руководству Кавказа и
Министерству внутренних дел. 4 В это время готовился политический
процесс против Эчмиадзина, который был трансформирован против партии “Дашнакцутюн”. Активно содействовал судебному следствию. На него
революционерами было совершено несколько покушений. 5
Бывший Елисаветпольский нотариус Френкель был сторонником
голицинской политики в регионе. О значение своей конфиденциальной
переписки в качестве прокурора Эчмиадзинского Синода прокурор Френкель сообщил 10 мая 1910 г.: “Пришлось быть широко осведомленным о
нравственной и политической благонадежности не только главы
армянского духовенства, но и светских лиц, причастных к церковному
управлению и воспитательно-благотворитель-ным учреждениям”. 6

1
Там же; Справка Прокурора Эчмиадзинского Синода А. Френкеля.- http:/ erevan-gala 500
com/upload// pdf/1334645123.pdf
2 История Армении.Под ред. Э. Л. Даниеляна.Ереван, 1999, с. 57.
3 Мхитар Гош.- http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz efron/70204/
4 Тунян В. Г.Патриаршество Хримяна Айрика 1893-1907.Св.Эчмиадзин, 2013, с.414, 445, 464,
465, 662, 663, 685-689.
5 Тунян В. Г. Легенды и были. Ереван,2008, с.80.
6 НАА, ф. 95, оп. 1, д.5,л .2659.
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Утверждение
1.Отсутствие политических
отношений Эчмиадзина с Россией
в начале ХVIII в.
2.Борьба Эчмиадзина против
Гандзасара.
3.Закавказское продвижение
России в начале ХIХ в.
4.“Суммирование”церковной
политики России с конца ХVIII в.
5. Положение 1836 г.
6.Престол Гандзасара не
неотьемлимая часть армянской
церкви.
7. Албанская церковь упразднена в
ХIХ в.
8. Албанская церковь подверглась
“этногеноциду”.
9.”Переподчинение Албанской
церкви Эчмиадзину.

Таблица 1
Обоснование
1.Установлены Петром I в 1722
г. и последующими росскими
венценосцами.
2.Екатерина II в 1768 г.
подчинила армянские церкви
России Эчмиадзину.
3.Возвышение значения
Эчмиадзинского престола.
4.1815 г. - упразднение
Албанской церкви
5.Ликвидация митрополии
Агванка. 1
6.Адаптация Эчмиадзина и
уничтожение документов
церкви Агванка.
7. Мнение иерарх Магакия
Орманяна.
8. Упразднение регламентом
албанской церкви в 1836 г.
9.Позиция властей Российской
империи. 2

Комплексный подход представлен К. Шукюровым в 2016 г. публикацией “180 лет со дня отмены Албанской церкви”. Миф об упразднение Албанской церкви в 1836 г. содержит ряд составных.
Использование части трудов армянских исследователей Шукюровым
сде-лало его заложником ряда стеретипов. Так, утверждение об отсутствие
полити-ческих отношений Эчмиадзина с Россией в начале ХVIII в.
является лишь корректировкой мнения Г. Эзова: “Начало официальных
сношений Эчмиадзинского патриаршего престола всех армян с русским
правительством относится ко второй половине XVIII столетия, к царствованию Императрицы Екатерины ІІ-й”.
То же самое относится к тезису о борьбе Эчмиадзина и Гандзасара:
“Бывшие до того времени сношения, Петра Великого с иерархами
армянской церкви, в виду тех целей, которые преследовал Петр на Востоке
(приобретение от Персии прибрежья Каспийскаго моря), происходили не с
эчмиадзинскими католикосами, облеченными высшей духовной властью, а
с Гандзасарскими, имевшими пребывание в Гандзасарском монастыре, близ

1
2

180 лет со дня отмены Албанской церкви. - http://news.lent.az/news/234648
Гусейнов Р. Азербайджан и Армянский вопрос на Кавказе. Баку, 2015, с.149-152.
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Шуши (Елисаветпольской губ.)”. 1 В силу чего, Шукюров и начинает
политические отношения Эчмиадзина и Петра Великого в 1722 г.
Реальная история имеет иной характер. Католикос всех армян Александр I Джугаеци в представление от 18 июля 1709 г. заверил царя Петра I
в том, что Эчмиадзинский первопрестол имеет русскую ориентацию. 2 В
июле 1717 г. этот подход подтвердил католикос Аствацатур I Гамаданци. 3
Аналогичную позицию занимал Гандзасарский патриарх Есаи Джалалян. 4
В 1719 и 1721 гг. католикос Есаи в Эчмиадзине скординировал позиции с
Аствацатуром I. Последний принял решение усилить авторитет Гандзасара
в национально-освободительном движении и в переговорах с России. Для
этого в управление ему были переданы ряд территорий - Шаки, Шемахи,
Ширвана и Габалы. Разрешено собирать добровольные приношения в Нахичеване, Гохтане, Капане и Тифлисе.5
Это означало создание Гандзасарского представительства Эчмиадзина
в Российской империи, какая роль осуществлялась до 60-х годов ХVIIIХ в.
Учитывалось наличие вооруженных сил у Карабахских меликов, близость
Ганд-засара к Астрахани (ретранслятор восточной политика Петра I),
опыта внешний контактов контактов. 6 При необходимости св. Эчмиадзин
вносил корректировку.
Смена формы представительства произошла в 1768 г., когда возникает Российская епархия Эчмиадзина в Российской империи. Решение
верховного католикоса Сименом Ереванци 7 определялось желанием
усилить роль Эчмиадзина. Им намечалось через викарных взять под
контроль Эчмиадзина партикулярные престолы Сиса (Киликия), Ахтамара
(Ван) и Агванка. 8 Реализация усиления влияния эчмиадзинского представительства в Российской империи была возложена на иерарха И. Аргутяна. 9 Закавказское продвижение России в начале ХХ в. заставило
Эчмиадзин создать два представительства в виде руководства Астраханской

Эзов Г. А. Начало сношений Эчмиадизнского патриаршего престола с Русским
правительством. - http://ru.hayazg.info/
2 Католикосы всех армян. Ред. П. Ованнисян. Ереван, 2001, с.216.- На арм. яз.
3 Эзов Г. А. Сношения Петра Великого с Армянским народом. СПб., 1898, с. 322.
4 Там же, N 206, с. 317.
5 Айвазян А. Армянская церковь на перепутьях армянского освободительного движения в
ХVIII веке. Ереван,2003, с.29, 30. - На арм. яз.
6 Даниелян Э. Л. Гандзасарский монастырь. Ереван, 2005, с.238 ( на арм.яз.).
7
Армяно - русские отношения в ХVIII в. Под ред. М.Г. Нерсисяна. Ереван, 1990, т. IV,
N38, с. 76, 77; N 59, с.112, 113.
8 Мовсисян У. История св. Апостольской Армянской церкви.2- изд.св. Эчмиадзин, 2008,
с.319. - На арм. яз.
9 Институт народов Азии (ИНА), ф. 58, оп. 1, д. 217, л. 1, 1 об.
1

31

ВАЛЕРИЙ ТУНЯН
_______________________________________________________________________________________

и Тифлисской епархий, главы которых - иерархи Епрем и Иоаннес
являлись наместниками католикоса Даниэля. 1
Отношения самодержавия и Армянской церкви в правовой сфере
определило “Положение” 1836 г. 2 Эчмиадзин признан соборным и
вселенским центром всех армян. Санкционировано наличие шести епархий
Эчмиадзина: Нахичевано-Бессарабская, Астраханская, Ереванская, Грузинская, Карабахская и Ширванская. В каждой из них требовалось иметь консистории, а при необходимости духовные правления. 3
Вершиной “Албанского мегамифа” является миф об уничтожении
архивных документов Албанской церкви. Утверждается: ”В 1909-1910
годах Русский Синод разрешил Эчмиадзинскому армяно-григорианскому
Синоду и Эриванской армяно-григорианской консистории уничтожить
старые архивные дела подведомственных епархий (ЦГИА, фонд 821, опись
№ 10, дело 89). Очевидно, что среди старых армянских архивов были
уничтожены архивы албанской церкви”.4
Вместо представления уничтожения арховного массива Агванской
церкви в ХVIII - ХIХ вв. карабахскими ханами мифотоворцы выдвигают
вымышленное обоснование. В приведенной сноске из Российского
центрального государственного исторического архива (ЦГИА СССР) не
указывается нумерация использованных листьев. Не дается содержание переписки и выписки, чтобы показать документальную достоверность. Это
означает, что содержание неизвестно авторам сноски, либо игнорируется,
поскольку оно их не устраивает.
В пользу нашего мнения указывает следующее обстоятельство. В
описи N 10 ф. 821 (Департамента духовных дел иностранных исповеданий
- “Общий отдел. 1966 г.)
указан заголовок делопроизводственного
документа: “Дело о разрешении Эчмиадзинскому армяно-григорианскому
Синоду, Эриванской ар-мяно-григорианской консистории и Александропольскому армяно-григорианскому духовному правлению уничтожить старые архивные дела.” 30 янв. - 19 марта 1910.” 5 Отсюда возможен механический перенос содержания дела. На это обстоятельство указывает в
приведенной цитате сообщение об уничтожение “старых архивов”.
Возможна и сознательная фальсификация, поскольку, подчеркнем
вновь, Эчмиадзинский Синод армянской церкви не подчинялся св. Синоду
1 Тунян В. Г. Католикос всех армян Епрем I Дзорагехци 1809-1830. Св. Эчмиадзин, 2018,
с.35, 36.
2Тунян В. Г. “Положение” Армянской церкви. Ереван, 2001, с.33-53.
3 Документы и материалы…, N 26, с. 102, 103.
4 История Кавказской Албанской церкви. - https://www.proza.Ru /2014/06/2 6/1218
5 РГИА, ф. 821, оп. 10, д. 89. - http://rgia.su/imageViewer/img?url=mZaTmp Gekpr Cl4
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православной церкви. Тем более, интерес представляет реальная история,
основанная на материалах Эчмиадзинского Синода и межведомственной переписки.
21 марта 1908 г. консистория Ереванской епархии направила рапорт
Эч-миадзинскому Синоду о необходимости упразднения старых архивных
дел. 1 На запрос Синода о характере этих дел последовал ответ консистории
12 августа № 9117. Уничтожению подлежали документы архива консистории, законченные более десяти лет тому назад, имеющие следующий
состав: 1) о выборе церковных старост (ктиторов), приходо-расходных
церковных книг, исповедальные расписки без записей; 2) расторжение
браков, за исключением указов Синода и исполнительным по ним
документов; 3) по жалобам прихожан на священнослужителей; 4)
посвящении в священники, за исключением указов Синода о посвящении и
документов; 5) об увольненении в отпуска и 6) о разрешении браков, о
деньгах поступивших в пользу Эчмиадзинского монастыря от браков, пособий.2
15 августа 1908 г. Синод заслушал рапорт Ереванской консистории о
разрешении уничтожить старые дела архива Александропольского
Духовного правления. 3 Ликвидации подлежали дела, не содержащие
патриарших кондаков, указы Синода и документы, завершенные более
десяти лет тому назад. 410 декабря Синод журналом постановил обратиться к Министерство внутренних дел об уничтожении завершенных дел
более 10 лет тому назад из архивов Ереванской консистории и Александропольского Духовного правления. 5
Подход Синода отвечал общей тенденции развития архивного дела в
Российской империи. При основания Эчмиадзинского Синода сохранение
архивной документации обеспечивалось по трем градациям: постоянной
(всегдашнего), временной (от 5 до 20 лет) и уничтожаемые в течение
одного-трех лет. Эти градации для министерства видоизменились в 18601870 гг. Сохранялось положение о постоянном хранении ряда архивных
документов, а для временного хранения устанавливался срок от 3 до 20 лет
и разрешалось уничтожать ненужные дела. 6 В 1873 г. была создана
временная комиссия по уничтожению архивных дел, которая спустя десять
лет стала вновь функционировать. В 1908 г. в Петербурге был составлен прНАА, ф. 56, оп. 1, д. 10363, л.6.
Там же, д. 10725, л. 6.
3 Там же, д. 10963, л. 9 об.
4 Там же, д. 10725, л. 11.
5 Там же, д. 10963, л.6, 9 об.
6 Попова Л.Л. Архивоведение.Томск, 2014, с. 15- 17.
1
2
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оект “Положения” губернских ученых архивных комиссий,затрагивающих
хранение архивных дел, подчиненных Министерству внутренних дел. 1
Постановление Синода обратило внимание и.о. прокурора Эчмиадзинского Синода П. Мелик-Оганджанова. 4 января 1909 г. он затребовал от
Синода проведения ревизии текущих и архивных дел, особенно
бухгалтерских и хозяйственных. 2 19 января прокурор Синода направил
“Представления” (делопроизводственный № 101) министру внутренних дел
и премьер-министру П.А. Столыпину о ходатайстве Ереванской консистории по представленному составу из шести пунктов архивных дел до последних 10 лет: “Имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство
разрешить Ереванской консистории уничтожить вы- шеизложенного рода
дела, в
виду недостатка
свободного места в помещении архива
3
епархиальной консистории”.
Отмечалось соответствие решения Синода государственному законодательству (ст. 601. Общ. Учр. Губ. Св. зак. т. II ч.I, изд. 1892 г.). Другим
“Представлением” № 102 заявлялась необходимость уничтожения архивных дел Александропольского духовного правления. 4
Вслед за этим Синод 25 февраля постановил подвергнуть ревизии все
дела, за исключением последних десяти лет. Проверка архивных дел была
завершена к 1 апрелю, а делопроизводство хозяйственного и бухглатерского отделений к 15 мая. 5 Подход означал подготовку
делопроизводства к утилизации.
23 мая 1909 г. департамент духовных дел иностранных исповеданий
Министерства внутренних дел направил “Предложение” Эчмиадзинскому
Синоду об удовлетворении “Представления” от 19 января об уничтожении
архивных дел Ереванской консисторией и Александропольским Духовным
правлением на основании изложенного состава за срок более 10 последних
лет. Ликвидация архивных дел должна была производиться под контролем
командированного Ереванским губернатором чиновника. “Предложение”
Эчмиадзинскому Синоду подписали за министра внутренних дел
товарищ министра, сенатор С. Е. Крыжановский и директор департамента
духовных дел А. Харузин. 6
10 июля прокурор Синода направил сообщение Ереванскому
губернатору о санкции Министра внутренни дел от 23 мая об уничтоМалушева С.Ю. Основы архивоведения. Казань, 2002, с.100.
НАА, ф. 56, оп. 1, д. 10840, л. 1
3 Там же, д. 10725, л.7.
4 Там же, л. 7, 8.
5 НАА, ф. 56, оп.1, д. 10840, л. 6.
6 Там же, д. 11108, л. 23.
1
2
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жении архивных дел Ереванской консистории и Александропольского
духовного правления при участии и надзоре представителя местного
губернатора. Ставилось в известность, что, согласно ходатайству Синода,
упразднению подлежали дела лишь определенного характера по
представленным шести градациям, представленным: дела о выборах ктиторов, приходо-расходные церковные книги, исповедальные расписки, в
которых нет записей и других, по шести градациям. Также давался состав
дел Духовного правления, подлежаших уничтожению. 1
22 сентября 1909 г. состоялся доклад Эчмиадзинского Синода об
уничтожении ненужных архивных дел. Однако решения по докладу не
было принято, что означало предоставления хода на усмотрение прокурору Синода. 2
2 октября 1909 г. прокурор Эчмиадзинского Синода составил “Представление” Министру внутренних дел о необходимости утилизации
архивных дел: “Со времени учреждения Эчмиадзинского Синода - с 1836
года - из архивных дел не было уничтожено ничего, почему и помещение
Синодального архива переполнено делами. Уничтожение старых дел рассматривалось панацией для состояния делопроизводства.
Учитывая требования закона (согласно 601 ст. Общ. Учр. Губ. - Св.
Зак. Т. 11 ч. I, изд. 1892 г.), где предлагалось все “оконченные дела с 1836
по 1896 гг.” уничтожить по следующим четырем категориям: 1)
распорядительная часть - принятие и посвеящение в духовное звание,
расторжение браков близких родственников, принятие в армяногригорианское исповедание, платежные вопросы, отношения Синода к
епархиальным учреж дениям. 2) Хозяйственная часть - выдача
свидетельств на право наследования и име- ния, обязательства по аренде и
недвижимого имущества и раздела, распоряжения по захваченным землям
и их переделу, назначении управляющих имениями и сборов поступлений
в Эчмиадзинскую казну, состояние монастырей и епархиальных учреждений. 3) Бухгалтерская часть - проверка заемных книг и синодальной
кассы, получении процентовя по ценным бумагам и состояния епархиальных доходов, поступления с беспошинных статей, сборы и купчие на
разные имения. 4) Судебная часть – отбывание наказания духовными и
светскими должностными лицами, а также о расторжение браков.
В этом контексте предлагалось, согласно распоряжению Министра
Внутренренних дел, составить комиссию по уничтожению архивных дел.
Намечалось ее составить из компетентных лиц, которые бы действовали по
1
2

Там же, д.10725, л.10,11.
Там же, д.10963, л.64 об.
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указаниям прокурора Эчмиадзинского Синода. 1 Из ”Представления”
прокурора Синода явствовало, что в отношении архивных дел
использовался принцип постоянного сохранения, что привело к их
накоплению.В то же время учитывались новации к хранению архивных
документов.
11 февраля 1910 г. департамент духовных дел Министерства
внутренних дел сообщил Эчмиадзинскому Синоду, что разрешается
уничтожение завершенных дел с 1836 по 1895 год, по представленному
составу, но при участии и надзоре прокурора Мелик-Оганджанова.
Подход Министерства внутренних дел обусловил запрос прокурора к
канцелярии наместника Кавказа от 21 марта 1910 г. о процедуре
уничтожения старых дел. На это и.о. директора
канцелярия Н.
Никольский 2 августа 1910 сообщил, что комиссия по уничтожения архивных дел, согласно ст. 602 Общ. Учр. Губ. по пред. 1906 г., должна составиться из прокурора, одного члена Эчмиадзинского Синода и духовного
либо светского лица и представителя от министерства народного Просвещения, по указанию Попечителя учебного округа. Указывалось, что опись
уничтоженных дел должна быть представлена в Кавказскую археографическую комиссию, поскольку могли возникнуть вопросы при
разборе дел. Требование представлялось не праздным, но “едва ли
затруднительным”, требующим согласования с археографическою комиссией.
15 сентября
Мелик-Оганджанов направил отношение Синода
попечителю Кавказского учебного округа о необходимости представления
чиновника для участия в деятельности комисии по дирекции Николая
Политова. Об этом прокурор Синода сообщил 11 ноября Эчмиадзинскому
Синоду.
Началась будничная разборка, сверка и составления описания
архивных дел для уничтожения. О ходе проведенной работы информацию
содержит последующая переписка Синода. 12 июня 1915 г. он указал
Ереванской консистории о проведении подготовительной работы по
уничтожению старых дел, согласно требованиям “Устава архивов”, что
обусловило “удвоение” подготовительного времени. В следствие чего процедура потребовала длительного времени. Осталось лишь решить саму
процедуру. Запрашивались сведения по архивным делам, подлежащим
уничтожению.
26 июля 1915 г. Ереванская консистория сообщила Синоду,что
материалы архива к уничтожению “давно уже готовы” и находятся в одной
1

НАА, ф.56, оп.1, д.10897, л. 9 -14 об.
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из комнаты резиденции епархиального дома, охватывая время с 1836 г. по
1896 г. Однако запрашиваемые списки дел требовали время для ответа. Для
решения этого вопроса 29 октября попечитель Кавказского учебного
округа указал о командировании в комиссии по уничтожению “ненужных
дел” инспектора I-го района Еревана. Что касается дел Александропольского духовного правления, то они были уничтожены до дел 1899 г.1
Следует отметить искусственность понятия утраты архива Гандзасарского патриархата,2 которые на деле подвергались уничтожению карабахскими ханами. За ХVIII и начало ХIХ вв. он реконструирован в сборниках русско-армянских отношений за указанное время 3 и отдельными
исследователями. 4 Указания Гандзадарского патриархата о принадлежности к Армянской церкви, а Арцаха (Агванка) к Армении заставляет мифотворцев избегать их содержания.
Таким образом, выясняется несостоятельность мифов азерпропа о так
называемой “Справке” прокурора Эчмиадзинского Синода, упразднении
Албанской церкви в 1836 г. и ликвидации архивов Албанской церкви
Эчмиадзинским Си-нодом.
Историческая реальность, требующая
осуществления познавательного процесса, более продуктивна, чем её
фальсификация.
Վալերի Թունյան, Էջմիածնի Սինոդի դատախազ Լ.Ա. Ֆրենկելի “Տեղեկանքի” մասին միֆեր և իրականություն Էջմիածնի Մայր Աթոռի և
Գանձասարի կաթողիկոսության գործունեությունը գտնվում են Ադրբեջանի պատմահոգեբանական պատերազմի ուշադրության կենտրոնում:
Այստեղ օգտագործվում են երեք հիմնարար պատմաքաղաքական միֆեր՝1. Այսպես կոչված էջմիածնի Սինոդի դատախազ Լ.Ա. Ֆրենկելի “Տեղեկանքը”; 2. Աղվանքի եկեղեցու լուծարումը 1836թ.; 3. Աղվանքի կաթողիկոսության արխիվային դիվանի նյութերի վերացումը 1909-1910 թթ.: Ներկայացված է զեղծարարության անհամապատասխանությունը իրականությանը:

Там же, д. 10725, л. 10, 11, 27 - 30.
Тюркским кочевникам приглянулся Гандзасар. - http://arevelkcenter.com /archives/6014
3 Армяно - русские отношения во втором тридцатилетии ХVIII в. Под ред. А. Иоаннисяна.
Ереван, 1964, т. II, ч. 1; 1978, т. 3. Отв. ред. В. К. Восканян; Армяно-русские отношения в
ХVIII в. Под ред. М. Г. Нерсисяна. Ереван,1990, т.IV; Присоединение Восточной Армении к
России. Ред. Ц. П. Агаян. Ереван, 1972, т.1.
4
Эзов Г.А. Начало сношений Эчмиадзинского патриаршего престола с Русским правительстьст вом. Тифлис, 1901; А. Г. Иоаннисян. Историографические исследования. Св. Эчмиадзин,
2007 и др.
1
2
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Valeri Tunyan, About the “Fact-Sheet” of the Echmiadzin Synod
Prosecutor L.A. Frenkel: Myths and Reality - The activities of the Etchmiadzin
original church and the Gandzasar patriarchate are in the focus of the psychotrophic war of Azerbaijan against the history of Armenia. Azeri propaganda
uses three cornerstone myths: 1) the so-called fact-sheet of the prosecutor of
the Etchmiadzin Synod; 2) abolition of the Albanian Church in 1836; 3)
liquidation of the Albanian Church archives by the Etchmiadzin Synod. in
1909-1910.
Their inconsistency with historical reality is presented.
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ԱՐԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Բանալի բառեր - Հովհաննես, Լևոն Մեծագործ, կաթողիկոս, պետություն,
պատմություն, պատմիչ, եկեղեցի, քաղաքականություն, ընտրություն, հարաբերություն, եպիսկոպոս, արքա։
Հայ եկեղեցու պատմության մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում Լևոն
Մեծագործի եկեղեցական քաղաքականությունը։ Հատկապես հետաքրքիր է հայոց արքայի և Հովհաննես Զ Սսեցու հարաբերությունների պատմությունը, որը մինչև օրս բավարար չափով չի հետազոտվել։ Փորձենք
լրացնել այդ առումով եղած բացը։
Կաթողիկոս Գրիգոր Զ Ապիրատը մահացավ 1203 թ., որով ավարտվեց Պահլավունիների տան աթոռակալությունը։ Թափուր մնացած կաթողիկոսական աթոռի երկու հիմնական թեկնածուներ կային՝ Հովհաննես
Սսեցին, ով արտահայտում էր Կիլիկիայի հոգևորականության շահերը և
հանդիսանում էր Լամբրոնի իշխան՝ Հեթումի հորեղբոր տղան և Սեբաստիայի Անանիա արքեպիսկոպոսը։ Տեղի ունեցավ նոր կաթողիկոսական
ընտրություն։
Այս մասին պատմիչ Հովհաննես Սեբաստացին գրում է. «Յայնժամ
ժողովեալ Լևոնի զեպիսկոպոսունս ազգիս մերոյ` խորհուրդ արար վասն
ընտրութեան նոր կաթողիկոսի. կէսք ասէին ընտրել զԱնանիա եպիսկոպոս Սեբաստիոյ, որ համարիւրր լինել յազգականութենէ Պետրոսի Գետադարձին և էր հաճոյ յաչս բազմաց կէսքէ զՅովհաննէս արքեպիսկոպոս
Սըսոյ։ Եւ ի ծագել մեծի տարաձայնութեան` հրաման ետ Լևոն արքայ
ձեռնադրել զՅովհաննէս, որ և էր ընտանի թագաւորին եւ սիրելի պալատականացն, այր արքայակերպ եւ փառացի անձամբ, եւ հաւանեալ այնմ
ժողովելոցն` կատարեցին ըստ բանի արքային։ Եւ գնացեալ նստաւ Յովհաննէս յաթոռ կաթողիկոսութեան...»1։
Փաստորեն, Հովհաննես Սեբաստացու վկայություններից կարող
ենք եզրակացնել, որ կաթողիկոսական աթոռի համար մղվող մրցակցությունը հավասար արդյունք է ունեցել և միայն Լևոն Մեծագործի միջամտության արդյունքում է հայոց կաթողիկոս ընտրվել Հովհաննես արքեպիսկոպոսը։ Կարելի է համաձայնել Հովհաննես Սեբաստացու տեղե1

Յովհաննէս Սեբաստացի, Պատմութիւն Սեբաստիոյ, Երևան, 1974, էջ 48-49։
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կության հետ, քանի որ չի բացառվում, որ Լևոն Մեծագործը հաշվի առնելով նախկինում Գրիգոր Քարավեժի հետ կապված խնդիրները, փորձելու
էր հայոց հայրապետական աթոռին բազմեցնել իրեն ձեռնտու թեկնածուին։ Հիշյալ իրադարձությունների մասին մեզ որոշակի տեղեկություններ
է հաղորդում նաև Անանուն Եդեսացին. «Այդ տարի 1514 (1203) թվականին Կիլիկիո երկրում մեռավ հայոց կաթողիկոսը, որի անունն էր Ապիրատ։ Նրանից հետո գահին տիրեց Հովհաննես անունով մեկը, որը ոչ թե
նրանց, այլ Կիլիկիայի իշխանների ցեղից էր, որոնք այժմ էլ կանգնած են
իշխանության գլուխ»1։ Ինչպես նկատում ենք, հեղինակը շատ մանրամասներ չի հաղորդում ընտրության մասին, այլ միայն բավարարվում է
նշելով, որ կաթողիկոս ընտրվեց Հովհաննես եպիսկոպոսը։ Ինչ վերաբերում է պատմիչ Սամվել Անեցու երկը շարունակողին, ապա պետք է նշել,
որ նա շատ ջերմ խոսքերով է արտահայտվում Հովհաննես կաթողիկոսի
մասին 2։ Եվ վերջապես այս խնդրին անդրադարձել է Սմբատ սպարապետը։ Ի տարբերություն Հովհաննես Սեբաստացու, Սմբատ Սպարապետը
չի խոսում կաթողիկոսական աթոռի համար թեկնածուների միջև մղվող
պայքարի և հայոց արքայի միջամտության մասին, այլ միայն նշում է, որ
հայոց կաթողիկոս դարձավ Սսի արքեպիսկոպոս Հովհաննեսը, որը խելացի և համեստ մարդ էր. «Եւ ի սոյն ամի ժողով արար եպիսկոպոսաց
թագաւորն Լեւոն, և եդին զտէր Յոհանէս, զարքեպիսկոպոսն Սսոյ կաթողիկոս հայոց, որ էր այր խորագէտ և իմաստուն և առատաձեռն» 3։
Հավանաբար Սմբատ Սպարապետը նույնպես կողմ է եղել Հովհաննես կաթողիկոսի աթոռակալությանը և չի ցանկացել ցույց տալ, թե վերջինս կաթողիկոսական աթոռին բազմել է ոչ թե ընտրությամբ, այլ հայոց
արքայի միջամտությամբ։ Միջնադարյան մյուս պատմիչների մոտ այսլ
խնդրի շուրջ էական հաղորդումներ չկան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ տեսակետներ կան գիտական գրականության
մեջ։ Այսպես, ըստ Ե. Պետրոսյանի, քանի որ չկար հարմար թեկնածու
Պահլավունիներից, նոր կաթողիկոսական աթոռին բազմում է հայոց արքայի թեկնածուն՝ Սսի Հովհաննես արքեպիսկոպոսը՝ (1203-1221) 4։ Բացի
այդ, նա ավելացնում է նաև, որ այս ընտրությունը չի ընդունվում Սեբաստիայի Անանիա արքեպիսկոպոսի կողմից, որը իրեն համարում էր կաթողիկոսության հիմնական թեկնածու 5։ Այս կարևոր դեպքերի մասին խոԱնանուն Եդեսացի, Ժամանակագրություն, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան ու
ծանոթագրություններ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Երևան, 1982, էջ 193։
2 Սամվել Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, Վաղարշապատ, 1893, էջ 145-146։
3 Սմբատ Սպարապետ, Տարեգիրք, Վենետիկ, 1956, էջ 213։
4 Ե. Պետրոսյան,Հայ եկեղեցու պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև 1441
թվականը, Երևան, 1995, էջ 137։
5 Նույն տեղում։
1
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սում է նաև Մ. Օրմանյանը։ Նա նշում է, որ այդ պահին Պահլավունյաց
տոհմում արժանի թեկնածու չկար։ Այդ իսկ պատճառով իրենց թեկնածությունը դնում են մի կողմից Սեբաստիայի Անանիա եպիսկոպոսը, իսկ
մյուս կողմից էլ՝ Սսի Հովհաննես արքեպիսկոպոսը 1։ Մ. Օրմանյանը ավելացնում է նաև, որ Սսի Հովհաննես արքեպիսկոպոսը բավականին
մտերմացել է Լևոն Մեծագործի հետ, որը կարողանում է ապահովել Հովհաննես արքեպիսկոպոսի հաղթանակը 2։ Անվանի հայագետի տեսակետի
հետ համամիտ են նաև հետազոտողներ Կ. Մութաֆյանը և Բակուրանը,
ովքեր նույնպես հաստատում են, որ Հովհաննես Սսեցին կաթողիկոսական աթոռին բազմել է հայոց արքայի օգնությամբ 3։
Ինչպես երևում է պատմիչների հաղորդումներից, և գիտական գրականության մեջ առկա տեսակետներից, հայոց կաթողիկոսի ընտրությունը կատարվել է արքայի և նրա մերձավորների միջամտությամբ։
Վերջինս նախապես եղել է Արքակաղնի և Դրազարկի վանքերի վանահայրը, այնուհետև ընտրվել մայրաքաղաք Սսի արքեպիսկոպոս։
Սկզբնական շրջանում հայոց արքայի և Հովհաննես կաթողիկոսի
հարաբերությունները բավական ջերմ են եղել, որի ապացույցն է արդեն
մեր կողմից նկարագրած այն աջակցությունը, որ Լևոն Մեծագործը ցույց
տվեց վերջինիս նկատմամբ։ Մյուս կողմից էլ՝ Հովհաննես կաթողիկոսը եղել է հայկական եկեղեցու հնավանդ սովորույթների պահպանության ջատագով։
Հայտնի է նաև, որ մայր Հայաստանի բարձրադաս հոգևորականները և հյուսիս-արևելյան Հայաստանում իրենց ինքնավար իշխանությունը
հաստատած Զաքարյաններն էլ իրենց հերթին 13-րդ դարի սկզբներին սիրահոժար ճանաչում էին Լևոն Մեծագործի թագավորական իրավասությունները և ջերմ հարաբերություններ են ունեցել հայոց արքայի հետ։ հարաբերություններում:
Խիստ ուշագրավ է Զաքարե Զաքարյանի կողմից մեր եկեղեցու ծիսակարգի մեջ որոշ փոփոխություններ մտցնելու հարցը։ Այսպես նրանք
մի շարք, հատկապես համազգային նշանակություն ունեցող հարցերում,
դիմում էին նրա գերագույն վճռին 4։ Կիլիկիայի թագավորության հռչակումից մի քանի տարի անց Հյուսիսային Հայաստանի իշխանապետ Զաքարե ամիրսպասալարը իր խոստովանահայր Մխիթար Գոշի խորհրդով
Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, Ս. Էջմիածին, 2001, սյուն 1823-1824։
Նույն տեղում։
3 Կ. Մութաֆյան, Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում, Երևան, 2001 էջ 405,
Բակուրան, Մի տեսութիւն Կիլիկիոյ հայկական իշխանութեան վրայ, Պէյրութ, 1958, էջ 83։
4 Հ. Արշամյան, Կիլիկիայում վերակերտված հայոց թագավորության համազգային
իրավասությունը, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1995, N 3, էջ 59։
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հատուկ դեսպանությամբ նամակ է ուղարկում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին և հայոց թագավորին՝ խնդրելով թույլ տալ իրեն ռազմական արշավանքներ ժամանակ վրացիների նմանությամբ գործածել պատարագի
շարժական սեղան, ինչպես նաև մեր եկեղեցու ծիսակարգում մտցնել
որոշ փոփոխություններ, որոնց շնորհիվ իբր կմեղմանային հայ-վրացական եկեղեցական տարաձայնությունները։ Հայոց արքայի նախաձեռնությամբ Կիլիկիայի մայրաքաղաքում հրավիրվեց եպիսկոպոսների ժողով,
որտեղ քննարկեցին արծարծվող խնդիրը։ Այդ ժողովը քննարկվեց թե Զաքարե ամիրսպասալարի բարձրացրած խնդիրը, և թե այլ կարևոր կրոնաեկեղեցական ու քաղաքական հարցեր։ Ու թեև միջնադարյան
սկզբնաղբյուրներում շատ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել վերը
նշված ժողովի և նրանում ընդունած որոշումների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ Կիրակոս Գանձակեցու տեղեկություններից պարզ է դառնում,
որ հիշյալ ժողովը բավարարել է Զաքարեի խնդրանքը և հետևյալ որոշումը կայացրել.
1. Պատարագը մատուցել դպիրի և սարկավագի սպասավորությամբ,
2. Սուրբ Աստվածածնի ավետյաց տոնը տոնել ապրիլի 6-ին, շաբաթվա ինչ օր որ պատահի, իսկ նրա փոխման տոնը օգոստոսի 15-ին,
ինչ օր որ ընկնի, Սուրբ խաչի տոնը սեպտեմբեր ամսի 14-ին, ինչ օր
որ համընկնի,
3. Սուրբ հայտնության և Զատկի ճրագալույցի պասը պահել մինչև երեկո և ոչ մի բանով չլուծել, բայց միայն ձկով ու ձեթով,
4. Ընդունել Փրկչի ու բոլոր սրբերի պատկերների նկարահանությունը ու չմերժել դրանք իբրև հեթանոսական պատկերներ,
5. Պատարագ մատուցել նաև ողջերի համար,
6. Կրոնավորները միս չպետք է ուտեն,
7. Ձեռնադրել դպիր, ապա շատ օրեր հետո՝ սարկավագ, իսկ ապա
չափահաս ժամանակ՝ քահանա,
8. Միաբան մնալ վանքերում ու սեփական իրեր չստանալ։
Բացի այդ կաթողիկոսը Զաքարեին է ուղարկում գմբեթարդ եկեղեցաձև վրան, մարմարյա շարժական սեղան և պատարագի սպասքեղեն։
Փաստորեն այս ժողովում հայոց արքայի և կաթողիկոսի ուղարկած
պատասխանները վկայում են, որ նրանք ձգտել են ամրացնել բարեկամական կապերը Զաքարյանների` Հյուսիսային Հայաստանի այդ ազդեցիկ
իշխանական ընտանիքի հետ։ Եվ հայոց արքայի եկեղեցական քաղաքականությունը հավանություն է տվել ըստ երևույթին նաև նրա համար, որ
դա կարող էր ավելի ամրացնել հայ ու վրաց ազնվականության ռազմական ու քաղաքական համագործակցությունը և նպաստել Փոքր Ասիայի

42

ԼԵՎՈՆ ՄԵԾԱԳՈՐԾԻ ԵՎ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ Զ ՍՍԵՑՈՒ...
_______________________________________________________________________________________

սելջուկների դեմ վրաց պետության և Կիլիկյան Հայաստանի ընդհանուր
պայքարին։
Զաքարեն ստանալով Սսի վերոնշյալ ժողովի որոշումները շատ ուրախացավ, բայց դրանք բուն Հայաստանում արևելյան վարդապետների
կողմից հանդիպեցին մեծ ընդդիմության, որի գլուխ Սանահնի, Հաղպատի նշանավոր վանքերի հոգևորականներն էին՝ Դավիթ Քոբայրեցու և
Գրիգոր Տուտեորդու գլխավորությամբ։ Այս նորամուծությունները կիրառելու համար Զաքարեն հարկադրված եղավ իրար հետևից գումարել երեք
ժողով՝ Լոռեի, Անիի և Գետականի, բայց այդպես էլ չկարողացավ իր զորեղ կամքը պարտադրել ավանդապաշտ արևելյան վարդապետներին ու
վերոհիշյալ դրույթները գործածել Հայաստանի եկեղեցիներում։ Միայն
բավարարվեց դրանց մի մասը լոկ բանակում գործածելով։
Ինչպես արդեն նշել ենք, սկզբնական շրջանում արքայի և Հովհաննես կաթողիկոսի հարաբերությունները բավական ջերմ էին, սակայն
որոշ ժամանակ անց բարդանում են։ Պատճառը Լևոն Մեծագործի կողմից
Հովհաննես Սսեցու ազգականների՝ Կոստանդին Կամարտիաս իշխանի և
նրա որդիների՝ Ճոսլինի և Պաղտինի բանտարկությունն էր 1։
Պատմիչ Վարդան Արևելցին նշում է, որ Հովհաննես կաթողիկոսը
ապստամբել էր հայոց արքայի դեմ, և դրանից վշտանալով, հայոց արքան
նոր կաթողիկոս է նշանակում Տեր Դավիթ Արքակաղնեցուն. « Եւ ապա
տէր Յոհաննէս որ կայր ապստամբ ի Լևոնէ, յորմէ վշտացեալ թագաւորին
Լևոնի՝ դնէ կաթողիկոս զտէր Դաւիթ Արքակաղնին» 2։ Թեև պատմիչը արձանագրել է հայոց արքայի և կաթողիկոսի հակամարտությունը, սակայն
որևէ խոսք չի ասում դրա պատճառների մասին, ինչպես նաև, թե որ թվականին է տեղի ունեցել այդ դեպքը։ Իսկ որն էր այն իրական պատճառը,
որով պայմանավորված հայոց կաթողիկոսը կարող էր դեմ դուրս գալ մի
անձնավորության, ով որոշ ժամանակ առաջ աջակցել էր իրեն՝ բազմելու
հայրապետական գահին։ Եվ հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ ի տարբերություն Գրիգոր Ե Քարավեժի ժամանակաշրջանի, այս անգամ դավանաբանության հետ կապված որևէ խնդիր չկար։ Վերը նշված դեպքի մասին խոսում է նաև Հեթում Կոռիկոսցին, ով գրեթե կրկնելով Վարդան Արևելցուն, ավելացնում է նաև, որ այդ դեպքը տեղի է ունեցել 1207 թվականին3։ Նշյալ իրադարձության մասին ամենից խորությամբ անդրադարձել
է Սմբատ Սպարապետը։ Ըստ նրա՝ մոտավորապես 1207 թ. անհայտ
պատճառով արքայի հրամանով բանտարկում են հայոց կաթողիկոսի ազՎարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, Վենետիկ, 1862, էջ 141, Սմբատ
Սպարապետ,։էջ 215։
2 Վարդան Արևելցի, էջ 141։
3 Հեթում պատմիչ, Թաթարաց, Վենետիկ, 1842, էջ 81։
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գականներին, որի պատճառով էլ Լևոն Մեծագործի և կաթողիկոս Հովհաննեսի միջև վեճ է սկսվում 1։ Վեճն այն աստիճանի է բարդանում, որ
հայոց արքան և իշխանները հրաժարվում են ճանաչել Հովհաննեսին՝ որպես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, և առաջ են քաշում նոր կաթողիկոսի՝
Մամեստիայի արքեպիսկոպոս Դավթի թեկնածությունը. «Իսկ ի թուին
ՈԾԶ 656-1207 թագաւորն Լեւոն յաղագս պատճառի ինչ իրք կալաւ զսեւաստտիօսն Հեռի, և զորդիս նորա զԿոստանց Կումարտիասնև Ճօսլին և
զՊաղտինն և եդ ի կապանս և ի բանտի։ Եւ հեռի փեսայ էր տէր Յոհանիսի
կաթողիկոսին հայոց…և յայսմանէ եղեւ խռովութիւն ընդ թագաւորն Լեւոն և ընդ կաթողիկոսն տէր Յոհանէս, և այնքան մեծացավ ատելութիւն ի
մեջ նոցա՝ մինչ զի ի բաց ներժեաց զնա թագաւորն և առաջնորդքն և իշխանքն Կիլիկեցւոց. և եդին հակառակ նմա զաքեպիսկոպոսն Մսսայ և առաջնորդ Արքակաղնւոյն զտէր Դաւիթ կաթողիկոս հայոց» 2։ Մյուս պատմիչների մոտ էական տեղեկություններ չկան մեզ հետաքրքրող խնդրի վերաբերյալ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ տեսակետներ կան գիտական գրականության մեջ։
Այսպես, հետազոտող Ա. Սուքիասյանը կարծիք է հայտնում, որ կաթողիկոսը «խռովարար» է և մի շարք հարցերում չի համաձայնվում թագավորի հետ, ուստի և արքան չի ճանաչում հայոց կաթողիկոսի իշխանությունը 3։ Ցավոք, հետազոտողը հստակ չի նշում, թե որոնք էին այն
պատճառները, որ լուրջ տարաձայնությունների առիթ են տվել։ Հետազոտող Բակուրանը ավելացնում է, որ բացի սկսված տարաձայնություններից՝ Լևոն Մեծագործի և Հովհաննես կաթողիկոսի միջև ավելացավ նաև
այն, որ արքայի հրամանով շուտով կաթողիկոսի ազգականներին բանտարկեցին 4։
Բակուրանը խոսում է կաթողիկոսի ազգականների բանտարկության մասին, սակայն չի նշում դրանց պատճառները։ Անհամաձայնությունները վերածվում են ատելության և «ապստամբ կաթողիկոսն» արդեն
Հռոմկլայի դղյակն ամրացնելով՝ բացարձակորեն կանգնում է հայոց արքայի դեմ 5։ Եվ հավանաբար դա էր պատճառը, որ Լևոն Մեծագործը որոշում կայացրեց այլևս չճանաչել նրան որպես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի։
Սմբատ Սպարապետ, էջ 215։
Նույն տեղում։
3 Ա.Սուքիասյան, Պետության և իրավունքի պատմություն, Երևան, 1978, էջ 65։
4 Բակուրան, Մի տեսութիւն Կիլիկիայի հայկական իշխանութեան վրայ, Պէյրութ, 1959,
էջ 83։
5 Նույն տեղում։
1
2
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Փաստորեն արտառոց իրավիճակ է ստեղծվում պետության և եկեղեցու հարաբերություններում։ Ստեղծված պայմաններում Հռոմկլայի կաթողիկոսարանի և Կիլիկիայի հայկական թագավորության միջև կապը մի
որոշակի ժամանակաշրջան խզվում է։
Ինչպես նկատում ենք, Լևոն Մեծագործի կառավարման ժամանակաշրջանում սա արդեն երկրորդ դեպքն էր, երբ վերջինս լուրջ ընդհարում
էր ունենում հայոց եկեղեցու ղեկավարի հետ։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կաթողիկոսական աթոռը
գտնվում էր Կիլիկիայի հայկական թագավորության սահմաններից
դուրս` Հռոմկլայում, հայոց արքան ընտրում է նոր կաթողիկոս Դավիթ
Գին, ով Մամեստիայի արքեպիսկոպոսն էր1։ Արդյոք կարելի է այս որոշումը համարել օրինական։ Հավանաբար ոչ, քանի որ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը պետք է ընտրվեր բոլոր թեմերի առաջնորդների կողմից և
հաստատվեր եկեղեցական չորս կարևոր կենտրոնների կողմից, ինչի մասին համենայն դեպս պատմական աղբյուրներում չի պահպանվել որևէ
տեղեկություն։ Բացի այդ կենդանի էր Հովհաննես կաթողիկոսը։
Դավիթ Արքակաղնեցին միառժամանակ սկսում է կառավարել Կիլիկիայի եկեղեցին։
Ինչ վերաբերում է Հովհաննես կաթողիկոսին, ով ժամանակին Լևոն
Մեծագործի հրամանով բերման էր ենթարկում հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Ե Քարավեժին, այժմ ինքն է հայտնվում լուրջ խնդիրների մեջ։ Դավիթ
Գ-ի նստավայր է դարձնում մայրաքաղաք Սիսը։ Ուսումնասիրողներից Հ.
Տեր-Ղազարյանը մի տեսակետ է հայտնում, համաձայն որի Դավիթ Արքակաղնեցին իբրև կաթողիկոս կառավարեց շուրջ վեց տարի2։ Մյուս հետազոտողների մոտ նոր տեսակետներ չենք գտնում։ Դավիթ Արքակաղնեցու կառավարման ժամանակաշրջանի մասին միջնադարյան
սկզբնաղբյուրներում բավարար տեղեկություններ չեն պահպանվել, բայց
ամենայն հավանականությամբ վերջինս համերաշխ է եղել հայոց արքայի
հետ և աջակցել է վերջինիս պետական-քաղաքական կառավարման գործերում։
Այսպիսով ուսումնասիրելով միջնադարյան սկզբնաղբյուրների տեղեկությունները, ինչպես նաև ժամանակակից գիտական գրականության
մեջ եղած տեսակետները, գալիս ենք այն տեսակետին, որ հայոց արքայի
և Հովհաննես կաթողիկոսի հարաբերությունների թշնամացման պատճառ է հանդիսացել հիմնականում այն հանգամանքը, որ Լևոն Մեծագոր-

Ե.Պետրոսյան, նշվ. աշխ., էջ 138, Մ. Օրմանյան, նշվ. աշխ., սյուն 1834, Կ. Մութաֆյան,
նշվ. աշխ., էջ 405։
2 Հ. Տեր-Ղազարյան, Հայկական Կիլիկիա, Տեղագրութիւն, Լիբանան, 1966, էջ 274։
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ծը ձերբակալում է կաթողիկոսի ազգականներին` կասկածելով նրանց
որոշ ապօրինությունների և դավաճանության մեջ։
Հովհաննես կաթողիկոսը, համոզված լինելով, որ իր ազգականները
անմեղ են, պահանջում է հայոց արքայից ազատ արձակել նրանց։ Արքան,
չի համաձայնում և մերժում է կաթողիկոսի միջնորդությունը։ Դրանից հետո կաթողիկոսը զայրանում է, քաշվում Հռոմկլայի կաթողիկոսարանը և
այլևս չի ցանկանում Լևոն Մեծագործի հետ համագործակցել։ Չի բացառվում նաև, որ կաթողիկոս Հովհաննես Սսեցին այլ դժգոհություն ևս ունենար Լևոն Մեծագործի վարած քաղաքականության որ հարցերի շուրջ։
Հայոց կաթողիկոսի դիրքորոշումը չի վհատեցնում Լևոն Մեծագործին։ Նա շարունակում է բանտարկության մեջ պահել կաթողիկոսի ազգականներին։ Դրանից հետո Հովհաննես կաթողիկոսի կենդանության
օրոք Սիս քաղաքում նշանակում է նոր կաթողիկոս` Դավիթ Գ Արքակաղնեցուն1, ում փաստացի տրված էր միայն Կիլիկիայի հայկական թագավորության տարածքում եկեղեցիների ղեկավարման իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է Հովհաննես կաթողիկոսին, ապա պետք է նշել, որ հայոց հայրապետը միառժամանակ մնում է իր նստավայրում` Հռոմկլայի բերդաքաղաքում և շարունակում իր աթոռակալությունը փոքրիկ տարածքում։
Նման իրավիճակը շարունակվեց մի քանի տարի, մինչ Դավիթ Արքակաղնեցու մահը։
Դավիթ Արքակաղնեցու մահից հետո Լևոն Մեծագործը որոշում է
նոր կաթողիկոսի ընտրություն չանցկացնել։ Շատ հավանական է, որ Հովհաննես Զ-ն և հայոց թագավորը հաշտվել էին։
Այսպես, 13-18-րդ դարերի մանր ժամանակագիրներից մեկը մեզ տեղեկացնում է, որ 1211 թ. Դավիթ Արքակաղնեցու մահից հետո կաթողիկոսական աթոռը կրկին տրվում է Հովհաննեսին. «ՈԿ 1211 վաղջանեցաւ
տէր Դավիթ և դարձեալ եղև կաթողիկոս Հայոց տէր Յովանէսն» 2։ Վերը
նշված դեպքի մասին առավել մանրամասն խոսում է նաև Սմբատ Սպարապետը։ Վերջինս նշում է, որ Դավիթ Արքակաղնեցու մահից հետո Դրազարկի վանահայր Հեթումը գնում է Հռոմկլա՝ Հովհաննեսի մոտ, և համոզում նրան հաշտվել հայոց արքայի հետ 3։ Չի բացառվում նաև, որ Հեթումի
կատարած քայլի նախաձեռնողը եղած լիներ Լևոն Մեծագործը, ով, հավանաբար, ցանկանում էր հաշտվել կաթողիկոսի հետ։

Սմբատ Սպարապետ,Պատմություն, Մոսկուա, 1856, էջ 110։ Այդ մասին տես նաև` Մ.
Օրմանյան, նշվ. աշխ., սյուն 1835, Ա.Սուքիասյան, նշվ. աշխ., էջ 65, Հ. Տեր-Ղազարյան, նշվ.
աշխ., էջ 274, Ե. Պետրոսյան, նշվ. աշխ., էջ 138։
2 Մանր ժամանակագրություններ 13-18-րդ դարերի, հ. Ա, Երևան, 1951, էջ 78։
3 Սմբատ Սպարապետ, Տարեգիրք, էջ 217-218։
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Ի տարբերություն 13-18-րդ դարերի մանր ժամանակագիրների հաղորդած տեղեկության, Սմբատ պատմիչը կաթողիկոս Հովհաննեսի և հայոց արքայի միջև հաշտությունը դնում է 1212 թվականով 1։ Այն, իրոք, կարող էր այդպես լինել։ Եթե վստահենք այն տեղեկությանը, որ Դավիթ Արքակաղնեցին մահանում է 1211 թվականին, ապա մի որոշ ժամանակ՝ անց
նրա թաղումից, տեղի է ունենում բանակցային գործընթացը։ Դա նույնպես կարող էր որոշակի ժամանակաշրջան տևել և դրանից հետո տեղի
ունենալ հաշտեցումը։
Ի վերջո, Լևոն Մեծագործը և կաթողիկոս Հովհաննես Զ Սսեցին
հաշտվում են։ Շուտով հայոց արքան բանտից ազատում է Հովհաննես Զ
կաթողիկոսի ազգականներին 2։ Նրանց հաշտությունից հետո հայոց արքայի հրամանով կաթողիկոսից բռնազավթած գյուղերը և հողային տարածքները հետ են վերադարձվում նրա օրինական տիրոջը։
1218 թ. հայոց կաթողիկոս Հովհաննեսը տեղափոխվում է մայրաքաղաք Սիս, իսկ հետագայում նրանց հարաբերություններն այնքան են ջերմանում, որ կաթողիկոսը դառնում է Լևոն Մեծագործի մանկահասակ
դստեր՝ Զաբելի երեք խնամակալներից մեկը։ Բացի այդ, քանի որ մոտավորապես 1218 թվականին մահացել էր Հեթում-Հեղին, ով Դրազարկի վանահայրն էր, հայոց արքայի կարգադրությամբ Դրազարկը նույնպես
հանձնվում է հայոց կաթողիկոս Հովհաննեսի տնօրինությանը 3։
Փաստորեն Լևոն Մեծագործը իր կյանքի վերջին տարիներին ամբողջովին կարգավորեց իր հարաբերությունները հայոց կաթողիկոսի
հետ։
Арам Оганесян, Из истории взаимоотношений Левона Великого и
Ованнеса VI Ссеци (1203-1219 гг.) - Работа посвящена исследованию
истории взаимоотношений основателя Киликийской Армении короля
Левона Великого и Ованнеса Ссеци. В начале рассматриваются
обстоятельства, при которых Ованнес был избран католикисом. Далее
касаемся Церковного Собора Сиса и решению, которое было принято
католикосом относительно Захарии амирспасалара.
В завершении работы представлен конфликт, возникший между
армянским королем и католикосом Ованнесом, разделение католикосского
престола и их примирение.

Նույն տեղում, էջ 218։
Նույն տեղում։
3 Հ. Արշամյան, Կիլիկյան Հայաստանի բերդատեր իշխանները 12-րդ դարի վերջերին և 13րդ դարի սկզբին, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1994, 3, էջ 59։
1
2
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Aram Hovhannisyan, From the history օf relationships between Levon
Metsagorts and Hovhannes Ssetsi (1203-1219) - The article deals with the
history of the relationships between King Levon Metsagorts and Hovhannes
Ssetsi. Firstly we have revealed and have given the circumstances under which
Hovhannes Bishop was elected as Catholikos. Then we have mentioned both
the Church council held in Sis and the decision that was given to Zaqareh
Amirspasalar/commander by the Catholikos himself.
The article ends in statements on the controversy that aroused between
King Levon and Catholikos Hovhannes, as well as the reconciliation between
them.
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ – ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀՀ ԵՐԵՔ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ
ՕՐՈՔ
ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Բանալի բառեր՝ Հայկական սփյուռք, Հայաստանի Հանրապետություն,
Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերություններ, գերակա ուղղություններ, համահայկական ծրագրեր, զարգացում, համաժողովներ:
21-րդ դարում արագորեն աճում է ոչ միայն իրենց հայրենիքից դուրս
ապրող մարդկանց թիվն, այլև ավելի ու ավելի է մեծանում այն երկրների
թիվը, որոնք ձգտում են մշակել իրենց սփյուռքերի հետ հարաբերությունների ստեղծմանը, կառավարմանն ու ակտիվացմանն ուղղված հստակ ու
շարունակական ռազմավարություն: 1 Ժամանակակից աշխարհում
սփյուռք ունենալը վաղուց արդեն դադարել է առանձին երկրների մենաշնորհը լինել: 2 Միգրացիոն մեծածավալ հոսքերի հետևանքով աշխարհի
գրեթե բոլոր պետություններն այսօր ունեն իրենց սփյուռքը: 3 Սփյուռքները մեծ ազդեցություն ունեն ընդունող երկրներում 4 և ներկա աշխարհում
դժվար է վիճարկել սփյուռքների դերակատարությունը ինչպես միջազգային հարաբերություններում, այնպես էլ հայրենի ու ընդունող պետությունների արտաքին քաղաքականությունների մեջ: Յուրաքանչյուր պետություն, ելնելով իր հնարավորություններից, խնդիրներից ու մարտահրավերներից, սփյուռքի առանձնահատկություններից, մշակում և իրականացնում է համապատասխան ռազմավարություն արտերկրի հայրենակիցների հանդեպ: 5

Տե՛ս Թորոսյան Տ., Վարդանյան Ա., Տրանսֆորմացվող սփյուռքերի համեմատական
վերլուծության մոդելավորման խնդիրները, Հայկական քաղաքագիտական հանդես 2,
Երևան 2018, էջ 6, http://arjps.org/cover /arm/ ARJPS-2-2018.pdf
2 Տե՛ս Սիմավորյան Արիստակես, Հովյան Վահրամ, Վերանյան Կարեն, Իսրայելի, Իրանի,
Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքականությունը Սփյուռքի նկատմամբ, Երևան 2017, էջ 4,
http://www.mindiaspora.am/res/Hratara
kumner/2017/Diaspora_Israil_Iran_Turkey_Azerbaijan.pdf
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս Кондратьева Тамара, Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия,
http://www.perspektivy.info/srez/etnos/
diaspory_v_
sov
remennom_mire_evolucija_javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm
5 Տե՛ս Սիմավորյան Արիստակես, ՀովյանՎահրամ, Վերանյան Կարեն, Իսրայելի, Իրանի,
Թուրքիայի, Ադրբեջանի քաղաքականությունը Սփյուռքի նկատմամբ, Երևան 2017, էջ 4,
1
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Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես մշակել և այսօր էլ շարունակում է մշակել Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների սեփական ռազմավարությունը:Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները ունեն երկար տարիների պատմություն: Այդ հարաբերությունները ձևավորվել են դեռևս Առաջին Հանրապետության տարիներին և, չնայած որոշակի
վայրիվերումներին, շարունակվում են ցայսօր:
Ներկա աշխատանքի շրջանակներում անդրադառնում ենք Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունների ներկա փուլին:
20-րդ դարի սկզբում Հայաստանից դուրս ապրող հայերի հավաքական անվանումը եվրոպական լեզուներում դարձավ «diaspora» տերմինը
/հայկական անալոգը հանդիսանում է հայերեն «սփյուռք» տերմինը/: 1 Բացի
«սփյուռք» տերմինից, մեզանում շրջանառության մեջ է դրվել նաև «ցրոնք»
տերմինը: 2
Հայերի ընդհանուր քանակը ամբողջ աշխարհում կազմում է 10 – 12
միլիոն, որից միայն 3 միլիոնն է ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ըստ պաշտոնական վիճակագրության: 3 Հայաստանը Իսրայելի և
Իռլանդիայի հետ միասին դասվում է այն երկրների շարքին, որտեղ տիտղոսակիր էթնոսի մեծագույն մասը ապրում է հայրենի երկրի սահմաններից դուրս: 4
Ուշագրավ է, որ Հայաստան – Սփյուռք գործակցության զարգացումը Հայաստանի իշխանությունների կողմից դիտարկվում է որպես պետական քաղաքականության առանցքային ուղղություն: 51990թ. օգոստոսի
23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ընդունեց «Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին», որով դրվեց անկախության գործընթացի

http://www.mindiaspora.am/res/Hr
atarakumner/2017/Diaspora_Israil_Iran_Turkey_Azerbaijan.pdf
1 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии,
Ереван 2009, с7.
2
Տե՛ս Եղիազարյան Ա., Հայ սփյուռքի պատմության պարբերացումը, էջ 34,
http://www.armin.am/images/ menus/1929/Arman_eghiazaryan.pdf
3 Տե՛ս Ռիտտեր Լորանս, Հայկական ինքնությունը Սփյուռքում. Արդիականության և
հայապահպանման միջև, http://repairfuture.net/ index.php /hy/ identity-standpoint-ofarmenian-diaspora-ar/armenian-identity-in-the-diaspo ra-between-modernity-and-preservationarmenian
4 Տե՛ս Арутюнов Сергей Александрович, Козлов Семен Яковлевич Диаспоры: скрытая
угроза или дополнительный ресурс, http://www.ng.ru/ science/2005-11-23/14_diaspory.html,
23.11.2005:
5 Տե՛ս Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ.
Զարգացման հեռանկարներ, Հետազոտական խմբի ղեկավար՝ Ավետիսյան Սամվել,
Երևան, Տնտեսագետ հրատարակչություն 2015, էջ 102:
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սկիզբը: 1 Անկախ պետականության հիմնմանը նպատակաուղղված այդ
կարևոր իրավական փաստաթուղթը բաղկացած էր 12 կետից և նախանշում էր Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային զարգացման հիմնական ուղիները: 2 Անկախության հռչակագրի ընդունումը
հայոց պետականության զարգացման պատմության մեջ սկզբնավորեց
նոր՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության շրջանը: 3 Փաստաթղթի՝ մեզ
համար անչափ հետաքրքրական կետը 4 – րդն է: Այստեղ նշվում էր
հետևյալը. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր
քաղաքացիների համար սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիությունը: Արտերկրի հայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունք ունի»: 4
Փաստորեն,Անկախության հռչակագիրը դառնում էր Հայաստանի
երրորդ Հանրապետության՝ Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները
սկզբնավորող թերևս առաջին փաստաթուղթը: Հռչակագիրը ՀՀ քաղաքացիության իրավունք էր շնորհում արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին: Սա անկախության կերտման ճանապարհի կարևորագույն
քայլերից մեկն էր: Հանուն ճշմարտության պետք է արձանագրել, որ նման
բան երազել անգամ հնարավոր չէր նախորդ՝ Խորհրդային վարչակարգի
պայմաններում: Եվ եթե մինչ այդ, Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները կարելի էր բնութագրել որպես հումանիտար – մշակութային, ապա
Երրորդ հանրապետության ստեղծմամբ սկիզբ դրվեց Հայրենիք –
Սփյուռք հասարակական - քաղաքական հարաբերություններին:
1991թ. սեպտեմբերի 21 – ին Հանրապետության տարածքում անցկացվեց հանրաքվե: 5 Քվեարկության դրվեց հետևյալ հարցը՝ «Համաձայն
եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարա-

1
Տե՛ս Վաղարշյան Արթուր, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990 – 1991թթ., էջ 3, http://ysu.am/files/ 01A_Vagharshyan-1450343348-.pdf
2 Տե՛ս Ազիզբեկյան Ռ., Լ., Հայաստանի անկախության գործընթացի սկիզբը, էջ 16, http://
lraber.asj-oa.am/183/1/2_Azizbekyan_(16).pdf
3 Տե՛ս Վաղարշյան Արթուր,
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990 – 1991թթ., էջ 3, http://ysu.am/files/01A _Vagharshyan-1450343348-.pdf
4 Տե՛ս ՀՀ Անկախության հռչակագիր, https://www.gov.am/am/independence/
5 Տե՛ս Armenien, 21. September 1991 : Unabhängigkeit https://www.sudd.ch /ev ent.php?lang
=en&id=am011991

51

ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

կան պետություն՝ ԽՍՀՄ կազմից դուրս»: 1Երկու օր անց Գերագույն խորհուրդը հաստատեց. Հայաստանն ազատ, անկախ պետություն է: 2
1991թ. փետրվարի 26 – ին ընդունվեց օրենք՝«Հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների մասին», որում տրված էին այն հիմունքները, սկզբունքները, ըստ որոնց Հանրապետությունում կարող էին
ձևավորվել և գործել հասարակական – քաղաքական կազմակերպություններ, քաղաքական կուսակցություններ: 3 Օրենքի ընդունումը մեծ
խթան հանդիսացավ Հայկական ավանդական կուսակցությունների՝ Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցություն, Ռամկավար Ազատական և Սոցիալդեմոկրատական Հնչակյան կուսակցությունների համար, որոնք, երկարամյա ընդմիջումից հետո, վերադարձան Հայրենիք և, ստանալով պետական գրանցում, իրենց գրասենյակները հիմնեցին Հայաստանի Հանրապետությունում: Սկսվեց Հայրենիք – Սփյուռք բազմակողմանի գործակցության նոր շրջափուլը:
Հանուն ճշմարտության պետք է արձանագրել, որ Հայկական ավանդական կուսակցություններից Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը
սկզբնական շրջանում հակասությունների մեջ մտավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանական էլիտայի հետ: Լարվածությունը այն աստիճանի հասավ, որ ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը արգելեց ՀՅԴ – ի գործունեությունը երկրի ողջ տարածքում, իսկ ավանդական
կուսակցություններից մյուսը՝ Ռամկավար Ազատական կուսակցությունը, պառակտվեց: Ինչ վերաբերվում է Սոցիալ- դեմոկրատական Հնչակյան կուսակցությանը, ապա հնչակյանները որդեգրեցին Հայաստանի
Հանրապետության իշխանություններին աջակցելու քաղաքականություն
և, կարելի է ասել, զերծ մնացին հալածանքներից:
1991թ. հոկտեմբերի 16 – ին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ՝ վեց թեկնածուների մասնակցությամբ: 4 Ձայների ճնշող մեծամասնությամբ (83 տոկոս) Հանրապետության առաջին նախագահ ընտրվեց ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախա-

Տե՛ս Մինասյան Էդիկ, Սոցիալ – տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի
Հանրապետությունում (1990 – 2003 թթ.), Երևան 2003, էջ 26:
2 Տե՛ս Անկախության ճանապարհը, 21 09 2012, https://www.youtube.com/ watch?v= T0Y
qEyvijNU
3 Տե՛ս Աբրահամյան Հենրիկ, Ժողովրդավարությունը և քաղաքական կուսակցությունները,
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2009, էջ 57:
1

Տե՛ս Մինասյան Է, Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին, Հայոց
նորագույն պետականության քառորդ դարը, Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու,
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն 2017, էջ 20:

4
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գահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը: 1 ՀՅԴ – ն առաջադրեց սեփական թեկնածուին՝ թատրոնի և կինոյի ճանաչված դերասան Սոս Սարգսյանին: 2
Այդ ամենը հանգեցրեց նրան, որ երկրի իշխող վերնախավը, դրա մեջ
վտանգ տեսնելով, արմատապես փոխեց իր վերաբերմունքը Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության նկատմամբ:
Իշխանությունների հետ ՀՅԴ – ի տարաձայնությունները ի վերջո
հանգեցրին կուսակցության դեմ սկսված հալածանքներին, որի արտահայտություններից մեկն էլ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանի 1992թ.
հունիսի 29 – ի ելույթն էր, որով ՀՀ նախագահը կուսակցությանը մեղադրեց աղետի գոտու և Արցախի համար հանգանակած գումարների յուրացման, Հայաստանի ժողովրդին պատերազմի մեջ ներքաշելու քաղաքականության, իշխանությունների հետ գործակցելու մերժման, իր շարքերից
գործակցող անդամներին հեռացնելու, ՊԱԿ – ի գործակալ լինելու մեջ և
այլն: 3 Դա լուրջ ազդանշան էր թե՛ ՀՅԴ – ին և թե՛ ողջ Սփյուռքին առ այն,
որ Հայաստանի իշխանությունների համար անընդունելի է որևէ միջամտություն երկրի ղեկավարման գործում: 4 Երկրի նախագահն այդ առիթով
հատուկ նշում էր, որ փոխադարձ անհասկացողությունն ու անվստահությունը կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սփյուռքի առաջնորդները չեն հաշտվի այն մտքի հետ, որ քաղաքականությունը արվում է
Հայաստանում: 5Հալածանքների եզրափակիչ քայլը եղավ 1995թ. խորհրդարանական ընտրությունների նախօրյակին երկրի նախագահի 1994թ.
դեկտեմբերի 28-ի հրամանագրով, ապա նաև ՀՀ Գերագույն դատարանի
1995թ. հունվարի 13-ի որոշմամբ ՀՅԴ – ի և նրա ուղեկից կազմակերպությունների գործունեության կասեցումը Հայաստանում՝ «Հասարակական –
քաղաքական կազմակերպությունների մասին» օրենքի խախտման մեղադրանքով: 6 Փակվեցին կուսակցության գրասենյակներն ու լրատվամիջոցները, բռնագրավվեցին ու թալանվեցին կուսակցական միջոցներն ու
գույքը, ՀՅԴ մի շարք հայտնի գործիչներ ազատազրկվեցին: 7
Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս Մելքոնյան Էդուարդ, Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության և Սփյուռքի
քաղաքական փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ, Սփյուռքագիտություն, տեսության
և պատմության հարցեր, Տարեգիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2012, էջ 105:
3 Տե՛ս Պետրոսյան Քնարիկ, Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները 1988 – 2001թթ., Երևան,
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն 2011, էջ 20:
4 Տե՛ս Մելքոնյան Էդուարդ, Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության և Սփյուռքի
քաղաքական փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ, Սփյուռքագիտություն, տեսության
և պատմության հարցեր, Տարեգիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2012, էջ 105:
5 Տե՛ս նույն տեղում:
6 Տե՛ս Պետրոսյան Քնարիկ, Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները 1988 – 2001թթ., Երևան
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն 2011, էջ 20:
7 Տե՛ս նույն տեղում:
1
2
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Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանի այս քայլը, բնական է, չէր կարող բացասական չանդրադառնալ Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների վրա: Սփյուռքում մեծ դերակատարություն ունեցող Դաշնակցությունը արգելվում էր Մայր հայրենիքում:
Դատապարտող խոսքերով հանդես եկան Սփյուռքի ականավոր դաշնակցական գործիչներ: Տարբեր համայնքներում տեղի ունեցան բողոքի ցույցեր: Սույն թեմային՝ բազմաթիվ պախարակող հոդվածներով,անդրադարձավ նաև կուսակցական մամուլը: Հայաստանի իշխանությունները
փորձեցին վարկաբեկել այդ կուսակցությունների (ՀՅԴ, ՌԱԿ) գործունեությունը նաև արտասահմանում՝ մեծ հարված հասցնելով Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերություններին: 1
Այսօր, իսկ, թեպետ բավականին թվով համայնքներում նկատվում է
եկեղեցուց աշխարհիկ հարցերի օտարման միտում, եկեղեցին մնում է
Սփյուռքի ազգային կեցության հիմնական գրավականներից մեկը 2 և առանձնահատուկ դեր ունի Հայրենիք – Սփյուռք հոգևոր – մշակութային
կապերը սերտացնելու, հայոց պետականության ամրապնդման գործին
սփյուռքահայությանը ներգրավելու ասպարեզում: 3 Հայկական Սփյուռքի
վրա հոգևոր ազդեցություն ունենալու համար նախագահ Լևոն Տեր –
Պետրոսյանը ընտրեց Հայ առաքելական եկեղեցու վերամիավորման քաղաքականությունը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ներքո: 4
Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցին ունի հետևյալ կառուցվածքը՝ Ընդհանրական կաթողիկոսություն ամենայն հայոց (Ս. Էջմիածին), Կաթողիկոսություն Մեծի Տանն Կիլիկիո (Անթիլիաս, Լիբանան), Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն, Կոստանդնուպոլսի հայոց
պատրիարքություն:5
Երկրի ղեկավարը նպատակադրվեց միավերել Հայ Առաքելական
եկեղեցու նվիրապետական աթոռներից երկուսը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածինը և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունները, բնականաբար,
Մայր Աթոռի գերակայության ներքո: Նկատի առնելով Կիլիկիո կաթողիկոսության և ՀՅԴ անվիճարկելի դերը և ազդեցությունը Սփյուռքում՝ նա
այդ քայլով նախատեսում էր Մայր Աթոռի միջոցով մեծացնել ՀայաստաՏե՛ս Մինասյան Էդիկ, Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան,
ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, էջ 379:
2 Տե՛ս Դալլաքյան Կառլեն, Հայ Սփյուռքի պատմություն, (Համառոտ ակնարկ), Երևան
2004, էջ 57:
3 Տե՛ս Հայ Սփյուռք Հանրագիտարան, Երևան 2003, էջ 693:
4 Տե՛ս Тунян В. Г., Армянская Апостольская церковь за рубежом. Начало ХХI в., Ереван
2015, с 39:
5 Տե՛ս Հայ Առաքելական եկեղեցի,
http://etchmiadzinlibrary.am/hy/arme nia n-apostolicchurch
1

54

ՀԱՅԱՍՏԱՆ- ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ. ..
_______________________________________________________________________________________

նի Հանրապետության և նվազեցնել Կիլիկիո կաթողիկոսության ու ՀՅԴ –
ի դերակատարությունը սփյուռքյան համայնքների վրա:Հանուն ճշմարտության պետք է արձանագրել, որ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը թերագնահատել էր Կիլիկո կաթողիկոսության և ՀՅԴ լայն հնարավորությունները
Սփյուռքում:
1994թ. օգոստոսի 18 – ին, երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո, վախճանվեց Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը: 1Առաջացավ նոր կաթողիկոսի ընտրության հարցը: ՀՀ իշխանությունների ուշադրությունը կենտրոնացավ Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին 2 – ի վրա:1995թ.
Էջմիածնում Ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրվեց Կիլիկիո կաթողիկոս
Գարեգին 2 – ը, որը ընդունեց Գարեգին 1- ին Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
անվանումը:2 2001թ. Գարեգին 1 – ի մահից հետո Հայոց եկեղեցու գլխավոր առաջնորդը դարձավ Գարեգին 2 – րդ Ներսեսյանը, սակայն Մայր
Աթոռի և Կիլիկիո կաթողիկոսության միավորումը այդպես էլ տեղի չունեցավ:3
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության հիմնադրումից ցայսօր Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների առանցքային հարցերից է հանդիսանում Հայ – թուրքական հարաբերությունների և Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հիմնահարցը:
Մեկնաբանելով առաջին նախագահի օրոք վարած քաղաքականությունը՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն ասել է. «Մեր օրոք ցեղասպանության հարցը չի եղել մեր արտաքին
քաղաքականության հիմքում: Մենք այդ հարցը չենք արծարծել տարբեր
ատյաններում, կամ արծարծել ենք, եթե կոնկրետ նպատակ ենք ունեցել
այդ պահին… Հայ Դատի հարցը եղել է Սփյուռքի կազմակերպությունների մոդուս – վիվենդին…»: 4
Ելնելով վերոհիշյալից կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը գտնում էր,
որ «քաղաքականությունը արվում է Հայաստանում» և Հայկական Սփյուռքը չպետք է ազդեցություն ունենա Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին, կամ նրա մասնակցությունը պետք է լինի չափաՏե՛ս Հանգիստ Նորին Սուրբ Օծություն Տ. Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի,
Էջմիածին, Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, օգոստոս,
1994թ. http://tert.nla.am/archive/ HGG% 20 AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/1994/1994(8)
.pdf
2 Տե՛ս Тунян В. Г., Армянская Апостольская церковь за рубежом. Начало ХХI в., Ереван
2015, с 39:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս Անանյան Արամ, Հայոց ցեղասպանությունը Հայ – թուրքական երկխոսության
հարցի համատեքստում, էջ 9, http://genhist.asj-oa.am/116/ 1/ 3-27.pdf
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զանց աննշան: Ինչ վերաբերվում է Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերություններին, ապա նա քաղաքական այն ուղղեգիծն էր տանում, որ այդ հարցում
օրակարգ սահմանողը պիտի դառնա պետական գործառույթներ ունեցող
Հայաստանի Հանրապետությունը:Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում ՀՀ առաջին նախագահը դրսևորել է չափավոր քաղաքականություն՝ Հայ Դատի հետապնդումը թողնելով սփյուռքյան կառույցներին:
1998թ. փետրվարի 3 – ին Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը պարտադրաբար հրաժարական տվեց: 1 Նրան այդ պաշտոնում
փոխարինեց վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը: 2 Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանը ուներ այլ մոտեցումներ և իրականացրեց այլ քաղաքականություն:Նախ, նա թույլատրեց Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Վերջինս էլ, նույն թվականին անցկացված նախագահական ընտրություններումսատարեց հենց Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը: Դաշնակցության լեգալացումը դրական արձագանք գտավ Սփյուռքում: Դա կարևոր քայլ էր Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների ակտիվացման ճանապարհին:
1998թ. տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հայ – թուրքական հարաբերություններում Երևանի դիրքորոշման մեջ առաջ քաշվեց
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը, որը որոշ թուրք քաղաքագետներ բնութագրեցին որպես Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքականության կոշտացում: 3 Միջազգային ամբիոններից Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակաբար տանում էր այն թեզը, որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչումը և դատապարտումը անհրաժեշտություն է: 4 Նախագահը
նշում էր նաև, որ 20-րդ դարի առաջին ոճրի դատապարտմանը միտված
ջանքերը չեն դադարելու: 5 Իսկ Ամերիկա – թուրքական հեղինակավոր
CNN-Türk հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Ցեղասպանության
ճանաչման գործընթացի շարունակականության և վերջինիս առաջ տանող ուժի վերաբերյալ թուրք լրագրողի հարցին, նախագահը պատասխանեց, որ ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը աշխարհասփյուռ հայության օրինական պահանջն է, իր իսկ հայտարարությունը

Տե՛ս Astourian, Stephan H., From Ter-Petrosian to Kocharian: Leadership Change in Armenia, p
1-2, https://escholarship.org/uc/item/0c2794v4
2 Տե՛ս նույն տեղում:
3 Տե՛ս Անանյան Արամ, Հայոց ցեղասպանությունը Հայ – թուրքական երկխոսության
հարցի համատեքստում, էջ 9, http://genhist.asj-oa.am/ 116/1/ 3-27.pdf
4 Տե՛ս նույն տեղում:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 10:
1
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որակելով որպես հարցի շուրջ Հայաստանի դիրքորոշման մշակում: 1 Նա
ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի և Սփյուռքի ջանքերը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում միևնույն ուղղությանն են միտված: 2
Փաստորեն, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ
Ռոբերտ Քոչարյանը, հայ – թուրքական հարաբերությունների բարելավմանն ուղղված առանցքային հարցերից մեկը համարում էր Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման հիմնահարցը՝
կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական Սփյուռքի
միասնական ջանքերը այդ հարցում: Հարկ է նշել, որ նախագահը քաղաքական այդ գիծը պահպանեց իր կառավարման ողջ ընթացքում:
Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված կարևորագույն
ձեռքբերումներից կարելի է համարել Հայաստան – Սփյուռք համաժողովների կազմակերպումը: 1998թ. դեկտեմբերի 24 – ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրեց N194 հրամանագիրը 1999թ. սեպտեմբերին Երևանում համահայկական խորհրդաժողով հրավիրելու մասին: 3Հրամանագրում նշվում էր Հայասստան –
Սփյուռք փոխհարաբերությունները համազգային խնդիրների լուծման
ներկա պահանջներին համապատասխանեցնելու, ազգային միասնության գաղափարը արդյունավետ իրականացնելու, հիմնարար հայեցակարգ և անհրաժեշտ կազմակերպական կառույցներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը: 4Հաստատվեց կառավարական հանձնաժողովի կազմը, որը
պարտավորվում էր մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացնել համահայկական խորհրդաժողովի կազմակերպման, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու ծրագրային մոտեցումների
նախապատրաստման առաջարկություններ, նախապատրաստման աշխատանքներում ներգրավել Հայաստանի և Սփյուռքի համապատասխան
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, գիտության և մշակույթի
գործիչների, առանձին անհատների, ակտիվորեն համագործակցել Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու հետ, աշխատանքներում ներգրավել
Հայ Կաթողիկե և Հայ Ավետարանական եկեղեցիների ներկայացուցիչներին: 5 Հայտնի է, որ Հայկական Սփյուռքը իր կառուցվածքով չափազանց
Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս նույն տեղում:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը 1999 թվականին
Երևանում Համահայկական խորհրդաժողով հրավիրելու մասին, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=2506&fbclid=IwAR273RhfCHwRS-bTfcMr6idj1lhqlQCl93c8cdSlki1
ZvXKy_iwXUe2rvq4
4 Տե՛ս նույն տեղում:
5 Տե՛ս նույն տեղում:
1
2
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խայտաբղետ է: Փաստորեն, այստեղ հաշվի էին առնվում բազմաշերտ
Սփյուռքի բոլոր խավերը:
Հետագայում նախագահը ստորագրեց նաև մեկ այլ հրամանագիր,
որում փոփոխության ենթարկեց կառավարական հանձնաժողովի կազմը:1 Համաժողովը տեղի ունեցավ Երևանում, սեպտեմբերի 22 – 23 ին,
որին մասնակցեցին շուրջ 1200 ներկայացուցիչներ՝ աշխարհի ավելի քան
50 երկրներից, Հայաստանից և Արցախից: 2 Հայաստան – Սփյուռք խորհրդաժողովում հնչեցին մոտ 70 ելույթներ, որոնք անդրադարձան արտագաղթին, Սփյուռքի անմիջական մասնակցությամբ Հայաստանի անկախ
պետականության կայացմանը և երկրի տնտեսության վերելքին, Հայ Դատին, Հայոց ցեղասպանությանը, Սփյուռքում ազգապահպանության
խնդիրներին, Արցախյան հիմնահարցին և հայ եկեղեցուն: 3 Խորհրդաժողովում տեղի ունեցավ կարևորագույն իրադարձություն, որը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Հայրենիք – Սփյուռք հետագա գործակցության համար. ընդունվեց «Հռչակագիր» 4 և «Արցախի մասին հայտարարություն» 5: Հետագայում Հայրենիք – Սփյուռք խորհրդաժողովները դարձան Հայրենիք – Սփյուռք գործակցության առանցքային հանդիպումներից:
Հայաստան – Սփյուռք երկրորդ խորհրդաժողովը տեղի է ունեցել
2002թ. մայիսի 27 – 28 - ին Երևանում, որին մասնակցել են ՀՀ և ԼՂՀ պետական ներկայացուցիչներ, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների, գիտության, կրթության, մշակույթի, տնտեսության և այլ
բնագավառների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև սփյուռքյան համայնքային հոգևոր և աշխարհիկ կառույցների ներկայացուցիչներ:Խորհրդաժողովին մասնակցել են Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու, Մեծի
Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության պատվիրակությունները՝ Վեհափառ
հայրապետի գլխավորությամբ, Հայ Կաթողիկե և Հայ Ավետարանական եկեղեցիները՝ իրենց գահակալ առաջնորդներով: 6 Խորհրդաժողովին ներԱվելի մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանգիրը
1999 թվականին Երևանում հրավիրվող համահայկական խորհրդաժողովը նախապատրաստող կառավարական հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու մասին,
https://www.arlis.am/Document View.aspx ?docid=2605
2 Տե՛ս Հայաստան - Սփյուռք համահայկական 1 – ին համաժողով, http://www.mindiaspora.am
/am/HS_1_hamajoxov?fbclid=IwAR1H8C2Fa6bdJh0hQIvz9Kq3CLhsGuFikYZ16nQPFVSdGT3z
OXFTW2HErXQ
3 Տե՛ս Պետրոսյան Քնարիկ, Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները 1988 – 2001թթ., Երևան
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն 2011, էջ 46:
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս http://www.mindiaspora.am/res/ Hamajoxovner/ haytararutyun
_1.pdf
5 Տե՛ս նույն տեղում:
6 Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/HS_2_hamajoxov
1
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կա են եղել 52 երկրների 1400 պատվիրակներ, որի արդյունքում ընդունվել է «Հռչակագիր» 1, հաստատվել են գործնական ծրագրեր, որոշվել է
ստեղծել 5 մասնագիտական խառը աշխատանքային խումբ: 2 Համաժողովի բացմանը ողջույնի խոսքերով հանդես են եկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների ղեկավարները, Ամենայն Հայոց և
Կիլիկիո կաթողիկոսները, համահայկական կազմակերպությունների ղեկավարները: 3Խորհրդաժողովում հավանություն է տրվել հետևյալ յոթ
գործնական ծրագրերին՝ 1/Դպրոցների համակարգչայնացում, 2/Ցեղասպանության կենտրոն, 3/Հայագիտական վիրտուալ համալսարան, 4/Ուսումնական ծրագրերի հանձնաժողով, 5/Համալսարանների հայ ուսանողների օժանդակության կազմակերպում, 6/Բժշկական տարածաշրջանային կենտրոն, 7/Սփյուռքի թանգարան: 4
Հայրենիք – Սփյուռք համաժողովները հիրավի ունեցան դարակազմիկ նշանակություն մեր ժողովրդի երկու հատվածների փոխադարձ ճանաչողության, փոխադարձ օգնության և այլ բնագավառներում: Այս համաժողովների ընթացքում հանդիպում էին ամենատարբեր երկրների, ամենատարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ, քննարկվում էին ամենատարբեր հարցեր՝ հայապահպանությունից մինչև տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներ: Պատահական չէ, որ թե՛ ՀՀ, թե՛ ԼՂՀ, թե՛ եկեղեցական գործիչները և թե՛ սփյուռքյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց ելույթներում մեծապես կարևորում էին Հայաստան – Արցախ – Սփյուռք գործակցությունը կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում:
Այդ ամենը բխում էր ինչպես Հայկական պետականության, այնպես էլ՝
Սփյուռքի շահերից: Հզոր Սփյուռքը պատրաստ էր աջակցելու հայրենիքին, միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ իր թիկունքում մշտապես առկա
է հայրենի պետականություն, և, որ ամենակարևորն է, հարկ եղած դեպքում կարող է դիմել և ստանալ Հայրենի պետության աջակցությունը:
Հայաստան – Սփյուռք երրորդ համաժողովը տեղի է ունեցել 2006թ.
սեպտեմբերի 18 – 21 ին և նվիրվել է Հայաստանի գյուղական համայնքների (հատկապես սահմանամերձ, բարձրլեռնային և հեռավոր) զարգացման ծրագրին: 5Գործնական առումով առավել մեծ կարևորություն է ներՏե՛ս http://www.mindiaspora.am/res/Hamajoxovner/haytarurutyun_2.pdf
Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/HS_2_hamajoxov
3 Տե՛ս Ելույթ Հայաստան-Սփյուռք համաժողովում, https://www.youtube. com/watch?v=z7_
fjT2WDnM&fbclid=IwAR1ZyWr_gHCZoIFBvuskusXDyk NQ SCPvX9UWrZHF7ZPnQqIDJMHo
jALGVuY, տե՛ս նաև Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը «Հայաստան – Սփյուռք» երկրորդ խորհրդաժողովի բացման ժամանակ (27 մայիսի 2002թ.),
Էջմիածին հանդես, Ե 2002, էջ 3:
4 Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/HS_2_hamajoxov
5 Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/HS_3_hamajoxov
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կայացրել հայության առջև ծառացած մարտահրավերների և դրանք
կոնկրետ ծրագրերի միջոցով հաղթահարելու հնարավորությունների
հարցը (Հայրենիք – Սփյուռք գործակցության համակարգման հարցեր,
հայապահպանության հիմնախնդիրներ, Ղարաբաղյան հիմնահարց): 1
Համաժողովի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Հայ Դատի, երկքաղաքացիության, միասնական ուղղագրության, արտագաղթի և այլ
խնդիրների: 2 Այս խորհրդաժողովի շրջանակներում հայ ազգային ինքնությանը վերաբերող հարցերի շուրջ անցկացվեց ֆորում «Նոր պատասխաններ հին հարցադրումներին – Հայերը 21- րդ դարում» խորագրով 3 և
ինչպես նախորդ համաժողովներին, այս համաժողովին նույնպես ընդունվեց «Հռչակագիր» 4:
Աշխատանքի շրջանակներում նպատակահարմար ենք համարում
անդրադառնալ նաև Սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարությանը: Սփյուռքահայության հետ տարվող աշխատանքները պետական
մակարդակով համակարգելու համար ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության կազմում գործել է Սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն (2002թ.), հետագայում՝ Սփյուռքի պետական կոմիտե (2008թ.
հունիս - հոկտեմբեր), որի հիման վրա 2008թ. ձևավորվել է ՀՀ Սփյուռքի
նախարարությունը: 5
Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ
Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիները աչքի ընկան Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունների զարգացմամբ: Նա թույլատրեց Դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ շահելով
Սփյուռքի համակրանքը (Սփյուռքի մեծ մասը դաշնակցականներ էին):
Հայ – թուրքական հարաբերություններում ցուցաբերեց ավելի կոշտ քաղաքականություն՝ միջազգային տարբեր ամբիոններից հայտարարելով,
որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը Հայաստանի
հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է՝ այդ հարցում հատուկ շեշտելով Սփյուռքի դերակատարությունը:
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին հիմք դրվեց Հայաստան –
Սփյուռք համաժողովներին, որոնք շարունակվեցին նաև հետագայում:
Արտաքին Գործերի նախարարության կազմում ստեղծվեց Սփյուռքահայության հետ տարվող աշխատանքները համակարգող կառույց: Կազմա-

Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս նույն տեղում:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/res/Hamajoxovner/haytararutyun_3.pdf
5 Տե՛ս https://www.mfa.am/hy/history-ministry/
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կերպվեցին գիտական, կրթական, մշակութային և այլ բազմապիսի ու
բազմաբնույթ միջոցառումներ:
Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները աննախադեպզարգացում ստացան ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք:
Հարկ է նշել, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ հարաբերությունները սերտացնելու և ավելի զարգացնելու թեման առկա էր Սերժ
Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում, որում մասնավորապես ասվում
էր. «Աշխարհով մեկ սփռված հայերի զգալի մասի քաղաքական, մշակութային, տնտեսական հետաքրքրությունների կենտրոնը Մայր հայրենիքն
է: Աշխարհասփյուռ հայությունն իրապես շահագրգռված է Հայաստանի
զարգացմամբ, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ հնարավոր չէ մշակել և իրականացնել որևէ գլոբալ ծրագիր՝ առանց այս գործոնը հաշվի առնելու:
Մեր մրցակցային առավելությունը համայն հայության միացիալ ներուժն
է»: 1
Ընտրվելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում՝ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակեց նախընտրական ծրագրում Սփյուռքի մասով արծարծած քաղաքական գիծը: 2008 թ. ապրիլի 9 – ին տեղի ունեցած երդմնակալության արարողության ժամանակ հայտարարեց. «Կառուցելու ենք այն
Հայաստանը, որը կմիավորի համայն հայությանը, այնպիսի Հայաստան,
որը կլինի բոլոր հայերի հայրենիքը…»: 2
Հաջորդ կարևորագույն քայլը Սփյուռքի նախարարության հիմնադրումն էր: Շուրջ մեկ տասնամյակ Սփյուռքի նախարարությունը դարձավ
այն կարևորագույն կառույցը, որը պետական մակարդակով, համակարգեց Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները: 2008թ. սեպտեմբերի 11 –
ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատեց Սփյուռքի նախարարության կանոնադրությունը, աշխատակազմի կառուցվածքը, ըստ որի նախարարությունում գործելու էին հետևյալ բաժինները՝Մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, Տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության վարչություն, Եվրոպայի հայ համայնքների վարչություն, Ամերիկայի հայ համայնքների վարչություն,
ԱՊՀ հայ համայնքների վարչություն, Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայ
համայնքների վարչություն, Համահայկական, միջազգային և եկեղեցական կառույցների հետ կապերի վարչություն, Հայրենադարձության և հե1 Տե՛ս Նախընտրական ծրագիր,
https://www.president.am /u_files/ file/docs/ program_arm.pdf
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ն. Գ. Սերժ Սարգսյանի ելույթը երդմնակալության արարողության ժամանակ, https://www. Pres ident.am/hy/statements-andmessages/item/2008/04/09/news-15/, 09.04.2008:
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տազոտությունների վարչություն, Համահայկական ծրագրերի վարչություն, Իրավաբանական վարչություն, Ֆինանսատնտեսական վարչություն: 1
Նախարարության գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետության և հայկական Սփյուռքի գործակցության ապահովմանը,
դրանց միջև կապերի ամրապնդմանը, հայ ժողովրդի միասնությանը, հայ
կրթական, գիտական, մշակութային, տնտեսական, երիտասարդության,
մարզական կյանքի զարգացմանը, հայկական աշխարհի ստեղծմանը
նպաստող պայմանների ստեղծումն է՝ Հայաստան – Սփյուռք գործակցության զարգացման քաղաքականության մշակման, իրականցման, համակարգման և արդյունքների գնահատման միջոցով: 2 Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում ընդգրկվեց 2008 թ. հոկտեմբերի 1 – ից: 3
Իր գոյության ողջ ընթացքում գործունեության լայն ասպարեզեվ
օժտված նախարարությունը իրականացրեց բազմաթիվ և բազմապիսի
ծրագրեր, որոնք դարձան ուղղենշային Հայրենիք – Սփյուռք գործակցության բոլոր բնագավառներում:
2009 թ. մշակվեց Հայրենիք – Սփյուռք գործակցության հայեցակարգը, որը սահմանում է Հայաստան – Սփյուռք գործակցության պետական
քաղաքականության սկզբունքները, նպատակները, գերակա ուղղությունները, խնդիրներն ու ակնկալվող արդյունքերը: 4 Պետական քաղաքականությունը Հայաստան – Սփյուռք գործակցության բնագավառում իրենից
ներկայացնում է իրավական, տնտեսական, դիվանագիտական, կրթական, մշակութային, տեղեկատվական, կազմակերպչական հարաբերությունների ամբողջություն, որն ուղղված է հայապահպանության խնդիրների, լուծմանը, Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերում Սփյուռքի համակարգված մասնակցության ապահովմանը: 5 Հայաստան – Սփյուռք գործակցության զարգացման
պետական քաղաքականությունն իրականացվում է Հանրապետության
Տե՛ս ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ
պետական կառավարման հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության
կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին, https://www
.arlis.am/Document View. aspx?DocID=78354
2 Տե՛ս նույն տեղում:
3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին, https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?DocID=4
4544
4 Տե՛ս «Հայաստան – Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ», ՀՀ կառավարության 2009թ. օգոստոսի 20 – ի N 34 արձանագրային որոշման հավելված, http://www
.mindiaspora.am/am/Govdesicions
5 Տե՛ս նույն տեղում:
1
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նախագահի ղեկավարությամբ՝ պետական կառավարման մարմինների,
ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման, հասարակական կառույցների օժանդակությամբ: 1 Իսկ 2013թ. ՀՀ նախագահի հրամանագրով Սփյուռքի նախարարությունը դարձավ հայկական Սփյուռքի հետ հարաբերությունները կարգավորող գլխադասային մարմին: 2
Փաստորեն, Հայեցակարգը եկավ լրացնելու Կանոնադրությանը, իսկ
2013թ. նախագահի հրամանագիրը ամբողջացրեց Սփյուռքի հետ տարվելիք հետագա քաղաքականությունը: Սփյուռքի նախարարությունը դարձավ այն հիմնական մարմինը, որը կարգավորեց Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների այս շրջափուլը: Հայոց պետականության և Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունների կերտման ճանապարհին Սփյուռքի նախարարության հիմնումը կարելի է համարել դարակազմիկ իրադարձություն: Շարունակվեցին նաև Հայաստան – Սփյուռք համաժողովները,
որոնց օրակարգում քննարկման դրվեցին հայությանը վերաբերվող բազմաբնույթ և բազմամասշտաբ հարցեր:
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայ – թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման
գործումուներ իր սեփական տեսլականը և նախաձեռնեց Հայաստանի ու
Թուրքիայի միջև հարաբերություններն առանց նախապայմանի կարգավորելու գործընթացը:
Նախագահը հունիսի 25-ին Մոսկվայում, հանդիպելով Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հայտարարեց առաջիկայում
հայ – թուրքական հարաբերությունները խթանելու ուղղությամբ նոր քայլեր ձեռնարկելու մասին, ինչպես նաև հայտնեց մտադրությունը՝ հրավիրելու Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլին Երևան՝ դիտելու Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպումը: 3
2008թ. սեպտեմբերի 6-ին Ա. Գյուլը Հայաստանի նախագահ Ս. Սարգսյանի հրավերով ժամանեց Երևան՝ ներկա գտնվելու Հայաստան – Թուրքիա
ֆուտբոլային հանդիպմանը: 4 2009թ. հոկտեմբերի 14-ին էլ Ս. Սարգսյանը
Բուրսայում ներկա գտնվեց Թուրքիա – Հայաստան ֆուտբոլային հանՏե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանգիրը Հայկական Սփյուռքի հետ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգում միասնական քաղաքականության իրականացման մասին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=86
167, 20.10.2013:
3 Տե՛ս Գեղամյան Վարուժան, Հայ – թուրքական հարաբերությունների 2008 – 2010թթ.
հետահայաց ամփոփում, 01.02.2011, http://www.noravank. am /arm/articles/detail.php?ELE
MENT_ID=5338
4 Տե՛ս Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության միտումները վերջին 15 տարում,
16.01.2018, https://www.aravot.am/2018/01/16/931420/
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դիպմանը: 1 Այս գործընթացը ստացավ «Ֆուտբոլային դիվանագիտություն» անվանումը: Թեժ քննարկումներ սկսվեցին Հայաստանում, Սփյուռքում, հարևան Թուրքիայի և Ադրբեջանի Հանրապետություններում: Հայ –
թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվեց Ցյուրիխյան արձանագրությունների կնքմամբ:
2009թ. հոկտեմբերի 10 – ին ՀՀ – ի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդուրադ Նալբանդյանը և Ահմեդ Դավութօղլուն ստորագրեցին
երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և ՀՀ – ի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացման
մասին արձանագրությունները, 2 որոնք պատմության մեջ մտան Ցյուրիխյան արձանագրություններ անունով: 3
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայ – թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում կարևորում էր Հայկական Սփյուռքի կարծիքը, այդ պատճառով էլ, մինչ Ցյուրիխյան արձանագրությունների կնքումը, ձեռնարկեց մեկշաբաթյա համահայկական ուղևորություն: Սփյուռքահայերը Սարգսյանին դիմավորում էին բողոքի տարբեր գործողություններով, նրա հասցեին հնչեցնում էին տհաճ, վեր հանում վիրավորական
պաստառներ: 4 Արձանագրության կնքմանը դեմ արտահայտվեցին Մեծի
Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, Հայկական ավանդական
կուսակցությունները, սփյուռքյան այլ առաջատար կազմակերպություններ, առանձին անհատներ: Հանուն ճշմարտության պետք է արձանագրել,
որ սփյուռահայերի մեծագույն մասը հանդիսանում են Հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների սերունդներ և Հայ – թուրքական հարաբերությունների լավացմանն ուղղված ցանկացած քայլ մշտապես ունեցել և շարունակում է ունենալ հուզական ընկալում: Սփյուռքը մշտապես շատ բացասաբար է անդրադառնում Հայ – թուրքական հարաբերությունների՝ առանց նախապայմանների, բարելավման յուրաքանչյուր փորձին: Չնայած
դրան, սա կարելի է համարել առաջընթաց քայլ. Հայաստանի Հանրապետությունը՝ նախագահի մակարդակով, իր արտաքին քաղաքականության
մեջ փորձում էր, ոչ միայն հաշվի առնել Սփյուռքի կարծիքը, այլև, այդ
Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս Արշակյան Գրիգոր, Թուրք – հայկական հարաբերությունները Հարավային
Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակի պայմաններում, Հայագիտության հարցեր,
Հանդես 2 (8), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2016, էջ 8 :
3 Տե՛ս Սաֆարյան Դավիթ, Ոսկանյան Վարդան, Մելիքյան Գուրգեն, Սաֆարյան
Ալեքսանդր, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական –
քաղաքական դիսկուրսում, խմբագրությամբ՝ Ռ., Սաֆրաստյանի, Երևան 2017, էջ 110:
4 Տե՛ս Սերժ Սարգսյանի Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը. փաստեր և իրադարձություններ, 10.10.2018, https://www.aniarc.am/2018/10/10/football-diplomacy-2017-tatulhakobyan-civilnet/
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քայլով, փորձում էր նույնացնել Հայրենիքի և Սփյուռքի դիրքորոշումը այդ
հարցում:
Արձանագրությունների ստորագրումից հետո Թուրքիան, կտրուկ
փոխելով իր դիրքորոշումը և հրաժարվելով «խելամիտ ժամկետներում» և
առանց նախապայմանների երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ձեռք բերված համաձայնությունից, Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովում Արձանագրությունների վավերացումը պայմանավորեց ԼՂ - ի հիմնահարցի կարգավորմամբ: 1 2010թ. ապրիլի 22 – ին, հաշվի առնելով թուրքական կողմի դիրքորոշմամբ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ՀՀ իշխող կոալիցիոն ուժերի քաղաքական խորհրդի համատեղ դիմումը, Արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցվեց՝ համաձայն
ՀՀ նախագահի հրամանագրի: 2
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին շարունակվեցին նաև արդեն ավանդույթ դարձած Հայաստան – Սփյուռք
խորհրդաժողովները (4, 5, 6): Հերթական խորհրդաժողովը կազմակերպեց
արդեն Սփյուռքի նախարարությունը: Հայրենիք – Սփյուռք չորրորդ համաժողովը տեղի ունեցավ 2011թ. սեպտեմբերի 19 – 20 – ընկած ժամանակահատվածում, Երևանում, որին մասնակցում էին 46 երկրերից ժամանած Սփյուռքի 151 կազմակերպությունների 550 ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ: 3 Հանդիսավոր նիստում բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ամենայն Հայոց և Մեծի Տանն կիլիկիո կաթողիկոսները, Արցախի նախագահ Բակո
Սահակյանը, Հայ Կաթողիկե և Հայ ավետարանական եկեղեցիների ներկայացուցիչները և այլք:4 Համաժողովի հանդիսավոր բացմանը հաջորդեց
լիագումար նիստը, որի մասնակիցները կամավորության սկզբունքով բաժանվեցին չորս՝ լեզվի և կրթության հիմնախնդիրներ, երիտասարդության
հիմնախնդիրներ, Հայոց ցեղասպանության 100 – րդ տարելիցին ընդառաջ՝ տարածաշրջանային հանձնախմբերի գործունեության մասին, Հայաստան – Սփյուռք գործակցության կառուցակարգերի մասին թեմատիկ
խմբերի, 5 իսկՀայրենիք – Սփյուռք հինգերերդ համաժողովը արդեն տեղի
ունեցավ 2014 թ. սեպտեմբերին, որի աշխատանքները ընթացան չորս
հիմնական ուղղություններով՝ 1/Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացման գործընթացը,
2/ Սիրիահայ համայնքի հիմնախնդիրները, 3/Հայաստան – Սփյուռք գորՏե՛ս https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/tr
Տե՛ս նույն տեղում:
3 Ավելի մանրամասն տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/Conferences/1652
4 Տե՛ս նույն տեղում:
5 Տե՛ս նույն տեղում:
1
2
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ծակցության ներկա հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները, 4/Լրագրողների համահայկական յոթերորդ համաժողով: 1 Սեպտեմբերի 20 – ին տեղի
ունեցավ Հայաստան – Սփյուռք 5 – րդ համաժողովի վերջին լիագումար
նիստը, որին մասնակցում էր ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 2 ՀՀ նախագահը իր խոսքում նշեց. «2015թ. մենք ազգովի ոգեկոչելու ենք Հայոց ցեղասպանության 100 – րդ տարելիցը: Այն վերստին հաստատելու է հայրենազրկված հայ ժողովրդի՝ ապրելու և արարելու, հարատևելու կամքն ու
վճռականությունը, փաստելու է մեր միասնականության, ազգային իղձերի իրականացման մեր հետևողականությունը: 2015թ. քաղաքական լուրջ
նախաձեռնությունների և ձեռքբերումների տարի պետք է դառնա Հայաստան – Սփյուռք – Արցախ եռամիասնության համար»: 3
Փաստորեն, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը պատշաճ
մակարդակով նշելը դարձավ Հայրենիք – Սփյուռք 4 – րդ և 5 – րդ համաժողովների առանցքային թեման, որն էլ, քիչ ավելի ուշ, իր արտահայտությունը գտավ «Հայոց ցեղասպանության 100 – րդ տարելիցի Համահայկական հռչակագրում»՝ 4 ամբողջ աշխարհին ներկայացնելով հայ ժողովրդի բոլոր հատվածների՝ Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի հավաքական
կամքը և պահանջատարությունը Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաև ապագայում ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցում:
«Փոխադարձ վստահություն, միասնականություն և պատասխանատվություն» խորագիրը կրող Հայաստան – Սփյուռք վեցերորդ համաժողովը անցկացվեց Երևանում 2017թ. սեպտեմբերի 18 – 20 - ը: 5 Համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցան ևս երկու լիագումար նիստեր, ինչպես
նաև 4 ուղղություններով նախատեսված 16 թեմատիկ նիստեր՝ նվիրված
Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, տարածաշրջանային մարտահրավերներին և ազգային անվտանգության օրակարգին, արտաքին
քաղաքականության օրակարգին և Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացմանը, հայապահպանության հիմնախնդիրներին: 6
Տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/Conferences/3418
Տե՛ս նույն տեղում:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս Հայոց ցեղասպանության 100 – րդ տարելիցի Համահայկական
հռչակագիր, http://hpj.asj-oa.am/6113/1/3.pdf
5 Ավելի մանրամասն տե՛ս http://www.mindiaspora.am/am/HS_6_hamajoxov , տե՛ս նաև
Նախագահը մասնակցել է Հայաստան – Սփյուռք համահայկական 6 – րդ համաժողովին,
https://www. president.a m/hy/press-release/ item/2017/09/18/President-Serzh-Sargsyan-tookpart-in-Armenia-Diaspora-Conference/, Հայաստան – Սփյուռք 6 – րդ համաժողովը,
https://www. youtube.com/watch?v=Pz1vQCpYR0A
6 Տե՛ս նույն տեղում:
1
2
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Հանուն ճշմարտության պետք է արձանագրել, որ նման ձևաչափի
հանդիպումները և քննարկումները միշտ էլ տալիս են իրենց դրական
արդյունքները: Գաղտնիք չէ, որ հայկական Սփյուռքը չափազանց խայտաբղետ է, իսկ այդպիսի հանդիպումները, ոչ միայն կարևոր են, այլև չափազանց անհրաժեշտ են թե՛ Հայրենիք - Սփյուռք հարաբերությունների
հետագա զարգացման, թե՛ սփյուռքյան համայնքների փոխադարձ ճանաչողության (այստեղ հանդիպում են այնպիսի համայնքների ներկայացուցիչներ, որոնք նախկինում իրար մասին ընդհանրապես գաղափար չունեին), թե՛ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման և թե՛ Համահայկական խնդիրներին միասնական լուծումներ գտնելու ուղղությամբ: Ի մի բերելով Հայաստան – Սփյուռք համաժողովները և դրանց արդյունքները,
կարելի է արձանագրել, որ հիմնականում քննարկվել են Հայաստան –
Արցախ – Սփյուռք կենսական նշանակության խնդիրներ, ձեռք են բերվել
կարևոր պայմանավորվածություններ, բազմաթիվ կենսական նշանակության հարցեր ստացել են իրենց լուծումները: Սրանք էին հիմնականում այն գերակա ուղղությունները, որոնք բնութագրեցին Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունների վերոբերյալ շրջափուլը:
Այսպիսով, Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները Հայաստանի
Հանրապետության երեք նախագահների կառավարման տարիներին կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ՝ առաջընթաց, զարգացում, վերելք: Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր – Պետրոսյանը գտնում էր, որ Հայկական Սփյուռքը չպետք է ազդեցություն ունենա
Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին, կամ նրա
մասնակցությունը պետք է լինի չափազանց աննշան, Հայրենիք – Սփյուռք
հարաբերություններում, օրակարգ սահմանողը պիտի լինի Հայաստանի
Հանրապետությունը: Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում նա դրսևորել է չափավոր քաղաքականություն՝ Հայ Դատի հետապնդումը թողնելով սփյուռքյան կառույցներին:Հանրապետության երկրորդ
նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիները աչքի ընկան
Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների զարգացմամբ:Երկրի ներքինև
արտաքին կառավարման շատ հարցերում նա կարևորեց Սփյուռքի դերակատարությունը:Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման
տարիները բնութագրվեցին Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների
սրընթաց վերելքով: Հիմնադրվեց Սփյուռքի նախարարությունը, շարունակվեցին նախորդ վարչակարգի կողմից ստեղծված Հայաստան – Սփյուռք խորհրդաժողովները, կազմակերպվեցին տարբեր ձևաչափերի միջոցառումներ, իրականացվեցին բազմաթիվ ու բազմապիսի ծրագրեր:
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականով ավարտվեց Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունների վերոնշյալ շրջափուլը:
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Майрунуш Погосян, Эволюция отношений Родины и Диаспоры во
время правления трех президентов Армении - Цель статьи - представить
динамику развития отношений между Родиной и Диаспорой в период
правления трех президентов Армении - Левона Тер-Петросяна, Роберта
Кочаряна и Сержа Саргсяна. Поскольку позиции трех президентов
Армении по поводу отношений Родина-Диаспоранесколько отличались
друг от друга, задачабылапоставленав том, чтобы исследовать,
анализировать, координировать развитие этих отношений на основе
научных исследований, статей, прессы, интернета и других источников,
которые, по нашему мнению, имют актуальное значение.Представлена
сдержанность отношений Армении –Диаспоры при президенте Л.ТерПетросяне, развитие при президенте Р. Кочаряне и их укрепление при
президенте С. Саргсяне.
Изученная динамика позволяетсделать вывод о том, что во время
правления трех президентов Республики Армения отношения между
Родиной и Диаспорой развивались в направлении прогресса, развития и
подъема.
Mayrunush Poghosyan, Evolution of Homeland - Diaspora relations
during the rule of three Presidents of Armenia - The aim of the article is to
represent the dynamics of the development of Homeland - Diaspora relations
during the rule of three different presidents of Armenia - Levon Ter Petrosyan, Robert Kocharyan and Serzh Sargsyan. Since the positions of three
presidents of Armenia regarding the relations of Homeland-Diaspora were
somewhat different from each other, the main tasks held in the article are as
follows: to explore, analyze, coordinate and cover the development of these
relations based on some scientific studies, articles, press, the Internet and other
sources. The restraint of relations between Armenia and Diaspora under
President L.Ter-Petrosyan, the development under President R. Kocharyan and
their strengthening under President S. Sargsyan are presented in this article.
Summing up, one may conclude, that during the rule of the three
presidents of the RA, the Homeland-Diaspora relations have been pursued in the
direction of progress, development and rise.
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ԿՈՎԿԱՍԻ ՀԱՅՈՑ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 18941902ԹԹ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Բանալի բառեր-Կովկասահայ բարեգործական կազմակերպություններ,
բարեսիրական ծրագրեր, Մ.Թումանյան, Բ. Նավասարդյան, Գ.Արծրունի,
Սոֆիա Արղության-Երկայնաբազուկ, նվիրատվությունների հավաքագրումներ, ժողովրդական մեծ աղետներ,թուրքահայ գաղթականներ,երաշտից վնասվածներ:
Հայոց բազմադարյան 19-20-րդ դարերը իրավամբ կարելի է համարել հուսահատության, ձգտումների, լավագույն սպասումների, ինչպես
նաև ողբերգությունների, հիասթափությունների, մի բարդ և հակասական
ժամանակաշրջան: Եվ պատահական չէ, որ հիշյալ ժամանակաշրջանի
շատ խնդիրներ, այդ թվում նաև բարեգործական կազմակերպությունների գործունեությանը վերաբերող, եղել և մնում են ուսումնասիրողների
ուշադրության կենտրոնում: Դա վերաբերում է նաև Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությանը: 1877-1878թթ. պատերազմից հետո, երբ հազարավոր արևմտահայեր հարկադրված գաղթեցին Անդրկովկաս, հատկապես Թիֆլիս, հայ գաղթականությունը մահանում էր սովից, վարակիչ
հիվանդություններից. նա կարոտ էր անմիջական օգնության: Գաղթականների այդ ծանր վիճակը ծնեց ընդարձակ բարեգործական կազմակերպություն հիմնադրելու գաղափարը: Հայ գաղթականներին օգնելու
նպատակով բժիշկ Բ. Նավասարդյանը 1880թ. «Մշակի» էջերում բազմիցս
հանդես եկավ բարեգործական ընկերություն հիմնադրելու առաջարկությամբ: 1 Անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների ավարտից
հետո, 1881թ. նոյեմբերի 15-ին, Բ.Նավասարդյանի, Գ.Սունդուկյանի,
Գ.Արծրունու և մի խումբ այլ մտավորականների կողմից Թիֆլիսում հիմնադրվեց Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերությունը: 2
Ընկերության նպատակը չափազանց ընդարձակ էր, այն է՝ «նպաստել լուսավորության տարածմանը հայերի մեջ,Կովկասում և Անդրկովկասում, օգնել նրանց նաև նյութապես»: 3 Կարճ ժամանակ անց, կովկասահայ բարեգործականը, դառնալով համազգային բարեսիրական կազմաՄշակ, Թիֆլիս, 1880, N88:
ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.2, թ.198:
3 ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.296, թ.5:
1
2
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կերպություն, իր մասնաճյուղերի բավականին լայն ցանցի շնորհիվ սկսեց
լուրջ գործունեություն ծավալել կրթության, լուսավորության, դպրոցաշինության, ինչպես նաև աղքատախնամ և գաղթականախնամ ասպարեզներում: Ակնհայտ է, որ բարեգործականն առաջին հերթին օգնության ձեռք է
մեկնել հայության որբ ու անօթևան, գաղթական ու անպաշտպան խավերին՝ ձգտելով ուժերի ներածին չափ նրանց համար կյանքի տանելի պայմաններ ապահովել: Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությունը բարեսիրական լուրջ ծրագրեր է իրականացրել նաև բնական աղետների,
համաճարակների ժամանակ: Այժմ, փորձենք առավել հանգամանալից
կանգ առնել ու վերլուծել ընկերության գործունեությունը գաղթակաների
շրջանում:Երաշտի հետևանքով 1893թ. Անդրկովկասի մի քանի շրջաններում, գլխավորապես Երևանի նահանգում,Կարսի մարզում տեղի են ունենում հացահատիկի գնի թանկացումներ, որի հետևանքով հայ ազգաբնակչության աղքատ խավերի շրջանում սով է սկսվում: Բարեգործական
ընկերության խորհուրդն ազատ գումար չունենալով, միակ հնարավոր
միջոց համարելով նվիրատվությունները, այդ նվիրաբերված գումարները որոշում է որպես օգնություն տրամադրել երաշտից վնասված գյուղացիներին: Վերը հիշատակված աղետալի շրջաններում երաշտից տուժածներին անգնահատելի ծառայություններ են մատուցել նաև տեղական
վարչությունները՝ Կարսի, Կաղզվանի, Երևանի, Նոր-Բայազեդի, Ալեքսանդրապոլի: Ազգաբնակչությանը սովամահությունից փրկելու համար
Ալեքսանդրապոլում և Կարսում ձրի ճաշարաններ են բացվում, բոլոր
վարչություններն ալյուր ու սերմնացու էին գնում և բաժանում սովատանջ
գյուղացիներին:Այսպես,օրինակ հայտնի է, որ 1894թ.ընթացքում խորհուրդը սովյալների օգտին զանազան տեղերից, նվիրատվություն է ստացել՝ 7546ռ. 94կ. գումար և այդ գումարից Կարսի վարչությանն ուղարկվել
է 1817ռ.20կ.,Ալեքսանդրապոլին՝ 1400ռ., Նոր-Բայազեդին՝ 1600ռ.,Կաղզվանին՝ 700ռ., իսկ Երևանին՝ 1000ռ. Այսինքն՝ ընդամենը 6517ռ.20կ. գումար: Ընդ որում իր մոտ մնացած գումարից մասնավոր նպաստներ են
տրվել նաև աղքատներին և գաղթականներին Թիֆլիս քաղաքում:
Ի դեպ, դեռ 1894թ. սարսափելի սովի հետևանքները նոր վերացած,
անակընկալ կերպով հայությունը բախվում է մեկ այլ ահռելի աղետի հետ:
Այդ աղետը 1894թ. ամռանը Սասունում տեղի ունեցած կոտորածն էր: Այդ
կոտորածը դարձավ այն արյունալի իրադարձությունը, որին հաջորդած
մի քանի տարիների ընթացքում արևմտահայությունն անխնա սրի քաշվեց սուլթանական կառավարության կողմից՝ տալով տասնյակ հազրավոր զոհեր: Կոտորածի հետևանքով հարյուրավոր հայ փախստականներ
հայտնվեցին աշխարհի զանազան վայրերում:Կովկասը իբրև դրացի երկրամաս շուտով վերածվեց փախստական բազմության մեծագույն մասի
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ապաստարանի: Կովկասահայությունը ստեղծված ծանր իրավիճակում
հարկադրված էր իր վրա վերցնել թուրքահայ գաղթականներին պատսպարելու, նրանց կարիքները հոգալու գործը: Միանգամայն հասկանալի
է, որ այդ դժվարին և պատասխանատու գործի մեջ չէր կարող իր խոշոր
ներդրումը չունենալ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությունը: Ընկերության Խորհուրդը 1895թ. հուլիսին Մուշից ստանում է Առաջնորդարանի նամակը, որում նշվում էր Սասուն-Տալվորիկի 40-ից ավելի գյուղացիների սովի մատնված լինելու մասին՝ խնդրելով շուտափույթ օգնության
հասնել և փրկել կոտորածից հրաշքով ողջ մնացածներին: Բայց Խորհուրդը ոչինչ չէր կարող անել, քանի որ ընկերության կանոնադրությունը թույլ
չէր տալիս գործել Կովկասի սահմաններից դուրս:Արդեն 1895թ. աշնանը
կոտորածներ են սկսվում Տրապիզոնում և նրա հարակից շրջաններում:
Նույն թվականի նոյեմբերի 13-ին Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գևորգ
արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը խորհրդին է հղում մի գրություն, որում
հայտնում էր, որ Թուրքիայից գաղթել են ավելի քան 400 թուրքահայեր,
որոնց մեջ մեծ թիվ են կազմում կանայք, ծերերն ու երեխաները: Թեմակալ
առաջնորդը նշում էր, որ նրանք իսպառ զուրկ են ապրուստի որևէ միջոցից և անհրաժեշտ է անհապաղ օգնության հասնել, ու հնարավորինս արագ փրկել նրանց սովամահությունից: Այդ իսկ պատճառով նա խնդրում
է Խորհրդից՝ ընկերության Բաթումի տեղական վարչության միջոցով այդ
թշվառներին առժամանակ պատսպարել ու խնամել: Միևնույն ժամանակ
Գևորգ արքեպիսկոպոսը տեղեկացնում էր, որ կաշխատի որքան հնարավոր է արագ ընկերությանը տեղեկացնել ծախսերի գումարների մասին,
քանի որ արդեն կարգադրել է քահանաներին հանգանակություն կազմակերպել: Բարեգործականի խորհրդի անդամները նկատի ունենալով առաջնորդի նամակը, այն կարծիքն են հայտնում, որ կանոնադրության
պարագարաֆ 2- ի է կետի հիման վրա ընկերությունը պետք է օգնի տառապյալներին ժողովրդական աղետների ժամանակ և ներկա հանգամանքում 400 թուրքահայերի գաղթը Կովկաս, որոնք սոված ու անօթևան էին,
իսկապես աղետ պետք է համարվի, ինչպես նաև՝ քանի որ գաղթական
հայերն արդեն Կովկասի սահմաններում են գտնվում, նրանց օգնելը համընկնում է ընկերության գործունեության ոլորտին: 1
Ընկերության վերաբերյալ պահպանված արխիվային նյութերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության խորհուրդը համապատասխան որոշում է ընդունել
Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցի կողմից արված այդ առաջարկի առիթով, քանի որ բարեգործականի խորհուրդն այդ առաջարկի հետ կապ1

ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.38, թ.103-104:
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ված հեռագրել է Բաթումի տեղական վարչությանն՝ անհապաղ օգնություն հասցնել գաղթականներին, միևնույն ժամնակ օգնության ձևն ու եղանակը թողնելով այդ իսկ վարչության հայացողությանը, միայն որոշելով
այդ նպատակի համար Բաթում ուղարկել 1500ռ. գումար:Ուստի, հասկանալի է դառնում, որ Կովկասի բարեգործական ընկերությունն ուժերի ներածին չափով օգնություն է ցուցաբերել՝ սնունդ, դեղորայք, հագուստ և ապաստան տրամադրել հարյուրավոր հայ գաղթականների: Ընկերությունը իր հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնելով Բաթումի տեղական
վարչության վրա, աշխատում է ավելի արդյունավետ դարձնել ցույց
տրվող օգնությունը: Բաթումի վարչությունը շատ արագ ծախսում է գաղթականների համար նախատեսված գումարը, քանի որ շատ մեծ էր կարիքը: Արքեպիսկոպոս Գևորգ Սուրենյանցը շուտով Խորհրդին է ուղարկում
1500ռ. գումար, որը հանգանակվել էր Թիֆլիսի հայոց եկեղեցիներում:
Բարեգործականի Խորհուրդը 1895թ. նոյեմբերի 18-ին Բաթումի վարչությունից համապատասխան գրություն է ստանում, որ ի նկատի ունենալով
խորհրդի կարգադրություններն ամեն ջանք կգործադրի գաղթականների
խնամքի համար ուղարկված գումարները նպատակային կերպով ծախսելու: 1 Որոշ ժամանակ անց արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ևս 1200ռ. գումար է ուղարկում, որից 1000ռ. փոխադրվում է Բաթում, իսկ 200-ը՝ որպես
նպաս բաժանվում է Թիֆլիս եկած գաղթականներին: 2 Չնայած թեմակալ
առաջնորդ Սուրենյանցի և ընկերության Խորհրդի ձեռնարկած գործուն
քայլերին, այնուամենայնիվ, Թուրքիայից Բաթում փախչող գաղթակաների թիվը գնալով ավելանում էր, և նրանց կարիքները հոգալու համար օրեցոր ավելի մեծ նույթական միջոցներ էին պահանջվում: Հետևաբար,
արհրաժեշտ էր առավել ակտիվ ու արդունավետ ծրագրեր իրականացնել աղետալի վիճակում հայտված գաղթականերին կորստից փրկելու
համար: Այդպիսի գործուն քայլերից կարելի է համարել այն, որ Բաթումի
տեղական վարչությունը սկսում է փորձել աշխատունակ գաղթականների համար աշխատանք գտնել, իսկ ովքեր անկարող էին աշխատել՝
նպաստներ տրամադրել: Վերահաս ցրտերից մերկ ու սոված փախստականերին փրկելու նպատակով, Խորհուրդը ձեռնամուխ է լինում նաև հագուստ հավաքելու գործին: Կարճ ժամանակահատվածում նրան հաջողվում է հագուստ հավաքել և ուղարկել Բաթում: Բաթումում գտնվող գաղթականներին օգնելու, նրանց կարիքները քիչ թե շատ բավարարելու
նպատակով որաշակի քայլեր է ձեռնարկում «Հայուհյաց Բարեգործական
Ընկերությունը» ինչպես նաև իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը, Սոֆիա
Արղության-Երկայնաբազուկը և այլոք:
1
2

ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.38, թ.105-106:
Տես նույն տեղում, թ.107-110:
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Նրանք խորհրդի գրասենյակ են ուղարկում մեծ քանակությամբ
տարբեր տեսակի հագուստ, կոշկեղեն՝ խնդրելով այն բաժանել գաղթականներին: Համաձայն ներկայացված ցուցակների՝ գաղթականներին
նվիրաբերվել էր ընդամենը՝ 474 կտոր հագուստ, 133 զույգ կոշիկ և գուլպա: Խորհուրդը նվեր ստացած ողջ հագուստն ու կոշկեղենը ուղարկում է
Բաթումի վարչություն, հրահանգելով այն անհապաղ բաժանել առավել
կարոտ գաղթականներին:7 Ընկերության արխիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 1895թ.ընթացքում Բաթումում
և Թիֆլիսում գաղթականներին օգնելու համար ընկերությունը՝ 2700ռ.
գումար է ծախսել: Սակայն հայությանը դեռ ավելի մեծ աղետներ էին
սպասվում, քանի որ կոտորածները Տրապիզոնում ազդանշան էին ավելի
մեծ ու ահավոր իրադարձությունների, որոնք տարածվեցին Էրզրումում,
Վանում, Դիարբեքիրում և այլ հայաբնակ վայրերում: Հիշատակված ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով հայ գաղթականության
թվաքանակը գնալով հասնում է ահավոր մեծ չափերի: Արդեն ռուս-թուրքական սահամանագլխին, երեք հիմնական կետեր են գոյանում, ուր
խմբվում էին հայ փախստականները: Հիշյալ կետերն էին Կարսը, Կաղզվանը և Իգդիրը: Առավել ծանր կացություն է ստեղծվում, երբ 1896թ. աշնանն այդ կետերում են խմբվում հարյուր հազարավոր մերկ ու սոված
փախստականներ: Նրանք կորցրած լինելով իրենց հայրենի օջախներն ու
հարազատներին, փորձում էին ապահովություն գտնել և անցնելով սահմանը տարածվում էին Կարսի և Արարատյան երկրի զանազան վայրերում: Բայց պետք է նշել, որ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության ընդունած նոր կանոնադրությունից հետո առաջացավ մի նոր դժվարություն, քանզի ընկերության խորհուրդն այլևս իրավունք չուներ իր մոտ
պահել գաղթականներին օգնելու համար նվիրաբերված ու տեղական
վարչությունների գումարներն այն պարզ պատճառով, որ այսուհետև ընկերության մասնաճյուղերն անկախ ընկերություններ պիտի դիտվեին:
Անասելի զրկանքներ կրած, մերկ ու սովահար գաղթականների մի մասն
արդեն հասել էր Թիֆլիս ու Բաքու: Հասկանալով, թե ինչ ահռելի նյութական միջոցներ են հարկավոր այդ համատարած թշվառության առաջն առնելու և գաղթականների տառապանքները մասամբ ամոքելու համար,
ընկերության նախագահ Ա.Անանյանը Խորհրդի անդամների համաձայնությունը ստանալով՝ 1896թ. սեպտեմբերի 10-ին հարկադրված դիմում է
Թիֆլիսի նահանգապետին՝ խնդրելով նրա միջնորդությունը, որպեսզի
հնարավորություն տրվի ընկերությանը՝ հանգանակություն կազմակերպել հոգուտ թուրքահայ գաղթականների: Նախագահ Ա.Անանյանը իր
գրության մեջ ներկայացնելով Կովկասում խմբված հազարավոր գաղթականների ծանր նյութական վիճակը, շեշտում է նրանց օգնելու համար
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հանգանակություն կազմակերպելու կարևորությունը, քանի որ ձմռան
մոտենալուն պես նրանք կամ սովամահ կլինեն, կամ զոհ կգնան վարակիչ
հիվանդություններին: 1 Սակայն, Թիֆլիսի նահանգապետը 1896թ. հոկտեմբերի 5-ի գրությամբ Խորհրդին տեղեկացնում է, որ «Կովկասի կառավարչապետի դիվանատունը, սույն հոկտեմբերի 2-ի հաղորդագրությամբ,
ծանուցել է կառավարչապետի օգնական գեներալ կոմս Տադիշչևին մերժել Ռուսաստան գաղթած թուրքահայերի օգտին դրամական հանգանակություն կազմակերպելու խնդրանքը»: 2
Այսպիսով, Խորհրդին չի հաջողվում հանգանակության թույլտվություն ստանալ, բայց աղետի սարսափելի չափերը, ինչպես նաև մամուլում
տեղ գտած տեղեկություններն ու հավաստի նկարագրությունները, ինքնաբերաբար հասարակությանը դրդեցին օգնության ձեռք մեկնել գաղթականությանը: Կաղզվանի տեղական վարչության նախագահը 1896թ. հոկտեմբերի 2-ի գրությամբ հայտնում է, որ գաղթականները սոսկալի, աննկարագրելի ծանր վիճակում են, և նրանց շրջանում տարածված է տիֆ հիվանդությունը, հապաղել չի կարելի, հարկավոր է օգնություն, քանի որ
տեղական միջոցները բավարար չեն: Խորհրդի անդամները միանշանակ
հասկանում էին, որ անհրաժեշտ է օգնության հասնել Կաղզվանի վարչությանը, բայց խնդիրը նրանում էր, որ չկար մի աղբյուր, որից հնարավոր
լիներ այդ օգնությունը ստանալ: Միակ հնարավոր միջոցը փոխարինաբար ընկերության կողմից ուսուցչական ցենզի համար տրամադրվելիք
գումարից մի որոշ գումար վերցնելն էր: Քննության առնելով ստեղծված
ծանր իրավիճակը, Խորհուրդն ի վերջո որոշում է կայացնում ուսուցչական ցենզի գումարից 250ռ. փոխառնել և ուղարկել Կաղզվանի վարչությանը, միևնույն ժամանակ, խնդրելով վարչությանը մանրամասն տեղեկություններ ուղարկել Խորհրդին գաղթականների վիճակի մասին, հետագայում ցուցադրվող օգնությունն առավել նպատակային դարձնելու
համար: 3 Շուտով Խորհուրդը զանազան վայրերից սկսեց կամավոր նվիրատվություններ ստանալ՝ հօգուտ գաղթակնների: Այդ նվիրաբերված
գումարներն արդեն Խորհրդին հնարավորություն են տալիս ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել գաղթականներին օգնելու գործում: Գաղթականների խորհուրդը 500ռ. դրամական նվիրատվություն է ստացել՝ «Զարգարյան-Վարդանյան ընկերներ» հաստատությունից, որն, ինչպես
նաև հետագայում ստացված դրամական նվիրատվությունները, կանոնավոր կերպով ընկերությունն ամբողջությամբ գործադրել է թուրքահայերին

ՀԱԱ, ֆ.28, ց.1, գ.39, թ. 77-80:
Տես՝ նույնը, թ.91-92:
3 ՀԱԱ. Ֆ. 28, ց.1, գ.39, թ.87-90:
1
2
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սովից ու վարակիչ հիվանդություններից փրկելու համար: 1 Բազմաթիվ
գաղթականներ ամեն օր դիմում էին ընկերության Խորհրդին՝ ապրուստի
միջոց, սնունդ, կացարան տրամադրելու խնդրանքով: Գաղթականները,
ցրված լինելով քաղաքի տարբեր մասերում, գտնվում էին խղճալի, թշվառ
վիճակում: Նրանց օգնելը դրամ տրամադրելով անհնարին էր դառնում
այն պարզ պատճառով, որ Խորհուրդն այդքան մեծ դրամական միջոցներ
չուներ և զուրկ էր նաև դրամ հանգանակելու հնարավորությունից: Բացի
այդ, դրամ բաժանելն աստիճանաբար աննպատակահամար էր դառնում,
քանի որ գաղթականներն անծանոթ լինելով երկրին, տեղական պայամաններին, կարոտ լինելով սննդի, խնամքի, ապահով կացարանի, շատ
հաճախ անկարող էին լինում ընկերության կողմից իրենց տրամադրված
նյութական միջոցները ճիշտ և նպատակային ծառայեցնել: Հետևաբար,
անհրաժեշտություն առաջացավ այլ կերպ կազմակերպել նրանց ցուցաբերվող օգնությունը: Բայց մինչ այդ մասին վերջնական որոշում կայացնելը, Խորհուրդն իր անդամներից ձևավորում է հատուկ՝ «Գաղթականական հանձնաժողով», որին հանձնարարական է տրվում մոտիկից ծանոթանալ գաղթականների վիճակին և Խորհրդի հաջորդ նիստին լսել այդ
հանձնաժողովի ներկայացրած զեկույցն ու դրանից հետո միայն որոշել
գաղթականներին օգնություն ցուցաբերելու առավել արդյունավետ ու
ճիշտ եղանակը: Խորհրդի որոշմամբ այդ հանձնաժողովի անդամներ են
նշանակվում՝ Ս. Հարությունյանը, Վ. Արծրունին և Հ. Քոչարյանը: 2 Այսպիսով, Թիֆլիսում ապաստանած գաղթականներին օգնելու գործը Խորհուրդն արդեն հանձնարարեց իր կողմից ընտրված «Գաղթականական
հանձնաժողովին»: Հանձնաժողովը, շրջելով Թիֆլիսի թաղամասերում,
ճշտում է գաղթականների կացությունը և մի շարք միջոցներ է ձեռնարկում սովից ու հիվանդություններից նրանց փրկելու ուղղությամբ: Գաղթականների վիճակը քննող հանձնաժողովն արդեն 1896թ. հոկտեմբերի
18-ին Խորհրդին է ներկայացնում իր զեկույցը Թիֆլիս եկած գաղթականների իրական վիճակի մասին: Համաձայն ընկերության Խորհրդի կարգադրության՝ հանձնաժողովը ծանոթանալով գաղթականների իրական
վիճակին և հավաքած լինելով անհրաժեշտ տեղեկություններ իր զեկույցում, առավել տեսանելի է դարձնում գաղթականներին օգտակար լինելու
արդյունավետության եղանակները: Ըստ հավաքած տեղեկությունների,
Թիֆլիս եկած գաղթականներին կարելի էր բաժանել երեք խմբի: Առաջին.
համեմատաբար ապահով վիճակ ունեցողներ, երկրորդ. աշխատելու ընդունակ, բայց անգործ մնացած ու ժամանակավորապես օգնության կա1
2

Տես՝ նույն տեղում, թ.93:
ՀԱԱ, ֆ. 28,ց.1,գ. 39, թ. 91-92:
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րոտ գաղթականներ, և երրորդ. հիվանդներ, ծերեր ու երեխաներ, որոնք
կարոտ էին ավելի երկարատև օգնության: Հանձնաժողովը նշում էր, որ
գաղթականներն առաջին հերթին կարիք ունեն բնակարանի, սննդի և
տաք անկողնու, քանի որ ապրում էին ցուրտ ու խոնավ կացարաններում,
որի արդյունքում շատերը հիվանդանում և նույնիսկ մահանում են: Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը, հանձնաժողովն առաջարկում է 6 ամիս
ժամկետով և 25ռ. արժողությամբ Հավլաբարում վարձել մի բնակարան
ու այնտեղ փոխադրել ամենակարոտ գաղթականներին: Սննդի հարցը
կարգավորելու համար հանձնաժողովն անհրաժեշտ էր համարում պայմանավորվել մի քանի ճաշարանների հետ, որպեսզի նրանք բարեգործական տոմսերով չքավոր և հիվանդներին կերակրեն՝ ճաշը 7 կոպեկ արժողությամբ: Անհրաժեշտ էր գաղթականների համար նաև հագուստ, անկողնային պարագաներ հայթայթել: Քանի որ վարձված բնակարանը չէր
կարող բավարարություն տալ մեծաթիվ գաղթականների կացարանային
հարցերի լուծմանը, ուստի հանձնաժողովն առաջարկում է Խորհրդին՝
դիմել հոգևոր իշխանությանը, որպեսզի նա մի քանի եկեղեցիներում համապատասխան սենյակներ հատկացնի գաղթակններին: Խորհրդի անդամները հավանություն տալով հանձնաժողովի առաջարկությանը, լսում
են նաև փոխնախագահի զեկույցը, որով նա տեղեկացնում էր, որ մի
խումբ կանայք գաղթականների համար հագուստ են հավաքել և հանձնել
են Խորհրդին գավառներ ուղարկելու համար: Դրա հետ մեկտեղ նա առաջարկում է դիմել վիրահայոց թեմի առաջնորդին, խնդրելով ապաստան
տալ գաղթականներին եկեղեցիներում և անկողնային պարագաներ գնել
կամ դրանք կարել տալ դերձակներին: Խորհուրդն ընդունելով հանձնաժողովի առաջարկությունները, որոշում է դիմել Թիֆլիսի հայոց հոգևոր
առաջնորդին և խնդրել համապատասխան կարգադրություն անել մի քանի եկեղեցիներում եղած կացարաններն ու փակված ուսումնարանների
սենյակները իր տրամադրության տակ դնելուն, որպեսզի հնարավոր լինի
տեղավորել գաղթականներին: Խորհուրդը նաև պատվիրում է հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում մի նոր բնակարան վարձակալել,
եթե ուշանա հոգևոր առաջնորդի կողմից անհրաժեշտ կարգադրությունը:
Խորհուրդը Մ. Թումանյանին հանձնարարում է պատվիրել մոտ 20 անկողնային պարագաներ՝ վերմակներ, ներքնակներ և դրանք բաժանել առավել օգնության կարոտ գաղթականներին: Ընկերության տարեկան տեղեկագրերում, շրջաբերականներում և պահպանված այլ բնույթի փաստաթղթերում որոշակի տեղեկություններ կան, որոնք վկայում են այն մասին, որ Խորհուրդը մեծ ուշադրություն է դարձրել նաև գաղթականներին
անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հարցին: Այսպես, Խորհուրդը կարգադրել է Գաղթականական հանձնաժողովին՝ բանակցել
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Թիֆլիսի առողջապահական հարցերի վերատեսուչ բժշկապետ Հ. Ստեփանյանի հետ, հիվանդ գաղթականներին համապատասխան բժշկական
օգնություն ցուցաբերելու համար: Խորհուրդը նաև հանձնաժողովին
տրամադրել է ամսական 25ռ.՝ Հավլաբարում բնակարան վարձելու համար: 1 Քանի որ օր-օրի Թիֆլիս եկող գաղթականների թիվը մեծանում էր,
և նրանք շարունակ Խորհրդից սնունդ, հագուստ, բանակարան, աշխատանք, բժշկական օգնություն և ճանապարածախս էին խնդրում այլ վայրեր գնալու համար նրա անդամները միակարծիք էին, որ ընկերությանը
դիմող գաղթականների խնդիրներն անհետաձգելի կերպով պետք է քննել
ու կարգավորել: Եվ քանի որ Խորհուրդը չէր կարող այդ բոլոր պահանջներին գոհացում տալ,լ հետևաբար ստեղծված իրավիճակում նպատակահարմար էր, որ արդեն գոյություն ունեցող Գաղթականական հանձնաժողովը մշտական դարձվեր ու գաղթականների հետ կապված բոլոր խնդիրների կարգավորումները հանձնվեր նրան: Խորհուրդը գտնում էր, որ
անհրաժեշտության դեպքում կարելի է հանձնաժողովի կազմը մեծացնել,
նրանում նոր անդամներ ընդգրկելով: Ընթացիք ծախսերի համար խորհուրդը որոշում է հանձնաժողովի տրամադրության տակ դնել մի որոշ
գումար, ապա խորհրդի նիստերում լսել հանձնաժողովի զեկույցները
ձեռնարկված գործողությունների մասին և դրան համարժեք նրան նոր
հրահանգներ տալ: Հոգուտ գաղթականների Խորհուրդը բացի դրամական
նվիրատվություններից, սկսում է հագուս, կտոր, սպիտակեղեն, բարձեր,
վերմակներ, կոշկեղեն և այլ անհրաժեշտ իրեր ստանալ: Դրանց բաշխումը գաղթականներին ճիշտ կազմակերպելու համար նախ, այդ բոլոր
նվերները գրանցվում էին առանձին մատյաններում, և հետո միայն ուղարկվում գաղթականներին: Ի դեպ, Թիֆլիսում գաղթականներին օգնելու գործն անհամեմատ ավելի լավ է կազմակերպվել, քան գավառներում,
որտեղից մտահոգիչ տեղեկություններ էին ստացվում: Ահա, թե ինչ է գրել
Բաթումի տեղական վարչությունը 1896թ. հոկտեմբերի 21-ին.<<Թշվառ
գաղթականների հոսանքը դարձյալ շատացել է: Այդ թշվառների դրությունն անտանելի է, նրանց օրվա հացի կարոտությունը խիստ զգալի է:
Վարչությունն իր սուղ միջոցներով և տեղի հասարակությունը, որ մեծամասամբ կազմված է բանվոր դասակարգից անզոր են առանց դրսի օժանդակության լիովին օգնության հասնել այդ խեղճերին>>:
Պետք է նշել, որ Խորհրդին նմանատիպ բովանդակությամբ գրություններ են ուղարկել նաև Կաղզվանի ու Կարսի վարչությունները: Կաղզվանի վարչություննը տեղեկացնում էր հագուստի, կոշկեղենի, տաք ծածկոցների մեծ կարիքի մասին: Խորհրդի նախագահի առաջարկությամբ
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նպատակային է համարվում 200-ական ռ. հատկացնել այդ երեք վարչություններին, չսպասելով անգամ Կարսի և Բաթումի վարչություններից պահանջվող լրացուցիչ տեղեկություններին: Իր հերթին Գաղթականական
մասնաժողովը խորհրդին ուղղված իր զեկուցագրում նշում է, որ թեև աշխատում է խիստ խնայողաբար ու արդյունավետ ծախսել իր տրամադրության ներքո դրված գումարները, բայց բնակարաներ չունենալու հետևանքով մեծ դժվարությունների է հանդիպում: Այդ առիթով փոխնախագահը հայտարարում է, որ խորհրդի հանձնարարությամբ կփորձի նորից
բանակցել Թիֆլիսի հայոց հոգևոր առաջնորդի հետ, որը խոստացել էր
եկեղեցիների գավիթներում սենյակներ հատկացնել գաղթականներին: Ի
դեպ, Թիֆլիսի հայոց հոգևոր առաջնորդը 1896թ. Հոկտեմբերի 24-ի գրությամբ Խորհրդին հայտնում է, որ Սուրբ Սարգիս և Կաթողիկե եկեղեցիների վանահայրերը պատրաստ են գաղթական ընտանիքներ տեղավորել:
Առաջնորդը հարմար է գտնում, որ Խորհուրդը մի քանի գաղթական ընտանիքների էլ ուղարկի Ծիրանավորի և Նավթլուղի ուխտատեղիներ, որտեղ դատարկ սենյակներ կան: Բայց Խորհրդի անդամներն անբավարար
են համարում հոգևոր առաջնորդի այդ կարգադրությունները, քանզի
նրանք լիահույս էին, որ նա կհատկացներ Թիֆլիսի բազմաթիվ եկեղեցիների գավիթներում գտնվող դատարկ սենյակներից մի քանիսը: Մինչդեռ
գաղթականներին պատսպարելու համար նա առաջարկում էր նրանց ուղարկել Նավթլուղ և Ծիրանավոր, ինչն անհնարին էր հեռավորության
պատճառով: Խորհրդի մի քանի անդամներ առաջարկում են խնդիրը
կարգավորելու համար դիմել Վեհափառ հայրապետին, իսկ որմանք էլ
պահանջում են նորից բանակցել Թիֆլիսի հոգևոր առաջնորդի հետ, փորձելով բացատրել նրան գործի էությունը: Հանձնարարվում է փոխնախագահ Ա.Մելիք-Ազարյանին նորից բանակցել Առաջնորդի հետ սենյակների
հատկացման խնդրով, այն որքան հնարավոր է արագ կարգավորելու համար: 1 Խորհուրդը հանձնարանում է Գաղթականական հանձնաժողովին
այնպիսի բժիշկներ գտնել, որոնք չափավոր վարձատրությամբ գավառներ կգնան և բժշկական օգնություն կցուցաբերեն գաղթականներին: Չափազանց ծանր էր գաղթականների դրությունը նաև Վաղարշապատում,
թեև Ամենայն հայոց կաթողիկոս՝ Մկրտիչ Խրիմյանը օգնում էր նրանց:
Մինչև 1896թ.հոկտեմբերի 22-ը, ինչպես հաղորդում էր Վաղարշապատի
տեղական վարչության նախագահ՝ Ա. Օհանջանյանը, Վաղարշապատ
էին մտել 1270 գաղթականներ, որոնց մեծ մասը կաթողիկոսի կարգադրությամբ տեղավորվել էր զանազան տեղերում: Վաղարշապատում և Էջմիածնի գավառի գյուղերում այդ ժամանակ ապաստան գտած գաղթականների թիվը 500- ի էր հասնում, որոնց մեջ մեծամասնություն էին կազ1
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մում 1-ից մինչև 15 տարեկան երեխաները, կանայք, իսկ տղամարդիկ
փոքրաթիվ էին: Գաղթականներին շուտափույթ օգնության ձեռք մեկնելու
համար այդ դժվարին գործին են լծվում գլխավորապես Կարսի, Կաղզվանի, Երևանի, Վաղարշապատի և մասամբ Ալեքսանդրապոլի տեղական
վարչությունները: Սակայն Խորհուրդն այս անգամ սոսկ նրանց միջոցներ
մատակարարողի դեր չէր միայն կատարում: Օգնության գործը շատ բարդ
էր, ուստի դրա կազմակերպումը կենտրոնացվում է Խորհրդի ձեռքում:
Գաղթականների ամենաառաջին կենսական պահանջը շարունակաում
էր մնալ հագուստն ու անկողնային պարագաները:
Թիֆլիսում, Բաքվում, մինչև իսկ Ռուսաստանի հայաբնակ վայրերում, հավաքվում էր մեծ քանակությամբ հագուստ, ինչպես նաև գնվում
էր կտորեղեն,այլ անհրաժեշտ իրեր ու այդ բոլորն ուղարկվում էր Աղստաֆա, ուր Խորհուրդը կազմակերպել էր մի փոքրիկ օժանդակ մարմին,
որտեղից և այդ օգնությունն ուղարկվում էր Իգդիր, Էջմիածին, Կարս և
Կաղզվան: Հօգուտ տառապյալ գաղթականների 1896թ. հոկտեմբերին բարեգործականի Խորհուրդը դրամական նվիրատվություն է ստացել 1514
ռ., իսկ 1896թ. հոկտեմբերի 17-ից մինչև նեյեմբերի 8-ը նվիրաբերված հագուստեղենից Իգդիր ուղարկվել է 224 կտոր հագուստ, Կաղզվան՝ 305
կտոր, Կարս՝ 458 կտոր, ընդամենը՝ 987 կտոր հագուստ:1 Երևանի տեղական վարչության 1896թ. նոյեմբերի 1-ի գրությամբ տեղեկություններ էր
հաղորդվում Խորհրդին Երևանում ապաստանած գաղթակաների և նրանց օգնելու համար վարչության կողնից ձեռնարկված միջոցառումների
մասին: Հայտնվում էր, որ վարչությունը կարիք ունի թե՛ դրամի, թե՛ հագուստեղենի, և Խորհրդից խնդրում է հնարավորինս արագ դրամ և հագուստ հասցնել: Խորհուրդը որոշում է 200ռ. և հագուստեղեն ուղարկել
Երևան: Գաղթականներին օգնելու համար շարունակվում էին Խորհրդին
տրամադրվել դրամական նվիրատվություններ: Այսպես, 1896թ. նոյեմբերին այդ դրամական նվիրատվությունները ընդամենը՝ 2413ռ. 90կ. Էին
կազմել, որը նախկին նվիրաբերությունների հետ միասին հասնում էին
6466ռ. 40կ.: 2 Խորհուրդը գաղթականներին գործուն օգնություն ցուցաբերելու համար քննարկում է նաև Սոլոլակի էժանագին ճաշարանին
նպաստ տրամադրելու առաջարկը: Ճաշարանի պատասխանատու տիկին Ծովանյանը Խորհրդի առաջարկության համաձայն 1896թ. հոկտեմբեր ամսից սկսած կերակրել էր ավելի քան 50-70 գաղթականների: Այդ
ճաշարանից օգտվող գաղթականներին օգնելու համար Խորհուրդը խոստանում է նպաստ տալ ճաշարանին, ծախսերը թեթևացնելու նպատակով: Որոշվում է Սոլոլակի ճաշարանին հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների
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ՀԱԱ, ֆ. 28,ց.1,գ. 39, թ.106-109:
Տես նույն տեղում, թ.110-113:
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համար 100ռ. նպաստ տալ: Հօգուտ գաղթականների դրամական նվիրատվությունները 1896թ. նոյեմբերի 22-ին կազմել են ընդամենը՝ 275ռ., որը
նախկինում ստացվածների հետ հասնում էր 6741ռ. 40կ.: 1 Երևանի տեղական վարչության նախագահ Գ.Ղարաջյանը մի մասնավոր նամակում
Խորհրդին տեղեկացնում է, որ ոչ թե հարյուրներ այլ հազարներ են հարկավոր կարիքավոր գաղթականներին օգնության ձեռք մեկնելու համար:
Իրավիճակն այնքան լուրջ էև, որ անհրաժեշտ է մի հիվանդանոց հիմնել,
ուր կտեղավորվեինն 50-60 հիվանդ գաղթականներ: Խորհուրդը նկատի
ունենալով այդ տեղեկությունները, որոշում է Երևանի վարչությանն ուղարկել 200ռ. գումար՝ հիվանդ գաղթականներին բժշկական օգնություն
ցուցաբերելու: Բաքվից 1896թ. նոյեմբերին Համբարձում Մելիքյանը պատրաստակամություն է հայտնում օգնել գաղթականներին և հեռագրով
Խորհրդին տեղեկացնում է 750ռ. գումար ուղարկելու մասին, որը բաժանվելու էր Կաղզվանի, Իգդիրի և Կարսի վարչություններին՝ յուրաքանչյուրին 250-ական ռ.: Նաև նրանց ուղարկվելու էր հագուստ, որից 4 արկղը Իգդիր, իսկ 3 արկղը՝ Կաղզվան:
Խորհուրդը հօգուտ գաղթականների 1896թ. դեկտեմբերի 6-ի տվյալներով ստացել է 2639ռ. դրամական օգնություն, որը նախկինում ստացվածների հետ միասին կազմում էր՝ 10.222ռ. 40կ.:2 Խորհրդի կողմից Իգդիր
առաջարկություն է արվում գաղթականներին բժշկական օգմություն
հասցնելու պատաստակամության մասին: Այդ առաջարկությանն Իգդիրից 1896թ. նոյեմբերի 25-ին պատասխանում է Հմայակ վարդապետ Արշարունին: Նա տեղեկացնում է, որ խորհրդակցելով տեղի բժիշկ Չիլինդինովի հետ, որը գլխավորում է տեղի հիվանդանոցը, եկել են այն եզրակացության, որ շրջիկ բժիշկն անկարող է մոտ 150 հիվանդի այցելել և բուժել,
որոնք ցրված են զանազան գյուղերում: Բացի դրանից, հիվանդ գաղթականները գտնվում են առողջապահական առումով այնպիսի վատ պայամաններում, որ ցուցաբերվող բժշկական օգնությունն անգամ ոչ մի օգուտ
չի կարող տալ: Այդ իսկ պատճառով Չիլինդինովն առաջարկում է Իգդիրում մի ժամանակավոր հիվանդանոց բացել ձմռան ամիսների համար և
հանձն է առնում իր երկու օգնակաների հետ մասին կառավարել այդ հիվանդանոցը: Ըստ նրա՝ եթե հիվանդանոցը տեղակայվի այժմ փակված
դպրոցի շինության մեջ, ապա դեկտեմբեր-մարտ ամիսների համար որպես ծախս կպահանջվի 1000-1200ռ.: Հմայակ վարդապետ Արշարունին
ծանուցում է Խորհրդին, որ տեղական ուժերն ու միջոցները չեն ներում
այդ հիվանդանոցի ծախսերը հոգալու համար: Խորհուրդը, քննարկելով
վերը հիշատակված խնդիրը, գալիս է հետևյալ եզրակացությանը՝ ավելի
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Նույն տեղում, թ. 114-117:
ՀԱԱ. ֆ. 28,ց. 1,գ. 39,թ. 126-129:
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նպատակահարմար է ընդունել Իգդիրում ժամանակավոր հիվանդանոց
բացելու առաջարկը և հիվանդներին գյուղերից փոխադրել այնտեղ: Որոշվում է տեղեկացնել Հմայակ վարդապետին, որ ընդունվում է բժիշկ Չիլինդինովի առաջարկությունը, և Խորհուրդն ինքը կհոգա հիվանդանոցի համար պահանջվող ծախսերը: Դրա հետ մեկտեղ Խորհուրդն առաջարկում
է Հմայակ Արշարունուն՝ դիմել բժշկին և խնդրել, որ նա կազմի անհրաժեշտ դեղերի մի ցուցակ և ուղարկել խորհրդին: Խորհրդի որոշմամբ
Հմայակ վարդապետին է ուղարկվում 300ռ. գումար և կտորեղեն՝ գաղթականների կարիքները հոգալու համար: Վ. Արծրունուն հանձնարարվում է
բանակ- ցել Թիֆլիսի դեղորայքի պահեստարանի կառավարչի հետ՝
պարզելու համար, թե արդյոք նրանք կհամաձայնեն գաղթականներին
ձրի կամ զեղջով դեղեր տրամադրել: 1 Գաղթականների խորհուրդը նվիրատվություն է ստացել նաև Չիթախյանի դուստրերից: Նրանք գաղթականներին նվիրել են 2948 արշին կտավ և թելեր: Այդ ամենի արժեքը կազմել է 460ռ.45կ.:Այդ նվիրատվությունից Կարսի վարչություն է ուղարկվել
800 արշին կտավ, 100 հատ թել, Իգդիրին՝ 800 արշին կտավ, 63 հատ թել,Վաղարշապատին՝300 արշին կտավ, Բաթումի վարչությանը 325 արշին
կտավ: Ընդամենը 2225 արշին, մնացած 723 արշինը պահվում է Խորհրդում Թիֆլիսի գաղթականների համար: 2 Խորհուրդը 1896թ. նոյեմբերի 28ին և դեկտեմբերի 2-ին ստացել է Աստրախանի թեմի առաջնորդ Արիստակես արքեպիսկոպոս Սեդրակյանի երկու գրությունները:
Առաջին գրությամբ սրբազանը հայտնում էր, որ Աստրսխսնի բարեպաշտ հայությունը ինքնահոժար պատաստակամությամբ ցանկանում է
դրամով և հագուստով մի փոքր թեթևացնել ազգակիցների ծանր վիճակը:
Սրբազանը Խորհրդին է ուղարկում այդ նպատակով նվիրաբերված
1600ռ., խնդրելով ընկերության ճյուղերի միջոցով այն գործադրել գաղթականների համար: Երկրորդ գրությամբ նա ուղարկում է ևս 1400ռ., այսինքն՝ ընդամենը 3000ռ.: 3 Գաթականական հանձնաժողովը 1896թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում Խորհրդին զեկույց է ներկայացնում իր կազմն ուժեղացնելու մասին: Մատանշելով այն հանգամաքը, որ Վ.Արծրունին
զբաղվածություն ուներ ընթերցարանում, Ս.Հարությունյանն անհետաձգելի գործերով մեկնելու էր քաղաքից, իսկ դրան հակառակ գաղթականների թիվը գնալով մեծանում էր և բացի այդ մոտենում էին առաջիկա տոները, որոնց ժամանակ կարիք էր լինելու դրամ, հագուստ բաժանել գաղթականներին, ուստի հանձնաժողովն անկարող կլիներ այդ գործը լիարժեք իրականացնել իր փոքրաթիվ անդամների միջոցով: Հետևաբար,
Տես՝ նույն տեղում, թ.124-125:
Նույն տեղում, թ.127-128:
3 ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1,գ. 39 ,թ.130-133:
1
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նրանք խնդրում են նոր անձանց հրավիրել՝ հանձնաժողովին աջակցելու
համար: Խորհուրդը որոշում է հրավիրել Գ.Վարդանյանին, Հ. Ամիրյանին,
Կ. Գյուլնազարյանին և այլոց Գաղթականական մասնաժողովին աջակցելու նպատակով: Ընկերության Խորհուրդը, ըստ 1896թ. դեկտեմբերի
տվյալների գաղթականներին օգնելու համար ստացել էր 1867ռ.: Նախկինում ստացած գումարների հետ միասին այն կազմում էր ընդամենը՝15.611ռ.40կ.:1 Ծննդյան տոների առթիվ Խորհուրդը 1896թ. դեկտեմբերին որոշում է գաղթականների ու տառապյալների գումարից 350ռ. հանձնել Գաղթականական հանձնաժողովին, որից 200ռ. պետք է բաժանվեր
գաղթականներին, իսկ 150ռ. տեղի տառապյալներին: Վաղարշապատի
տեղական վարչությունը 1896թ. դեկտեմբերի 28-ի գրությամբ Խորհրդին
տեղեկություններ հայտնելով գաղթականների վիճակի մասին, նշում էր,
որ ստացել է Խորհրդի կողմից ուղարկված գումարն ու հագուստեղենը,
ինչպես նաև հայտնում է Սուքիաս արքեպիսկոպոս Պարզյանցի միջոցով
ևս մի արկղ հագուստ ստանալու մասին, որը քանի որ թանկարժեք էր,
վարչությունը որոշում է կայացնում աճուրդի հանել և դրանից գոյացած
գումարով հարմար հագուս գնել գաղթականների համար: Վարչությունը
հայտնում է, որ թեև ստացել է գումար և հագուստեղեն, բայց դարձյալ
դրանց կարիքն ունի և հատկապես զինվորական շինելների:2 Խորհրդի
1896թ. ելքի և մուտքի հաշիվների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 1896թ. ընթացքում ծախսել է տառապյալների և գաղթականների
համար 12096ռ.48կ., իսկ այդ թվականին ի նպաստ գաղթականների և
տառապյալների նվերները եղել են 16.320ռ.12կ. արժողությամբ 3: Նշենք, որ
Խորհուրդը 1896թ. ընթացքում գաղթականների օգտին ստացել է
19.253ռ.32կ. գումար: Այդ գումարների մեջ էին հետևյալ խոշոր նվիրատվությունները՝ Աստրախանի թեմի առաջնորդ Արիստակես արքեպիսկոպոս Սեդրակյանի կողմից հավաքված 4000ռ., Գևորգյան, Կրասիլնիկյան,
Ե.Փիթոյան ընկերության, Գ.Աբիսողոմոնյանի, Արմավիր տեղական վարչության 1000-ական ռուբլիները: 4 Գաղթականների նյութական և առողջական ծանր վիճակի հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում մաքառել նաև վարակիչ հիվանդությունների դեմ: Թիֆլիսում այդ գործը բավականին հեշտ է կազմակերպվում: Գաղթականական հանձնաժողովը դիմում է Թիֆլիսի քաղաքային բժշկական մասի կառավարիչ բժիշկ Հ. Ստեփանյանին, որը հանձն է առնում գաղթականներին բժշկական օգնություն
Տես՝ նույն տեղում, թ.136-138:
Նույն տեղում, գ. 41,թ. 4-7:
3 ՀԱԱ, ֆ. 28,ց. 1,գ. 41,թ. 139-144:
4 Տես՝ նույն տեղում, թ.126-129:
1
2

82

ՀԱՅԱՍՏԱՆ- ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ. ..
_______________________________________________________________________________________

հասցնելու գործը: Նրա կարգադրությամբ Թիֆլիսի բոլոր թաղային բժիշկներն անվճար բուժում և խնամում են հիվանդ գաղթականներին, իսկ դեղորայքը դարձյալ անվճար տրվում էր քաղաքի դեղատներից: Բարեգործականի խորհուրդը 1897թ. Թանդոյան եկեղեցուն կից հիվանդանոց է բացում, ուր և սկսում են ավելի արդյունավետ կերպով բուժում ստանալ
գաղթականները: Եթե Թիֆլիսում հիվանդությունների դեմ պայքար մղելը, հիվանդ գաղթականներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելը քիչ թե
շատ հեշտությամբ էր կատարվում, ապա նույնը չէր կարելի ասել գավառների մասին: Այնտեղ այդ գործի կազմակերպումը հանդիպում էր բազմաթիվ դժվարությունների: Գաղթականների շրջանում տարածված տիֆն ու
այլ տարափոխիկ հիվանդությունները չափազանց ծանր իրավիճակ էին
ստեղծում գավառներում: Ընկերության Խորհուրդը, հասկանալով ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը, դիմում է Երևանի և Կարսի նահանգապետերին, խնդրելով թույլ տալ Իգդիրի, Կարսի շրջանում գաղթականների համար հիվանդանոցներ բացել: 1 Սակայն Խորհրդի այս խնդրանքը
մերժվում է: Խորհրդին Կարսի զինվորական նահանգապետը 1897 թ.
փետրվարի 16-ի գրությամբ հայտնում է, որ <<Կարսի շրջանում հիվանդ
գաղթականների թիվն աննշան է, հետևաբար հարկ չկա նրանց համար
առանձին հիվանդանոց բացել>>: 2 Թեև 1896թ. դեկտեմբերի 11-ի բարձրագույն հրամանով թույլատրվում է Ռուսաստանի տարբեր վայրերում հանգանակություններ կազմակերպել հոգուտ փախստական թուրքահայերի,
բայց միայն այն պայմանով, որ բոլոր նվիրատվություններն ուղարկվեն
Կովկասի կառավարչապետին, իսկ օգնության գործը հանձնվի կառավարչական օգաններին: Այդ կարգադրության հիման վրա, 1897թ. հունվարի 10-ին կառավարչապետի պաշտոնակատարը հրապարակում է մի
շրջաբերական, որով համապատասխան հրահանգներ է տալիս պետական վարչություններին՝ նպաստներ հավաքելու և դրանք փախստականներին բաժանելու կարգի մասին: Բարեգործական ընկերությունը փաստորեն այլևս չէր կարող թուրքահայ գաղթականների համար հատուկ
նվերներ ընդունել և այսուհետև ընկերության կատարելիք գործը լինելու
էր տառապյալներին օգնելը, բայց նա կարող էր գաղթականներին սոսկ
որպես տառապյալներ դիտել, որոնց օգնելու իրավունքը պարզ որոշված
էր իր կանոնադրությամբ: Տառապյալներին օգնելու համար 1897 թ. ընթացքում ստացված նվիրատվությունները 15.886 ռ. 62 կ. են կազմել:
Դրանց մեջ ամենախոշորը՝ 10.000 ռ. նվիրվել էր Առաքել Ծատուրյանի
կողմից: Թեև բարձրագույն իշխանության կողմից դժվարություներ էին
ստեղծնել գաղթականների համար օգնություն հանգանակելու, բայց, այ1
2

Նույն տեղում, թ.14-16:
Նույն տեղում, թ.31-34:
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նուամենայնիվ, թե՛ բարեգործական ընկերությունը, և թե՛ հայ հասարակությունը ջանքեր էին գործադրում այդ գործը գլուխ բերելու: Թուրքահայ
գաղթականությանը բաժին ընկած աղետն այնպիսին չէր, որ հնարավոր
լիներ կարճ ժամանակամիջոցում վերացնել: Հետևաբար, թուրքահայ
գաղթականներն իրենց խնդիրներին լուծում տալու համար դեռ շաունակելու էին երկար դիմել բարեգործական ընկերությանը: Ինչպես հայտի է,
1898թ. մարտին հրապարակվում է բարձրագույն հրամանը, որով ի հաստատում Կավկասի կառավարչապետի առաջարկության և համաձայն
պետական խորհրդի, թուրքահայ գաղթականներին մեկ տարի ժամանակ
էր տրվում հայրենիք վերադառնալու համար: Այդ հրամանից հետո մայիսից սկսած գաղթականները սկսում են վերադառնալ հայրենիք, որը դեկտեմբերի սկզբներին գնալով ավելի լայն թափ է առնում: Թուրքահայերի
վերադարձը դեպի հայրենիք կատարվում էր երեք ճանապարհով: Առաջինը՝ Կարսի վրայով, երկրորդը՝ Երևանով դեպի Բայազետ, ապա Վանի
կողմերը և երրորդ՝ առավելապես Բաթումի վրայով և այստեղից էլ ուղևորվում էին ր ծովեզերյա քաղաքներ՝ Տրապիզոն, Սամսուն, Կ.Պոլիս և ապա Բայբուրտ, Էրզրում, Սվազ, Խարբերդ և նույնիսկ ավելի խորքեր:
Սեպտեմբերից սկսած Բաթումի վրայով սկսեցին հարենիք վերադառնալ
ոչ միայն այն գաղթականները, որոնք բնակվում կամ ցուցակագրված էին
Բաթումում, այլև մեծ մասամբ այնպիսիները, որոնք զանազան տեղերից,
օրինակ Թիֆլիսից, Ալեքսանդրապելից, Ղարսից գալիս էին Բաթում:
Առանց տեղական ոստիկանության կողմից որևէ վկայաթղթերի, նրանք
դժվարություններ էին առաջացնում, թե իրենց և թե՛ վարչության համար,
որը ստիպված էր լինում միջնորդել ուր հարկ է և երաշխավորել, որ
նրանք տաճկահայ գաղթականներ են, որպեսզի ոստիկանությունը նրանց
անցաթուղթ տրամադրեր: Գաղթականների այդ մեծ հոսանքին օգնելու
համար վարչությունն ամեն ջանք գործի էր դնում, բայց իր սուղ միջոցներով անկարող էր բավարարություն տալ բոլոր կարիքավորներին: Վարչությունը դիմում է ընկերության Խորհրդին՝ խնդրելով օգնություն, բայց
վերջինս նույնպես բազմաթիվ կարիքներ ուներ և միայն կարողանում է
500ռ. գումար ուղարկել: Օգնության նմանատիպ դիմումներ են հղվում
նաև Բաքվի Մարդասիրական ընկերությանը, Մոսկվայի հայոց եկեղեցիների խորհրդին, բայց դրանք անհետևանք են մնում: Վարչությունը հասկանում էր, որ ստեղծված իրավիճակում հույսը պետք է դնի սեփական ուժերի և միջոցների վրա: Մեծ ծավալի հանգնակություն կազմակերպելը
դժվարանում էր այն պատճառով, որ ժողովրդի վրա այդ ժամանակ ծանրացած էր նաև նոր եկեղեցու շինության համար հանգանակվող գումարի
հոգսը: Այդ հանգամանքից ելնելով, վարչությունը ճանապարհածախս էր
տրամադրում բազմաթիվ խնդրատուներից միայն ամենակարոտյալնե84
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րին և այն էլ շատ աննշան գումարով, անձամբ հոգալով մեկնողների տոմսակների ծախսը: Այդ նպատակով վարչությունը բանակցել էր շոգենավային վարչությունների հետ: Վերջիներս համաձայնություն էին տվել իրենց դիմող գաղթականներին տոմսի սովորական գնից զեղջ կիրառել 5030 տոկոսով, որի համար վարչությունն իր պարտքն էր համարում հրապարակավ շնորհակալություն հայտնել: Երբ Բաթումի վարչության միջոցները լիովին սպառվում են, նա սկսում է կատարել սոսկ միջնորդի դեր
վերադարձող գաղթականների և այդ շոգենավային վարչությունների
միջև: Վարչությունը տառապյալ գաղթակնների վրա նպաստի, դեղորայքի և ճանապարածախսի համար տրամադրել է 1996 ռ. 03 կ. գումար:
Վարչության կողմից արված ճանապարհածախսը կազմում էր 1045 ռ.
գումար, և այդ գումարով վարչության օգնությամբ հայրենիք են ճանապարհվել մոտ 700 գաղթականներ, չհաշված այդ թվում մինչև 5 տարեկան
երեխաները, որոնց շոգենավերն անվճար էին տեղափոխում: Բացի վարչությունից ճանապարհածախս ստացածներից, 1000 գաղթականներ էլ
ուղևորվել են իրենց ծախսերով: Վարչությունը միայն միջնորդել է ոստիկանությանն անցաթղթեր տալու և շոգենավային ընկերություններին
նրանց զեղջով տոմսակներ տրամադրելու համար: Այդ ժամնակահատվածում 267 անձանց նպաստ է տրվել, որն ընդամենը կազմել է 789 ռ.:
Նպաստներ են տրվել նաև ամսական 8-10 գաղթական ընտանիքների,
տարվա ընթացքում ընդամենը՝ 383ռ., և պատահական նպաստ 160 անձանց, որոնք դիմել են վարչությանը, 404ռ.: Բացի դրանից վարչությունը
դեղատանը վճարել է 1897թ. պարտքը և 1898թ. հաշիվը՝ 89 ռ. 13 կ. գումար: Բոլոր այս ծախսերը եղել են գաղթականների համար: 1 Ի դեպ, Թիֆլիսում կազմվել էր նաև գաղթականներին խնամող մի հանձնաժողով, որի
նախագահը նահանգապետի կինն էր: Այդ հանձնաժողովը դիմում է բարեգործականի Խորհրդին՝ տեղեկացնելով, որ վճռել է պահել Թանդոյան եկեղեցու բակում գտնվող հիվանդանոցը և խնդրելով համապատասխան նպաստ: Խորհուրդը գաղթականներին նպաստող հանձնաժողովին
պատասխանում է, որ 1897 թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև 1898 թ. ապրիլի 1-ը
հիվանդանոցի համար հատկացնելու է ամսական 150ռ. մինչև 25 հիվանդ
լինելու դեպքում, և 250 ռ. մինչև 40 հիվանդի դեպքում:2 Խորհրդի 1899 թ.
հունվարի 2-ի նիստում զեկուցվում է, որ 1898թ. ժամանակահատվածում
ամսական նպաստ են ստացել 5 գաղթական ընտանիքներ, որոնց նույն
կարգով Խորհուրդը շարունակելու է 2-5 ռ. նպաստ տրամադրել հունվարի 1-ից սկսած: Փաստորեն Խորհրդի կողմից 1899 թ.հունվարի 2-ին կազմված նախահաշվով 26 գաղթական աշակերտների համար ծախս էր նա1
2
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խատեսաված 1560ռ., իսկ մնացորդը հատկացվելու էր 1900 թ. Հունվարի
1-ից գաղթական աշակերտների պահպանությանը և այն կազմելու էր՝
1400 ռ.: 1 Թիֆլիսի կանանց Նպաստամատույց մասնաժողովի նախագահ՝
Ս. Բիկովան արդեն 1898 թ. ապրիլի 6-ին Ա. Անանյանի խնդրանքով մի
գրությամբ տեղեկացնում է, որ 1897 թ. նոյեմբերի 2-ից մինչև մարտ ամիսը
Թանդոյան հիվանդանոցի պահպանության համար ընկերության կողմից
իրեն ուղարկվել է 800 ռ. գումար: Կանանց Նպաստամատույց հանձնաժողովին 1898 թ. ապրիլին Խորհրդի գրությամբ հայտվում է, որ հիվանդ
գաղթականներին տոների կապակցությամբ որոշակի գումար բաժանելու
առաջարկը ընդունվել է, և այդ նպատակի համար Խորհուրդը պատրաստ
է տրամադրել 150ռ. գումար: 2 Խորհրդի 1897թ.դեկտեմբերի 31-ի նիստում
քննարկվել են նրա հաշիվները մինչև 1898թ. հունվարի 1-ը: Ըստ պահպանված հաշվեմատյանների հետևյալ պատկերն է ստացվում: Խորհրդի
իրական ելքն ու մուտքը 1897 թ. համար հետևյալն էր՝ մուտք եղել էր
51.800 ռ. 94 կ., որից նվերներ հոգուտ տառապյալների՝ 15.636 ռ. 62 կ., Դանիական հանձնաժողովից 17.979 ռ. 4կ.: Ելքի հաշվում, որպես ծախս տառապյալների համար, թե՛ Թիֆլիսում, թե՛ այլ վայրերի մասնաճյուղերում
12.092 ռ. 41 կ.: Դանիական գումարից ծախսվել է թուրքահայ գաղթականնների համար 14.947ռ.89կ., ընդհանուր ծախսը կազմել է 34.144 ռ. 74
կ.: Այսպիսով, առ 1-ը հունվարի 1898 թ. մնացորդը կազմել է 17.656 ռ. 20կ.:
Խորհրդի նախագահը 1898 թ. սեպտեմբերի 4-ի նիստում զեկուցում է, որ
Թիֆլիսի նահանգապետը նամակով դիմել է իրենց՝ հայտնելով, որ Թանդոյան եկեղեցու բակում գտնվող հիվանդանոցում կան 25 գաղթական հիվանդներ, և այլևս անհնարին է դարձել այն պահելը, որովհետև տիկնանց հանձնաժողովը ոչ մի միջոց չունի: Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի
հիվանդանոցը չմնա անօգնական, խնդրում է բարեգործական ընկերությանը նպաստ տրամադրել հիվանդանոցի պահպանության համար:
Խորհրդի անդամները խորհրդակցելով որոշում են փոխարինաբար նահանգապետին ուղարկել Խուդադյանի կտակած գումարից 500 ռ.: Ռուսական բռնակալության առաջին հարվածները շուտով տեղացին հենց թուրքահայ գաղթականների գլխին: 50 հազար փախստականներ 1894-1896
թթ. ջարդերից փրկվելու, պատսպարվելու նպատակով անցել էին Այսրկովկաս ու հաստատվել հայկական գավառներում, և եթե նեղություն էին
պատճառում, ապա միայն հյուրընկալ հայ աշխատավորներին, բայց ցարական կառավարությունն այդ էլ չէր հանդուրժում և փախստականներին ճզմելու, հալածելու գործը նրա առաջին ձեռնարկն էր, որն իրականացվեց դարասկզբին: Կառավարչապետ իշխան Գոլիցինը 1901 թ. նոյեմ1
2

Նույն տեղում, գ. 59,թ. 15-16:
Նույն տեղում, գ. 362,թ .3-5:
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բերի շրջաբերականով նահանգապետերին ազդարարում է, որ նրանք
հայտնեն իրենց նահանգի տարածքում գտնվող հայ փախստականներին,
որոնք տարբեր ժամանակաշրջաններում՝ սկսած 1893թ. անցել են Այսրկովկաս, որ կարող են կամավոր հեռանալ կայսրության տարածքից, և
այս դեպքում նրանց ցույց կտրվի համապատասխան աջակցություն, իսկ
ով չի ցանկանա թողնել ռուսական հողը՝ նա պարտավոր է ռուսահպատակություն ընդունել և իր բնակված վայրում անդամագրվել կամ գյուղական համայքին կամ տվյալ քաղաքի քաղաքային դասին: Նոր հպատակները 1901 թ. ենթակա են զինվորագրության և հողաբաժիներ չեն ստանալու: Սույն կանոները տարածվում էին մինչև 1901թ. փետրվարի 1-ը
Այսրկովկաս անցած փախստակաների վրա: Հիշյալ թվականից հետո եկածներն արտաքսվելու էին կայսրության սահմաններից: Այս շրջաբերականը հայ փախստակաների համար չարիք դարձավ: 1 Պահանջվում էր, որ
գաղթականները ցուցակագրվեն պետական հաստատություններում,
երդվեն հպատակության համար, ձեռք բերեին ինքնության թղթեր և այս
բոլորն իրականացվում էր ոստիկանական հետապնդումներով, շուրջկալներով ու կաշառատվությամբ: Բնական է, որ բոլոր փախստակաները
չէ, որ ցանկացան վայելել ռուսահպատակության բարիքները: Այսպես,
ոստիկանությունը Բաքվում կազմում է 72 փախստական ընտանիքների
ցուցակ, բայց նրանցից հավատարիմ հպատակության երդում տվեցին, և
Բաքվի քաղաքացի գրվեցին 52 ընտանիք: 2 Երևանի նահանգային և Կարսի շրջանային վիճակագրական կոմիտեների քաղաքային և գյուղական
հասարակությանն անդամգրվել էին 18.132 հոգի, համարյա բոլորը թուրքահայեր: Նրանք բնակություն էին հաստատել՝ Երևանում 3896 հոգի,
Ալեքսանդրապոլում 2027, Նախիջևանում՝ 696, Կարսում՝ 10.082 և Կաղզվանում՝ 5594 հոգի: 3 Փախստակաների մի զգալի մասը հրաժարվեց ռուսահպատակություն ընդունել և նորից հաշտվեց թուրքին հպատակվելու
մտքի հետ, կամ եթե այդ անհնարին էր, նոր վայրեր ընտրեց ապրելու համար: Նրանք թողեցին Ռուսաստանի սահմաններն անցնելով կամ Թուրքահայաստան կամ Պարսկաստան: Ընդ որում, թուրքահայ փախստականների արտաքսումը սկսվում է 1902 թ. օգոստոսից: Բարեգործական
ընկերության անդամ Հ. Առաքելյանն այդ խնդրի առթիվ <<Մշակ>> թերթում գրում է հետևյալը. <<1901 թ. ընթացքում լուծվեց մի հարց, որը վաղուց լուծման կարիք ուներ, դա 1894-1896 թթ. Թուրքիայում տեղի ունացած ջարդերից փախած մոտ 50 հազար հայ գաղթականների հարցն էր:
Դ. Անանուն, Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 1901-1926թթ. հ., Վենետիկ
1926,էջ 8-12:
2 <<Մշակ>> Թիֆլիս, 1902, N 222:
3 <<Մշակ>> Թիֆլիս, 1903, N 200:
1
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Թեև տեղի հայ ազգբնակչությունը, եղբայրական և մարդասիրական
զգացմունքներից դրդված օգնում, պատսպարում էր թշվառ գաղթականներին, բայց այդպիսի խոշոր եկվոր տարրի կարիքներն ու բազում խնդիրներ լուծելու համար հայ ազգաբնակչությունը միայնակ անկարող էր, եթե,
իհարկե, կառավարության հոգացության առարկա չդառնար, մանավանդ
որ այդ եկվորներին հող տալն անկարելի էր: Եվ այդ իսկ պատճառով հենց
սկզբից կառավարությունը ջանք գործադրեց, որ Թուրքիան նորից հետ
ընդունի գաղթականներին և նրանց վերադարձնի իրենց հողերը: Բայց
այդ ջանքերն անհաջողության մատնվեցին, ուստի և կառավարությունը
գաղթականների վիճակը վերջնականապես որոշելու համար հրապարակեց բարձրագույն հարաման, որով իրավունք էր տրվում նրանց ապրել
կայսրության տարածքում, ընդունելով ռուսահպատակություն: Հայրենիք
վերադառնալ ցանկացողներին կառավարությունը ցուցաբերելու էր անհրաժեշտ աջակցություն:Այսպիսով գաղթականների վիճակը որոշված
է>>:1 Թեև հրապարակվեց գաղթականության հարցի կարգավորմանը վերաբերող բարձրագույն հրամանը, բայց, միևնույն է, թուրքահայ փախստականների խնդիրները 1901-1902 թթ. եղած կարգադրություններով և
ստիպողական միջոցներով չլուծվեցին: Ռուսահպատակությունն այնքան
անհրապույր էր, իսկ հայրենիքի կարոտն այնքան մեծ, որ փախստականներն ամեն միջոց գործադրում էին խուսափելու իրենց համար պատրաստված օղակից: Ուստի, 1896 թ. Ճաշակած սարսափների պատճառով
Տաճկաստանից ռուսական տարածքում ապաստանած գաղթականները,
1902թ. օգոստոսից խմբերով սկսեցին վերադառնալ հայենիք՝ Կարսի վրայով: Նրանց վերադարձը դյուրին դարձնելու համար Վեհափառ հայարապետն առանձին կոնդակով պատվիրում է. <<Գնալ գաղթականների մոտ
և հայտնել, որ նրանք աշխատեն ընդունել ռուսահպատակությունը, կամ
վերադառնան Թուրքահայաստան կամ էլ անցնեն Պարսկաստան, որտեղից կարող են հայրենիք վերադառնալ Մակուի վրայով>>: 2 Թուրքահայ
գաղթականները սկսեցին մեծ հոսքով վերադառնալ հայրենիք և նրանց
վերադարձը հաջողությամբ կազմակերպելու համար պահանջվում էին
մեծ նյութական միջոցներ: Այդ դժվարին գործը կարգավորելու համար
բարեգործական ընկերությունը ձեռնամուխ եղավ համապատասխան
քայլերի, ձգտելով արդյունավետ կերպով կազմակերպել և լուծել գաղթականների վերադարձի հետ կապաված տարբեր բնույթի խնդիրներ:
Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ Կովկասի հայոց բարեգործական
ընկերությունը ծանրակշիռ և արդյունավետ աշխատանք է իրականացրել
թուրքահայ գաղթականության շրջանում, ձգտելով իր տեղական վար1
2

Տես՝ նույն տեղում, 1902, N 2:
<<Լումա>> Թիֆլիս, 1902, N5:
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չությունների միջոցով գործուն քայլեր ձեռնարկել վերահաս կորստից
թուրքահայ գաղթականներին փրկելու, իսկ հետո նաև նրանց հայրենիք
վերադարձն ապահով կազմակերպելու գործում:
Рузанна
Акопян,
Деятельность
Армяно
Кавказского
Благотворителного Общества в сфере попечительства беженцев в 18941902гг. - Кавказское Армянское Благотворительное Общество было
основано в Тбилиси в 1881г., при содействии Б. Навасардяна, Г. Арцруни,
Г. Сундукяна и других представителей армянской интеллигенции. В 18941896гг. в Турции начались Гамидовские погромы по истреблению
армян.Турецкие-армяни спасаясь от погромов, перешла в Закавказье.Там
они оказались в тяжелом, безвыходном положении.Общество оказало
финансовую и моральную подержку сотни тысячам обездоленным и
голодным беженцам.В эти годы
общество осуществило активную
благотворительную программу, спасая многих беженцев от смерти.
Ruzanna Hakobyan, The activit of Caucasus`s Armenian Charieable
company in the sphere of immigrantion in 1894-1902 - . Caucasus`s Armenian
Charitable Company was established in 1881 in Tbilisi by B.Navasardyan,
G.Artsruni,G.Sundukyan and by other armenian intelectuals.From the day of
foundation the Company has done many charitable programs.When in 18941896, during Hamid`s massacres, the Armenians had to go to Transcaucasia,
the Company was in a bad situation.The company started to give material and
moral help to a thousands of naked and hungry migrants.The Company
implemented vigorous charitable programs during the before-mentioned
years, saving many migrants from death.
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՇԽԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Բանալի բառեր - բարեկամական և բազմակողմանի հարաբերություններ,փոխադարձ այցեր, քաղաքական խորհրդակցություններ, միջկառավարական հանձնաժողով, երկկողմ առևտուր, ապրանքաշրջանառությունը, բարեկամության և մշակությաին միություն, հնդկական սննդի փառատոն:
Հնդկաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հիմքը հանդիսանում են բազմաթիվ փուլեր անցած պատմական, մշակութային և
առևտրական կապերը: Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր Հնդկաստանը
կառուցել է բարեկամական և բազմակողմանի հարաբերություններ՝
1991թ.-ի դեկտեմբերին ճանաչելով Ադրբեջանի անկախությունը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով 1992թ-ի փետրվարի 28ին իսկ արդեն 1999թ.-ին Բաքվում բացելով դեսպանություն:
Երկկողմ հարաբերությունների տարեցտարի զարգացումը կախված
էր մի շարք կարևոր փոխադարձ այցերով, որոնցից հարկ ենք համարում
նշել դեռևս 1956 և 1961թթ.-ին Հնդկաստանի նախագահ Ռադհակրիշնայի
և վարչապետ Ներուի այցերն Ադրբեջան:Իսկ արդեն Ադրբեջանի անկախացումից հետո՝ 1998թ-ի փետրվարին, Հնդկաստանի արտաքին գործերի
նախարարության քարտուղար Ն. Դայալը և համատեղ քարտուղար Ա.
Սենի այցը: Քաղաքական խորհրդակցությունների դերը կարևորելով
2007թ-ի մարտին Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆովը այցելեց Դելի՝ մասնակցելու քաղաքական խորհրդակցության, որի հաջորդ
փուլը արդեն կայացավ Բաքվում 2011թ-ին: Կառավարությունների միջև
համագործակցության նպատակով 2009 թ. նոյեմբերի 26-ին Դելիում տեղի
ունեցավ միջկառավարական հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի համանախագահներն էին Էկոլոգիայի և բնական պաշարների նախարար Հ.
Բաղիրովը, և Առևտրի և արդյունաբերության հարցերով պետնախարար
Ջ. Սկինդիան, և համապատասխանաբար երկրորոդ նիստը տեղի ունեցավ Բաքվում՝ 2012 թ-ի ապրիլի 16-ին: Իսկ արտաքին քաղաքականութ90
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յան հարթակում կարևոր էր 2013թ.-ի մայիսի 2-5-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի
պաշտոնական այցը Հնդկաստան, որի ընթացքում Է.Մամեդյարովն
հանդիպումներ ունեցավ Հնդկաստանի փոխնախագահ Մուհամմադ
Համիդ Անսարիի և Հնդկաստանի արտգործնախարար Մալման Խուրշիդի
հետ, ինչպես նաև ստորագրեց նախարարությունների միջև համագործակցությաբ մասին արձանագրությունը:
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո երկու երկրների միջև հիմք դրվեցին նաև տնտեսական ոլորտում համագործակցությունը: Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի քաղաքական և առևտրային
կապերը 1990 - ականներին և 21-րդ դարի սկզբին շատ քիչ կապ ունեին
Հնդկաստանի հետ,սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների երկկողմ
այցերի ընթացքում մեկնարկեցին, մինչդեռ Քաշմիրի հարցում ադրբեջանական կողմի աջակցությունը Պակիստանին արդեն իսկ խնդրահարույց
էր: Չնայած այն հանգամանքին որ 2001-2010 թվականներին բազում
բարձրաստիճան հարթակներում հանդիպումներ են կայացել, սակայան
այդպես էլ Հնդկաստանի ադտաքին քաղաքականության համար Ադրբեջանը չդարձավ երկրորդ ուղեծիր:1
Հնդկաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ առևտուրը այլ ուղի է ունեցել: Այն 2000-2010 թվականների ընթացքում աճել է 10 անգամ (50 միլիոն դոլարից հասնելով մոտ կես միլիարդ դոլարի 2017թ.-ին): Առևտրի
այս ցատկը համընկավ 2007թ.-ին Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան նավթամուղի
դեպի Միջերկրական ծով ելքի բացման հետ, որտեղից ել հնդկական
նավթ ներմուծող կազմակերպությունները կարողացան նավթամթերք
ձեռք բերել: Բնականաբար երկկողմ առևտուրը հիմնականում կենտրոնացված էր տարատեսակ սննդամթերքների ներմուծման և արտահանմամբ(մսամթերք, թեյ, բրինձ և այլն)վրա: 2016թ. առաջին կեսի տվյալներով Հնդկաստանի արտահանման ծավալը Ադրբեջան կազմել է 146,36
միլիոն ԱՄՆ դոլլար, որն, իհարկե, հնդկական կազմակերպությունների
համար այդքան էլ մեծ թիվ չի կազմում, քանզի նրանք կարող են ադրբեջանական շուկայում ունենալ ավելի լայն հնարավորություններ: 2016թ.-ի
սկզբին նախարարների երկկողմ հանդիպումը նույպես խթանեց առևտրի
զարգացմանը: Որ սննդամթերքն ու խմիչքները կարող են էական դեր
խաղալ առևտրի զարգացման գործում կասկածից զերծ է: Տարեցտարի
1 Avijit Goel, Improving logistics will boost bi-lateral trade. https://www.the hindubusines
sline.com/opinion/azerbaijan-outreach/article235 49949.ece
Հասանելի է 23.05.2019 ժամը 13.51: Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of
India http://newdelhi.mfa.gov.az/en/content/41.
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ակտիվացնելով առևտրային շարժը, Հնդկաստանը ձեռնամուխ է լինում
Ադրբեջանից և դեպի Ադրբեջան ապրանքների ապահով և արագ տեղափոխմանը: Դեռևս 2016թ.-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանում Հնդկաստանի
դեսպան Սանջեյ Ռանանի և Ադրբեջանի մշակույթի և տուրիզմի նախարար Աբուլֆազ Գարայևի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուղիղ օդային չվերթներ մեկնարկելու հարցը:Միջազգային Հյուսիս-հարավ
ճանապարհը այդ ընթացքում դեռևս կառուցման փուլում էր գտնվում,սակայն այն նույնպես կարևոր ներդրում կունենա երկկողմ առևտրի զարգացման հարցում: Ակնկալվում է, որ 2017թ-ին ավարտելով ճանապարհի
շինարարությունը, հնդկական նավահանգիստները Ադրբեջանի հետ
կապ կհաստատեն Իրանի միջոցով:4500 մղոն երթուղին կտրուկ նվազեցնում է Հնդկաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխադրման ժամկետները, իսկ
երթուղու բացակայությամբ ապրանքափոխադրումը տևում է մոտավորապես 42 օր՝ շրջանցելով Հյուսիսային Աֆրիկան և Եվրոպան: Ինչ վերաբերում է ապրանքնատեսակների ներմուծմանը և արտահանմանը, ապա
գերակշռում են 2 հիմնական ապրանքատեսակներ՝ բրինձ և տավարի
միս: Հնդկաստանի արտահանման հարթակներում բրինձը ի սկզբանե գերակշիռ դեր ունի, քանզի այս պետության հիմնական բերքն է, և տարեկան համաշխարհային ծավալով 30% արտահանում է գրանցում, որը
կազմում է տարեկան 6 միլիարդ ԱՄՆ դոլլար: Ադրբեջանի՝ Հնդկաստանից ներմուծման տոննաժով բրինձը ամենամեծ քանակությունն է կազմում: Համաձայն ԱզՍտատ-ի՝ Ադրբեջանի պետական վիճակագրական
կոմիտեի տվյալների, 2015թ.-ին Հնդկաստանը ներմուծել է Ադրբեջան
12925 տոննա բրինձ,որը կազմել էր 3216600 ԱՄՆ դոլար: Այսպիսով, Հնդկաստանը հետ է մղում Ռուսաստանին,որը 2015թ.-ին 9899 տոննա բրինձ
էր ներմուծել:
Ադրբեջանական շուկայում Հնդկաստանի ամենաարժեքավոր արտադրանքը սառեցված տավարի մսով ապրանքն է, որը 2015 թվականին
կազմել է 4368800 ԱՄՆ դոլար: Ըստ այդմ, այդ ժամանակահատվածում
Ադրբեջանը Հնդկաստանից ներմուծել է 2647 տոննա տավարի և խոզի
միս: Այս ցուցանիշը ցածր է Ուկրանիայի կողմից Ադրբեջան արտահանվող տավարի մսի արժեքից, որը տվյալ ժամանակահատվածում կազմել է
5057400 ԱՄՆ դոլար: Այնուամենայնիվ Հնդկաստանը Ադրբեջան է արտահանում 650 տոննա ավել տավարի միս 2015 թվականի ընթացքում:
Հնդկաստանը, լինելով չորրորդ երկիրը թեյի արտահանման ոլորտում, 2015 թվականին 1 միլիոն դոլար արժողությամբ թեյ է արտահնել
Ադրբեջան: Ադրբեջանին մատակարարելու տեսանկյունից Հնդկաստանը
երկրորդ տեղում է Շրի Լանկայից հետո, որը մատակարարել է 60678
տոննա 2015 թվականին: Հարկ է նշել, որ Հնդկաստանի և Ադրբեջանի
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առևտրային հաշվեկշռի գերակշիռ մասը հանքային արտադրանքն է, իսկ
սննդամթերքի արտահանումը Հնդկաստան շարունակում մնալ փոքրաքանակ: Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը մեծ ջանքեր է գործադրում իր
սննդի վերամշակման ոլորտը զարգացնելու համար: Վերամշակող սարքավորումների և տեխնիկայի հնդիկ արտադրողները պետք է կարողանան գտնել լայն հնարավորություններ Ադրբեջանում այս ոլորտը զարգացնելու համար: Ադրբեջանի կառավարության հովանու ներքո արդյունաբերական մեծ ծրագիր է մշակվում: Այս քայլով նավթից և հանքային
արտադրանքից երկիրի կախվածությունը թուլանում է: Որպես այդպիսին, ընթանում է գյուղատնտեսության ու սննդի վերամշակման ընդլայման և խթանման համապետական ծրագիր: 2016թ-ի տվյալների համաձայն Ադրբեջանի և Հնդկաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմում էր 316,4 միլիոն ԱՄՆ դոլլար: Ավելի քան 82 հնդկական կազմակերպություններ գրանցաված էին ադրբեջանական տնտեսության տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են սպասարկումը,առևտուրը, արդյունաբերությունը, տրանսպորտը: 1
Պատկերը այլ է նավթաարդյունաբերության ոլորտում. ONGC Վիդեշ
ՍՊԸ-ն ձեռք է բերել Ազերի-Չիրագ-Գյունեշլիում նավթի արդյունահանման 2.72% բաժնետոմսեր, իսկ 2.36% բիթքոյն: 2014թ.-ի նոյեմբերի 2-ին
Ադրբեջանի Հանրապետության Պետական Նավթային կազմակերպությունը և Հնդկաստանի բնական գազի առաջատար ընկերությունը ` GAILը ստորագրեցին հուշագիր,որով նախատեսվում էր հեղուկ բնական գազի
պաշարների համատեղ օգտագործում, հեղուկ բնական գազի գնումների և
ծրագրերի խթանում: Երկու ընկերությունները պետք է համագործակցեն
նաև հեղուկ բնական գազի մարքեթինգի, մթերման և առաքման պահանջների օպտիմալացման համար:2
Ինչ վերաբերում է մշակութային համագործակցությանը, ապա երկու երկրները ունեն հարուստ կապեր դեռևս անցած դարում Հնդկաստանի նախագահ Ռադհակրիշնայի և վարչապետ Ներուի այցից հետո
1959թ.-ին հիմնադրվեց Ադրբեջանահնդկական բարեկամության և մշակությաին միությունը, որը խթանեց մշակութային կապերի հետագա զարգացմանը: 1959թ.-ից ի վեր պարբերաբար կազմակերպվում են տարբեր
ցուցահանդեսներ, երաժշտական միջոցառումներ, օրինակ, 2009թ.-ի մարտին և հոկտեմբերին բաքվի ջազի և մուղամի փառատոնին մասնակցել են
1 Douing business in Eurasia. https://www.eepcindia.org/download/150323164 529.pdf. Հասանելի է 23.05.2019 ժամը 13.39:
2 Azerbaijan-India: Economic cooperation increasing. http://thebluemoon2008. com/what-ambass
adors-say/azerbaijan-india-economic-cooperation-increasing/s. Հասանելի է 23.05.2019 ժամը
13.19:
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Հնդկաստանից ժամանած վոկալիստներ, ինչպես նաև ադրբեջանցի երաժիշտները պարբերաբար մասնակցում են Հնդկաստանում կայանալիք
սուֆիական երաժշտական փառատոններին: Իսկ 2016-ի սեպտեմբերին
Բաքվում և ի նշան երկու պետությունների միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-րդ տարելիցին մեկնարկեց հնդկական սննդի ամենամեծ փառատոնը: 12
Այսպիսով, դիվանագիտական հարաբերությունների տարիներ շարունակ կայունությունը, երկկողմ առևտրի ընդլայնումը նպաստում է նաև
մշակությաին կապերի ամրապնդմանը: Այս բոլոր գործոնները մատնանշում են մոտ ապագայում սննդի առևտրի աճին: Եվ այս կանխատեսմամբ
հնդիկ արտադրողների համար ադրբեջանական շուկայում հնարավորությունների զգալի աճ կգրանցվի, քանզի Ադրբեջանը ողջունում է հնդիկ
IT ոլորտի մասնագետների, դեղագործների, գյուղատնտեսների և սննդի
մասնագետների գործունեությունը իրենց երկրում:
Ашхен
Овсепян,
"Индийско-азербайджанские
политические,
экономические и культурные отношения" - Дружеские и многосторонние
отношения между Индией и Азербайджаном начались в декабре 1991 года,
когда Индия признала независимость Азербайджана.После установления
дипломатических отношений двусторонние отношения еще более
укрепились благодаря ряду взаимно важных визитов, включая
политические консультации в 2007, 2011 и 26 ноября 2009 г, заседание
межправительственной комиссии, которые способствовали расширению
сотрудничества между правительствами. Наряду с политическими
отношениями развивались и экономические связи, особенно двусторонняя
торговля и товарооборот, который вырос в десять раз в период с 2000 до
2010 год.Что касается культурных связей, то эти две страны тесно
сотрудничают с 1959 года, когда была создана Ассоциация азербайджаноиндийской дружбы и культуры, и регулярно проводятся фестивали и
мероприятия, крупнейшим из которых в 2016 году был индийский
кулинарный фестиваль в честь 25-летие установления дипломатических
отношений.

Автор: Елена Косолапова. В Баку отметили 25-летие дипломатических отношений между
Азербайджаном и Индией. https://www.trend.az/azer baijan/politics/2726872.html.
2
Diplomatic Square. http://www.diplomaticsquare.com/celebrating-the-25th-anniversary-ofazerbaijan-india-diplomatic-relations-2/ Հասանելի է 23.05.2019 ժամը 13.30:
1
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Ashkhen Hovsepyan, “India-Azerbaijan political, economic and cultural
relations” - The friendly and multilateral relations between India and
Azerbaijan started in December 1991, when India recognized Azerbaijan's
independence. Since the establishment of diplomatic relations, bilateral
relations have been strengthened by a number of mutually important visits,
such as political consultations in 2007, 2011 and on november 26 2009 the
meeting of the Intergovernmental Commission, which stimulated the scope of
cooperation between governments. Along with political relations, economic ties
have also developed, especially bilateral trade and commodity turnover, which
has increased ten times from 2000 to 2010. And what about cultural relations,
these two countries have been closely cooperating since 1959 when the
Azerbaijan-Indian Friendship and Culture Association was established, on the
other hand festivals and events are regularly organized, the largest of them in
2016:the Indian food festival, in honor of the 25th anniversary of diplomatic
relation’s establishment.
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՇՆԱՄՈՒ ԿԵՐՊԱՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ՄԱՐՏԻՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Բանալի բառեր – Ադրբեջան, քաղաքական մշակույթ, սոցիալականացում,
հակահայ քարոզչություն:
Ադրբեջան անվանումը կրող պետությունը աշխարհի քաղաքական
քարտեզի վրա առաջին անգամ հայտնվել է 1918թ, երբ Ռուսական Կայսրության փլուզումից հետո անդրկովկասյան երեք հիմնական և թվաքանակով ամենամեծ ժողովուրդները՝ մահմեդականները (կովկասյան թաթարներ կամ թուրքեր), վրացիները և հայերը հռչակեցին իրենց անկախ
պետությունները: 1918թ. անկախություն հռչակած այդ մահմեդականների
պետական միավորը վերցրեց Իրանի հյուսիսում գտնվող Ադրբեջան տարածաշրջանի անվանումը 1։ Սա իհարկե քաղաքական նպատակներ էր
հետապնդում. մուսավաթականները, յուրացնելով իրանական այդ երկրամասի անվանումը, հետագայում կարող էին տարածքային հավակնություններ դրսևորել Իրանի նկատմամբ։ Մուսավաթական Ադրբեջանը
դարձել է ժողովրդավարական առաջին երկիրն իսլամադավան
աշխարհում 2։ Ադրբեջանական Մուսավաթական պետությունը գոյություն
է ունեցել 1918թ. մայիսի 28-ից մինչև 1920թ. ապրիլի 28-ը, երբ խորհրդային 11-րդ բանակը, ներխուժելով Բաքու, այն հռչակեց խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն 3։ 1991թ. օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի
Գերագույն Խորհուրդը Ադրբեջանը հռչակում է անկախ պետություն։
Ադրբեջանը կիսանախագահական կառավարմամբ ունիտար պետություն
է 4, որը համարվում է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության, Եվրախորհրդի, Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, ԵԱՀԿ-ի,
ՆԱՏՕ-ի «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրի, Թյուրքական խորհրդի և մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների

Маркарян С.А., История Ирана в средние века, Ростов-на-Дону, 2010, стр. 241-248.
Pipes Richard (1997)։ The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917–
1923 (2nd ed.)։ Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press։ էջեր 218–220, 229։
3 История Азербайджана, http://kchr.ucoz.ru/pub/35-1-0-76
4 LaPorte Jody (2016)։ «Semi-presidentialism in Azerbaijan» (PDF)։ in Elgie Robert, Moestrup
Sophia։ Semi-Presidentialism in the Caucasus and Central Asia։ London: Palgrave Macmillan
(published 15 May 2016)
1
2
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անդամ 1։ Ադրբեջանը դիվանագիտական հարաբերություններ ունի ՄԱԿի անդամ 158 պետությունների հետ 2։ Գլխավոր ռազմաքաղաքական դաշնակիցներն են Թուրքիան, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը, Իրանը,
Ռուսաստանը և Վրաստանը։
Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքական մշակույթը կրում է
ազգային առանձնահատկությունների դրոշմը և պատմական իրադրության հետևանքները: ԱՀ քաղաքական մշակույթի ձևավորման և զարգացման վրա մեծ ադեցություն ունեն բազմապիսի գործոններ՝ սոցիալական,
տնտեսական, քաղաքական, արժեշահային, աշխարհայացքային ևն:
Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական մշակույթի ձևավորման առաջին փուլը կարելի է համարել ավարտված 1995 թվականի նոյեմբերի 12-ին, երբ ընդունվեց երկրի նոր Սահմանադրությունը, որով սահմանվում էր, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական, իրավական, աշխարհիկ, միատարր հանրապետություն է: Հարկ է նշել, որ
ադրբեջանական գիտական տիրույթներում ադրբեջանական քաղաքական մշակույթը ուսումնասիրված չէ, նույնիսկ դասգրքերում ավելի շատ
խոսվում է մշակութային քաղաքականության, ազգային մշակույթի մասին, սակայն որևէ ուսումնասիրություն քաղաքական մակույթի վերաբերյալ արված չէ 3:
Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայիս քաղաքական մշակույթի
ձևավորման և զարգացման վրա զգալի նշանակություն է ունեցել 1998թ.
նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքում նախագահ վերընտրվեց Հեյդար Ալիևը, ով 1969թ. ի վեր, դառնալով Ադրբեջանի Կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ, գրեթե առանց դադարի, կառավարում էր երկիրը, իսկ 1995թ. ընդունված Սահմանադրությունը վերջինիս օժտել էր դատական, օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորություններով։
2002 և 2003թթ. գնալով ակնհայտ էր դառնում, որ Հեյդար Ալիևը պատրաստվում է շարունակել իր նախագահությունը, իսկ շատերն էլ համոզված էին, որ Հեյդար Ալիևը, առողջական խնդիրների հետ կապված, ցանկանում է իշխանությունը «փոխանցել» որդուն՝ վարչապետ Իլհամ Ալիևին։ Դա էր վկայում նաև 2002 թվին արված սահմանադրական փոփոEuropa Publications Limited (1998)։ Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States։
Routledge։ էջ 154։ «Elections & Appointments – Human Rights Council»։ United Nations։ «Azerbaijan:
Membership of international groupings/ organisations»։ British Foreign & Commonwealth Office։ «The
non-alignedengagement»։ The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2011/05/24/ the-nonaligned-engagement.html,
2 «Azerbaijan: Membership of international groupings/organisations»։ British Foreign &
Commonwealth Office։
3 Мамедов Ф. Культурология. Баку, 2002. С. 7-14.
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խությունը, որի համաձայն նախագահի հրաժարականի կամ անգործունակ դառնալու դեպքում նախագահի լիազորությունները անցնում են
վարչապետին։ 2003թ. Ադրբեջանում անցկացվեցին նախագահական
ընտրություններ, որտեղ ինչպես ենթադրվում էր, հաղթանակ տարավ
վարչապես Իլհամ Ալիևը։
Հեյդար Ալիևը հատուկ ավանդ ունի ադրբեջանական ներկայիս քաղաքական մշակույթի ձևավորման գործում. նա իր ջանքերն ուղղել էր
ադրբեջանական հասարակությունում ձևավորելու քաղաքական մշակույթ՝ հիմնված ազգային արժեքների և արևմտյան լավագույն փորձի
վրա: Ուստի, Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքական համակարգը
կարելի է բնորոշել որպես ազգայինի և արտազգայինի, արևելքի և արևմուտքի միաձուլման հետաքրքիր համադրություն:
Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական մշակույթի կարևորագույն բաղկացուցիչներից է սոցիալականացման գործընթացը: Քաղաքական սոցիալականացման վերլուծության ժամանակ կարևոր է ուշադրություն դարձնել անհատի քաղաքական հայացքների և քաղաքական
վարքագծի վրա ազդող իրադարձություններին, ինստիտուտներին և գործակալներին: Դրանք հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի` քաղաքական (քաղաքական ինստիտուտներ, քաղաքական իրադարձություններ, քաղաքական կազմակերպություններ և այլն) և ոչ քաղաքական (ընտանիք, դպրոց, աշխատանք, եկեղեցի, մշակույթ և այլն): Ըստ Ֆ. Վոսբյորնի` քաղաքական սոցիալականացման այս երկու մոդելները պետք է դիտարկել որպես փոխլրացնող երևույթներ 1: Ըստ էության, Վոսբյորնը առաջարկում է քաղաքական սոցիալականացման փոխազդող մոդելը, որտեղ
անհատի կյանքի փուլերը (մանկություն, պատանեկություն, հասուն տարիք) և սոցիալականացման գործակալները (ընտանիք, դպրոց, աշխատանք, եկեղեցի, մշակույթ, ԶԼՄ և այլն) փոխլրացնում են միմյանց և փոխգործակցում են միմյանց հետ:
Ադրբեջանի Հանրապետությունում քաղաքական մշակույթի ձևավորման և զարգացման, ինչպես նաև քաղաքական սոցիալականացման
գործընթացի վրա անմիջական ազդեցություն ունի ԱՀ քաղաքական էլիտան և նրա կայացրած որոշումները: Ադրբեջանում պետության անկախության սկզբնական շրջանում քաղաքական էլիտաները հաճախակի
էին փոփոխվում։ Առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովի նախագահությունը ընդամենը վեց ամիս տևեց, հաջորդ նախագահը՝ Աբուլֆազ Էլչիբեյը, համեմատաբար երկար նախագահեց՝ մեկ տարուց մի փոքր ավելի։
Wasburn Ph. A life Course Model of Political Socialization. Politics and Individual. 1994, Vol. 4,
M 2, p. 1- 26. 93. Almond G.Coleman James S. The Politics of Developing Areas. Princeton
University Press, NJ., 1960, p. 31. 63
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Այս նախագահների կարճաժամկետ կառավարման պատճառները հիմնականում կապված էին երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր դրության
հետ։ Այս երկու նախագահների օրոք էլ ընթանում էր պատերազմ, որը
շատ ծանր կորուստներ էր պատճառում Ադրբեջանին:
1993թ. համաժողովրդական ընտրությունների արդյունքում Հ. Ալիևը
գալիս է իշխանության գլուխ և մեծ դժվարությամբ կարողանում հանդարտեցնել քաղաքական դրությունը երկրում:
Ադրբեջանի ներկա ավտորիտար քաղաքական մշակույթը հիմնադրվեց հենց Հ. Ալիևի կողմից, ով, փաստորեն, Ադրբեջանը ղեկավարել
է երկու անգամ` ԽՍՀՄ ժամանակշրջանում (1969-1982 թթ.), ապա անկախության շրջանում՝ 1993-2003թթ.։ Հ. Ալիևը ակտիվորեն <<առաջ էր տանում>> որդուն՝ Իլհամ Ալիևին․ 1994թ. նա նշանակվում է <<SOCAR>>
նավթային ընկերության առաջին փոխնախագահ։ 1995 և 2000թթ., վայելելով հոր հեղինակությունը, Իլհամ Ալիևը ընտրվեց Ադրբեջանի Մելլի Մեջլիսի պատգամավոր1: 1999 թ. Իլհամ Ալիևը ընտրվում է իշխող կուսակցության նախագահի տեղակալ 2: 2003թ. օգոստոսին, քանի որ Հեյդար Ալիևի առողջական վիճակը ծանր էր, վերջինիս հորդորով Ադրբեջանի Պառլամենտը երկրի վարչապետ նշանակեց Իլհամ Ալիևին: Այս քայլը ամենևին պատահական չէր, քանզի 2002թ. Հեյդար Ալիևը ձեռնարկել էր սահմանադրական փոփոխություններ: 2003թ. հոկտեմբերի 15-ին մեծաթիվ
ընտրախախտումների գնով Իլհամ Ալիևը դառնում է Ադրբեջանի նախագահ: Ալիև կրտսերը, շարունակելով հոր ավտորիտար քաղաքականությունը, սկսում է խթանել վերջինիս անձի պաշտամունքը: Հեյդար Ալիևը
սկսվում է ներկայացվել իբրև անկախ Ադրբեջանի հիմնադիր, իսկ նրա
գործերն այդ երկրում անքննելի են համարվում: Շատ հաճախ Ադրբեջանի անկախության շրջանի ժամանակագրությանը անդրադառնալիս պետական քարոզչամեքենան փորձում է մոռացնել տալ Ադրբեջանի առաջին երկու նախագահների կառավարման տարիները: 1993թ. Հ. Ալիևի վերադարձի օրը Բաքու նշվում է որպես պաշտոնական տոն՝ «Ազգային
փրկության օր» 3:
Ի. Ալիևի նախագահության շրջանում առավել ամրապնդվեց նրա
հոր կողմից ստեղծված քաղաքական մշակույթի և սոցիալականացման
համակարգը, կառավարման և ֆիանանսատնտեսական լծակներն առավել կենտրոնացվեցին, սաստկացան ընդդիմադիրների ու այլախոհների
103103 Տե՛ս Президент Азербайджана Гейдар Алиев пошел путем Бориса Ельцина и
назначил преемника своего сына Ильхама, https://www.kommers ant.ru/doc/402862
2 104104 Տե՛ս Президент Азербайджана Гейдар Алиев пошел путем Бориса Ельцина и
назначил преемника своего сына Ильхама, https://www.kommer sant.ru/doc/402862
3 Բացի այդ Մայիսի 10-ը Հ. Ալիևի ծննդյան օրն է:
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բռնաճնշումներն ու ձերբակալությունները, համատարած դարձան մարդու հիմնարար իրավունքի կոպտագույն խախտումները։
ԱՀ ավտոկրատական/ավտորիտար ու կոռումպացված քաղաքատնտեսական համակարգի հիմքը կլանաօլիգարխիկ «էլիտան» է։ Կլանները
միմյանց հետ շաղկապված են ընտանեկան կապերով, պետական/հասարական և տնտեսական հարաբերություններով և մշտապես գտնվում են
մրցակցության մեջ։ Երկրի քաղաքական և տնտեսական լծակները և ազդեցության գոտիները բաժանված են մոտ 10 խոշոր ընտանեկան/տարածաշրջանային և օլիգարխիկ կլանների միջև, որոնցից ամենախոշորն ու
ազդեցիկն, իհարկե, Ալիևների ընտանիքն է կամ «նախիջևանցիների»
(Naxçıvanlı) կլանը։
ԱՀ քաղաքական սոցիալականացման վրա բացասաբար էր ազդում
հատկապես քաղաքական բռնաճնշումների քաղաքականությունը: Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից բռնաճնշումների էին ենթարկվում
մասնավորապես հետևյալ թիրախային խմբերը՝ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, անկախ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ՝ պայքարելով հանուն ազատության, մարդու իրավունքների, խաղաղության ու արդարության, իշխող էլիտայի իրավախախտումների դեմ պայքարող անհատներ, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ: Նրանց նկատմամբ ԱՀ դատական մարմինների կողմից գրեթե միշտ
կայացվել են շինծու մեղադրանքների հիման վրա դատավճիռներ։ Մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերն ավելի հաճախակի են դարձել և առավել համակարգված բնույթ են ստացել Ի. Ալիևի իշխանության
տարիներին։ Այն հիմնականում պայմանավորված է Ադրբեջանում ձևավորվող (Արևմուտքի և իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունների աջացկությունը վայելող) հասարակական կազմակերպությունների ու անկախ լրագրողների գործունեությամբ և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, ինչը դժվարացրել է իշխանություների
կողմից մարդու իրավունքների խախտումների միջադեպերն անձայն
փակելու քաղաքականությունը:
ԶԼՄ-ները 1, որոնք քաղաքական սոցիալականացման կարևորագույն դերակատարներն են, շարունակում են մնալ իշխանությունների
խիստ վերահսկողության ներքո: Անկախ լրագրողները ենթարկվում են
հետապնդումների և բռնաճնշումների: Մի շարք ՀԿ-ներ չեն կարողանում
վերսկսել իրենց աշխատանքը ակտիվների սառեցումից և անդամների
նկատմամբ իրականացված ոտնձգություններից հետո: Ոստիկանությունը շարունակում է կոպիտ և անհամաչափ ուժ կիրառել խաղաղ ցուցաԻ. Ալիևը արտահերթ ընտրություններ է անցկացնում, http://newsbook.am /?p=116826
&l=am 85
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րարների նկատմամբ: Իրավապահ մարմիններն անպատժելիորեն շարունակում են խոշտանգումներ իրականացանել ձերբակալվածների նկատմամբ:
Ներկա ադրբեջանական պետության վարած քաղաքականության
առանձնահատկություններից մեկը հասարակական գիտակցության մեջ
«թշնամի հայի» կերպարի ձևավորումը և պահպանումն է։ Տարբեր հասարակություններում ուրիշի նկատմամբ թշնամությունը համարվում էր
բնական վիճակ, իսկ պատերազմը՝ խաղաղության պայմանավորվածության բացակայության պարագայում այլ խմբերի հետ հարաբերման միակ
ձևը 1։ Վաճառականության և միջազգային հարաբերությունների նոր ձևերի զարգացման հետ առաջ են գալիս թշնամու կերպարի առավել բարդ
ձևակերպումներ։ Ազգային և դասակարգային գաղափարախոսությունների ձևավորման արդյունքում ձևավորվում է «ազգի թշնամի» եզրույթը՝ որպես ազգային նույնականացման և զանգվածային համախմբման մեթոդ։
Յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ինքնության ձևավորման հիմքում
ընկած են երկու խումբ գործոններ. առաջինը` կողմնորոշումներն, արժեքները, նորմերն են, որոնց շուրջ հասարակությունը համախմբվում է,
երկրորդը`«ուրիշի» կերպարը:
Հ. Մարկուզեն գտնում է, որ թշնամու կերպարն իրականացնում է
մոբիլիզացիոն գործառույթ, ինչը նպաստում է հասարակության վերահսկելիությանը. «Թշնամու դեմ մոբիլիզացիան գործում է որպես արտադրողականության և աշխատանքային զբաղվածության խթան՝ այդ միջոցով
ապահովելով կյանքի բարձր մակարդակը։ Այս ամենը նպաստում է վերահսկողությանը, այդ կայունությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում,
քանի որ չի դիպչում կոնֆլիկտի հիմքերին»2։ Կոնֆլիկտի առկայության
պայմաններում թշնամու կերպարը դեհումանիզացվում է, վերածվում է
ոչնչի, որն իրավունք չունի ապրել։ Այս ամենի արդյունքում լեգիտիմացվում է բռնությունը թշնամու նկատմամբ։
Ընդհանրացնելով վերը նշված տեսական մոտեցումները՝ տեսնում
ենք, որ ԶԼՄ-ներում ձևավորվող թշնամու կերպարն իրականացնում է
ինքնության պահպանման, մոբիլիզացիայի, վերահսկողության գործառույթներ, մինչդեռ հարցն այն է, թե փաստացի ոչ պատերազմական իրավիճակում ինչին են այս գործառույթները ծառայեցվում։ Ադրբեջանական
մեդիա-տեքստերի որակական ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ադրբեջանական իշխանությունն, անընդհատ մեդիայում
հղում կատարելով թշնամի հային, տագնապի ու լարվածության մթնոլորտում է պահում ադրբեջանական հասարակությանը՝ այն դարձնելով ա1
2

Зиммель Г., Избранное, пер. с нем. в 2 томах, т. 2, Созерцание жизни, М., 1996.
Герберт Маркузе, «Одномерный человек», գրքի էլեկտրոնային տարբերակ, էջ 32։
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ռավել վերահսկելի։ Այս ամենն ամրապնդելու համար մեդիա-տեքստերում հակադրության մեջ են դրվում հայերն ու ադրբեջանցիները։ Հայերը,
ի տարբերություն ադրբեջանցիների, հանդես են գալիս որպես հնարավոր
բոլոր բացասական հատկանիշների կրողները։ Բացառվում է որևէ ընդհանրություն հայի և ադրբեջանցիների միջև, իսկ սա կարող է հանգեցնել
քսենոֆոբիայի ու տարածաշրջանում ընդհանուր համակեցության անհնարինության, ինչը պայթյունավտանգ է երկու երկրների համար։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հիմնական գործառույթը հայի «անմարդկային էությունը» և «հանցավոր պլանները» դիմակազերծելն է։ Արդյունքում, հայի նկատմամբ իրագործված յուրաքանչյուր
բացասական գործողություն, նույնիսկ ֆիզիկական հալածանքները արդարացվում են։ Ադրբեջանական մեդիայում «թշնամի հայը», մի կողմից
ներկայացվում է որպես թույլ, անզոր, որին հեշտությամբ ցանկության
դեպքում կարելի է վերացնել, միևնույն ժամանակ մյուս կողմից խոսվում
է ահաբեկիչ, ադրբեջանցիների նկատմամբ «դարերով տարբեր բռնություններ իրականացնող հայի» մասին։ Ադրբեջանական քարոզչության ոչ
տրամաբանվածությանն ու իռացիոնալության դրսևորումներին անդրադարձել են նաև հայ հետազոտողները։ Օրինակ, հ.գ.թ. Ս.Մանուսյանը
նշում է տեղեկատվական նյութերում առկա ավելորդ հուզականության,
իմպուլսիվության, հայերի ենթադրվող խոցելի կողմերի ներկայացումը
քարոզողի ինքնաներկայացման հետ յուրովի սերտաճած լինելու մասին 1։
ԶԼՄ-ում թշնամի հայի կերպարը ստանում է հետևյալ բացասական
բնութագրիչները՝ «фашисты, террористы, бандиты, убийцы, головорезы,
варвары, националисты, дезертиры, шовинисты, агрессоры, захватчики,
преступники, оккупанты, палачи, лжеци, нелюди, вероломные соседи։»
Հայի կերպարի չեզոք երանգավորմամբ բնութագրիչներ հանդիպում են
հազվադեպ, երբեմն՝ զուտ լրատվական հոդվածներում, իսկ դրական
բնութագրիչներն իսպառ բացակայում են։ Հասարակության վրա թշնամու
կերպարի բացասական ազդեցությունները երևում են հոդվածներն ընթերցողների առցանց մեկնաբանություններից։ Դրանցում կարելի է հանդիպել այսպիսի ձևակերպումների՝ «Вот негодяи, вот подонки», «Когда ж
армяне получат по заслугам за все, что сделали с нами», «Армяшек»,
«Армянгутанг», «шакалы», առկա են նաև կրոնական հիմքով մեկնաբանություններ. «...армяне оскверняли память 12 Апостолов Иисуса Христа.

Սոնա Մանուսյան, «Ադրբեջանի հակահայ քարոզչության յուրահատուկ դրությունը»,
Գլոբուս «Ազգային անվտանգություն», թիվ 5, 2010, http://norava nk.am/arm/articles/detail
.php?ELEMENT_ID=5055&sphrase_id=46246
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Уничтожив армян, защищаем и святость памяти Апостолов» 1։ Այս ամենը
վկայում է նրա մասին, որ որքան ավելի հաճախ է ադրբեջանական հասարակությունը տարբեր աղբյուրներից հաղորդվող նույնատիպ քարոզչական տեղեկատվություն ստանում, այնքան ավելի մեծանում է վտանգը,
որ ժամանակի ընթացքում կկորցնի քննադատաբար վերաբերվելու ունակությունը և, վերջիվերջո, դրանք կսկսեն ընկալվել որպես անվիճելի
փաստեր։ Իրավիճակն առավել սրում է անձնական շփումների բացակայությունը, ինչը հնարավորություն կտար երկու հասարակությունների
անդամներին սեփական փորձով ճանաչել միմյանց։ Ադրբեջանական հասարակությունում ամրապնդելու համար հակահայկական տրամադրվածություններն՝ ԶԼՄ-ում շարունակաբար նկարագրվում են հայերի կողմից
իրականացված թվացյալ բռնությունները 2։
Հասարակության գիտակցության մեջ հայատյացությունն ամրապնդելու նպատակով ադրբեջանական մամուլի շահարկման առարկա են
դառնում Հայաստանում գաղափարականացված հասկացությունները։
Դրանք օգտագործվում են համատեքստից կտրված, իմաստափոխված
տարբերակով։ Օրինակ, «ծովից ծով Հայաստան» պատմական հասկացությունը ներկայացվում է ժամանակակից համատեքստում, որպես
«սպառնալիք» Ադրբեջանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների
տարածքային ամբողջականությանը։ Այս համատեքստում ներկայացվում
է նաև ԼՂՀ կոնֆլիկտը՝ որպես «ծովից ծով Հայաստան» ստեղծելուն ուղղված քայլերից մեկը. «...начатые в 1988 году под лозунгом "Армения от
моря до моря", привели к разрушению азербайджанских городов и сел в
Нагорном Карабахе, изгнанию сотен тысяч азербайджанцев со своих
исторических земель...» 3 ։
Ադրբեջանական մեդիայի հակահայկական պրոպագանդան նաև
ներքին խնդիրները երկրորդ պլան մղելու նպատակ ունի. սպառնացող
այս իրավիճակում Ադրբեջանի ներքին խնդիրները նման կերպ կոծկվում
են, տպավորություն է ստեղծվում, թե ադրբեջանական հասարակությունը
չունի ոչ մի այլ խնդիր արտաքին վտանգից բացի։
Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ Ադրբեջանում ներկայիս ավտորիտար քաղաքական մշակույթը հաստատվել է Հեյդար Ալիևի օրոք և
ավելի խորացել Իլհամ Ալիևի նախագահության տարիներին. ԱդրբեջաՆման մեկնաբանություններ հաճախ կարելի է հանդիպել ԼՂՀ սահմանում տեղի ունեցող
դեպքերի լուսաբանումների տակ, օրինակ՝ «Бои в Карабахе. Армянские ВС несут большие
потери», http://news.day.az/politics/ 573044.html
2 «Мартовский геноцид азербайджанцев. Как это было», http//news.day.az/ politics/323998
.html
3 «Великая Армения» - рецепт национального самоубийства http://1news.az/ authors/oped/
20150403012200777.html
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նին չեն հուզում ո՛չ միջազգային կազմակերպությունների, ո՛չ առաջադեմ
հանրության քննադատությունները։
Կարող ենք նաև փաստել, ելնելով վերոնշյալիից, որ թշնամի հայի
կերպարի ձևավորմանն ուղղված ադրբեջանական ագրեսիվ քարոզչությունը վտանգավոր է նաև սեփական հասարակության վրա բացասական
ազդեցությամբ, մյուս կողմից՝ այն անհնարին է դարձնում Ադրբեջանի և
Հայաստանի ընդհանուր տարածաշրջանում համագոյակցության գաղափարը և բացառում փոխհամագործակցությունը:
Ներկայումս Ադրբեջանի Հանրապետության ներքաղաքական
խնդիրները վկայում են, որ ԱՀ պետական կարգի առջև ծառացած են բազում մարտահրավերներ, որոնց համարժեք պատասխանելու և դրանք
հաղթահարելու համար Ադրբեջանի կառավարման համակարգը հարկավոր է արդիականացնել՝ ժողովրդավարական արժեքներին և սկզբուքներին համապատասխան:
Мартин
Агаджанян, Особенности
политической
культуры
Азербайджана в контексте формирование образ врага - В данной работе
представлены тенденции развития политической культуры Азербайджанской Республики за последние три десятилетия, особое внимание
уделено шагам, предпринятым для формирования образа врага в азербайджанском обществе. Политическая культура является неотъемлемой основой нормального функционирования каждого государства; Развивающаяся
политическая культура в Азербайджане становится все более решающим
фактором в формировании имиджа Азербайджана, влияя на функционирование политической системы этого государства и его основных
институтов, процесс принятия политических решений, а также восприятие
политических событий различными слоями населения. Предпринята
попытка представить образ армянского врага, сформировавшегося в
Азербайджане, а также аргументы в его пользу.
Martin Aghajanyan, Features of the Political Culture of Azerbaijan in the
Context of the Formation of the Image of the Enemy - This paper presents the
trends of development of the political culture of the Republic of Azerbaijan
over the past three decades, mainly focusing on the steps taken to form the
image of the enemy in Azerbaijani society. Political culture is an integral basis
for the normal functioning of each state; The developing political culture in
Azerbaijan is becoming an increasingly decisive factor in shaping the image of
Azerbaijan, influencing the functioning of the political system of this state and
its main institutions, the process of making political decisions, as well as the
104

ՄԱՐՏԻՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

perception of political events by various segments of the population. An attempt
has been made to present the image of the Armenian enemy that has formed in
Azerbaijan, as well as arguments in favor of this.

105

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 1
ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ, ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Բանալի բառեր - ազգային հարստություն, ազգային արժեհամակարգ,
տնտեսական աճ, գործոնային վերլուծություն, տնտեսական բարեկեցություն, սահմանադրականություն:
Հայ ժողովուրդը միշտ էլ աշխարհին ներկայացել է իր ստեղծարար
կարողություններով, ձեռներեցական արհեստավարժությամբ, հաջողակ
գործարարի համբավով: Սակայն, ի հակառակ դրան, մոնո էթնիկ կազմով
Հայաստանը, որտեղ բնակչության 98%-ը հայեր են, անկախացումից ի
վեր չի կարողանում տնտեսական առաջընթաց դրսևորել, և այն էլ դեպքում, երբ հայերը իրենց հայրենիքից դուրս հաջողակ ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում: Նման իրավիճակը պատճառաբանվում է երկրում չհայտարարված պատերազմով, տնտեսական շրջափակումով, խորհրդային կայսրության շուկաների կորստով ու տասնամյակների ընթացքում ձևավորված նախկին գործարար կապերի խզումով: Սակայն, դրան զուգահեռ, ոչ միշտ է հաշվի առնվում հայերի ազգային արժեհամակարգի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության զարգացման
վրա, որը մեր կարծիքով բավական ազդեցիկ գործոն է և որոշ դեպքերում
անգամ խոչընդոտ` երկրի տնտեսական բարգավաճման ճանապարհին:
Հոդվածում քննարկվում է Հայաստանի տնտեսության հնարավրոր զարգացումների վրա ազգային արժեհամակարգի ազդեցության վարկածը:

Ինչն է խանգարում մեր տնտեսական հզորացմանը

Դասական տնտեսագիտությունը ազգերի սոցիալ-տնտեսական
զարգացումը հիմնականում փոխկապակցում է երկրի աշխարհագրական
նպաստավոր դիրքով, օգտակար հանածոների առկայության, կուտակված ֆիզիկական և ֆինանսական ակտիվների, ձևավորված մարդկային
կապիտալի գործոնների հետ: Եվ համոզմունք է հայտնվում, որ ազգերի
բարգավաճումը եթե նախորդ դարաշրջաններում պայմանավորվում էր
Սույն բավական արժեքավոր և հիմնավորված հայեցակարգերով հոդվածը տպագրում
ենք ոչ միայն գիտական արժեքի, այլև քննարկման ակնկալիքով, պատրաստ հանդեսի
էջերում տեղ հատկացնել նրան առնչվող վերլուծությունների/խմբ./:

1

106

ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ, ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

տնօրինվող տնտեսական ռեսուրսների պաշարով, ապա ներկայումս այս
հարցում որոշիչ դերակատարում է ձեռք բերում կուտակված մարդկային
կապիտալը: 1Իսկ կուտակված մարդկային կապիտալի առումով Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստավոր դիրքեր է գրավում իր ազգային
հարստությունը ներկայացման համատեքստում (տես աղյուսակ 1):
Տնտեսագիտոթյան պրակտիկայում մշակված և ներկայումս կիրառվում են մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, որոնց մի մասով չափվում է
երկրի տնտեսական զարգացման աճը (համախառն ազգային արդյունք,
համախառան ներքին արդյունք, ազգային զուտ եկամուտ և այլն), իսկ
մյուս մասով` պետության ազային հարստությունը: Ընդ որում, առավել
գործածական են տնտեսական աճը արձանագրող ցուցանիշները, որոնք
շարունակաբար ներկայացվում են վիճակագարական հաշվետվություններում: Իսկ ազգային հարստության ցուցանիշը գործնականում իր լայն
կիրառումը չի գտնում, որն էլ որոշակիորեն քողարկում է երկրի տնտեսական առաջընթացի իրական պատկերը: 2
Այսպես, եթե հետևելու լինենք վիճակագրությանը, ապա նորանկախ
Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր տարիներին, բացառությամբ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակահատվածի, արձանագրվել է տնտեսական աճ, սակայն դրան զուգահեռ,
դեռևս երկրում այդպես էլ չի գրանցվել ազգաբնակչության տնտեսական
բարեկեցոււթյան վերելք, առավել ևս, ազգային հարստության արժեքային
շրջանակի ընդլայնում: Ավելին, երկիրը շարունակաբար մեծացնում է իր
արտաքին տնտեսական պարտքը, կրելով աղքատության մակարդակի
ծանր բեռը (շուրջ 25%), չի դադարում արտագաղթը, այդպես էլ տեղ չեն
հասնում արտաքին նեդրումները, և արդյունքում տեղի չի ունենում ազգային հարստության աճ:
Առկա վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանում բնակչության միգրացիոն հաշվեկշիռը տարիներ շարունակ բացասական է: Անկախության տարիների ընթացքում, բացառությամբ 2004-2006 թթ., տարեկան կտրվածքով հանրապետությունից մեկնողների նկատմամբ վերադարձողների թիվն ավելի փոքր է եղել, իսկ 2010 թ. սկսած, ամեն տարի
երկիրը լքել է միջինը 43 հազար մարդ: Ընդհանուր առմամբ, 1992-1997 թթ.
երկիրը լքել է 586800 մարդ, 1998-2007 թթ.` 129300 մարդ, իսկ 2008 թ.-ից

Acemoglu D. and Robinson J., Persistence of Power, Elites and Institutions, American Economic
Review, 98 (1), 2009, pp. 121-124.
2 Долятовский В. А. Кросс- культурный менеджмент – инструмент организации кросс
культурного взаимодействия, //Экономические науки, https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnyy-menedzhment-instrument-or ganizatsii-kross-kulturnogo-vzaimodeystviya
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մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը` 307600 մարդ: Անկախացումից ի վեր
ավելի քան մեկ միլիոն ՀՀ քաղաքացի դարձել է էմիգրանտ: 1
Եվ ինչպես է ստացվում, որ հայրենիքից դուրս, օտարության մեջ,
հայ գործարարները կարողանում է հասնել տնտեսական լուրջ հաջողությունների, իսկ Հայաստանում դժվարանում են տնտեսական ակտիվություն դրսևորել և հաջողել: Եվ դա է պատճառը, որ միջազգային ասպարեզում հայկական ազդեցության տարածումը մեզանում, որպես կանոն, ընկալվում է ընդամենը հայազգի գործարարների նշանակալից ձեռքբերումներ, և գրեթե չի դիտարկվում Հայաստանի հանրության ենթատեքստում:

Մարդկային կապիտալ

15451

12702

27329

-2588

100.0

29.2

24.0

51.7

-4.9

85341

20061

45935

11961

7384

100.0

23.5

53.8

14.0

8.7

44327

20415

7344

21251

-4682

100.0

46.1

16.6

47.9

-10.6

Բնակչության թվա
քանակ

Բնական կապիտալ

ա-

Արտադրված կապիտալ

52894

Զուտ արտաքին
կըիվներ

Ազգային հարստություն

Վրաստան

Ադրբեջան

Հայաստան

Երկրներ

Աղյուսակ 1 2 Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ԱՄՆ դոլարով գնահատված ազգային հարստության բաղադրիչների մեծությունը և կառուցվածքը (2014թ. տվյալներով)

3006154

9535079

3727000

Մարզպանյան Հ., Մարկոսյան Ռ, Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի
վերատադրությունը, ԵՊՀ հրատարակչությություն, 2016թ., էջ 8
2 Մարկոսյան Ա., , Մաթևոսյան Է., Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսական
ներուժը, “21-րդ դար”, թիվ 4, 2018 թ., էջ 52
1
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Այս առումով, մասնագիտական գրականությունում կարծիք է հայտնվում, որ …չնայած վաղ շրջանի պետական ավանդույթներին և հարուստ
մշակութային ժառանգությանը` նորանկախ Հայաստանում առկա է աշխարհի ուժեղների հետ մրցելու անկարողության կամ աշխարհաքաղաքական շահերի օբյեկտ լինելու որոշակի գիտակցություն, ինչը հատուկ է հիմնականում գաղութատիրության համը ճաշակած երկրներին և հատկապես
Մերձավոր Արևելքին: Այս մտածողության հիմքում դրված է հետևյալ մոտեցումը. «Գերտերությունները իշխում են մեզ և ամեն ինչ կախված է նրանցից» 1:
Ավելին, չվստահելով հայրենքին, ազգային կապիտալը շարունակաբար փախուստի է դիմում Հայաստանի Հանրապետությունից: Ըստ վերլուծաբանների, այն չի կարողանում իրեն անվտանգ զգալ հայերինքում
օրենքների անկատարության, դատական համակարգի ոչ անկախության,
որոշ առումներով` նաև բիզնեսի անպաշտպանվածության պատճառով: 2
Սակայն մեր կարծիքով, ի լրումն վերը թվարկած գործոնների, Հայաստանի տնտեսական բարգավաճման ճանապարհին լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ձևավորված ազգային արժեհամակարգը, որը պարզապես հայերին զրկում է հայրենանվեր տնտեսական գործունեություն ծավալելու
հնարավորությունից:

Ինչպես է բնորոշվում հայրենանվեր տնտեսավարումը

Տեսության մեջ գործածական չի համարվում “հայրենանվեր տնտեսվարում” եզրույթը, սակայն ընդհանուր գծերով, այն կարելի է բնութագրել
որպես տնտեսական գործընթաց, թիրախավորված հայրենիքի տնտեսության զարգացմանը: Գործնականում, որպես այդ գործընթացի մասնավոր դրսևորումներ կարող են ներկայանալ ազգաբնակչության կողմից
շուկայից հայրենական արտադրության ապրանքատեսակների ձեռքբերումների ձգտումը և օտարերկրյա արտադրանքի մերժումը, հայրենական ներդրողներին պետության կողմից արտոնությունների տրամադրումը, խոշոր գործարարների կողմից տնտեսության զարգացմանը միտված
համազգային հիմնադրամներին տուրքերի վճարումները և այլն: Սակայն, մեր կարծիքով, հայրենանվեր տնտեսավարման առանցքային բաղադրիչը հանրության կողմից համազգային շահի գիտակցումն է և նվիրաբար դրան սպասակումը: Այս դեպքում արդեն, յուրաքանչանչյուր քաղաքացու ենթագիտակցության մեջ, անձնային շահից զատ, արմատա1
Սողոմոնյան Վ., Հայկական ինքնությունն ու եվրապական արժեհամակարգը,
//http://diskurs.am/2013/08/109/
2 Խաչատրյան Ն., Կապիտալի փախուստի պատմական ընթացքը և կանխարգելման
ուղիները ՀՀ-ում, //Պատմություն և քաղաքականություն, #1(2), 2019. էջ 147
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վորվում է հայրենական տնտեսության շահին ծառայելը, որը հզոր և
խթանիչ գործոն է հանդիսանում սեփական հայրենիքի տնտեսական առաջընթացի ճանապարհին:
“Հայրենանվեր տնտեսվարման” համակարգային կիրառման ցայտուն օրինակը դրսևրվեց Խորհրդային Միությունում, որտեղ տնտեսական առաջընթացի շարժիչ ուժը կոմունիստական քարոզն էր, որն անմիջականորոն մեխվում էր յուրաքանչյուր քաղաքացու ենթագիտակցությունում, ստիպելով նրան ընդգծված շահախնդրություն ցուցաբերել խորհրդային կայսրության տնտեական բարգավաճման համար, երկրորդային,
անգամ որոշ տարիներին վտանգավոր համարելով մասնավոր շահը: Այս
պարագայում, նույնիսկ մասնավոր սեփականության շահախնդրության
արգելանքը և տնտեսավարման անարդյունավետ վարչահրամայական
համակարգի առկայությունը չէին խանգարում երկրի տնտեսության զարգացմանը, քանի որ տնտեսավարման գործընթացում գուցե և պարտադրված, բայց այնուամենայնիվ կոմունիստական քարոզչամեքենայի համար արդարացված և այդ արժեհամակարգին հարմարեցված, գերիշխում
էր հանրային շահերին և հայրենիքին ծառայելը, որն ի վերջո հանգեցնում
էր հայրենանվեր տնտեսվարման:
Անկախացումից ի վեր, երբ վերջապես իրականացավ պետություն
ունենալու հայերի դարավոր երազանքը, Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես էլ թափ չառավ հայրենանվեր տնտեսվարման գործընթացը:
Կատարվեց ճիշտ հակառակը: Երկրի բարգավաճմանը լծվելու փոխարեն,
հենց իր, հայ գործարարի ձեռքով, թալանվեցին տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակված, և անկախության տարիներին սեփակաշնորհված
ակտիվները, փոխանակ դրանք ի նպաստ դնելու ակտիվ գործարարության զարգացմանը: Մյուս կողմից, այդ տարիներին պետական չինովնիկները անձնային շահադիտական նկատառումներով պարզապես մսխեցին
երկիր մտնող դրամաշնորհների և օգնությունների զգալի մասը, շրջանցելով հանրային շահերն ու դրանով հայրենիքին լրջագույն տնտեսական
վնասներ պատճառելով:1 Արդյունքում, երկրում կուտակված կապիտալը
սկսեց իրեն առավել հարմարավետ զգալ արտասահմանում, և արտագաղթի տեմպեր հավաքեց:
Փոխարենը, երկիր ներթափանցեցին միջազգային վարկերի նշանակալից հոսքեր, որոնք սկսեցին ծառայել ոչ թե տնտեսական աճին, այլ ընդամենը կարճաժամկետ կտրվածքով մակրոտնտեսական կայունության
ապահովմանը, դրանով իսկ տարեց տարի ավելացնելով ՀՀ արտաքին
պետական պարտքը: Այստեղ նույնպես “հայրենանվեր տնտեսվարումը”
Կապիտալի փախուստը ահագնացող չափեր է ընդունում, https://www.1in.am/2387
610.html

1

110

ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ, ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

իր դրսևորումներով հանդես չեկավ, քանի որ, իշխանությունների կողմից
գերադասելի դարձավ ոչ թե տնտեսության զարգացման ուղղությամբ կառավարման առանձնակի ճիգերի գործադրումը, այլ ընդամենը պաշտոնավարման ընթացիկ ժամանակահատվածում արտաքին պարտքերի
հաշվին տնտեսական կայունության ապահովումը և պարտքային աճող
բեռի հաջորդիվ փոխանցումը սերունդներին, առանց մտահոգվելու, որ
այդ բեռը լուրջ խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ տնտեության հետագա
բարգավաճման ճանապարհին:
“Հայրենանվեր տնտեսվարման” պակասը դրսևորվել է նաև կազմակերպությունների և անհատ տնտեսվարողների կողմից իրենց հարկային
պարտավորությունների կատարման վարքագծում: Բնականաբար, անձնային կամ մասնավոր շահերը բոլոր երկրներում և բոլոր ժամանակներում առաջացնում են մեծ կամ փոքր չափերով հարկային պարտավորություններից շրջանցումներ: Սակայն, տնտեսապես զարգացած երկրներում ազգաբնակչության կամ գործարարների կողմից գիտակցորեն, և անգամ հոժարակամ են հարկեր վճարվում` բումերանգի էֆեկտով սոցիալական ու տնտեսական աջակցության սպասելիքներ ունենալով պետությունից: Հայաստանյան իրականությունում, հարկերը հիմնականում դժկամությամբ են վճարվում, քանի որ պետության կողմից մասնավոր կամ
անձնային շահերի սպասարկումները բավարար մակարդակի չեն, որն էլ
հանգեցնում է հարկերի վերաբաշխման, խթանման և հարկագանձման
արդարության խաթարումների: Ավելին, երկրում քաղաքացիական հասարակության զարգացվածության ցածր աստիճանը հանգեցնում է նրան,
որ հանրությունը գրեթե անտարբեր է, թե ինչպես են ծախսվում բյուջեի
ռեսուրսները և հանրային վերահսկողությունը բյուջետային ծախսերի
վրա այս դեպքում գրեթե ձևական բնույթ է կրում, և չի գործում հասարակական շահախնդրությունը բյուջետային ծախսերի նկատմամբ:
Նյուս կողմից, “նորին մեծության առավելագույն շահույթի” ստացման ձգտումները հայ գործարարներին ավելի է հեռացնում “հայրենանվեր տնտեսվարումից”: Մեր իրականությունում գոնե այսօր առավել արդիական պետք է համարել, «Չպետք է ներմուծել այն, ինչը հնարավոր է
երկրի ներսում արտադրել» կարգախոսը, որը ներկայումս հիմնականում
շրջանցում է հայազգի ձեռներցների գործունեությունը: Ունենալով խոշոր
դրամագլուխներ, նրանք իրենց գործունեությունը առավելապես ուղղորդում են շուկայական լայն պահանջարկ վայելող ապրանքների ներմուծմանը, քան հայրենիքում դրանց արտադրմանը, քանի որ վերջինս նվազ
շահութաբեր է: 1 Դրանով իսկ, ազգային կապիտալը սպասարկում է
1 Թավշյա հեղափոխությունը և կապիտալի փախուստը. https://www.aravot. am/2018/09/ 19/
981457/
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օտարների տնտեսական շահերին և չի ծառայում հայրենիքի տնտեսական իրական հատվածի զարգացմանը և երկրի ազգային հարստության
ձևավորմանը:

Որոնք են ազգային արժեհամակարգի ռիսկային բաղադրիչները

Ազգային արժեհամակարգը որոշիչ դերակատարում ունի երկրի
տնտեսական բարգավաճման գործընթացում: Տնտեսագետները անգամ
փորձ են անում չափելի դարձնել երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ազգերի արժեհամակարգերի փոխկապակցվածությունները,
նպատակ ունենալով վերհանելու տնտեսական աճի վրա ազգային կարծարատիպերի գործոնային ազդեցությունը: 1 Այս առումով, մեր կողմից
կարևորվում է հայ ժողովորդի ազգային արժեհամակարգի ազդեցության
մեկնաբանումը երկրի տնտեսական զարգացումների վրա:
Ընդհանուր բնորոշումներով, ազգային արժեհամակարգը ներկայանում է որպես կոնկրետ էթնո խմբին հատուկ կարծրատիպերի համախումբ, որում փոխներգործության մեջ են գտնվում ազգին հատուկ մշակութային, հոգևոր և առանձնահատուկ վարքագծային դրսևորման սովորույթներ ու նորմեր: Այս առումով, հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովորդը ժառանգաբար կուտակել է արժեհամակարգային
մի շարք բաղադրիչներ, որոնք կարող են իրենց թե՛ դրական, և թե՛ բացասական ազդեցությունը թողնել երկրի ազգային հարստության ձևավորման վրա, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, ստեղծարարությունը,
մրցունակ ձեռնարկատիրության կողմնորոշիչների արագ ընկալումը,
կամ, դրա հետ մեկտեղ, կորպորատիվ տնտեսական շահախնդրության
չընկալումը, ձեռնարկատիրական կոլեկտիվիզմի բացակայությունը, պետականամետ տնտեսավարման անհրաժեշտության չգիտակցումը և այլն:

Долятовский В. А. Кросс - культурный менеджмент – инструмент организации кросс
культурного взаимодействия, //Экономические науки, https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnyy-menedzhment-instrument-organizatsii-kross-kulturnogo-vzaimodeystviya
1
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Գծապատկեր 1 Ազգային հարստության վրա էթնիկ արժեհամակարգի
րի ազդեցության արտապատկերումը 1

գործոննե-

Այսպես, եթե երկրի ազգային հարստությունը արտապատկերվի
շրջանագծի տեսքով, ապա նրա տրամագիծը (d) կներկայացվի որպես ազգային հարստության ձևավորման գործոնների ներազդման չափայնության միջոց, և բնականաբար, որքան կմեծանա d-ն, այնքան կընդլայնվի
ազգային հարստության աճի հնարավորությունների շրջանակը: Վերլուծաբանները տնտեսագիտական տեսանկյունից արդեն իսկ կարևորվում
են, թե ինչ բաղադրիչներով է հանդես գալիս հայ ժողովրդի ազգային
հարստության ձևավորման վրա ազդող գործոնների համախումբը, հաշվի
առնելով երկրի աշխարհագրկան դիրքը, զարգացման պատմական ընթացքը, միջազգային շուկաներում մրցակցային հնարավորությունները,
սակայն այդ համատեքստում գրեթե չի քննարկվում ազգային արժեհամակարգը, փոխարենը առաջ են քաշվում մի շարք հարցադրումներ: 2
Ի՞նչ բնույթ ունի փոխադարձ կապը քաղաքական, տնտեսական և,
այսպես կոչված, «անտեսանելի» ինստիտուտների միջև, և ինչպե՞ս պետք
է դա հաշվի առնել մեր ապագայի մասին խոսելիս: Հասարակական կառույցների և ինստիտուտների հարաբերություններում ինչպե՞ս ապահովել թափանցիկությունը, արժանավարության սկզբունքները, արհեստավարժությունը, բոլորի համար միասնական կանոնները: Որո՞նք են այն
ներքին խթանները, որոնք կարող են մոբիլիզացնել ազգը և հնարավոր
դարձնել պատմական բեկումը: Կկարողանա՞նք արդյոք աշխարհաքաղաԿազմվել է հեղինակների կողմից:
Վարդանյան Ռ., Ալեքյան Ն., Ճամփաբաժանում: Ինչպես կարող է փոքր ժողովուրդը
դառնալ համաշխարհային ցանցի ազգ, 2018 թ., էջ 129
1
2
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քական օբյեկտից վերածվել լիիրավ սուբյեկտի, թե՞ որպես զարգացման
կողմնորոշիչներ կգերադասենք մեկուսացումն ու հարմարվողականությունը:
Մեր կողմից, որպես ազգային հարստության ձևավորման գործոնների ներազդման չափայնության ցուցանիշը (d) աաջարկվում է ներայացնել
է երկու խոշոր բաղադրիչով` սահմանադրական (m) և էթնիկ (e): Հետևաբար, ազգային հարստության ձևավորման գործոնային վերլուծության
ժամանակ նպատակահարմար ենք գտնում առաջնորդվելու d = e + m
վարկածով: Եվ եթե ընդունենք, որ երկրի ազգային հարստության ձևավորման վրա առավել մեծ ազդեցություն է գործում ազգային արժեհամակարգը, քան սահմանադրական նորմերին հետևողականությունը (e > m),
ապա ACB եռանկյունին իր (e) բարձրությամբ հանդես է գալիս որպես
տնտեսության բարգավաճման ազգային առանձնահատկությունների ներազդման տիրույթ (տես գծապատկեր 2):
Հետևաբար, որքան մեծանում է ABC եռանկայն մակերեսը, այնքան
ուժգնանում է ազգային հարստության վրա էթնիկ արժեհամակարգի գերակայությունը սահմանադրականության գործոնի նկատմամբ: Ընդ
որում, ազգային հարստության վրա էթնիկ արժեհամակարգի ազդեցության գործոնների ազդեցությունը կարող են դիտարկել և դրական, և բացասական առումներով (տես գծապատկեր 1):
C

a
e

b

A

B
m

Գծապատկեր 2 Ազգային հարստության ձևավորման վրա էթնիկ արժեհամակարգի
ազդեցության գերակայության համընդհանուր պատկերը 1

1
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Իսկ եթե ազգային հարստության ձևավորման վրա սահմանադրականության գործոնը իր գերակայությամբ հանդես գա արժեհամակարգային ազդեցության նկատմաբ (m > e), ապա կունենանք գործոնային ազդեցության արդեն նոր վերաբաշխում, որտեղ գերիշխող դիրք կգրավի սահմանադրականության տիրույթը, կփոքրանա ABC եռանկյան մակերեսը
(տես գծապատկեր 3): Եվ որքան մեծանա m/e հարաբերակցությունը,
այքնան կփոքրանա ազգային արժեհամակարգի ազդեցությունը երկրի
ազգային հարստության ձևավորման վրա: Ի վերջո, եթե e գործոնը հնարավորինս ձգտի 0-ի, ապա կարելի է արձանագրել, որ երկրի տնտեսական բարգավաճման վրա ազգային արժեհամակարգի ազդեցությունը էական չէ և այստեղ դոմինանտ դիրք է գրավում սահմանադրականության
ազդեցության գործոնը (տես գծապատկեր 4):
B

e
C

A

m

Գծապատկեր 3 Ազգային հարստության ձևավորման վրա սահմանադրականության
ազդեցության գերակայության համընդհանուր պատկերը 1

Հետևաբար, այստեղից հարց է ծագում, թե իր տնտեսական զարգացման ճանապարհին երկիրը ո՞ր դեպքում է հաջողություններ ձեռք բերում.
երբ առաջնահերթ է համարում սահմանդրականության ապահվման գործոնը, թե այն առավելապես գտնվում է ազգային արժեհամակարգի ազդեցության ներքո: Կարծում ենք, որ այս հարցի պատասխանի փնտրտուքին
պետք յուրահատուկ մոտեցում ցուցաբերել, հաշվի առնելով երկրում
ձևավորված ազգային արժեհամակագի առանձնահատկությունները: Այսպես, Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որոնք ավանդաբար սահմանդա1
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րականության նորմերի իրացման և հետևողականության միևնույն հարթության վրա էին գտնվում, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին գրեթե տնտեսապես տուժել էին հավասարապես, հետագայում
ունեցան տնտեսական զարգացվածության անհավասար ընթացք: Պարտված Գերմանիան, առավել արագ տեմպերով վերականգնվեց և շատ կարճ
ժամանակահատվածում տնտեսապես առաջատար դիրքերում հայտնվեց
նաև հենց այն պատճառով, որ մեծապես գտնվեց ազգային արժեհամակարգի դրական բաղադրիչների ազդեցության, ինչպիսիք էին գերմանական ազգի աշխատանքային կարգապահությունը, աշխատանքային
խմբերի ինքնակազմակերպվածության բարձր աստիճանը, կառավարման մասնակցային ակտիվությունը, կորպորատիվ որոշումների կայացմանը աջակցումը, տնտեսապես բարգավաճ երկիր կառուցելու ազգային
տեսլականը, ազգերի ընտանիքում արիական ցեղի գերիշխող դիրքեր
գրավելու շարունակական ձգտումը: Ազգային արժեհամակարգի հենց
այս բաղադրիչները դրականորեն ազդեցին հետպատերազմական Գերմանիայի տնտեսության արագ վերականգման և կայուն զարգացման
վրա:
B
A

C

m

Գծապատկեր 4 Ազգային հարստության ձևավորման վրա սահմանադրականության լիարժեք ազդեցությունը 1

Իսկ ինչպե՞ս կգնահատենք ազգային արժեհամակարգի ազդեցությունը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման վրա: Թվում էր թե, անկախացումից հետո տնտեսության վարչակառավարչական կառավարման համակարգի փլուզումը և շուկայական
1
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հարաբերությունների ձևավորումը, պետականությանը վերականգման
հայ ժողովորդի դարավոր երազանքի իրականացումը պետք է թափ հաղորդեին երկրի տնտեսական աճին: Սակայն այդպես չեղավ, և պատճառներից մեկը հենց ազգային արժեհամակարգի որոշ բաղադրիչների բացասական ազդեցությունն էր երկրի տնտեսական ընթացքի վրա: Հանրային
տնտեսական շահի նկատմամբ հայ գործարարի մասնավոր շահի գերակայության ավանդապաշտությունը հանգեցրեց նրան, որ սեփականաշնորհված կազմակերպությունների սեփականատերերը իրենց իսկ ձեռքով
սկսեցին կազմալուծել ձեռնարկատիրությունը և փոշիացնել ձեռք բերված
արտադրական ակտիվները, դրանք վաճառելով ու կազմաքանդելով
տնտեսությունը: 1
Դարեր շարունակ պետություն կորցրած հայ ժողովրդի արժեհամակարգի բացասական բաղադրիչներից է հանդիսանում պետականամետության համեմատաբար թույլ զգացումը, որն իր արտացոլանքն է ստանում նաև տնտեսական հարաբերություններում: Հայ գործարարի համար
մերթընդմերթ գերադասելի է դառնում սեփական երկրից կապիտալի արտահանումը և ձեռնարկատաիրություն ծավալելը արտերկրում, քանի որ
որոշ պարագաներում վերջինս կարող է առավել շահաբեր համարել:
Առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ “կապիտալը ոչ թե հայրենիք, այլ
հարմարավետություն է ճանաչում”, հայազգի գործարարները հաճախ են
իրենց նպաստը ներդնում օտար պետությունների տնտեսության զարգացմանը, շրջանցելով հայրենիքի տնտեսական շահերը: Ոչ միայն հայաստանցի գործարարների կապիտալն է հայրենիքից արտագաղթում,
այլև սփյուռքահայ հաջողած գործարարների կապիտալը գրեթե չի հայրենադրաձվում Հայաստան: Եվ հիմնական պատճառը ոչ թե երկրի ներդրումային միջավայրի գրավչության պակասն է, այլ պետականամետ
տնտեսավարման պակասը, որը արմատավորված է հայերի ազգային արժեհամակարգում:

Ինչպես են փոխկապակցվում ազգային արժեհամակարգը և ազգային հարստությունը

Ազգային եկամուտն ու բարեկեցությունը հիմնվում են երկրի ակտիվների կամ հարստության վրա, որոնց հաշվարկման հիմքում ընկած
են տարբեր մակրոտնտեսական չափիչներ: Ըստ միջազգային չափանիշների, ազգային հարստությունը ներառում է հետևյալ չորս բաղկացուցիչները. արտադրված կապիտալ, բնական կապիտալ (պաշարներ), մարդ-

1

90-ականների սեփականշնորհումն ու համատարած թալանը, https://4news. am/2019/02
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կային կապիտալ և զուտ արտաքին ակտիվներ: 1 Սակայն, դրան զուգահեռ, ազգային հարստության ցուցանիշը գործնականում իր լայն կիրառումը չի գտնում և հիմնականում կիրառվում է համախառն ներքին արդյունքը, և դրանից բխող մակրոտնտեսական այլ ցուցանիշներ (ազգային
զուտ եկամուտ, համախառն ազգային եկամուտ և այլն): Նշված ցուցանիշների հաշվարկման հիմնական թերությունն այն է, որ դրանք, որպես կանոն, բնութագրում են երկրի զարգացման տվյալ պահը՝ առանց ներկայացնելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ու
ներուժը: Այս հիմնական բացը չեզոքացնում է ազգային հարստության
ցուցանիշը, որը ժամանակի կոնկրետ պահի դրությամբ արժեքային ընդհանրացման է ենթարկրում երկրում բնական ռեսուրսների, ստեղծված
ֆիզիկական կապիտալի, մարդկային կապիտալի ու ֆինանսական ռեսուրսների կուտակումները: Մասնագետների կարծիքով, այդ ցուցանիշի
կիրառումը կարևորվում է մակրոտնտեսական կարգավորման գործընթացում, սակայն դեռևս ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը չի
հաշվարկում այդ ցուցանիշի մեծությունը: 2
Այսպես, Համաշխարհային բանկի տվյալներով բնակչության մեկ
շնչի հաշվով ազգային հարստության ցուցանիշով Հայաստանի Հանրապետությունը նախկին Խորհրդային Միության հանրապետությունների
շարքում զբաղեցնում է 10-րդ տեղը, արտադրված կապիտալի ցուցանիշով՝ 12-րդ տեղը, բնական կապիտալի ցուցանիշով՝ 10-րդ տեղը, իսկ
մարդկային կապիտալի ցուցանիշով՝ 8-րդ տեղը: Բնակչության թվաքանակի ցուցանիշով Հայաստանը 10-րդ տեղում է: Ելնելով այն հանգամանքից, որ ՀՀ-ում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ազգային հարստության
զգալի մասը (51,7%-ը) կազմում է մարդկային կապիտալը և ազգային
հարստության բաղադրիչների կազմում անդրկովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանն ունի առավելություն (տես աղյուսակ 1), այն դառնում է
ազգային հարստության ավելացման հիմնական գործոնը: 3
Հետևաբար, անհրաժեշտություն է ծագում վերլուծելու, թե ինչպես է
ազդում մարդկային կապիտալն ու դրան առնչվող ազգային արժեհամակարգը երկրի ազգային հարստության վրա: Մասնագիտական գրականության մեջ այս նպատակով կիրառվում են կոնկրետ ցուցիչներ, փոխկապակցություն ստեղծելով մարդկային կապիտալի բաղադրիչների փոThe Changing Wealth of Nations 2018. Building a Sustainable Future. World Bank Group
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29 001/9781464810466.p
2 Մարկոսյան Ա., , Մաթևոսյան Է., Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսական
ներուժը, “21-րդ դար”, թիվ 4, 2018 թ., էջ 51
3 Մարկոսյան Ա., , Մաթևոսյան Է., Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսական
ներուժը, “21-րդ դար”, թիվ 4, 2018 թ., էջ 56
1
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փոխությունների և երկրի տնտեսական աճի միջև, հիմնվելով ստոխաստիկ վերլուծությունների հիման վրա: 1 Սակայն, մեր առջև քանակական
չափումների խնդիր չի դրվում և թիրախավորվում են ոչ թե կոնկրետ ցուցիչներով նման փոխկապվածությունների չափայնության ներկայացումը,
այլ երկրի ազգային հարստության ձևավորման վրա ազգային արժեհամակարգի բաղադրիչների և սահմանադրականության ներգործության բնույթի
ընդհանրացված վերհանումը:
Այս առումով, առաջարկում ենք քննարկել շրջանագծի տեսքով ազգային հարստության արտապատկերման մոտեցումը, նրանում քննարկելով ազգային արժեհամակարգի բաղադրիչների գործոնային ազդեցությունը (տես գծապատկերներ 2-4): Հետևելով ազգային հարստության
ձևավորման մեր կողմից ներկայացվող վարկածին` այն հակադիր ներազդեցության է ենթարկվում սահմանադրականության և ազգային արժեհամակարգի գործոնային խմբերի կողմից: Այսպես, եթե ազգային հարստության ձևավորման շրջանակում մեծանում է ազգային արժեհամակարգի ազդեցության ոլորտը (ABC եռանկյունու մակերես), ապա դրան
համընթաց փոքրանում է սահմանադրականության գործոնների ազդեցության ոլորտը (շրջանագծի մնացորդային մակերես), և հակառակը:
Աղյուսակ 1 ՀՀ տնտեսության վրա ազգային արժեհամակարգի
բաղադրիչների ազդեցության ուղղությունների
առաջարկվող դասակարգումը

#
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Արժեհամակարգի բաղադրիչների
նկարագիրը
Դրական ազդեցությամբ բաղադրիչներ
ընդգծված աշխատասիրություն
տնտեսավարման ստեղծարարության բարձր
մակարդակ
փոփոխություններին հաղթահարման
ճկունություն
տնտեսավարման սթրեսներին դիմակայում
մրցունակ ձեռնարկատիրության
կողմնորոշիչների համեմատաբար դյուրին
բացահայտում
գոյատևման պայքարում ընդգծված

Նշան
ակում
K1
K11
K12
K13
K14
K15

K1ւ

1 Պողոսյան Մ. Ռ. Մարդկային կապիտալի մեկնաբանումների շուրջ, // Տնտեսության
զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայսատանի Հանրապետությունում, Միջազգային
գիտաժողովի նյութեր, 13-14 հունիսի 2014 թ., ԵՀՀ, Երևան, էջ 66-74:
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1.n
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.n

հարմարվողականություն
այլ դրական բաղադրիչներ
Բացասական ազդեցությամբ բաղադրիչներ
մոնո ձեռնարկատիրության ձգտումների
գերակայություն
պետականամետ տնտեսավարման թույլ
ուղղորդվածություն
հայրենանվեր տնտեսավարման
սկզբունքների շրջանցում
մասնակցային կառավարման սկզբունքների
մերժում
ինքնահարստացման մոլուցքի
գերակայությունը
հայրենական տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգին անվստահության
ցուցաբերում
ձեռնարկատիրական համախմբվածությունից
խուսափում
այլ բացասական բաղադրիչներ

K1n
K2
K21
K22
K23
K24
K25
K26

K27
K2n

Հետևաբար, հետևելով մեր կողմից առաջարկվող վարկածին, հնարավորություն է ստեծվում հաշվեկշռային կապ ստեղծել վերը թվարկված
ազդեցության ոլորտների միջև, հետևյալ ձևաչափով.
Շրջանագծի մակերես = ներգծված եռանկյան մակերես + շրջանագծի
մնացորդային մակերես
կամ
Ազգային հարստության ձևավորման գործոնային ոլորտ = ազգային
արժեհամակարգի ազդեցության ոլորտ + սահմանդրականության ազդեցության ոլորտ
Հաշվեկշռային նման կապը ներկայացնելով երկրաչափական չափայնությամբ, կստանանք.
Սահմանդրականության ազդեցության ոլորտ = 3,14xD2/4 – ½ x b x c
Այստեղից հետևում է, որ երկրի ազգային հարստության կուտակման վրա սահմանադրականության նորմերի ազդեցությանը հակազդում
է ազգային արժեհամակարգի ներազդեցությունը, և որքան վերջինս փոքրանում է, այնքան երկրի տնտեսության զարգացումը հենվում է սահմանադրականության վրա:
Ուստի, գալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության գործոնային ձևավորման մակրոտնտեսական գնահատմանը,
կարևոր ենք համարում հնարավորինս կանխարգելիչ գործողություններ
ձեռնարկել և մեղմացնել այն արժեհամակարգային գործոնների ազդե120
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ցությունը, որոնք բացասաբար են ազդում երկրի տնտեսական աճի, և
դրանից բխող ազգային հարստության կուտակման գործըն վրա (տես աղյուսակ 1):
Կարծում ենք, որ դեռևս տեսանելի ապագայում Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէ ձևավորել տնտեսական այնպիսի մի
ինստիտուցիոնալ միջավայր, որը կգործի բացառապես սահմանադրականության նորմերով և չի գտնվի ազգային արժեհամակարգային ներազդեցության տակ: Այս առումով, հայաստանյան տնտեսությունը շահեկան
դիրքերում կհայտնվի այն պարագայում, երբ հնարավորություն կստեղծվի որոշակիորեն կառավարելի դարձնելու ազգային արժեհամակարգից
բխող բացասական գործոնների չեզոքացումը, կամ տնտեսական զարգացման ընթացքի վրս դրանց ազդեցության հնարավորինս նվազագույն
մակարդակին հասցնելը, ձգտելով այս հակակշռմանը
ΣK1 - ΣK2
max
Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության ձևավորման գործընթացի վրա ազգային արժեհամակարգի ազդեցության ոչ միայն վերհանումը, այլև չափայնության սահմանումը ներկայումս համարվում է լրջագույն տնտեսական հետազոտությունների առարկա, և հետազոտողներից իր լուծման համապատասխան ուղիներն է
պահանջում:
Армен Джугурян, Нонна, Хачатрян, Национальная система
ценностей и экономика - Концепция обсуждения проблем экономического
процветания страны терпит радикальные изменения среди современных
теоретиков. В сочетании с традиционными ресурсными и геополитическими факторами, экономические процессы в настоящее время также взаимосвязаны с конституционализмом. Наряду с этим, в статье предлагается в
контексте экономических комментариев также постоянно выявлять и
оценивать взаимосвязи между тех уникальных компонентов национального
богатства и национальных систем ценностей, которые играют решающую
роль в формировании благосостояния стран.
Armen Tshuguryan, Nonna Khachatryan, National value system and
economy - The concept of discussing the problems of the country's economic
prosperity is undergoing radical changes among modern theorists. In
combination with traditional resource and geopolitical factors, economic
processes currently also are interlinked with constitutionalism. Along with this,
the article proposes, in the context of economic comments, also to constantly
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identify and evaluate the relationships between those unique components of
national wealth and national value systems, which play a decisive role in
shaping the well-being of countries.
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ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանալի բառեր - հետաձգված հարկային ակտիվներ, հաշվետվողականության պատմական ընթացք, լեռնահանքային արդյունաբերություն, ֆինանսական և հարկային հաշվառում:
Լեռնահանքային կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկություններից է հանքաքարի պաշարների հետախուզման և գնահատման գործընթացների անընդհատությունը: Այդ կազմակերպությունները մշտապես հարակից նոր հանքերի հետախուզական գործնթացների:
Իսկ օգտակար մետաղական հանածոների պաշարների որոնումներն ու
նոր հանքերում մետաղական պաշարների գնահատումները մեծ ծախսեր
են պահանջում, կապված հետախուզական աշխատանքների իրականացման լիցենզիաների ձեռքբերման, բազմաշերտ հորատումների, երկրաբանական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների,
նմուշարկումների, մակաբացումների, նոր հանքի շահագործման առևտրային կենսունակության գնահատումների հետ:
Ներկայումս գործող Հաշվապահական միջազգային ստանդարտներով մեկնաբանվում են լեռնահանքային կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված` օգտակար հանածոների հետախուզման և գնահատման արդյունքում առաջացած ակտիվները, որով
ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողներին տեղեկատվական աջակցություն է տրամադրվում հասկանալու ցանկացած հետախուզման և գնահատման ակտիվների ճանաչումից սպասվող ապագա
դրամական միջոցների հոսքերի մեծությունը, ժամկետներն ու որոշակիությունը: 1
Դրան զուգահեռ, որպես կանոն, լեռնահանքային կազմակերպությունը քաղաքականություն է սահմանում` որոշելու համար, թե հատկապես որ ծախքերն են ճանաչվում որպես հետախուզման և գնահատման
ակտիվներ, որոնք հետագայում պետք է վերագրվեն կոնկրետ օգտակար
հանածոների հայտնաբերմանը: Ֆինանսական հաշվառման միջազգային

1 Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ 6, “Օգտակար հանածոների
հետախուզում և գնահատում”, կետ 2, ենթակետ (գ)
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ստանդարտը ներկայացնում է հետախուզման և գնահատման ակտիվներ,
ինչպիսիք են.
ա) հետախուզման իրավունքների ձեռքբերում,
բ) տոպոգրաֆիական, երկրաբանական, երկրաքիմիական և երկրա
ֆիզիկական ուսումնասիրություններ.
գ) հետախուզական հորատում.
դ) հորատանցում.
ե) նմուշարկում.
զ) օգտակար հանածոների արդյունահանման տեխնիկական իրագործելիության ու առևտրային կենսունակության գնահատման հետ
կապված գործառնություններ: 1
Ընդ որում, որոշ հետախուզման և գնահատման ակտիվներ դիտարկվում են որպես ոչ նյութական (օրինակ` հորատման իրավունքները), մինչդեռ մյուսները նյութական են (օրինակ` փոխադրամիջոցները և
հորատման սարքավորումները): 2
Բնականաբար, օգտակար հանածոների հետազոտման և պաշարների գնահատման ծախսերը հետագայում կապիտալիզացվում են, լեռնահանքային կազմակերպություններում առաջացնելով ակտիվներ: Հենց
այս առումով, ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտով
կարևորվում է այդ ակտիվների պատմական գնահատման հիմնախնդիրը` օգտակար հանածոյի արդյունահանման տեխնիկական իրագործելիությունն ու առևտրային կենսունակությունը ցուցադրելուց հետո: Ընդ
որում, հետախուզման և գնահատման ակտիվն այլևս չի դասակարգվում
որպես այդպիսին, եթե արդեն ապացուցելի է օգտակար հանածոյի արդյունահանման տեխնիկական իրագործելիությունն ու առևտրային կենսունակությունը: Հետախուզման և գնահատման ակտիվների արժեզրկված լինելը համար պետք է դիտարկվի, ինչպես նաև արժեզրկումից առաջացած ցանկացած կորուստ պետք է ճանաչվի կազմակերպության ֆինանսական արդյունքներում: 3
Մյուս կողմից, համաձայն գործող ՀՀ Հարկային օրենսգրքի, մինչև
հանքի շահագործման սկիզբը կատարված մակաբացման աշխատանքների գծով ճանաչված ակտիվներն ամորտիզացվում են հաստատված օգտակար հանածոյի ընդհանուր պաշարի արդյունահանմանը համամասնորեն` ներառվելով արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեՖինանսական հաշվետվությունների միջազգային
հանածոների հետախուզում և գնահատում”, կետ 9
2
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
հանածոների հետախուզում և գնահատում”, կետ 16
3
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
հանածոների հետախուզում և գնահատում”, կետ 17
1
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քում։ Հանքի շահագործումն սկսելուց հետո կատարված մակաբացման
աշխատանքների գծով ծախսերը վերագրվում են մակաբացման աշխատանքների արդյունքում արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին: 1
Ստացվում է այնպես, որ լեռնահանքային կազմակերպություններում
ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգերում ժամանակային
տարբերություններ են առաջանում օգտակար հանածոների հետազոտման
ծախսերի առումով, որով էլ ձևավորվում են հետաձգված հարկային ակտիվների ճանաչման` և հետագայում դրանց մարման պահանջ: 2
Գործնականում ֆինանսական հաշվառումը ճշգրտող հաշվային
թղթակցություններ է ձևակերպում ժամանակային տարբերություններով
պայմանավորված հետաձգված հարկային ակտիվների գծով, որով իրականացվում է անցում` ֆինանսական շահույթից հարկային շահույթի
(տես գծապատկեր 1):
Հարկվող ժամանակային
տարբերություններ (+)

Նվազեցվող ժամանակային
տարբերություններ (+)

Ֆինանսական (հաշվապահական) շահույթ

ֆինանսական հաշվառման ծախսեր, որոնց
հարկային հաշվառումը չի ընդունում (-)

Հարկային հաշվառման ծախսեր որոնց
ֆինանսական հաշվառումը չի ընդունում (-)

Հարկային շահույթ

Գծապատկեր 1 Ֆինանսական շահույթից հարկային շահույթին անցման մեխանիզմը 3

Գործնականում, հարկային հաշվառման շրջանակում հաշվապահական շահույթի ճշգրտումները արձանագրվում է միայն ներկայացվող
հաշվետվություններով՝ առանց հատուկ կրկնակի գրանցումների: ՍաՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 121, կետ 1, ենթակետ 7
Куликова Л.И., Хамидуллина Г.И., Семенихина Н.Б., Налоговый учет, //учеб.пособие,
Казанский федеральный университет, 2012, стр 29-30 (107 стр)
1
2
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կայն մասնագիտական գրականությունում առաջարկներ են արվում գործող հաշվապահական հաշիվների պլանում նաև ընդգրկելու հարկային
հաշվառմանը վերաբերվող հատուկ հաշիվներ, որով ոչ միայն կսահմանազատվում են ֆինանսական և հարկային հաշվառումը, այլև հնարավորություն է ստեղծվում հստակ առանձնացնելու հարկման ենթակա եկամուտների և ծախսերի հոսքերը և հեշտացնելու շահութահարկի հաշվարկները:1
Մեր կարծիքով, առանձնակի անհրաժեշտություն չկա կազմակերպությունների հարկվող եկամուտներն ու դրանցից նվազեցումները առանձին ներկայացնելու հարկային հաշվառման հատուկ հաշիվներով,
քանի որ ֆինանսական հաշվառումից հարկային հաշվառման անցման
կարևորագույն դրույթները արդեն իսկ կարգավորված են Հաշվապահական հաշվառման միջազգային թիվ 12 «Շահութահարկ» ստանդարտով:
Այսպես, ակտիվի ճանաչումից բխում է, որ հաշվետու կազմակերպությունն ակնկալում է փոխհատուցել ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը: Եթե
հավանական է, որ այդ հաշվեկշռային արժեքի փոխհատուցումը կհանգեցնի ավելի մեծ կամ փոքր ապագա հարկային վճարումների, քան
նրանք, որ կլինեին, եթե նշված փոխհատուցումը չունենար հարկային
հետևանքներ, ապա ստանդարտը պահանջում է, որ ձևակերպվի հետաձգված հարկային ակտիվ: 2
Ընդ որում, լեռնահանքային ոլորտում հիմնականում հետաձգված
հարկային ակտիվները ձևավորվում են ժամանակավոր տարբերությունների հետևանքով, երբ սկզբնական շրջանում հարկվող շահույթի մեծությունը գերազանցում է ֆինանսական (հաշվապահական) շահույթի մեծությանը: Ֆինանսական հաշվառման համակարգում չճանաչված այդ
«ավելցուկային շահույթը» փաստորեն սկզբնական շրջանում արդեն իսկ
հարկվում է, դրանով ձևավորելով հարկային ակտիվ: Իսկ հետագայում,
այդ հարկային ակտիվները մարվում են, որով և ճշտվում է հաշվարկված
շահութահարկը:
Գործնականում հարկային ակտիվների ձևավորման և մարման
հաշվառումը իրականացվում է գործող հաշվապահական հաշիվների
հաշվային պլանի թիվ 151 «Հետաձգված հարկային ակտիվներ» սինթեթիկ
հաշվի օգնությամբ: Հաշիվն իր դեբետային մասով արձանագրում է հարկային ակտիվի ձևավորումը, իսկ կրեդիտային մասով` մարումը (տես
գծապատկեր 2):

Ճուղուրյան Ա., Հաշվապահական հաշվառում, «Տնտեսագետ», 2009 թ., էջ, 274 (846)
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային թիվ 12 «Շահութահարկ» ստանդարտ,
նախաբան
1
2
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Հետաձգված հարկային ակտիվներ
Դտ
Կտ
պետության կողմից
կազմակերպություպահանջվող, բայց կազնում ձևավորված
մակերպությունում
հարկային ակտիվդեռևս ճչանաչված շաների մարումներ
հութահարկի գումարներ
Գծապատկեր 2 «Հետաձգված հարկային ակտիվներ» հաշվի
գործունեության մեխանիզմը 1

Այսպես, լեռնահանքային կազմակերպությունը կատարել է մետաղական հանածոների նոր հանքի հետախուզման և մակաբացման աշխատանքներ, կատարելով 52,3 մլն դրամի ծախսեր, որից. հետախուզական
աշխատանքների իրականացման լիցենզիաների ձեռքբերում` 5.8 մլն
դրամ, հորատումների իրականացում` 12.4 մլն դրամ, երկրաբանական,
երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների իրականացում` 9.2 մլն դրամ, մակաբացումների ձեռնարկում` 18.6 մլն դրամ,
նմուշարկումների և նոր հանքի շահագործման առևտրային կենսունակության գնահատումների իրականացում` 6.3 մլն դրամ: Նոր հանքում
առկա վերամշակման ենթակա մետաղական հանածոների ընդհանուր
պաշարը գնահատվել է 261.5 տոննա, որը նախատեսվում է արդյունահանել 8 տարում: Պղնձի հանքաքարի արդյունահանման և վաճառքի 8 տարիների գծով տեղեկատվությունը ներկայացվում է ստորև.
- մեկ տոննայի արդյունահանման ինքնարժեքը կազմում է 1,2 մլն
դրամ, իսկ հանքաքարի խտանյութի վաճառքից եկամուտը` 2.5 մլն դրամ,
- նոր հանքավայրի շահագործման տարեկան թողունակությունը
կազմում է 32,6875 տոննա (261,5/8),
- հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման տարեկան ինքնարժեքը կազմում է` 32,6875 տոննա x 1.2 մլն դրամ = 39, 225 մլն դրամ,
- հանքաքարի վաճառքից տարեկան եկամուտը կազմում է.
32,6875 տոննա x 2,5 մլն դրամ = 81, 7125 մլն դրամ,
- նոր հանքավայրի պաշարների մեկ տոննային բաժին ընկնող հետախուզական և գնահատման ծախսեր` 52,3/261,5 = 0.2
- հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման տարեկան ծավալին բաժին ընկնող հետախուզական և գնահատման ծախսեր.
32,68575 x 0.2 = 6,5375 մլն դրամ
1
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Ստացվում է այնպես, որ ութերրորդ տարվա վերջում նոր հանքավայրի շահագործման արդյունքում կազմակերպության հարկային և ֆինանսական շահույթը, ինչպես նաև շահութահարկի պարտավորություններն ու շահութահարկի ծախսը հանրագումարային արժեքներով ի վերջո
իրար համընկնում են: Սակայն, նշված ցուցանիշները վերլուծվող ութ
տարիների ընթացքում արժեքային արտահայտությամբ ֆինանսական և
հարկային հաշվառման համակարգերում չեն համընկնում` հետազոտության ծախսերի ճանաչման ժամանակային տարբերությոնների պատճառով (տես աղյուսակներ 1-2): Այս դեպքում, հետախուզական և գնահատման ծախսերի հարկային նկատառումների պատմական ճանաչման
առումով առաջին տարում առաջանում են հետաձգված հարկային ակտիվներ, իսկ հետագա տարիներին` այդ ակտիվների մարումներ, որոնք
ձևակերպվում են համապատասխան հաշվապահական թղթակցություններով:
Աղյուսակ 1 Հարկային պարտավորությունների հաշվարկ (հարկային հաշվառում,
մլն դրամ)
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(313,8)
(52,3)
57,52

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
35,95
7,19

(6,5375)

81, 7125
(39,225)
(6,5375)

(39,225)

35,95

Շահութահար
կի գծով
պարտավորու
թյուն

7,19

Հարկվող
շահույթ

(6,5375)

Հետախուզութ
յան ծախսեր

35,95

Արդյունահան
ման
ինքնարժեք

7,19

Եկամուտ
իրացումից

81, 7125

Ցուցանիշներ

653,7

Ընդամենը

Տարիներ

ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ. ..
_______________________________________________________________________________________
Աղյուսակ 2 Շահութահարկի ծախսերի հաշվարկ (ֆինանսական հաշվառում, մլն
դրամ)

Տարիներ

653,7
(313,8)

81, 7125
(39,225)

81, 7125
(39,225)

81, 7125
(39,225)

81, 7125
(39,225)

81, 7125
(39,225)

81, 7125
(39,225)

81, 7125

81, 7125
(39,225)

Արդյունահան
ման
ինքնարժեք

(39,225)

Եկամուտ
իրացումից

Ընդամենը

Ցուցանիշներ

(52,3)
287.6
57,52

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

0
42,4875
8,4975

Շահութահար
կի գծով
ծախս

(9,8125)

Շահույթ`
մինչև
հարկումը

(1,9625)

(52,3)

Հետախուզութ
յան ծախսեր

Փաստոորեն, հանքավայրի ամբողջական շահագործման ութ տարիների ընթացքում նրա գործունեությանը առնչվող հետախուզական և
գնահատման ծախսերի գծով կիրարկման մեջ դրված “Հետաձգված հարկային ակտիվներ” հաշիվը հանքի արդյունահանման մեկնարկին ձևավորում է պետությանը ֆինանսական հաշվառման տեսանկյունից փոխանցված հարկային գերավճարներ, արձանագրելով հարկային ակտիվ, իսկ
հաջորդող տարիներին ամորտիզացման սկզբունքվ մարվում այդ ակտիվը (տես գծապատկեր 3):
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Դտ

Հարկային հարկային ակտիվներ

առաջին տարի 9,1525

Կտ

հաջորդող 7 տարիներ
7տ x 1,3075 = 9,1525

Գծապատկեր 3 Հետախուզման և գնահատման ծախսերի գծով
հետաձգված հարկային ակտիվների ձևավորման և մարման արձանագրումը

Светлана Мурадян, Исторический процесс оценки отложенных
налоговых активов в горнодобывающих организациях - В результате
разведки и оценки новых шахт в горнодобывающих компаниях
формируются отложенные налоговые активы, историческая информация о
которых должна раскрываться при публикации финансовой отчетности,
что способствует реальной оценке эффективности налоговой политики в
секторе. В связи с в статье считается необходимым организации учета
налоговой и финансовой различия во времени между отложенными
налоговыми активами и включать их в историческую развитию отчетности
в горнодобывающих компаний.
Svetlana Muradyan, historical process of assessment deferred taxes assets
in the mining organizations - As a result of the exploration and evaluation of
new mines, mining companies obtaining deferred tax assets, historical
information about which should be disclosed in case of financial statements
publishing process, which contributes to a realistic assessment of the efficiency
of tax policy in the sector. In connection with the article, it is considered
necessary to organize accounting for tax and financial differences in time
between deferred tax assets, and include them in the historical development of
reporting in mining companies.
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ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՄՔԵՐԸ
ՌԱԶՄԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
Բանալի բառեր- Բարոյական գիտակցություն, կենսաբանական հիմքեր,
կենսաբանականացում, վարքագիծ, բարոյական նորմ, կենսաբանականի
սոցիալականացում:
Կենսաբանականի և սոցիալականի հարաբերակցության հարցը վաղուց ի վեր դարձել է մի շարք գիտությունների ուսումնասիրության առարկա, մինչդեռ այդ ծավալուն հարցի շրջանակներում համեմատաբար
ավելի քիչ է ուսումնասիրված բարոյական գիտակցության բժշկակենսաբանական ասպեկտները: Այս հարցում գերակշռում է երկու հիմնական
մոտեցում. առաջինի համաձայն սոցիալական պայմաններն են ձևավորում անհատի բարոյական կերպարը, իսկ երկրորդ տեսակետը էթիկական նորմերի ձևավորման հիմքերը որոնում է կենսաբանական-ժառանգական մեխանիզմներում: Մինչև օրս երկու հակադիր կարծիքներում էլ
ավելի շատ են հարցերը քան փաստարկված պատասխանները:
Տարբեր ժամանակաշրջաններում գիտական առաջավոր միտքը
(Արիստոտել, Թ. Աքվինացի, Լոմբրոզո, Ֆրեյդ, Ֆրոմ և այլն) արձանագրել
է, որ հասարակության մեջ ժառանգական գործոնը պահպանում է երկար
ժամանակ իր ազդեցության մեխանիզմները: Որքան կարելի է ճշմարիտ
համարել այն մեկնաբանությունը, որ բարոյական սկզբունքները սերնդեսերունդ փոխանցվում են միայն դաստիարակության միջոցով, և յուրաքանչյուր մարդ ամեն անգամ այն ձեռք է բերում նորից, նույնքան ճշմարիտ կարելի է համարել հաջորդ տեսակետը, որը ոչ պակաս փաստերով
պնդում է, որ առանց համապատասխան գենետիկական հիմքերի գոյություն ունեցող սոցիալական ժառանգականությունը հազիվ թե կարող է այդ
երևույթին հաղորդել կայունություն և ընդհանրություն: Այս առնչությամբ
երբեք միանշանակ չպետք է ընդունել այն տեսակետը, թե մարդը իբր
բնութագրվում է միայն բանական էգոիզմով, որի արմատները որոնվում
են նրա կենսաբանական-սուբստանցիոնալ կեցության աշխարհում, իսկ
էգոիզմը և ալտրուիզմը ի սկզբանե ապրում են մարդու մեջ 1: Ավելին, ժա1

Տե՛ս Швйцер А. Кулътура и этика.М.,1973, էջ 159:
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մանակակից գենետիկայի նվաճումները խոսում են այն մասին, որ մարդկային տեսակի էվոլյուցիայի ընթացքում պահպանվել են էթիկական
ռեակցիաների մի ողջ շղթա, որն ավելի շատ միտված է դեպի ալտրուիստական հիմնական կողմնորոշիչները: Ընդ որում, վերջինիս տակ հասկանում ենք մարդու հույզերի, զգացմունքների, մղումների այն ամբողջությունը, որը հաճախ տվյալ մարդու շահերից չի բխում և երբեմն անգամ
վտանգում է այն:
Դարվինը և հետագայում ուրիշ այլ հետազոտողներ նկատում են,
որ անհատական, խմբային բնական ընտրության մեխանիզմում դրսևորվում է ինչպես միմյանց դեմ պայքարի, այնպես էլ փոխադարձ օգնության
օրենքը: Տեսակի պահպանման ու զարգացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է փոխադարձ օգնության օրենքով, որն անխուսափելիորեն
ծնում է տեսակի ներսում որոշակի բարոյական կողմնորոշումներ, ալտրուիստական հույզեր: Այսպիսով, վերջիններիս դրսևորման համար գոյություն ունի կենսաբանական այն հիմքը, ինչպիսին տեսակի պահպանման ու զարգացման անհրաժեշտությունն է: Բնական ընտրության արդյունքում կատարելագործվում են պայմանական ռեֆլեքսներն ու բնազդները, որոնք նպաստում են համախմբվածության և կոլեկտիվ գործունեության համար պայմաններ ստեղծելուն:
Հայտնի է, որ հասարակական արտադրության կարևորագույն կողմերից մեկը մարդու վերարտադրությունն է: Հենց այդ օրինաչափությունն
էլ իր մեջ ամբողջացնում է ալտրուիզմի, ինքնազոհության, առաքինության և այլ բարոյական իմպերատիվները, որոնց շարունակական վերարտադրությունը երբեմն առեղծված է թվում, որն ավելի շատ տրված է դժվար բացատրվող և հիմնավորվող իռացիոնալում քան թե ռացիոնալում:
Այդ շղթայում ալտրուիզմը ոչ թե պատահական, քաոսային բնույթ է կրել,
այլ ունեցել է իր կայուն զարգացման ուղին: Պետք է ենթադրել, որ եսասիրությունը անհատի գիտակցության մեջ աստիճանաբար է վերածվում
ալտրուիզմի: Հետևաբար, հարկ է ելնել այն բանից, որ ալտրուիզմը առաջանում է հասարակության մտածողության մեջ այնուհետև անցնում է
անհատի համոզմունքների ոլորտը: 1
Հասկանալի է, որ բնական ընտրությունը չի ստեղծվել և չի էլ կարող
ստեղծել բարոյականություն, բայց այն ստեղծել է ժառանգականության
այնպիսի ձևափոխումներ, որոնց հենքի վրա մարդու մոտ հնարավոր է
դարձրել որոշակի հույզերի և էթիկական սկզբունքների ձևավորման ընկալումը, էթիկական գնահատականենրի ոչ միայն սահմանումը այլև
դրանց նկատմամբ պահանջների առաջացումը:

1

Տե՛ս Швйцер А. Кулътура и этика.М.,1973,էջ159
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Համամարդկային բարոյական արժեքների զարգացման հարցում
որոշակի դեր է կատարում սոցիալական ժառակգականությունը և դաստիարակությունը: Ընդ որում սոցիալական մեկ ինստիտուտը կարող է
նպաստել այս կամ այն բարոյական հատկության դրսևորմանը, իսկ
մյուսները՝ ընդհակառակը ձևափոխել, այլասերել այն: Այդ պատճառով
էթիկական սկզբունքների այսպես կոչված ժառանգական կողմերից զանազան պատմական դարաշրջաններում իրականանում է միայն այն մասը, որը համապատասխանում է տվյալ դարաշրջանի սոցիալական պայմաններին, թերևս հասարակության էվոլյուցիայի ընթացքում սոցիալականի սաղմերը պոտենցյալ հարթությունից վերաճում են սոցիալական
կոնկրետ ռեալության, որի ընթացքում սոցիալականը չի արգելակում
կամ կաշկանդում կենսաբանականին , այլ ենթարկվելով նրա օրենքներին, սոցիալականն իր հերթին մշտապես փորձում է սեփական իշխանությունը հաստատել կենսաբանականի զարգացման ռիթմերի վրա:
Մարդաբանները պնդում են, որ կենսաբանական մատերիայի զարգացման որոշակի փուլում մարդու առաջացումն ավելի շատ օրինաչափ
է, քան թե պատահական, որով և պայմանավորված է եղել անհատի հիմնական սոցիալական հատկանիշների ձևավորումը: Հենց այդ զարգացման վերջնական արդյունքում մարդու սոցիալական վարքագծի ծրագիրը
կառուցվում է կենսաբանական ակտիվ հենքի վրա:
Հավանաբար մարդու առօրեական գիտակցությունը վաղնջական
ժամանակներից սկսած նկատել է, որ մինչ հասարակականում բարոյականի դրսևորվելը այն կենդանականում է սկիզբ առել: Գուցե այդ ընկալումներով և տրամաբանությամբ են առաջնորդվել անտիկ աշխարհում,
երբ բարոյականն ընկալվել է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ բնական ներդաշնակության նմանակում:
Բարոյականի կենսաբանական նախադրյալների երևան գալը պայմանավորված է ողջ կենսաբանական աշխարհին բնորոշ գոյության պայքարի հանգամանքով: Վերջինս անհնար է առանց վարքագիծը կարգավորող կենսաբանական որոշակի համակարգի գոյության: Կենդանիների
վարքագծի կենսաբանական կարգավորումը կատարվում է հոգեկան այնպիսի բարդ գործոնների միջոցով, ինչպիսիք են բնավորությունը, կյանքի
ընթացքում ձևավորված ժամանակավոր կարգավորիչները: Կենդանական աշխարհի բարձրագույն տիպերին հատուկ բնազդների շարքին են
դասվում ինքնապաշտպանությունը, սննդի, կողմնորոշման բնազդները,
հաղորդակցվելու ունակությունը: Առավել կարևոր և որոշիչ բնազդները
ինքնապաշտպանական կամ կյանքի բնազդներ են, որոնք արտահայտում
են օրգանիզմում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների ուղղվածությունը,
այդ թվում կյանքի պահպանմանն ուղղված վարքագիծը: Ինքնապահ133
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պանման երևույթը իր հերթին ներառում է տեսակի պահպանման գործոնը, որը դրսևորվում է բարոյական նորմ հիշեցնող վարքագծի կարգավորման համապատասխան ձևերում: Տեսակի պահպանմանն ուղղված
միտումը հաճախ դրսևորվում է որպես մարդկային ալտրուիզմին նախորդող երևույթ և նրա կենսաբանական համանմանություն, իսկ անհատի ինքնապաշտպանության միտումը՝ որպես եսասիրության (էգոիզմի)
կենսաբանական նմանակում: Առաջինը պայմանականորեն կարելի է անվանել կենսաբանական ալտրուիզմ, իսկ երկրորդը՝ կենսաբանական էգոիզմ: Թե առաջինը, և թե երկրորդը զարգանում են մարդկանց վարքագծի և կենսաբանական, և սոցիալական նորմերի համակարգում, մարդկանց համատեղ աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Այդ
պատճառով մարդկային բարոյականության էությունը անհնար է հասկանալ առանց նրա կենսաբանական նախադրյալների իմացության:
Իհարկե, ասվածը չի նշանակում, որ բնական ընտրությունն ինքնին
կարող է ստեղծել բարոյականություն, բայց այն իրականում խթանել է
բարոյական նորմերի ձևավորման միտումները, որի հենքի վրա մարդու
մոտ ձևավորվել են էթիկական որոշակի տարրական զգացմունքների,
սկզբունքների ընկալում, էթիկական գնահատականներ տալու կարողության և այդ գնահատականններն ընկալելու ունակություն: Ավելին՝
էթիկական գնահատականներ ստանալու պահանջ:
Քանի որ հասարակության ձևավորումով կենսաբանականը չի անհետանում, այլ ամբողջանում է սոցիալականի մեջ և ենթարկվում է նրա
դերակատարությանը , ապա ակնհայտ է, որ մարդու և հասարակության
սոցիալական բոլոր հատկանիշները պահպանում են իրենց կենսաբանական հիմքը: Հետևաբար,կարելի է ասել, որ բարոյականությունը՝ որպես
հասարակական գիտակցության ձև և վարքագծի կարգավորիչ, կախված է
սոցիալիզացիայի ենթարկված կենսաբանական հիմքից:
Պատմությունը ցույց է տվել, որ բարոյական գիտակցության ձևը երբեք դուրս չի մնացել նաև ժամանակային ռիթմերից: Այն մերթ դանդաղ և
մերթ շատ արագ փոխվել է՝ հասարակության սոցիալ-տնտեսական ու
քաղաքական դինամիկ զարգացման յուրահատկությունների կնիքը իր
վրա կրելով:
Ուշագրավ է այն փաստը, որ բնությունից մարդուն տրված գենետիկ
ներուժը խստորեն սահամանված է ժամանակի մեջ, կամ ուրիշ կերպ ասած անհատին բնորոշ որոշ հատկանիշների էկզիստենցիալ ժամանակը
գործում է նրա ֆունկցիոնալ գործունեության կենսաբանական ոլորտում
և ստացվում է, որ հաճախ կենսաբանական էկզիստենցյալ ժամանակը
շատ ավելի զորեղ է, քան անհատի սոցիալ-մշակութային ժամանակը:
Իհարկե երբեք չժխտելով այն հանգամանքը, որ մարդու էությունը մշտա134
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պես դետերմինացվում է սոցիալ-մշակութային գործոնով և մարդու բարոյական վարքագծի գենետիկ ու սոցիալ-մշակութային ինֆորմացիաների
մշտական փոխազդեցություն է ընթանում: Գիտությունը պնդում է, որ
մարդկային խառնվածքի կարողությունների 30-60% -ը տրվում է նրան
կենսաբանական գենային ժառանգական ուղիներով: 1
Այնուհանդերձ մինչև օրս ժամանակակից գիտությունը դժվարանում է այդ հարցերին միանշանակ պատասխան տալ, և որքան վիճահարույց էին 19-20-րդ դարերում խնդրո առարկայի մասին Լոմբրոզոյի և նրա
համախոհների պատկերացումները, նույնքան դրանց հիմնավորումների
կարիք զգացվում է նաև այսօր:
Կենսաբանական ուղղության ներկայացուցիչներն, այօր էլ, օգտվելով մարդու մասին ժամանակակից գիտության նվաճումներից, փորձում
են հիմնավորել Լոմբրոզոյի գաղափարների ճշմարտացիությունը՝ մասնավորապես մարդու բարոյական վարքագծի գենետիկական դետերմինացվածությունը: Սակայն չմոռանանք, որ Լոմբրոզոյի և նրա հետևորդների հայացքների հիմքում ընկած է մեկ մեթոդաբանական մոլորություն՝
սոցիալականը կենսաբանականին հանգեցնելը, որով այդ տեսությունը
ուղղակի անտեսում է վարքագծի սոցիալական պատճառների գոյությանը: Բիոսոցիալական տեսությունը ընդունելով և՛ սոցիալականը և՛ կենսաբանականը էկլեկտիկորեն փորձում է այդ երկուսը համադրել միմյանց
հետ:
Կենսաբանական տեսակետը չի բացահայտում սոցիալականի և
կենսաբանականի դիալեկտիկան, այն դիտում է զուտ որպես առանձինառանձին գոյություն ունեցող գործոններ մարդու վարքի ձևավորման գործընթացում: Իհարկե, եթե մարդուն դիտում ենք զուտ կենսաբանականի
ամբողջություն, ապա նրա վարքագծի պատճառները, այդ թվում նաև ագրեսիվությունը պետք է, որ լինի և՛ կենսաբանական, և՛ սոցիալական: Այս
առնչությամբ Է. Ֆրոմը գրում է, որ ագրեսիան հատուկ է բացառապես
մարդուն և այն չի ծնվում կենդանական բնազդներով:Այն պետք չի մարդու ֆիզիոլոգիական գոյատևման համար և միևնուն ժամանակ կազմում է
մարդու հոգեկանի կարևորագույն մասը: 2
Մարդն ունի ինտեգրալ սոցիալական բնույթ, որն իր մեջ ներառում
է հայտնի չափով վերափոխման ենթարկված կենսաբանականը: Փաստ
է, որ որպես սոցիալական էակ մարդը առաջին հերթին կենսաբանական
օրգանիզմ է, որը նրա սոցիալական էության ու սոցիալական գոյության

Տե՛ս Алфимова М. В., Трубников В. И., Генные основы темперамента и личности.
«Вопросы психологии» 2000, №2, էջ 128:
2 Տե՛ս Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.1999. էջ 271:
1
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հիմքն է: Դրա համար էլ մարդու վարքագիծը, լինելով ամբողջական սոցիալական էություն, ներառում է նաև կենսաբանական վարքագիծը:
Ընդհանուր առմամբ մարդու սոցիալական վարքագիծը որոշվում է
տնտեսական, քաղաքական, կրոնական, բարոյական, սոցիալական և այլ
գործոններով: Միաժամանակ, այն զգալի չափով կախված է մարդու գոյության կենսաբանական հիմքից, որը կոնկրետ դեր է կատարում մարդու
ձևավորման գործում, այսինքն՝ կենսաբանականը մարդու վարքագծի
ձևավորման անհրաժեշտ պայման է: Սակայն հիմնական տեսական
դժվարությունը այդ բովանդակության պայմանների բացահայտման մեջ
է: Այնպես չէ, որ հասարակական կյանքի բոլոր գործոնները սոցիալական
գործընթացների վրա հավասարաչափ ազդեցություն են գործում և որոշակի ուղղություն են տալիս: Ընդհակառակը՝ մարդու սոցիալական էության և վարքագծի մեջ միշտ գոյություն ունի կենսաբանական հիմքով պայմանավորված էական բովանդակություն, որն ամբողջությամբ վերցրած
ենթարկվում է մարդու սոցիալական էությունը:
Որքանով, որ յուրաքանչյուր մարդու վարքագիծ միշտ պարունակում է իր մեջ սեփական կենսաբանական բաղադրատարրը կամ տվյալ
սոցիալական պահանջներին համապատասխան կենսաբանական ռեակցիաների համակարգ (պայմանական կամ ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ,
բնազդներ և այլն), ուստի վարքագիծն առավել ընդհանուր դեպքերում գիտակցությանը զուգահեռ կենսաբանական ռեակցիաներ են:
Որոշակի դեպքերում մարդու վարքագծի կենսաբանական հիմքերը
դուրս են գալիս մարդու գիտակցական վերահսկողությունից և հակասության մեջ են մտնում վարքագծի սոցիալական նորմերի հետ, ինչպես
օրինակ հանցագործների, բարոյական շեղված վարքագիծ ունեցողների,
ոչ սթափ վիճակում գտնվող մարդկանց մոտ և այլը: Ընդհանուր առումով
այդ ամենը դիտարկվում է «…կառուցողական ու ապակառուցողական
գիտակցության մասնավոր դեպքեր, որպես մարդու գործունեության վրա
ազդող առանձին բևեռացված տարրեր»: 1
Թվում է, թե նշված վարքագծային դրսևորումները պայմանավորված են առաջին հերթին կենսաբանական պատճառներով: Սակայն մարդու վարքագծի կենսաբանական գործոնները չունեն բացարձակ ինքնուրույն դերակատարություն և գտնվում են սոցիալական գործոնների հետ
բարդագույն փոխհարաբերության մեջ:
Իհարկե, ասվածը չի վերաբերվում մարդու վարքագծի բոլոր դրսևորումներին: Հայտնի է, որ մարդու առանձին հոգեֆիզիոլոգիական վիճակները /օրինակ ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցությամբ պայմաՏե՛ս Томалинцев В. Н. Сознание.скрытые механизмы становления и развития. Вопросы
философии 2018.№4 էջ 38-39:
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նավորված/ անկասկած որոշակի տեղ են գրավում հակահասարակական
արարքի կատարման հարցում, բայց դրա պատճառը չպեք է զուտ կենսաբանականի տիրությում որոնել: Հարկ է նկատել, որ այն սոցիալական
բարդ երևույթ է, որի պատճառներն, առաջին հերթին թաքնված են սոցիալականի բազմաշերտ տիրույթներում:
Կենսաբանական գործոնի ակտիվ դերը առավել նկատելի է հատկապես ուժեղ հոգեբանական հուզմունքի պահին, երբ թուլանում է սեփական վարքագիծը վերահսկելու մարդու ունակությունը: Ագրեսիվ ռեակցիան վերահսկել չկարողանալու մարդու անընդունակությունը բացատրվում է նրա բարոյահոգեբանական (սոցիալական) դաստիարակության
աստիճանով, այսպես կոչված անբավարար «դաստիարակված» կենսաբանականով, և կամ՝ ինչպես Ֆրոմն է ասում «որքան մարդը պրիմիտիվ
է, այնքան ագրեսիվ է» 1:
Այդ իսկ պատճառով ֆիզիոլոգիական աֆեկտների ազդեցության
տակ դրսևորված վարքագիծը միայն մեղմացնում է և ոչ թե ազատում է
սոցիալական պատասխանատվությունից: Եթե ելնենք այն բանից, որ
մարդը պետք է գիտակցի և ղեկավարի իր բոլոր արարքները, ապա վարքագծի պատճառական շղթայից պետք է գրեթե իսպառ դուրս մղվի կենսաբանականը: Հատկապես, որ ժամանակակից գիտությունը վերջնականապես չի ապացուցել մարդու սոցիալական վարքագծի բնածին ծրագրավորված լինելու երևույթը: Ավելին, գենետիկայի մասնագետները ոչ միանշանակորեն են պնդում, որ մարդու կյանքում ձեռքբերովի հատկանիշները ժառանգել հնարավոր չէ: Սակայն մարդու վարքագծի կոնկրետ պատճառները բացատրելիս դժվարանում են ասել, թե որքան է կենսաբանականի իրական դերակատարության չափը:
Հոգու և մարմնի կապի մասին գաղափարները գոյություն են ունեցել նաև մինչև 18-19-րդ դարերը:Դարեր ի վեր մարդկության առաջավոր
միտքը ֆիքսել է այս երկու գործոնների միասնության հանգամանքը: Նշված երևույթի մասին առանձին դատողությունների ենք հանդիպում
դեռևս Պլատոնի, Արիստոտելի, Աքվինացու աշխատություններում, սակայն նրա արմատական ուսումնասիրությամբ սկսեցին զբաղվել անթրոպոլոգները: 19-րդ դարի ավստրիացի նշանավոր բժիշկ Ֆ. Հալը, որը համարվում է ֆրենոլոգիայի հիմնադիրը և նրա հետևորդները գտնում էին,
որ մարդկային ուղեղում կարելի է գտնել այն կետերը, որոնք պատասխանատու են այս կամ այն վարքագծի՝ ագրեսիայի, անբարոյականության,
գողության, սպանության և այլնի համար: Այդ բոլոր տեսակետները համակողմանիորեն համադրել և զարգացրել են 19-20-րդ դարի նշանավոր
1

Տե՛ս Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивностию. М.1999. էջ 161
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բժիշկ, մարդաբան, հոգեբույժ Լոմբրոզոն և նրա համախոհները, որոնք
իրենց հետազոտությունների կենտրոնում անհատի վարքի, հիմնականում հանցագործությունենրի զանազան դրսևումները կենսաբանական
ադապտացվածությամբ են բացատրում:
Այսպես՝ Լոմբրոզոն պնդում էր, որ «բնածին հանցագործների մոտ
նկատվում է չարի, չարության նկատմամբ հակվածություն, որը հատուկ է
էպիլեպտիկներին և հիստերիայով տառապող հիվանդներին: Նրանց մոտ
ավտոմատ կերպով առանց ակնառու արտաքին պատճառի, ուղղակի հոգեկան կենտրոնների հիվանդոտ գրգռման հետևանքով ծնվում է ատելություն, որը այս կամ այն հանցագործ արարք կատարելով է դրսևորվում» 1:
Իհարկե, Լոմբրոզոյի գիտական ժառանգության ելակետային
դրույթների նկատմամբ արդի մեկնաբանությունները հիմնականում բացասական են: Սակայն դրանով հանդերձ հազիվ թե ժամանակակից գիտությունը կարողացել է այս հարցերի վերջնական պատասխանը տալ,
լոմբրոզոյան տեսակետը հիմքից մերժել, հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ այդ բնագավառում վերջին հարյուր տարվա բնագիտության
ձեռքբերումները շատ համեստ են և վերոհիշյալ տեսակետները արմատապես մերժող հեղափոխական փաստարկներ առայժմ գիտությունը չունի:
Ի վերջո Լոմբրոզոյան էմպիրիկ, տեսկան ու մեթոդաբանական հիմնավորումները 19-րդ դարի վերջերին արտացոլում են կենսաբանականի
ու սոցիալականի հարաբերությունների մասին գոյություն ունեցող այդ
դարաշրջանի երբեմն չհիմնավորված ու հիմնականում չապացուցված
հայեցողական պատկերացումները:
Այսպիսով, մարդու վարքագծի և մասնավորապես բարոյական
մղումների պատճառական կապերի բացատրություններում գուցե չպետք
է անտեսել
կենսաբանականը: Եվ մեթոդաբանական հրամայական է
մնում մարդու բնույթի իմաստավորման հարցում միակողմանի կենսաբանականացմից կամ սոցիալականացումից զգուշանալը: Չմոռանալով,
որ մարդ արարածի բարոյական վարքագծի կեցութային աշխարհը
տրված է նրա գենոմշակութային շրջանակներում:
Размик Тигранян, Проблема биологических основ нравственного
сознания - Система биологических норм поведения выступает биологическим аналогом, предшественником и предпосылкой нравственности
как специфичкски социальной формы регуляции поведения. Нравственность возникает из системы биологических норм поведения под
1

Տե՛ս Ломброзо Ч. Женщина преступница или проститутка.М. 1998 էջ 457:
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влиянием складивающегося процесса трудовой деятельности. Нравственность как форма сознания и регулятор поведения зависит от ее
очеловеченных биологических основ.
Razmik Tigranyan, Problem of biological bases of moral consiousness The system of biological norms of behavior acts as a biological analogue,
predecessor and premise of morality as a specific social form of regulation of
behavior. Morality arises from a system of biological norms of behavior under
the influence of the emerging process of labor activity. Morality as a form of
consciousness and a regulator of behavior depends on its humanized biological
foundations.
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ «ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ» ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ԿՈՆՍՈՑԻԱՏԻՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ
ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
ԷՄԻԼ ՕՐԴՈՒԽԱՆՅԱՆ
Բանալի բառեր - «փափուկ ուժ», մշակույթ, կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն, Հարավային Կովկաս, բազմական հասարակություններ:
«Փափուկ ուժի» ռազմավարության մշակութային հենքը
Հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի բազմական հասարակություններում, մասնավորապես՝ Վրաստանի և Ադրբեջանի դեպքերի ուսումնասիրության պարագայում ժողովրդավարացման ներդաշնակ մոդելի մշակման և ներդրման վերաբերյալ որոշ հետազոտությունների 1 արդյունքներով հիմնավորվել է, որ տարածաշրջանային կայունության և փոխինտեգրման, անվտանգության մակարդակի բարձրացման և արդիականացման առումով առավել արդյունավետ կարող է լինել կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելը, որի կիրարկման համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ձևավորել քաղաքացիական հասարակության որոշակի մակարդակ բազմականության սեգմենտների պարագայում էլիտաների ձևավորման նպատակով, ինչն անհրաժեշտ տարր է կոնսոցիատիվության
հայեցակարգի գործնական արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից:
Դա նշանակում է, որ չնայած կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության
տեսական և հայեցակարգային հիմքերի համապատասխանությանը հարավ-կովկասյան բազմական հասարակությունների կառուցվածքային առանձնահատկություններին՝ այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նաև մշակել որոշակի և հստակ գործիքակազմ, որը գործնականում հնարավորություն կստեղծի կոնսոցիատիվության գաղափարի պարզաբանման,
Տե՛ս Շիրինյան Լ., Սուքիասյան Հ., Օրդուխանյան Է., Հարավային Կովկասը
կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության համատեքստում: Լիմուշ հրատ., Երևան, 2018, 136
էջ; Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական կազմաբանությունը և իրացման
ներուժը: ՀՀ ԳԱԱ ՓՍԻԻ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2017, 116 էջ:
1
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տարածման և բազմական հասարակության տարբեր սեգմենտների գիտակցության մեջ դրա անհրաժեշտության հիմնավորման և ներդրման
համար:
Այս հարցում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի կիրարկման հաջողության հավանականությունը մեծապես կախված է ճշգրիտ
ռազմավորության ընտրությունից: Սա ենթադրում է, որ այդ նպատակով
որևէ ռազմավորության ընտրության հարցում պետք է հաշվի առնվեն
բազմական հասարակությունների սեգմենտային առանձնահատկությունները, դրանց միջև փոխկապակցված, փոխլրացնող, ինչպես նաև հակադրական շահերը, ինչը պահանջում է բավականաչափ բարդ և հետևողական, միևնույն ժամանակ՝ նաև ժամանակատար աշխատանք:
Այս տեսանկյունից ժողովուրդների քաղաքակրթական հիմքերի ամրությունը, ինքնատիպությունը, մշակութային արժեքների և նմուշների
աշխարհագրական տարածականությունը կարող են համարվել կարևոր
գործոններ վերոգրյալ մոդելի կիրարկման դեպքում անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորման համար:
Պետության արտաքին քաղաքականության իրականացման և ազգային շահերի իրացման գործում կիրառվում են տարբեր գործիքներ,
որոնք մեծապես կապված են «ուժի» կատեգորիայի հետ: Հարկ է նշել, որ
տվյալ կատեգորիայի վերաբերյալ սահմանումների մեծամասնության
դեպքում գոյություն ունի մի ընդհանուր բաղադրիչ, այն է՝ ազդեցության
գործադրում ուրիշներին կառավարելու նպատակով: Տվյալ ազդեցությունը կարող է գործադրվել տարբեր միջոցներով, ինչն էլ իր հերթին լիարժեք
հիմք է ստեղծում մատնանշելու ուժի կիրառման տարատեսակ ձևերը:
Խոսքը վերաբերում է ինչպես «կոշտ ուժին», այնպել էլ «փափուկ ուժին»:
Այս պարագայում «փափուկ ուժը» հանդես է գալիս որպես «կոշտ»
ուժի այլընտրանք, որը մեծապես պայմանավորվում է տնտեսական հզորություններով: «Փափուկ ուժը» միջազգային հարաբերություններում
«համոզելու արվեստի» գործնականացման արդյունավետ մոտեցում է,
որն առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ է դրվել ամերիկացի
քաղաքագետ Ջոզեֆ Նայի կողմից, ով «փափուկ ուժ» ասելիս հասկանում
է ցանկալիին հասնելու կարողություն ոչ թե հարկադրանքի, այլ համոզելու միջոցով: Ջ. Նայն առանձնացնում է տվյալ հայեցակարգի երեք հիմնարար բաղադրիչները՝ մշակույթը, քաղաքական գաղափարախոսությունը
և դիվանագիտությունը: 1
Ինչպես հայտնի է՝ «փափուկ ուժի» միջոցների կիրառման դեպքում
շեշտը դրվում է հասարակության և դրա առանձին խմբերի հետ աշխա1 Nye J., Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs, 2004, pp. 1013.
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տանքի վրա, ինչը ներառում է նրանց միմյանց համադրելը, ինչպես նաև
անհարմար տարրերի չեզոքացումը: Դա նպաստում է հասարակության
հետագա ապաինտեգրմանը: 1
Վերջին շրջանում «փափուկ ուժի» հայեցակարգն ավելի լայն գիտական հետաքրքրություն է առաջացնում հատկապես՝ գործնական քաղաքականությունների մշակման տեսանկյունից: Արդի ժամանակաշրջանում
այն դիտվում է որպես պետության քաղաքական ազդեցության ընդլայնման առավել արդյունավետ գործիքներից մեկը: Սակայն որպես քաղաքական գործիք՝ «փափուկ ուժը» գործադրում է ոչ միայն քաղաքական, այլև
տնտեսական և մշակութային ազդեցություն: 2 Այս իմաստով հարկ է նշել,
որ «փափուկ ուժի» հասկացությունն ավելի ընդգրկուն է, քան հանրային,
քաղաքացիական դիվանագիտությունը, պետությունների «բրենդավորումը» կամ քարոզչությունը: «Փափուկ ուժի» հայեցակարգը կենտրոնացվածությունը տեղափոխել է բացառապես գործնական հարցերից արտաքին
և ներքին լսարանների վրա ներգործության սկզբունքների և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության դաշտ: Այս պարագայում կարևոր է նշել, որ
ներգործության ուժային և հարկադրման մեթոդները չեն կիրառվում: 3
«Փափուկ ուժի» գլխավոր իմաստն իշխանության համար գրավիչ
կերպարի ձևավորումն է: Դա ենթադրում է մարդկանց վարքագծի վրա
ներգործելու ունակություն՝ նրանց ստիպելով անել այն, ինչը որևէ այլ
պարագայում նրանք երբեք չէին անի: Ըստ Ջ. Նայի՝ դրան հասնել հնարավոր է «տեղեկատվության և կերպերի իշխանության», իմաստների իշխանության օգտագործման միջոցով: Այլ կերպ ասած՝ «փափուկ ուժի» միջուկն ինֆորմատիվությունն է և տարբեր մշակույթներին հարմարվելու
կարողությունը: 4
«Փափուկ ուժը» ենթադրում է տարուղղորդված գաղափարականարժեքային կառուցվածքներ, որոնք ծագում են տարբեր մշակույթներից,
քաղաքական պրակտիկաներից և համարվում է այն միջավայրի արդյունք, որտեղ դրանք ձևավորվել են, և որոնք ունեն աշխարհի և դրանում
իրենց տեղի մասին յուրահատուկ տեսլական: «Փափուկ ուժի» կարևորաАрешев А., «Мягкая сила» на Южном Кавказе - фактор решения проблем или их создания?,
http://www.kavkazoved.info/news/2013/04/05/mjagkaya-sila
-na-ujnom-kavkaze-faktorreshenia-problem-ili-ih-sozdania.html, հղման ամսաթիվը՝ 08.05.2019:
2 Звягина Д., Культурное влияние как компонент «мягкой силы»//Исто рические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2012. №11(25): в 2 ч. Ч.2., с. 94-98.
3 Гревцова А., Мягкая сила Китая как способ расширения его политического влияния на
страны АСЕАН // Молодой ученый. 2012. №3., с. 313-315.
4 Раднаева В., Концепция «мягкой силы» в политической культуре Китая, Евразийство и мир
1/2017, с. 76-86.
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գույն գործիքը սեփական մշակույթի, ավանդույթների, արժեքների, գաղափարների տարածումն է՝ կյանքի բոլոր ոլորտներում ներդաշնակության
հասնելու նպատակադրումով:
«Փափուկ ուժի» պարագայում իշխող ընտրախավի մոտ պետք է լինի
համոզում այն մասին, որ ինքն իր նպատակներին հասնելու գործում կարիք չունի դիմել կոշտ, բռնի և հարկադրական մեթոդների:
Ջ. Նայի կարծիքով՝ լեզուն և մշակույթը հենց ինքնին «փափուկ ուժ»
են, որոնք վճռական դեր են խաղում միջազգային հարաբերություններում՝
ուղղակի կամ անուղղակի ազդելով համաշխարհային քաղաքականության և գործարար կապերի վրա: «Փափուկ ուժը» հիմնվում է բարոյական
կատարելատիպերի և կենսակերպի դրական օրինակների գրավչության
վերաբերյալ մշակումների վրա, որոնք հաստատվել են այս կամ այն մշակույթի մեջ: Այն ոչ թե նյութական գործոնների ուժն է, այլ տեղեկույթի և
կերպերի ուժը: «Փափուկ ուժի» օգտագործումն արժեքների ուժի օգտագործումն է: Ավելի ուշ իր՝ «Իշխանության ապագան» աշխատանքում Ջ.
Նայը լրամշակել է նախորդ սահմանումը՝ «փափուկ ուժը» հայեցակարգայնորեն նկարագրելով որպես «այլ պետությունների վրա ազդեցություն
գործելու կարողություն սեփական նպատակների իրագործման համար,
որտեղ որոշակի ոլորտներում համագործակցությունն ուղղված է համոզման և դրական ընկալումների ձևավորմանը»: 1
«Փափուկ ուժի» հայեցակարգն առանձնահատուկ տրամաբանությամբ նկարագրում է մշակույթները՝ լայն իմաստով որպես արդի համաշխարհային քաղաքական գործընթաց, ինչը դիտվում է թե՛ տարածաշրջանային, թե՛ համաշխարհային չափումներով: 2 Այս առումով Հարավային
Կովկասի տարածաշրջանի բազմական հասարակությունների դեպքում
«փափուկ ուժի» միջոցով է հնարավոր կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի կիրարկումը:
«Փափուկ ուժի» քաղաքականությունն իր շահերի և մոտեցումների
առաջխաղացումը, դրանց խթանումը դիտում է համոզելու և իր երկիրը,
հատկապես՝ մշակույթը հմայիչ, գրավիչ դարձնելու մեջ: Այս պարագայում այն հենվում է ոչ միայն իր նյութական ձեռքբերումների, այլև հոգևոր
մշակույթի և մտավոր ներուժի վրա: Որպես կանոն՝ «փափուկ ուժին» են
վերագրում պետության զարգացման ռազմավարությունը, նրա գաղափարախոսության և կողմնորոշիչ արժեքների ինքնանույնականացման ուժը,
նրա սոցիալական կառուցվածքի և զարգացման մոդելի առինքնող ուժը,
նրա ժողովրդի ամրացնող ուժը, ազգի ստեղծագործական ներուժը, մշաХаркевич М., «Мягкая сила»: политическое использование научной концепции. Вестник
МГИМО Университета. 2014. № 2 (35). с. 22-30.
2 Горлова И., Теория и практика общественного развития, (2015, № 18), с. 268-272.
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կույթի գրավչությունը և միջազգային հարաբերությունների վրա նրա ազդեցության ուժը: Այս բոլորը հոգևոր տարրեր են: Լինելով ոչ ակնհայտ և
ոչ զգացական՝ «փափուկ ուժը» ներթափանցում է ամենուր: 1
Ամենևին պատահական չէ «փափուկ ուժի» պարագայում Ջ. Նայի
կողմից մշակույթի առաջնահերթության կարևորումը: Բանն այն է, որ առանց մշակույթի որևէ քաղաքական գաղափարախոսություն կամ դիվանագիտություն չի կարող իրացվել «փափուկ ուժի» սահմաններում: Հարավային Կովկասի բազմական հասարակությունների դեպքերի դիտարկումը վեր է հանում Արդբեջանի դեպքում մշակութային ինքնատիպության
բացակայության հանգամանքը, ինչը վկայում է, որ տվյալ պետությունը
չունի մշակութային ներուժ ինքնուրույն, առավել ևս՝ մեկ դոմինանտ
թյուրքական էթնոսի միջոցով իրականացնելու արդյունավետ ժողովրդավարացում՝ իրավահավասարության հնարավորություն տալով անդրենաձին էթնոսներին: Սակայն դա չի նշանակում, որ անդրենածին էթնոսները
պետք է հրաժարվեն իրավահավասարության, էլիտաների ձևավորման
իրենց ձգտումներից և շարունակեն գոյատևել էթնիկ ավտորիտարիզմի
պայմաններում: Կարևոր է ընդգծել, որ Ադրբեջանի անդրենածին էթնոսները՝ որպես բազմական հասարակության ազգային, լեզվական ինքնուրույն սեգմենտներ, ունեն մշակութային որոշակի ինքնատիպություն, ինչը
կարող է հնարավորության դեպքում նպաստավոր պայմաններ ստեղծել
ազգային էլիտաների ձևավորման, հետևապես՝ նաև «փափուկ ուժի» միջոցով կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրման համապատասխան հիմքերի մշակման համար:
Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա այս պարագայում խնդիրն
այլ է: Ժողովրդավարացման առումով վրացական փորձն ավելի հաջող է:
Սակայն հարկ է նշել, որ Վրաստանի բազմական հասարակությունում
նկատելի են էթնիկ ժողովրդավարության 2 որոշ տարրեր և դրսևորումներ,
երբ ոչ վրացի էթնոսները, որոնք ունեն իրենց ազգային, լեզվական, կրոնական, մշակութային ինքնությունը, որոշ դեպքերում ճնշվում են որպես
ենթակա սեգմենտներ: Սակայն այդ սեգմենտները, ի տարբերություն
ադրբեջանական բազմական հասարակության, ունեն մշակութային ավելի մեծ ներուժ: Դա նշանակում է, որ «փափուկ ուժի» միջոցով կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրման իմաստով Վրաստանի բազ-

Горлова И., ... նշվ. աշխ., էջ 269:
Տե՛ս Freni S., Georgia as an Ethnic Democracy: a Study on the Azerbaijani and Armenian
Minorities under Mikheil Saakashvili. September 2011, 44 p. հասանելի է առցանց՝
http://www.minorities-network.org/wp-content/uplo
ads/2014/09/Georgia_as_an_Ethnic_Democracy-libre.pdf (25.07.2019)
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մական հասարակությունում ազգային էլիտաների ձևավորումը կարող է
լինել ավելի դյուրին, քան դա հնարավոր է Ադրբեջանի դեպքում:
Ակնհայտ է, որ արդի պայմաններում պետության տեղը և դերը միջազգային հարաբերություններում որոշվում է ոչ միայն նրա տնտեսական
և ռազմական ռեսուրսներով, քաղաքական ինստիտուտների կայացման
աստիճանով, այլև՝ նրա մշակութային ներուժով: Մշակույթի բնագավառում միջազգային համագործակցությունը արդի պետությունների արտաքին քաղաքականության անօտարելի մասն է, քանի որ մշակույթն ունի
հատուկ դերակատարություն արտաքին քաղաքական խնդրակարգի
մշակման և իրականացման, պետության միջազգային դիրքի ամրապնդման և վարկի բարձրացման առումներով, ինչն ապահովում է պետության
զարգացման համար արտաքին բարենպաստ պայմաններ: 20-21-րդ դարերում արդիականցման լավագույն օրինակները պայմանավորված են
հենց համապատասխան ժողովուրդների մշակութային հենքով: Դա նշանակում է, որ պետությունների արտաքին քաղաքականության մեջ մշակութային բաղադրիչի առկայությունն իրենց շահերի իրացման տեսանկյունից կարող է ապահովել բավականին հաջող արդյունքներ:
Արտաքին մշակութային քաղաքականությունը, ըստ էության, կարող է տարանջատվել պաշտոնականի և ոչ պաշտոնականի: Հարկ է նկատել, որ պաշտոնական արտաքին մշակութային քաղաքականությունը
ձևավորվում և իրացվում է կառավարական մարմինների՝ հատկապես՝
մշակույթի նախարարության կողմից: Այդ իսկ պատճառով «փափուկ ուժի» իրացման հարցում մշակութային պետական քաղաքականության
զարգացման և կատարելագործման հարցը խիստ կարևոր տեղ ունի ինստիտուցիոնալացված կառավարությունների օրակարգում: Այս տեսանկյունից հարկ է նշել, որ ՀՀ-ի պարագայում, որի մշակութային ժառանգության տարածականությունը հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում և ոչ
միայն, բավականին մեծ է, արտաքին մշակութային քաղաքականության
մշակումը պետք է լինի կառավարության առաջնահերթություններից: Այս
հարցի կարևորումը խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ իր մշակութային ինքնությամբ, ինքնատիպությամբ և դրա տարածականությամբ, մշակութային ներուժով ՀՀ-ն ունի առավել մեծ հնարավորություններ «փափուկ ուժի» ռազմավարության մշակման և իրականացման իմաստով՝ միտված
տարածաշրջանում իր քաղաքական սուբյեկտության, ինչպես նաև՝ ազդեցության բարձրացմանը: Մշակութային հենքի վրա համապատասխան
տեսական և հայեցակարգային հիմքերի մշակման դեպքում, ինչպես նաև
քաղաքական գործընթացում ներքին և արտաքին մարտահրավերների
հաշվառումով, ժողովրդավարացման ուղուց չշեղվելու դեպքում ՀՀ-ի՝ որպես «տարածաշրջանային ժողովրդավարության արտահանողի» հնարա145
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վորությունները կարող են կտրուկ բարձրանալ: Այդ իսկ պատճառով քաղաքական էլիտայի արդիականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական
մշակույթի հետևողական զարգացումը ՀՀ-ում պետք է լինեն անընդհատ
գործընթաց: Միայն այս պարագայում է, որ կարող է իրատեսական դառնալ ՀՀ-ի կողմից «փափուկ ուժի» գործադրմամբ հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության
մոդելի ներդրման խթանումը:
Հաշվի առնելով արտաքին մշակութային քաղաքականության կարևորությունը՝ արդի շրջանում կարող է շատ ավելի մեծանալ տարբեր
կազմակերպությունների դերը, որոնք նպաստում են ազգային մշակույթի
և լեզվի տարածմանը արտասահմանում: Դա թույլ կտա մշակութային
ինքնությունների իրավահավասարեցման քաղաքականության կիրառության միջոցով կազմակերպել և իրականացնել կառուցողական երկխոսություն այլ պետությունների հետ: Այս իմաստով հարավ-կովկասյան
բազմական հասարակությունների դեպքում կոնսոցիատիվ խոսույթի
գործածությունը կարող է դառնալ միջսեգմենտային փոխլրացնող երկխոսության ձևավորման նախադրյալ այն պարագայում, երբ տվյալ սեգմենտները կհաջողեն նախ և առաջ ձևավորել իրենց ինքնուրույն էլիտաները:
Եթե վերլուծենք արդի պետությունների ոչ պաշտոնական արտաքին
մշակութային քաղաքականությունները, ապա ամենաընդհանրական
ձևով հնարավոր է ընդգծել դրանց հիմնական տարրերը, որոնց շարքում
առավել ազդեցիկ են ֆիլմարտադրությունը, շոու-բիզնեսը և ԶԼՄ-ները:
Առաջին երկուսը ոչ պաշտոնական արտաքին մշակութային քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներն են: Հաշվի առնելով բնակչության
տարբեր շերտերի մոտ դրանց մեծ ժողովրդականությունը՝ դրանք նաև
նպաստում են տվյալ պետության արտաքին կերպարի ձևավորմանը միջազգային մակարդակում: «Փափուկ ուժի» կիրառման նպատակով ՀՀ-ի
կողմից վերը նշված միջոցների, գերծիքների զարգացումը և կիրառումը
հնարավորություն կստեղծի սեփական մշակութային արժեհամակարգի և
ժառանգության վերհանման, դրանց վերարժևորման և տարածման համար: Այդ պարագայում հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում առավել
տարածական մշակութային ժառանգություն ունեցող հայ ժողովուրդը
կարող է վերակերտել իր քաղաքակրթական արժեքը՝ ապագայում տարածաշրջանային տերության վերածվելու տեսլականով:
Արտաքին ոչ պաշտոնական մշակութային քաղաքականության ոչ
պակաս կարևոր բաղադրիչ են նաև ԶԼՄ-ները, որոնց օգնությամբ ձևավորվում և փոփոխվում է հասարակական կարծիքը, տարածվում է շոուբիզնեսի արտադրանքը: Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի
տարածման իմաստով հայկական բազմալեզու ԶԼՄ-ների ստեղծումը՝
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մասնավորապես տարածաշրջանի բազմական հասարակությունների
լեզվական սեգմենտների հաշվառումով, կարող է էլ ավելի արդյունավետ
դարձնել ՀՀ-ի կողմից «փափուկ ուժի» միջոցով կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրմանն ուղղված խթանիչ աշխատանքը:
«Փափուկ ուժի» հաջորդ բաղադրիչը քաղաքական գաղափարախոսությունն է, ինչն առավել կարևոր է մեր առաջադրած խնդրի տեսանկյունից, քանի որ կոնսոցիատիվ մոդելի համապատասխանության, դրա արդյունավետության մեջ համոզման գործում քաղաքական և գաղափարական մոտեցումը խիստ անհրաժեշտ է դառնում: Այս առումով քաղաքական գաղափարախոսություն ասելիս պետք է ի նկատի ունենալ հասարակության քաղաքական և տնտեսական կառուցվածքում առկա սկզբունքների համակարգը, որը հենվում է որոշակի արժեքների վրա: Առանց
դրա հաշվառման և պատշաճ գնահատման հնարավոր չէ արդյունավետորեն իրացնել «փափուկ ուժը»՝ առավել ևս դրա մշակութային բաղադրիչը: Կոնսոցիատիվ մոդելի կիրարկման տեսանկյունից վերը նշված գործոնների հաշվառումը դրական արդյունքի հասնելու հարցում դառնում է
առաջնահերթություն:
2018թ. ՀՀ-ում տեղի ունեցած «հեղափոխական փափուկ գործընթացը» իրապես ստեղծել է հստակ նախադրյալներ ուրույն քաղաքական գաղափարախոսության մշակման համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է չհեռանալ հեղափոխության իդեալներից ու արժեքներից և դրանք վերածել
քաղաքական գաղափարախոսության, ինչն էլ ավելի իրատեսական հնարավորություններ կստեղծի ՀՀ-ի կողմից «փափուկ ուժի» իրակացման
համար:
Արտաքին քաղաքականության իրականացման գործում յուրաքանչյուր պետություն պաշտպանում և առաջ է մղում իր սեփական քաղաքական գաղափարախոսությունը և դրա հետ անկապտելիորեն կապված քաղաքական արժեքները: Այս նպատակով պետություններն իրականացնում
են պաշտոնական և ոչ պաշտոնական արտաքին մշակութային քաղաքականություն, մասնավորապես՝ ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների փոխանակման տարբեր ծրագրեր, որոնց միջոցով նրանց գիտակցության մեջ ներմղվում են որոշակի քաղաքական արժեքներ: Իսկ եթե
նրանք հետագայում ստանձնեն բարձր, ղեկավար պաշտոններ, ապա մեծ
է հավանականությունը, որ նրանք կառաջնորդվեն իրենց գործողություններում հենց այդ արժեքների հիման վրա ձևավորված վարքագծով:
Հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում տեղական
առանձնահատկությունների հաշվառումով կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի տեղայնացման նպատակով պետք է կազմակերպվեն միջազգային-տարածաշրջանային գիտաժողովներ, կլոր-սեղաններ, քննար147
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կումներ, որոնք հարթակ կստեղծեն այդ հայեցակարգի համապատասխանության և առավելությունների մասին հանրային իրազեկման ու դրա
հետագա տարածման համար: Այսպիսի նախաձեռնությունները կարող
են դիտվել որպես «փափուկ ուժի» իրականացման արդյունավետ գործիքներ:
«Փափուկ ուժի» գործադրման մեկ այլ միջոց է ոչ պաշտոնական դիվանագիտությունը, ինչը ենթադրում է այլ պետությունների հետ երկխոսության հաստատում հաղորդակցության մեջ ոչ պաշտոնական անձանց
ներգրավման միջոցով, ինչպիսիք են՝ գիտնականները, լրագրողները,
նախկին դիվանագետները, զինվորականները և այլք: Այս մոտեցումը դիվանագիտության տվյալ ձևը դարձնում է ավելի ճկուն: Այս առումով մեծ
կարևորություն է տրվում տարբեր ոչ կառավարական կազմակերպություններին, որոնց դերը գլոբալացման պայմաններում ստանում է էլ ավելի
մեծ նշանակություն:
Արդյունաբերականից տեղեկատվական հասարակության անցումով ավանդական ԶԼՄ-ներից բացի, մշակութային արժեքների և քաղաքական գաղափարների տարածումն իրականացվում է նաև համացանցի
տարբեր տեխնոլոգիաների միջոցով, ինպիսիք են՝ սոցիալական ցանցերը,
բլոգները, տարատեսակ մեդիա-հարթակները: Այս առումով համացանցում ևս հստակ քաղաքական նպատակադրումով ակտիվությունը կարող
է որպես արդյունավետ գործիք ծառայել հարավ-կովկասյան բազմական
հասարակություններում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի
խրախուսման համար:
Աշխարհի զարգացած երկրները տարբեր կերպ են սահմանում «փափուկ ուժի» իրենց առաջնահերթությունները և հայեցակարգային մոտեցումները: Մեծ Բրիտանիայի համար դրանք հիմնվում են անգլո-սաքսոնյան քաղաքական արժեքների վրա: Գերմանիայի դեպքում կարևորվում
են լեզուն և մշակույթը, այդ թվում՝ նաև Գյոթեի ինստիտուտների միջոցով: Իտալիայի դեպքում կարևորվում է պատմամշակութային արժեքների առաջխաղացումը: Չինաստանի դեպքում կարևորվում են զարգացման
ոչ բռնի գործիքների միջոցով ազդեցությունները, ինչպես նաև ազգային
մշակույթի պաշտպանությունը մեծապես Կոնֆուցիոսի ինստիտուտների
միջոցով: ԱՄՆ-ի համար առաջնահերթ է ամերիկյան քաղաքական և տնտեսական արժեքների առաջխաղացումը, իսկ ԵՄ-ի համար՝ եվրոպական
սոցիալական և մշակութային արժեքների առաջխաղացումը: 1
Հենց մշակութային դիվանագիտությունն է, որն ամենաարդյունավետ գործիքը կարող է դառնալ «փափուկ ուժի» միջոցով տարակերպ շահերի սպասարկման գործում: «Փափուկ ուժի» գործադրումը՝ մասնավո1
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րապես դրա մշակութային ազդեցության առումով կարող է հանգեցնել այլ
երկրների մշակութային կոդերի փոփոխության՝ փոխելով տեղական քաղաքական և մշակութային էլիտաները՝ ստեղծելով իր սեփական առասպելականացված կեղծ կոդերը: Հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի հարմարեցման կամ կիրարկման գործում մշակութային դիվանագիտությունն առաջնային անհրաժեշտություն է ստանում: Այս դեպքում առաջնահերթ է
նաև միջազգային հարթակներում ձևավորել և առաջ մղել սեփական պետության դրական կերպարը՝ որպես ընդօրինակելի: Միևնույն ժամանակ
անհրաժեշտ է բացահայտել սեփական ժողովրդի ժողովրդավարական
ներուժը՝ առանց կուրորեն ընդօրինակելու այլ պետությունների ժողովրդավարության մոդելները:
Հայկական մշակույթը և հայերենը կարող են ՀՀ-ի կողմից «փափուկ
ուժի» քաղաքականության մշակման, զարգացման և կիրարկման գործիքներ դառնալ: Այս տեսանկյունից օրինակ՝ Վրաստանի դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել նաև հայալեզու և վրաստանաբնակ այլ անդրենածին
էթնոսների ազգային լեզվական սեգմենտը՝ որպես կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության սեգմենտար տարբերության բնորոշ գիծ: Կոնսոցիատիվ խոսույթի միջոցով համապատասխան քաղաքական արժեքների
տարածումը կարող է համարվել «փափուկ ուժի» գործադրման արդյունավետ միջոց: Սա նշանակում է, որ ՀՀ-ն ամեն կերպ պետք է աջակցի
Վրաստանի հայախոս ազգային սեգմենտին իր արժեհամակարգից չհեռանալու համար:
Քաղաքականությունը և մշակույթը հանդես են գալիս որպես «փափուկ ուժի» անբաժան, փոխլրացնող համակարգային բաղադրիչներ: Քաղաքականության ուժը գործառնական ուժ է, իսկ մշակույթի ուժը ռեսուրսային ուժ է: 1
Այս առումով Լ. Վելիչկոն նշում է, որ Հարավային Կովկասում «փափուկ ուժի» գործադրման ակնհայտ հավակնություններ է ցուցաբերում
Թուրքիան, որը վերջին տասնամյակի ընթացքում ընդարձակում է իր
տնտեսական և քաղաքական ներուժն այդ տարածաշրջանում: Այս քաղաքականությունը լայն թափ է ստացել հետխորհրդային շրջանում, երբ
Թուրքիան տարածաշրջանային տերության հստակ հավակնություններ
սկսեց ցուցաբերել՝ փոխելով իր ռազմավարական վարքագիծը: 2 Սակայն
հարկ է նշել, որ մեր ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս,
1 Тарабарко К., «Мягкая сила» культуры: эволюция концепции в трудах китайских ученых.
Тамбов: Грамота, 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 2, с. 181-184.
2 Величко Л., Политика «мягкая силы» Турции в регионе Южного Кавказа (1991-2002 гг.):
проблемы реализации. Исторические науки и археология. УДК 94(5), с. 44-52.
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որ Թուրքիայի դեպքում «փափուկ ուժի» միջոցով Հարավային Կովկասում
հաջողությունների արձանագրումը, թերևս, կեղծ է, ոչ հիմնավոր և անհնար է այն պատճառով, որ նախ և առաջ Թուրքիան չունի ուրույն մշակութային ինքնություն, նրա հարավ-կովկասյան քաղաքականությունը
մեծապես հիմնված է տնտեսական գործիքների վրա և հետևապես՝ մշակութային գործիքներով նրա շահերի տարածումը չի կարող հավատարժան լինել: Էլ ինչ խոսք ՀՀ-ի նկատմամբ Թուրքիայի վարած ժխտողական
և շրջափակման քաղաքականության մասին, ինչը ոչ թե «փափուկ ուժի»,
այլ «կոշտ ուժի» իրացման ուղղակի դրսևորում է: Թուրքիան իր հարավկովկասյան հավակնություններում կարող է հաջողել միայն տնտեսական
բաղադրիչի և գործիքների գործադրմամբ, ինչն ամենևին «փափուկ ուժ»
համարվել չի կարող: Դա նշանակում է, որ Թուրքիան չունի Հարավային
Կովկասում «փափուկ ուժի» քաղաքականության իրականացման մշակութային ներուժ, իսկ նման պնդումներն էլ ուղղակի քաղաքական ձեռնածություն են:
Իր մշակութային ներուժով, որի ժառանգության նմուշները կարելի է
գտնել ոչ միայն ժամանակակից Թուրքիայում, հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում և այլ բնակավայրերում, միայն ՀՀ-ն է, որ ապրիորի ունի
տեսական անհրաժեշտ հիմքեր «փափուկ ուժի» արդյունավետ քաղաքականություն մշակելու և ապագայում իրացնելու համար: Այս գիտակցումը
պետք է ՀՀ-ի այսօրվա և հաջորդ կառավարությունների օրակարգային
անհետաձգելի բովանդակության մի մասը լինի: Ուշագրավ է նաև այն
հանգամանքը, որ կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի համապատասխանությամբ և գործադրմամբ հարավ-կովկասյան բազմական հասարակությունների արդիականացման վերաբերյալ հեռանկարային ուսումնասիրությունները ևս իրականացվում են մեծապես հայ հետազոտողների կողմից:
«Փափուկ ուժի» ռազմավարության կիրարկումը մշակութային ռելյատիվիզմի միջոցով Հարավային Կովկասի բազմական հասարակություններում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրման նպատակով մշակութային ռելյատիվիզմի հայեցակարգի կարևորումը կարող է
դիտվել որպես «փափուկ ուժի» քաղաքականության գործուն նախապայման: Հաշվի առնելով հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում առանձին ազգային սեգմենտների ինքնատիպ մշակութային առանձնահատկությունների ներդաշնակ համագոյակցության անհրաժեշտությունը՝ հարկ է մշակել համապատասխան քաղաքականություն, որը
թույլ կտա առավել արդյունավետացնել տարածաշրջանային կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորմանն ուղղված գործընթացները՝ մասնավորապես «փափուկ ուժի» ռազմավարության գործածության միջոցով: «Փա150
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փուկ ուժը»՝ որպես արտաքին քաղաքական ազդեցության տարածման
գործիք, առավել ևս տարակերպ կոնֆլիկտներով առանձնացող հարավկովկասյան տարածաշրջանում, կարող է նպաստել դրանց խաղաղ կարգավորման նախապայմանների մշակմանը, որտեղ առավել ընդգծված և
տարածված մշակութային ժառանգություն ունեցող ժողովուրդները հնարավորություն կստանան դառնալ «փափուկ ուժի» իրացման գործում առաջամարտիկներ:
Համեմատ տարածաշրջանային մյուս պետությունների և ժողովուրդների՝ ՀՀ-ի և հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը հարավկովկասյան տարածաշրջանում կարելի է համարել ամենատարածվածը:
Թե՛ Վրաստանի, թե՛ Ադրբեջանի տարբեր բնակավայրերում հայկական
մշակութային ժառանգության բազմաթիվ նմուշներ կան՝ չնայած տեղի
իշխանությունների կողմից դրանց հետևողական յուրացման և/կամ ոչնչացման փաստերին: Դա նշանակում է, որ հայկական մշակույթի հետքերի վերացմանն ու յուրացմանն ուղղված որոշակի քաղաքականությունը
ՀՀ-ի՝ առաջիկայում տարածաշրջանային քաղաքական հավակնությունների սահմանափակմանն ուղղված կազմակերպված գործողությունների
շղթա է: Հայկական մշակութային ներուժը բավականին մեծ է այս առումով, և հետևապես՝ տարածաշրջանային մակարդակում «փափուկ ուժի»
կիրառության տեսանկյունից ՀՀ-ի հնարավորություններն անհամեմատ
մեծ են: Հարկ է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ հայերը դարեր ի
վեր բնակվել են թե՛ այսօրվա Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքում՝
թողնելով մշակութային հսկայական ժառանգություն, թե՛ այսօր էլ շարունակում են բնակվել Ջավախքում, ինչպես նաև Վրաստանի այլ բնակավայրերում՝ կրկին ստեղծելով մշակութային արժեքներ: Սակայն Վրաստանի պարագայում ևս հայկական մշակութային ժառանգության դեմ
տարվում է որոշակի քաղաքականություն: Սա ևս վկայում է տարածաշրջանում հայկական գործոնի հնարավորինս նվազեցման և քաղաքական
հավակնությունների սահմանափակման մասին: Այսպիսի իրավիճակում
ՀՀ-ն պետք է մշակի հստակ տարածաշրջանային քաղաքականություն, որը կներառի, ըստ էության, իր մշակութային հենքի բոլոր առավելությունները, ինչպես նաև կհաշվառի բոլոր ռիսկերը: Եվ որպես տարածաշրջանի
բազմական հասարակություններում որոշակի էթնիկ, ազգային, լեզվական, կրոնական սեգմենտների համար գրավիչ քաղաքական գաղափարախոսություն, որպես ժողովրդավարացման և ներդաշնակ զարգացման
մոդել, առաջարկի կոնսոցիատիվ ժողովրդավարությունը «փափուկ ուժի»
գործիքակազմի գործածության միջոցով: Այս մոդելը հարավ-կովկասյան
անդրենածին ժողովուրդների իրավահավասարության, ազգային շահերի
ագրեգացման տեսանկյունից կարող է դառնալ ամենագրավիչ մոդելը:
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Հետևապես՝ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի անդրենածին ժողովուրդները պետք է «փափուկ ուժի» միջոցով իրազեկվեն կոնսոցիատիվ
ժողովրդավարության մոդելի հայեցակարգային առանձնահատկությունների, բազմական հասարակություններում դրա համապատասխանության և առավելությունների մասին: Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր
այդ սեգմենտների գիտակցության մեջ ձևավորել ժողովրդավարության
տվյալ մոդելի հետ ինքնանույնականացման ցանկություն, ինչը հնարավորություն կտա ձերբազատվել գերակա էթնոսների գերիշխանական ազդեցությունից և նրանց հետ դառնալ իրավահավասար: Այս հարցում մշակութային ռելյատիվիզմի խրախուսումը կրկին «փափուկ ուժի» միջոցով
կարող է ծառայել որպես օժանդակ գործիք:
Ժամանակակից հասարակություններում, որտեղ տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչները ստիպված են մշտապես փոխգործակցել,
էթնոցենտրիզմը կարող է դառնալ վնասակար և նույնիսկ վտանգավոր
երևույթ: Էթնոցենտրիզմը խոչընդոտում է նաև տարբեր մշակույթների գիտական, օբյեկտիվ ուսումնասիրությանը, այլ մշակույթների և ավանդույթների կրողների վարքագծի ադեկվատ ընկալմանը: Էթնոցենտրիզմին
հակադրվող դիրքորոշումը մշակութային ռելյատիվիզմն է, որի համաձայն յուրաքանչյուր մշակույթ բացառիկ երևույթ է և պետք է դիտվի նրանում ընդունված չափանիշներին համապատասխան: 1
Մշակութային ռելյատիվիզմի գլխավոր գաղափարը տարբեր ժողովուրդների կողմից ստեղծված և ստեղծվող մշակութային արժեքների հավասարության ճանաչումն է: Սա ենթադրում է յուրաքանչյուր մշակույթի
ինքնուրույնության և ամբողջականության ճանաչում, ինչպես նաև էթնոցենտրիզմից բացարձակ հրաժարում: 2 Հետևապես՝ հարավ-կովկասյան
բազմական հասարակություններում էթնոցենտրիզմի հաղթահարման
կարևոր նախապայման կարող է դառնալ մշակութային ռելյատիվիզմը:
Սա իր հերթին կարող է նպաստել նաև կոնսոցիատիվ մոդելի արդյունավետ կիրառման պայմանների մշակմանը՝ որպես «փափուկ ուժի» քաղաքականության իրականացում:
Մ. Հերսկովիցն առանձնացնում է մշակութային ռելյատիվիզմի երեք
ասպեկտ՝ մեթոդաբանական, փիլիսոփայական և գործնական: Մեթոդաբանականը վերաբերում է տվյալ ժողովրդի մոտ ընդունված նորմերի և
արժեքների համաձայն մշակույթի ճանաչման ձևին: Այսինքն՝ անհատների կենսագործունեությունը անհրաժեշտ է նկարագրել իրենց սեփական
Этноцентризм и культурыный релятивизм, http://systinfo.ru/kult_ob ject/ etnotsen
trizm_i_kulturniy_relyativizm.html, հղման ամսաթիվը՝ 05.03.2019:
2Принцип
культурного релятивизма/ http://udik.com.ua/books/book-510/chapter-17697/,
հղման ամսաթիվը՝ 24.05.2019:
1
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մշակույթի եզրույթներով: Մշակութային ռելյատիվիզմի այս ձևի կարևորագույն ասպեկտը մշակույթը ներսից ճանաչելու ձգտումն է, ինչպես նաև
նրա գործառնության իմաստի գիտակցումն է: 1 Այս մոտեցումը մեր համոզմամբ շատ կարևոր է բազմական հասարակությունների դեպքում, որտեղ տարբեր մշակույթների միջև կոնսոցիատիվ խոսույթի հնարավորությունը պայմանավորվում է հենց այս մեթոդաբանությամբ:
Այս առթիվ Տ. Պաշուկովան իրավամբ նշում է, որ հնարավորության
դեպքում հարկ է ձևավորել և ուսուցանել արդյունավետ հմտություններ՝
ցույց տալով երկխոսության և համագործակցության սկզբունքների նշանակությունը միջմշակութային հաղորդակցության համար: 2
Պատմամշակութային գործընթացում մշակութային ռելյատիվիզմի
փիլիսոփայական ասպեկտը կապված է մշակութային զարգացման ուղիների բազմակիության ճանաչման հետ: Այն մերժում է մշակութային զարգացման փուլերի պարտադիր էվոլյուցիոն փոփոխությունը և զարգացման մեկ միտումի գերակայությունը: Մի խոսքով՝ Մ. Հերսկովիցի հավատամքն արտահայտված է նրա հետևյալ դատողության մեջ. «Ընդունել, որ
իրավունքը, արդարությունը, գեղեցկությունը կարող են ունենալ այնքան
դրսևորումներ, որքան մշակույթներ կան, նշանակում է ոչ թե ցուցաբերել
նիհիլիզմ, այլ զսպվածություն»: 3
Ինչ վերաբերում է մշակութային ռելյատիվիզմի գործնական ասպեկտին, ապա այն առավել քան քննարկելի է, քանի որ տարբեր մշակույթներում ռելյատիվիզմը կարող է ունենալ տարակերպ դրսևորումներ:
Այս ասպեկտը կարելի է դիտարկել պատմություն-արդիականություն
հարթության վրա (օրինակ՝ արդյո՞ք ընդունելի է որոշ մշակույթներում
մարդակերությունը, ռասիզմը և այլ բացասական երևույթներ): Այն կարելի է դիտարկել նաև վերացական ֆունկցիոնալիզմի տեսանկյունից (օրինակ՝ որո՞նք են մշակույթների գոյության տարրերը, ի՞նչ տրամաբանությամբ են զարգանում մշակույթները և այլն): 4 Այս հարցադրումները ցույց
են տալիս, որ մշակութային ռելյատիվիզմի գործնական ասպեկտը պայմանավորվում է կոնկրետ մշակույթներով և դրանց առանձնահատկություններով: Հետևապես՝ այս գործնական ասպեկտն ունի հարաբերական
նշանակություն:

Herskovits М., Cultural Anthropology. N.Y.,1955, p. 351.
Пашукова Т., Этноцентризм в межкультурной коммуникации, Вестник МГЛУ. Выпуск 563,
с. 60.
3 Herskovits М., .... նշվ. աշխ., էջ 547:
4 Принцип культурного релятивизма, http://udik.com.ua/books/book-510/ chapter-17697/,
հղման ամսաթիվը՝ 24.02.2019:
1
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Որոշ հետազոտողների գնահատականների համաձայն՝ մշակութային ռելյատիվիզմը, ունենալով դրական դերակատարություն եվրոպակենտրոնության, ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարում, վերջին հաշվով հանգեցնում է անվերջ զսպվածության նույնիսկ ամենաանհանդուրժելի երևույթների, նախապաշարմունքների նկատմամբ:
Այն հանգեցնում է նաև ժողովուրդների կարիքների նկատմամբ անտարբերության: Մարքսիստական տեսանկյունից մշակութային ռելյատիվիզմն անընդունելի է, քանի որ այն արմատապես հակասում է հետևողականության և տարբեր հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաների
անհավասարարժեքության սկզբունքին: 1
Այս տեսանկյունից հարկ է նկատել, որ մարքսիզմի գաղափարաբանությամբ սոցիալականացված Խորհրդային Միության փլուզումից հետո
իներցիոն ձևով մեծապես պահպանվեց մշակութային ռելյատիվիզմի
անհնարինության գաղափարը նաև հետխորհրդային հարավ-կովկասյան
բազմական հասարակություններում: Դրանով էլ պայմանավորված են
տարածաշրջանի բազմական հասարակություններում՝ Ադրբեջանում և
Վրաստանում էթնոցենտրիզմի դրսևորումները, ինչպես նաև մեծամասնական ժողովրդավարության մոդելի նախընտրելիությունը և համամասնականությունից դե ֆակտո հրաժարումը: Եվ ամենևին պատահական չէ,
որ մշակութային ռելյատիվիզմը հատուկ է ոչ թե սոցիալիստական կամ
հետսոցիալիստական, այլ կապիտալիստական աշխարհին, որտեղ բազմամշակութայնությունը դիտվում է որպես ժողովրդավարական արժեք:
Ուստի այս տեսությունը՝ որպես հակակշիռ էթնոցենտրիզմին, գործնականում կարող է արդյունավետ լինել նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի
դեպքում, քանի որ նրանց բազմական հասարակություններում մի էթնոսի՝ մյուսների նկատմամբ մշակութային գերակայության խնդիրը դեռ
լիարժեքորեն լուծված չէ: Ավելին՝ այլ էթնիկ խմբերի մշակութային արժեքների անտեսումը, ոչնչացումը կամ դրանց սեփականումը խորացնում
են այդ բազմական հասարակություններում ներքին հակասությունները՝
սրելով հնարավոր կոնֆլիկտային դրսևորումները, ինչն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել գերակա և ենթակա էթնիկ խմբերի միջև փոխադարձ
անհանդուրժողականության մեծացման, նույնիսկ ատելության, որը հղի է
բախումային ներուժով: Այս ռիսկերի չեզոքացման գործում առավել արդյունավետ մոտեցումը կարող է լինել կոնսոցիատիվության խրախուսումը
թե՛ խոսույթի, թե՛ կոնկրետ գործողությունների միջոցով՝ գործածելով բացառապես «փափուկ ուժ»:

Арутюнов С., Культурный релятивизм, http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/term.
html?act=list&term=474, հղման ամսաթիվը՝ 15.01.2019:
1
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Մեր օրերում քչերը կկասկածեն, որ տարբեր մշակույթների կրողների միջև, առավել ևս, երբ նրանք ապրում են միևնույն պետությունում,
հնարավոր է արդյունավետ երկխոսություն: Սակայն ո՞ր դեպքում է հնարավոր իրական արդյունավետ երկխոսությունը: Դա հնարավոր է միայն
այն դեպքում, երբ այդ երկխոսությունը ստանում է գիտական-էթիկական
բնույթ: Կրթված մարդիկ և գիտնականները ոչ միայն լսում են միմյանց
փաստարկները, այլև ձգտում են հաշվի առնել դրանց բովանդակությունը:
Արդիական է միայն այն խոսույթը, որն ընթանում է բարոյագիտական
հարթությունում: Այս պարագայում է, որ շահեկան է դառնում հանդուրժողականության մասին հարցը: 1 Իսկ այդպիսի երկխոսության կայացմանը Հարավային Կովկասի բազմական հասարակություններում՝ որպես
«փափուկ ուժ», կարող է նպաստել կոնսոցիատիվ խոսույթը, որը պետք է
տարբեր էթնոսներին միավորի բոլորի համար հավասարարժեք խնդրի
շուրջ, ինչը, իհարկե, կապված է համընդհանուր անվտանգության գիտակցության ձևավորման հետ:
Այս առումով Ա. Ֆետը նշում է, որ մշակութային ռելյատիվիզմը հետևում է նախօրոք սահմանված նպատակին. հիմնավորել ռասաների և ազգերի իրավահավասարությունը՝ ընդունելով անվերապահորեն բոլոր
մշակույթների հավասարությունը: Բոլոր մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքը հիմնվում է ոչ թե իրավական ակտերի ճանաչման վրա,
այլ դրա հիմքում ընկած է եղբայրության անմիջական զգացումը և բոլոր
մարդկանց համերաշխությունը, որն ունի կենսաբանական ծագում և ամրապնդված է մշակութային էվոյլուցիայով: 2
Լորենցին պատկանող կենսաբանական հայեցակարգի տեսանկյունից բոլոր մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքը պետք է դիտել
որպես մեր սոցիալական բնազդի մշակութային զարգացման արդյունք:
Այս սկզբունքի խախտումը նշանակում է հետընթաց դեպի արդեն իսկ
հաղթահարված մշակութային փուլեր՝ դեպի միջնադար կամ հին դարեր,
իսկ հատուկ դեպքերում այն նշանակում է սոցիալական բնազդի կենսաբանական մեխանիզմի խանգարում, այսինքն՝ պաթոլոգիա բժշկական
տեսանկյունից: 3
Ա. Ֆետն իրավացիորեն նշում է, որ հավասարության սկզբունքը այն
մշակութային ավանդույթի անքակտելի մասն է, որը նախկինում՝ մինչև

Мультикультурализм и этический релятивизм, http://studme.org/113 90422/
filosofiya/nenasilie_nasilie, հղման ամսաթիվը՝ 01.13.2019:
2 Фет А., Культуры и культурный релятивизм, http://modernproblems.org.ru /philosofy/261culture.html, հղման ամսաթիվը՝ 24.03.2019:
3 Фет А., .... նշվ. աշխ., հղման ամսաթիվը՝ 24.03.2019:
1
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դրա լիարժեք ճանաչումը, կոչվում էր «քրիստոնեական», իսկ հիմա այն
անվանում են «եվրոպական» կամ «արևմտյան» մշակույթ: 1
Մշակութային ռելյատիվիզմի էությունն արտահայտվում է հետևյալ
պարզ բանաձևով՝ «Քանի որ բոլոր մարդիկ հավասար են, բոլոր մարդկային մշակույթները հավասարարժեք են, ապա նրանց միջև ստորակարգություն հաստատելու ցանկացած փորձ համարվում է ռասիզմ»: 2
Մշակութային ռելյատիվիզմը, որն ամբողջությամբ հակադրվում է
էթնոցենտրիզմին, հաշվի առնելով բազմական հասարակության սեգմենտների մշակութային առանձնահատկությունները, ինչպես ցույց է
տալիս Նիդերլանդների, Բելգիայի և այլ բազմական պետությունների
փորձը, ունակ է բազմական հասարակություններում ստեղծել ժողովրդավարացման իրական հնարավորություն կոնսոցիատիվ մոդելի հիման
վրա: Այս մոտեցումը կարող է կիրառելի լինել հարավ-կովկասյան բազմական հասարակական կառուցվածք ունեցող պետությունների՝ Վրաստանի և Ադրբեջանի համար այն դեպքում, երբ քաղաքացիական մշակույթի կառուցումը, թեկուզ, դանդաղ տեմպերով, կգրանցի դրական միտումներ: Այս դեպքում մշակութային ռելյատիվիզմի միջոցով էթնոցենտրիզմի
հաղթահարումը հարավ-կովկասյան բազմական պետություններում կարող է դառնալ քաղաքական կայունության, տեղաբնիկ ազգերի մշակութային ինքնուրույնության և անվտանգության, ինչպես նաև ժողովրդավարական առաջընթացի կարևորագույն նախապայմաններից մեկը:
Որոշ առաջարկներ՝ ուղղված «փափուկ ուժի» միջոցով հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրմանը՝
• կոնսոցիատիվ ժողովրդվարության մոդելի հայեցակարգային հիմքերի, դրա առանձնահատկությունների, առավելությունների և թերությունների, ինչպես նաև տվյալ մոդելի կիրառության միջազգային
փորձի ուսումնասիրության և վերլուծության վերաբերյալ միջազգային գիտաժողովների պարբերաբար կազմակերպում,
• հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի բազմական հասարակությունների ազգային, էթնիկ, կրոնական և լեզվական սեգմենտների
ներգրավվում վերը նշված գիտաժողովների կազմակերպչական աշխատանքներին և գործառնական մասին (ըստ անհրաժեշտության և
նրանց առանձնահատկությունների հաշվառումով), ինչը հնարավորություն կընձեռի այդ սեգմենտների ներկայացուցիչներին ուղղակիորեն հաղորդակից լինել կոնսոցիատիվության վերաբերյալ գի-

1
2

Фет А., .... նշվ. աշխ., հղման ամսաթիվը՝ 24.03.2019:
Տե՛ս նույն տեղում:
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տական քննարկումներին՝ հնարավորություն տալով նրանց հայտնել իրենց դիրքորոշումները և տեսակետները,
• տարածաշրջանի բազմական հասարակությունների տարաբնույթ
սեգմենտների մշակութային առանձնահատկությունների վերհանում և դրանց արժևորում, ինչը ենթադրում է նաև իրազեկում տարբեր գործիքներով՝ ուղղված կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության
մոդելի գրավչության խրախուսմանը՝ որպես վերը նշված գործողությունների իրականացման հայեցակարգային հիմք,
• ԶԼՄ-ների և ԶՀՄ-ների միջոցով բազմալեզու հաղորդումների,
քննարկումների կազմակերպում և հեռարձակում, նաև՝ համացանցի միջոցով (խոսքը հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում ազգային-լեզվական սեգմենտների լեզուների մասին է),
որոնց ընթացքում քննության կենթարկվեն տվյալ էթնոսների մշակութային առանձնահատությունները, դրանց ինքնատիպությունը և
կարևորությունը, որտեղ կոնսոցիատիվ մոդելը, ըստ արժանվույն,
կներկայացվի որպես մշակութային իրավահավասարության հաստատման լավագույն «փափուկ» գործիքը՝ հիմքեր ստեղծելով նաև
էթնիկ էլիտաների ձևավորման համար,
• կոնսոցիատիվության թեմայով ուսանողների փոխանակության
ծրագրերի կազմակերպում և իրականացում, տարածաշրջանի
տարբեր բուհերի միջև միջուսանողական առցանց քննարկումների
կազմակերպում՝ ուղղված բազմական հասարակությունների մշակութային փոխառնչությունների, դրանց յուրահատկությունների
քննարկմանը, դրանց՝ միմյանց հետ ներդաշնակ համագոյակցության հնարավորությունների և անհրաժեշտ հիմքերի ձևավորմանը,
• տարածաշրջանի բազմական հասարակություններում երիտասարդ սերնդի սոցիալականացման գործում մշակութային ռելյատիվիզմի հայեցակարգային հիմքերի ներառման միջոցների մշակում՝
որպես խաղաղ և իրավահավասար համագոյակցության նպատակ,
• պաշտոնական դիվանագիտությունից բացի, ոչ պաշտոնական դիվանագիտության՝ հանրային, մշակութային դիվանագիտության իրականացման ժամանակ բազմական հասարակությունների ներդաշնակ զարգացման նպատակին կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի համապատասխանության գաղափարի շրջանառում և քարոզում,
• կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի վերաբերյալ դասական և արդի գիտական հետազոտությունների, լույս տեսած հրապարակումների, տվյալ մոդելին ուղղակի կամ անուղղակի առնչվող
գիտական գրականության թարգմանություն տարածաշրջանի բազ157
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մական հասարակությունների սեգմենտներին հասանելի լեզուներով, ինչը հնարավորություն կտա նրանց հաղորդակից դառնալ,
սպառել, յուրացնել այդ գաղափարը՝ փորձելով ինքնանույնականանալ դրա հետ՝ արդյունքում տվյալ սեգմենտների մոտ ձևավորելով
մշակութային իրավահավասարության պահանջատիրություն՝ ուղղված գերակա էթնոսների իշխանությանը:
Այսպիսով՝ հարկ է նշել, որ հարավ-կովկասյան բազմական հասարակություններում «փափուկ ուժի» գործադրման միջոցով կոնսոցիատիվ
ժողովրդավարության մոդելի կիրարկմանն ուղղված վերը թվարկված առաջարկների շարքը ժամանակի ընթացքում կարող է համալրվել նոր մոտեցումներով և գործիքներով: Դա նշանակում է, որ «փափուկ ուժը» բավականին ճկուն ռազմավարություն է տարածաշրջանային արդյունավետ
արտաքին քաղաքականության մշակման և իրականացման տեսանկյունից: «Փափուկ ուժի» իրացման տեսանկյունից մշակույթի դերն առաջնահերթ է: Այն պետությունները, որոնց մշակութային հենքը թույլ է, չեն կարող օգտագործել «փափուկ ուժը» իրենց շահերի իրացման նպատակով:
Սակայն մշակութային հարուստ ժառանգություն, ինքնատիպություն ունեցող ժողովուրդների և պետությունների դեպքում «փափուկ ուժի» գործադրմամբ ազգային-պետական շահերի իրացումը կարող է ավելի արդյունավետ լինել: Հետևապես՝ ՀՀ-ն, որն ունի «փափուկ ուժի» գործադրման
համար պահանջվող մշակութային բավարար ներուժ, ըստ անհրաժեշտության և նպատակադրումի, կարող է իրականացնել հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի բազմական հասարակությունների կոնսոցիատիվացման նախ և առաջ տեսական հիմքերի մշակման գործառույթ՝ հետագայում դրա գործնական կիրառության քաղաքականության մշակման և
իրականացման հեռանկարով:
Эмиль Ордуханян, Роль культуры в процессе внедрения модели
консоциональной демократии в многосоставных обществах Южного
Кавказа путем «мягкой силы» - В статье рассматривается роль культуры в
процессе внедрения модели консоциональной демократии в многосоставных обществах Южного Кавказа посредством стратегии «мягкой силы».
Среди стран Южного Кавказа изучается культурный потенциал Армении в
качестве отдельного фактора применения «мягкой силы». Опираясь на
широко распространенное культурное наследие армянского народа в
регионе Южного Кавказа, утверждается, что Армения, как исторически
самобытное культурное государство, имеет реальную возможность
стимулировать модель консоциональной демократии в плюралистических
обществах региона при наличии такой цели и путем разработки в случае
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необходимости стратегии «мягкой силы». В качестве средств для
достижения такой цели в статье приводятся некоторые предложения.
Emil Ordukhanyan, The Role of Culture in Process of Consociational
Democracy Model Implementation in South Caucasus Plural Societies by the
Use of "Soft Power" - The article explores the role of culture in the process of
consociational democracy model implementation in South Caucasus plural
societies through the strategy of "soft power". Among South Caucasus countries,
the cultural potential of Armenia as a separate factor in the use of “soft power” is
observed. Based on the widespread Armenian cultural heritage in the South
Caucasus region, it is argued that in case of appropriate goal setting, Armenia by
its historically original culture, has a real opportunity to stimulate the
consociational democracy model in plural societies of the region by developing, if
necessary, a “soft power” strategy. As a means to achieve this goal, the article
provides some suggestions.
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ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ
ԲԱՆԱՁԵՎԵՐՈՒՄ. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ*
ՀՐԱՅՐ ՓԱՇԱՅԱՆ
Բանալի բառեր - Ղարաբաղյան հակամարտություն, Եվրոպական խորհրդարան, հիմնախնդրի կերպար, փոխակերպում, խորհրդարանական դիվանագիտություն, ժողովրդական դիվանագիտություն, միջազգային հանրություն:
Ղարաբաղյան հակամարտության առանձնահատկություններից
մեկն էլ, ինչպես հայտնի է, կապված է կարգավորման գործընթացում միջազգային կառույցների առանձնակի դերակատարության հետ, որոնք ունեցել և կարող են ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն 1: Դրանց թվին են պատկանում մասնավորապես եվրոպական
կառույցները, որոնք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման
գործընթացում ներգրավված են թե՛ բազմակողմ, թե՛ երկկողմ ձևաչափերով նախաձեռնություններում: Բազմակողմ հիմնական դերակատարներ
են Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը (ԵԱՀԿ), Եվրոպական Միությունը (ԵՄ), Եվրոպայի Խորհրդի
տարբեր կառույցները: Պաշտոնական մակարդակում եվրոպական կառույցների ներգրավումը հիմնականում կապված է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչների հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի, հակամարտության և դրա կարգավորման շուրջ ԵԽ ընդունած փաստաթղթերի հետ 2:
Եվրոպական միության առանցքային կառույցներից մեկը՝ Եվրոպական խորհրդարանը 3, Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ բա* Հետազոտությունն իրականացվել է ԼՂՀ ԿԳՆ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական
աջակցության՝ Nº SCS 17/003 գիտական թեմայի շրջանակներում:
1 Փաշայան Հ., Բալայան Լ. Ռոբերտ Ուոլթերի հակահայկական զեկույցը. հայացք
Արցախից www.noravank.am
2 Եվրոպական կառույցների դերը Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման գործընթացում:
Համառոտագիր մշակված 2009թ. նոյեմբերի 25-ին կայացած` «Լեռնային Ղարաբաղի
հիմնախնդիրը և Եվրոպան» վերնագրով քննարկման մասնակիցների կողմից
արտահայտված կարծիքների հիման վրա, file:///C:/Users/Intel_Education/Downloads/70-NKArm%20(1).pdf
3 Եվրոպական խորհրդարան. Եվրամիության օրենսդիր մարմին, որն ուղղակի ընտրվում է
ԵՄ անդամ-պետությունների քաղաքացիների կողմից: Եվրոպական խորհուրդի հետ
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նաձևեր է ընդունել Արցախյան շարժման նորօրյա փուլի մեկնարկին զուգընթաց՝ սկսած 1987 թվականից: Հետագայում ևս կառույցի կողմից պարբերաբար ընդունվել են նման բանաձևեր, որոնցում գլխավորապես Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցերի շրջանակներում, ներկայացրել
է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը՝ համապատասխան շեշտադրումներով:
Քանի որ «Քաղաքական փաստարկները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում» 1, աշխատությունում վերլուծված են Եվրախորհրդարանի կողմից մինչև 1993թ. ընդունված առանցքային փաստաթղթերը, ապա սույն հոդվածում հետազոտության գլխավոր թիրախ է ընտրված ժամանակագրական առումով հաջորդ
առանցքային՝ 1999թ. ընդունված բանաձևը, որը կարևոր նշանակություն
ունի նաև հայկական զույգ պետությունների արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկի՝ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման տեսանկյունից:
Տարբեր գործոնների փոխազդեցությանը ենթարկվելով, բանաձևերում առկա ձևակերպումները ի ցույց են դնում հիմնախնդրի վերաբերյալ
Եվրոպական խորհրդարանի ընկալումները և դրանց փոխակերպումները: Մյուս կողմից՝ դրանք զգալի ազդեցություն կարող են ունենալ ԵՄ և
անդամ երկրների հիմնախնդրի վերաբերյալ ընկալումների ձևավորման և
գործնական քաղաքականության որդեգրման տեսանկյունից: Հետևաբար,
անհրաժեշտ է պարզաբանել, թե ի՞նչ գործոնների ազդեցությամբ են ձևավորվել և հետագայում բացասական կամ դրական փոխակերպումների
ենթարկվել կառույցի կողմից ընդունված բանաձևերը:
Տարածաշրջանում ԵՄ դերի հետագա ընդլայնման պատրաստակամությունը (ոչ միայն մարդու իրավունքների և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ոլորտներում) այդ թվում՝ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, աճի միտում ունի և այս ուղղությամբ զգալի ներուժ կա իրացնելու, հաշվի առնելով Եվրախորհրդարանի հետ ձևավորված պատմական հարաբերությունները, արդի իրողությունները, խորհրդարանական և ժողովրդական դիվանագիտության
ընձեռած հնարավորությունները: Վերոնշյալն արդիական է դարձնում
խորհրդարանը կազմավորում է ԵՄ իշխանության երկպալատ օրենսդրական ճյուղը և
համարվում է աշխարհի ամենաազդեցիկ օրենսդրական մարմիններից մեկը:
Խորհրդարանի հիմնական գործառույթներից մեկը Եվրամիության բյուջեի հաստատումն է:
Խորհրդարանն օժտված է նաև Եվրոպական Հանձնաժողովին անվստահություն հայտնելու
իրավասությամբ ու այլ գործառույթներով: https://hy.wikipedia.org/wiki և http://n-europe.eu/
glossary /term/603
1
Տես՝ Փաշայան Հ., «Քաղաքական փաստարկները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի
փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում», Ստեփանակերտ, 2016, էջ 256:
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«Ղարաբաղյան հակամարտության կերպարի ընկալումները Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևերում. միտումներն ու փոխակերպման հնարավորությունները» վերտառությամբ հետազոտությունը՝ ընդունված
փաստաթղթերի վերլուծության համատեքստում:
Կառույցի կողմից ընդունված փաստաթղթերում Ղարաբաղյան հակամարտության կերպարի ընկալման ժամանակագրական փոխակերպումները ամբողջական ներկայացնելու նպատակով, նախ մի փոքր
պատմական ակնարկ կատարենք: Այսպես, դեռևս Ղարաբաղյան շարժման վերսկսման և Ադրբեջանի կողմից արցախահայությանը
պարտադրած պատերազմի ընթացքում, Եվրոպական Խորհրդարանն
ընդունել է հիմնախնդրի իրական էությունը բնորոշող մի շարք
բանաձևեր։ Օրինակ, 1988 թվականի հուլիսի 7-ին ընդունված բանաձևում
մասնավորապես նշված է.
«... նկատի ունենալով Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի
միավորվելու պահանջը և Լեռնային Ղարաբաղի պատմական կարգավիճակը որպես Հայաստանի մաս, որը 1923թ. Կամայականորեն
տրվել է Ադրբեջանին, ինչպես նաև 1988 թվականի փետրվարին
Սումգայիթում սանձազերծած կոտորածները..., դատապարտել
հայերի նկատմամբ իրականացվող բռնությունները և աջակցել
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը Ղարաբաղը Հայաստանի
հետ միավորելու պահանջին, ապահովել Ադրբեջանի հայ բնակչության անվտանգությունը, պատժել հայկական ջարդերն իրականացնողներին...»1։
1989-1991 թվականներին ընդունած բանաձևերում մտահոգություններ են արտահայտված «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամների անօրինական
ձերբակալության, Բաքվի հայկական ջարդերի, ՀՀ և ԼՂ շրջափակման,
«Օղակ» գործողության ժամանակ խորհրդային բանակի և Ադրբեջանի
«ՕՄՕՆ»-ականների կատարած բռնությունների և անօրինականությունների կապակցությամբ։
1991-1994 թվականներին ընդունված բանաձևերում նկատելի են
հակամարտող կողմերի միջև որոշակի հաշվեկշիռ ապահովելու դրսևորումներ։ Այդուհանդերձ, 1993թ. հունվարի 21-ին ընդունված բանաձևում 2
Եվրախորհրդարանն արձանագրելով «Ադրբեջանից բռնատեղահանված

300 հազար հայերի ողբերգական դրությունը», «Ադրբեջանի և Լեռնային
Ղարաբաղի իշխանությունների միջև բանակցությունների համար պայմաններ ստեղծելու» անհրաժեշտությունը և տեղի ունեցած մյուս փաստե(Г) Документы по совместной резолюции B2-538 и 587 88, Official Journal of Europian
Communities, № C 94/11
2 Տես՝ Official Journal of Europian Communities, No C 42/165. (f) REZOLUTION B3-0049/93
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րը, որպես միջազգային խաղաղության պահպանման համար պատասխանատու կառույց ԱՀ-ից պահանջել է դադարեցնել միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումներն ու շրջափակումը, որոնք ուղղված են ՀՀին պատերազմի մեջ ներքաշելուն1: Այսինքն՝ Եվրոպական խորհրդարանը նշված ժամանակաշրջանում հիմնախնդիրն ընկալել է իր բուն էությանը համապատասխան, որով էլ պայմանավորված էին նմանաբովանդակ
բանաձևերի ընդունումը: Վերջինս իր հերթին, կարծում ենք, ուղղակիորեն կապված էր ողջ հայության կողմից հակամարտության վերաբերյալ
ակտիվ, համապարփակ և շարունակական տեղեկատվության ապահովմամբ:
Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացի
տեսանկյունից բավականին առանձնահատուկ կարելի է համարել Եվրոպական Խորհրդարանի կողմից 1999 թվականի մարտի 11-ին ընդունած
բանաձևը, որը հարկ է մանրամասն վերլուծել՝ դրանցում առկա քաղաքական փաստարկների վերհանման և ըստ անհրաժեշտության օգտագործելու նպատակով: Մանավանդ, եթե 1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին ընդունված բանաձևերի շեշտադրումները կարելի է պայմանավորել, այսպես ասած, Արևմուտք-ԽՍՀՄ հակադրությամբ, կամ վերջինիս փլուզումը վերջնականապես իրագործելու գաղափարով, ապա
նշված բանաձևը լիովին զերծ է այդպիսի ազդեցություններից: Լեռնային
Ղարաբաղին վերաբերող վերոնշյալ՝ «Կովկասում խաղաղության գործընթացին աջակցելու մասին բանաձևը» 2 նախևառաջ կարևորվում է Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ կառույցի դրսևորած քաղաքական դիրքորոշման տեսանկյունից:
Այսպես, բանաձևի ա. կետում ուղղակիորեն արձանագրված է, որ

1991թ. սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը իր անկախությունը հռչակել է հետևելով ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների համանման հռչակագրերին (փաստաթղթի հայերեն՝ ոչ պաշտոնական թարգմանությունը տես
հավելվածում): Այսինքն՝ դրանով ճանաչվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության անկախության հռչակման միջազգային-իրավական այնպիսի հիմնավորվածություն, որը հավասարազօր է մնացած միութենական հանրապետությունների համանման հռչակագրերին 3: Ինչպես հայտՓաստաթղթի վերլուծությունը տես՝ Փաշայան Հ., Քաղաքական փաստարկները
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում,
Ստեփանակերտ, 2016, էջ 127-129:
2 Official Journal of the European Communities, C 175, 21.6.1999 p. 251.
3 Заргарян Р. Резолюции Европарламента - послание в адрес Азербайджана, https://fraza.ua
/stenograms/113698-ruben-zargaryan-rezolyucii-evroparlamenta--poslanie-v-adres-azerbaydzh
ana
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նի է, ԼՂՀ անկախության մասին Հռչակագիրը 1 ընդունվել է երկու օր անց՝
այն բանից հետո, երբ Բաքուն 1991թ. օգոստոսի 30-ին հրաժարվելով
ԱդրԽՍՀ իրավահաջորդությունից ընդունել էր «1918-1920 թթ. պետական
անկախության վերականգնման մասին» հռչակագիրը 2: Փաստորեն, Արևմուտքի հեղինակավոր քաղաքական կառույցներից մեկը Արցախի Հանրապետության հռչակումը պայմանավորել է ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում տեղի ունեցած անկախացման գործընթացներով և այն որևէ ձևով չի
կապել Ադրբեջանից ինքնորոշվելու կամ նրա տարածքային ամբողջականության հետ, ինչը լիովին համապատասխանում է նաև հիմնախնդրի իրավական հիմքերին 3: Կարծիք կա նաև, որ այդ բանաձևի ընդունումը
պաշտպանել ու ողջյունել էին ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահներ հանդիսացող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները 4, ինչն էլ ավելի է
արժևորում նրա կարևորությունը հայկական դիվանագիտության առջև
այս ուղղությամբ գործադրվելիք ջանքերի համատեքստում:
Բանաձևի բ. կետում նշված է, որ պատերազմը լուրջ հումանիտար

խնդիրների՝ մասնավորապես Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից և
Ադրբեջանից ավելի քան մեկ միլիոն մարդու տեղափոխման պատճառ է
դարձել: Եթե համեմատենք Եվրոպական Խորհրդարանի նախորդիվ ըն-

դունված բանաձևերի հետ, ակնհայտ է դառնում, որ պատերազմի ու հումանիտար խնդիրների ստեղծման մեղադրանքն ուղղված է ադրբեջանական կողմին: Այսպես, դեռևս 1988թ. հուլիսի 7-ի բանաձևում Եվրոպական
խորհրդարանը ադրբեջանահայերի նկատմամբ իրականացվող բռնությունները կապելով Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված իրադարձությունների հետ, Ադրբեջանին դատապարտում է Սումգայիթում և Բաքվում հայերի կոտորածների, զանգվածային սպանությունների ու բռնությունների
համար, ինչի հետևանքով նրանց համար վտանգավոր է ապրել Ադրբեջանում 5: Սա վկայությունն է այն փաստի, որ հենց Ադրբեջանն է հանդիսանում զինված առճակատման նախահարձակ կողմը՝ փորձելով հայերին
ոչնչացնելու ճանապարհով լուծել խնդիրը: Արդեն 1993թ. հունվարի 21-ին
ընդունած բանաձևում առանց տարաբնույթ մեկնաբանություններ առաՀռչակագիրը տես՝ http://www.president.nkr.am/am/nkr/nkr1 կամ Статус Нагорного Карабаха в
политико-правовых документах. Ереван, 1995г., с. 69-70.
2 Газ. «Бакинский рабочий», 3 сентября 1991г.
3 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին» Հռչակագրի վերլուծությունը
տես՝ Փաշայան Հ., նշվ. աշխ., էջ 94-98:
4 Շաքարյան Ս., Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի
հարցի կարգավորման գործում, Հայաստան 2020. զարգացման և անվտանգության
ռազմավարություն, Եր., 2002, էջ 478:
5 (Г) Документы по совместной резолюции B2-538 и 587 88, Official Journal of Europian
Communities, № C 94/11
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ջացնող ձևակերպումների նշված էր, որ հենց ադրբեջանական կողմն է
հանդիսանում 300 հազար հայերին Ադրբեջանից բռնությամբ վտարողը:
Իսկ բանաձևի «դ» կետում նշելով Հայաստանի շրջափակման մասին, Եվրախորհրդարանը քաղաքական գնահատական էր տվել ԱՀ-ի վարած և
այժմ էլ իրականացվող ապակառուցողական քաղաքականությանն ու
իրական մտադրությանը. «...Ադրբեջանի կողմից լիակատար շրջափակումը և դրա հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամը նպատակ ունեն Հայաստանին ներքաշել զինված հակամարտության մեջ» 1: Այսինքն՝
հստակորեն արձանագրվել է այն փաստը, որ հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է, այլ ոչ թե ՀՀ-ի ու ԱՀ-ի, բայց
ադրբեջանական կողմը նպատակաուղղված քաղաքականություն է իրականացնում ՀՀ-ին հակամարտության մեջ ներքաշելու համար: Եվրախորհրդարանն արձանագրելով տեղի ունեցած փաստերը, որպես միջազգային խաղաղության պահպանման համար պատասխանատու կառույց
ԱՀ-ից պահանջել է դադարեցնել միջազգային իրավունքի ակնհայտ
խախտումները և ՀՀ-ին պատերազմի մեջ ներքաշելուն ուղղված շրջափակումը: Բաքվի այդ քաղաքականությունը չի փոխվել և այժմ էլ ամեն
ինչ անում է ՀՀ-ին հակամարտության մեջ ներքաշելու՝ նրան միջազգային
հանրությանն ագրեսորի կերպարով ներկայացնելու և իր կողմից հրահրվող սադրանքներն ու ռազմական գործողությունները հիմնավորելու համար 2:
Բանաձևի գ. և դ. կետերում խոսվում է 1994թ. կրակի դադարեցման

ռեժիմի պահպանման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի Եվրոպական խորհուրդ մտնելու ցանկության մասին: Արձանագրենք, որ եթե Եվրոպական

խորհուրդ մտնելու այս ցանկություններն արդեն իրականություն են դարձել, ապա 1994թ. կրակի դադարեցման ռեժիմը շարունակաբար խախտվում է Ադրբեջանի կողմից և նրա պահպանումը շարունակում է մնալ
խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նախապայմաններից մեկը: Ըստ ե. կետի՝ Ժողովրդավարության ամրապնդումը և մարդու իրավունքների հար-

գումը նախապայման են հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար: Այս կետում առկա է որոշակի

հակասականություն՝ հիմնախնդրի կարգավորման իրավական շեշտադրումից կարծես թե անցում է կատարվում դեպի քաղաքականը, չնայած
պետք է ասել, որ ժողովրդավարության ամրապնդումն ու մարդու իրավունքների հարգումը իրավական հասկացությունների թվին են պատականում: Օրինակ, համեմատության համար, ինչպես ցույց են տվել ԿոսոOfficial Journal of Europian Communities, No C 42/165. (f) REZOLUTION B3-0049/93
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վոյի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, Ժողովրդավարության

ամրապնդումը, մարդու իրավունքների հարգումը և այլ կարևոր
սկզբունքներ գերտերություններն ուղղակիորեն չեն պայմանավորել վեր-

ջինիս անկախության ճանաչման հետ, չնայած ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհուրդը նախագահության SC/7951 հայտարարությամբ աջակցություն
էր հայտնել 2003թ. հրապարակված «Չափորոշիչներ Կոսովոյի համար»
փաստաթղթին, որպես հակամարտության կարգավորման նախապայման ընդունելով «նախ չափորոշիչներ, ապա կարգավիճակ» սկզբունքը 1:
Այնուամենայնիվ, դա չի խանգարել Արևմտյան երկրներին քաղաքական
նպատակահարմարությունից ելնելով շրջանցել «չափորոշիչները» և 2008ին ճանաչել ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների ոլորտում
լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրի անկախությունը:
Մեր դեպքում, ի տարբերություն Կոսովոյի, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել միջազգային հանրության, այդ թվում՝ Արևմուտքի Լեռնային Ղարաբաղին այս հարցում չաջակցելու դիրքորոշումը, ինչը հակամարտության առկայության պայմաններում լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում Մարդու իրավունքների հարգման և ժողովրդավարության ամրապնդման համար: Մինչդեռ՝ 1988թ. Եվրախորհրդարանի բանաձևը հիմնախնդրի կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի հետ միավորման նախապայման է դիտել ոչ թե ժողովրդավարության ամրապնդումն ու մարդու իրավունքների հարգումը, այլ առավել իրավաչափ ու արդարացի համարվող պատմական գործոնների և 1920-ականներին իրագործված ոչ իրավական որոշումների հաշվառումը: Կարծում ենք, այստեղ դերակատարում են ունեցել կագավորման գործընթացում տեղ գտած զարգացումները, որն էլ ըստ երևույթին արձանագրվել է ը. կետում, որում նշված է, որ

Միայն տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները և վերջին ժամանակաշրջանի
ընդհանուր քաղաքական զարգացումները հաշվի առնող մոտեցումը կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության: Այսինքն՝ ի տարբերություն

նախկին բանաձևերի այժմ արդեն խաղաղության հասնելու նախապայմաններից մեկն էլ դիտվել է որևէ հստակություն չունեցող, արագորեն
փոփոխվող տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները և վերջին ժամանակաշր-

ջանի ընդհանուր քաղաքական զարգացումները հաշվի առնող մոտեցումը:
Հարկ է ընդգծել նաև, որ ե. կետում մատնանշված. Ժողովրդավարության ամրապնդումը և մարդու իրավունքների հարգումը նախապայման են հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ
կարգավորման համար դրույթն իրագործելու համար Եվրոպական կա1

https://www.un.org/press/en/2003/sc7951.doc.htm
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ռույցները տարիներ շարունակ գործնական քայլերի չեն դիմել: Ընդհակառակը՝ 1994 հրադադարի ստորագրումից ի վեր, Եվրոպական միությունը
խուսափում էր որևէ կապ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ և ոչ մի
աջակցություն չէր ցուցաբերում Արցախահայությանը, այն դեպքում, երբ
աջակցություն էր տրամադրում բոլոր այն տարածքներին, որոնք ունեն
դրա կարիքը՝ անկախ այդ տարածքների քաղաքական կարգավիճակից 1:
Ավելին՝ հակասելով 1992թ. միջազգային հանրության անունից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու համար լիազորված մարմնի՝ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության
խորհրդի մարտի 24-ի նիստում ընդունված փաստաթղթի կարևորագույն
կետերից մեկին, որում Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները ներկայացված են որպես շահագրգիռ կողմ 2, եվրոպական կառույցները Արցախում կայացած յուրաքանչյուր ընտրություններից հետո հայտարարում են, որ չեն ընդունում դրանց արդյունքները, հետևաբար նաև
արդյունքում ձևավորված ժողովրդի ներկայացուցիչներին: Մինչդեռ ակնհայտ է, որ ընտրված ներկայացուցիչներ հնարավոր է ունանալ միայն
ընտրությունների շնորհիվ:
Բանաձևի զ. կետում խոսվում է 1998թ. Ադրբեջանում և Հայաստանում կեղծարարություններով ու խախտումներով կայացած ընտրությունների մասին, իսկ է. կետով արձանագրվում, որ մինչև ներկա ժամանակ-

ներս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման բանակցությունները դրական արդյունքների չեն բերել:
Հատկանշական է բանաձևի թ. կետը, որում նշված է, որ Ռուսաստանը, ԱՄՆ և Ֆրանսիան ներակայացնող Մինսկի խմբի երեք համանախագահները, որոնց ԵԱՀԿ-ն հանձնարարել է մշակել ծրագիր երկարատև
խաղաղության հասնելու համար, ներկայացրել են արդարացի հիմք`
խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունների համար: Այս կետում
ևս առկա է որոշակի հակասություն ոչ միայն նախորդիվ ընդունված բանաձևերի բովանդակության, այլև տվյալ բանաձևի ա. կետի համեմատ,
որում ԼՂԻՄ անկախության հռչակումը հավասարեցված է նախկին
խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների անկախության

1 Արցախը Եվրոպական հարևանությամբ գտնվող միակ չճանաչված տարածքը չէ.
Հարավային Օսեթիան, Աբխազիան, Մերձդնեստրը և Հյուսիսային Կիպրոսը այլոց հետ
մեկտեղ գտնվում են նույն կարգավիճակում և բոլորն էլ ստանում են էական օգնություն
Եվրամիությունից: Ինչ վերաբերվում է Կոսովոյին, որը նույնպես նախկինում ճանաչված չի
եղել, խոշոր չափերի ֆինանսական օգնություն է տրամադրվել, որի մեծ մասը ստացել է մինչև
միջազգային ճանաչման գործընթացի սկսվելը: Տես՝ http://www.agbu.am/am/archive/2017-12-2107-25-48/2017-12-21-08-45-23/3302-nagorno-karabakh-the-eu-conference-european-parliament
2 Первая дополнительная встреча совета СБСЕ В Хельсинки, Официальный сайт ОБСЕ: http:
//www.osce.org/documents/mcs./1992/03/4150_ru.pdf.
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հռչակման իրավական հիմքերին: Իսկ 1988թ. հուլիսի 7-ին ընդունված
բանաձևով, ինչպես նշվեց, նկատի ունենալով Հայաստանի հետ Լեռնային

Ղարաբաղի միավորվելու պահանջը և Լեռնային Ղարաբաղի՝ որպես
Հայաստանի մաս հանդիսանալու պատմական կարգավիճակը, որը
1923թ. կամայականորեն տրվել է Ադրբեջանին, Եվրախորհրդարանը
պետք է աջակցեր Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը Ղարաբաղը
Հայաստանի հետ միավորելու պահանջին: Սակայն, շեշտադրումը, որ
համանախագահները ներկայացրել են արդարացի հիմք` խնդրի խաղաղ
կարգավորման բանակցությունների համար, չի համապատասխանում ոչ

միայն հիմնախնդրի էությանը, այլև հենց Եվրախորհրդարանի կողմից
ընդունված բանաձևերի բովանդակությանը: Բանն այն է, որ համանախագահների կողմից 1997-1998թթ. ներկայացրած (այսինքն մինչև 1999թ.)
«Փաթեթային1», «Փուլային» 2 և «Ընդհանուր պետություն» 3 անվանումը
ստացած հակամարտության կարգավորման տարբերակները չէին պարունակում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու պահանջը,
որի իրականացմանը, ինչպես արդեն նշվեց, պարտավորվել էր աջակցել
Եվրախորհրդարանը 4:
Սակայն այստեղ հարկ է ընդգծել այն կարևոր հանգամանքը, որ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը սկսվում է վկայակոչելով Կովկասի
վերաբերյալ իր նախորդ հռչակագրերը հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը, ինչը փաստորեն ամբողջության մեջ է դիտարկում 1987-1999 թթ.
ընդունած բանաձևերը և չի հրաժարվում նրանցում ամրագրված դրույթներից:
Այս ամենից ելնելով, Եվրոպական խորհրդարանը.

«1. խրախուսում է Մինսկի խմբի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը,
2. այն կարծիքին է, որ այդ առաջարկությունները քննարկման հիմք
են, որը կարող է բանակցությունների գործընթացը դուրս բերել փակուղուց,

http://vn.kazimirov.ru/doc16.htm
http://vn.kazimirov.ru/doc17.htm Փաստաթղթերի վերլուծությունը տես՝ Փաշայան Հ.,
Բալայան Լ., «Փաթեթային և փուլային տարբերակներ. նրանց դերը Ղարաբաղյան
հակամարտության կերպարի ընկալումներում», Արցախի պետական համալսարանի
գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ 2018, 164-172 էջեր:
3 http://vn.kazimirov.ru/doc18.htm Փաստաթղթի վերլուծությունը տես՝ Փաշայան Հ.,
Բալայան Լ., «Ընդհանուր պետությունը» Ղարաբաղյան հակամարտության և հայերի ու
կովկասյան թուրքերի համակեցության համատեքստում», Դեֆակտո պետությունները
Հետխորհրդային տարածաշրջանում. Զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները,
Ստեփանակերտ 2018, 122-131 էջեր:
4 (Г) Документы по совместной резолюции B2-538 и 587 88, Official Journal of Europian
Communities, № C 94/11
1
2
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3. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին կոչ է անում շարունակել ջանքերը հիմնախնդրի վերջնական լուծմանը հասնելու համար.
4. գտնում է, որ մարդու իրավունքների պահպանումը որպես հզոր
բաղադրիչ, պետք է ԵԱՀԿ առաքելության հովանու ներքո իրականացվող ցանկացած դիտարկման մաս դառնա, որն անհրաժեշտ է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ` երկարատև խաղաղության ապահովման և միջադեպերի վաղ նախազգուշացման համար, որոնք կարող
են հանգեցնել մարտական գործողությունների վերսկսմանը,
5. գտնում է, որ Եվրոպական Միության կողմից տարածաշրջանին
տրամադրվող օգնությունը պետք է կապված լինի երկու երկրներում
մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության իրական առաջընթացի հասնելու հետ,
6. գտնում է, որ Եվրոպական Միությունը պետք է Հայաստանում և
Ադրբեջանում մեծացնի Tacis-Democracy ծրագրով ոչ կառավարական կազմակերպություններին տրամադրվող օգնության ծավալները, որոնք հետաքրքրված են բանավեճերի խթանմամբ ու քաղաքական կրթությամբ հակամարտության կարգավորմանն առնչվող հարցերով,
7. հանձնարարում է իր Համանախագահին տվյալ հռչակագիրը ներկայացնել Խորհուրդին, Հանձնաժողովին, Եվրոպական Խորհուրդին,
ԵԱՀԿ Խորհրդարանական Վեհաժողովին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Համանախագահներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարաններին
և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին»:
Չնայած բանաձևում արձանագրված չափազանց կարևոր ձևակերպումներին, այդուհանդերձ, մատնանշվածն իրագործելու համար անհրաժեշտ են առնվազն երեք կողմի՝ Ադրբեջանի, Արցախի և Եվրոպական
խորհրդարանի պատրաստակամությունն ու աջակցությունը: Եթե խոսենք Ադրբեջանի մասին, ապա ազատությունների սահմանափակման,
մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բազմաթիվ վկայություններ կան ոչ միայն արտասահմանյան մամուլում 1, այլև միջազգային
հեղինակավոր կառույցների զեկույցներում 2: Իշխանությունների նախա1 A jailed blogger in Azerbaijan is on a hunger strike to fight bogus charges. He must be freed.
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-jailed-blogger-in-azerbaijan-is-on-a-hunger-striketo-fight-bogus-charges-he-must-be-freed/2019/01/05/06e6d57a-104f-11e9-84fc-d58c33d6c8c7_
story.html?noredirect=on&utm_term=.dcd616 b75430
2 Азербайджан: содокладчики призывают власти пересмотреть дело Мехмана Гусейнова
http://www.turan.az/ext/news/2019/1/free/politics%20news/ru/77809.htm, Представитель ОБСЕ
по СМИ призвал освободить Мехмана Гусейнова http://www.contact.az/ext/news/
2019/1/free/politics%20news/ru/77924.htm
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ձեռնած սահմանադրական փոփոխություններն ապահովելով ալիևյան
կլանի անընդհատ վերարտադրվելու հնարավորությունը 1, երկիրը զրկվել
է իշխանափոխության՝ ժողովրդավարության կարևորագույն նախապայմաններից մեկից: Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ապա Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, բազմիցս է արտահայտել հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու մտադրությունը 2, որի վկայությունը դարձավ
ոչ միայն 2016թ. ապրիլյան ագրեսիան, այլև դրա նախապատրաստմանն
է ուղղված սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի անընդհատ ավելացմամբ նույնիսկ ՀՀ մայրաքաղաքը գրավելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունները 3:
Իր ամբողջության մեջ կարևորելով նման աննախադեպ բանաձևի
ընդունումը այսպիսի հեղինակավոր խորհրդարանի կողմից, միաժամանակ պետք է փաստել, որ տարբեր գործոնների արդյունքում հետագա
տարիներին, ինչպես Եվրոպական խորհրդարանում, այնպես էլ միջազգային այլ կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտության կերպարի ընկալումները ամբողջությամբ փոխակերպվել են: Մանավորապես, եթե
1990-ականներին ընդունված բանաձևերում Եվրախորհրդարանը հիմնախնդիրն ընկալում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, պատմական արդարության վերականգնման շրջանակներում,
և նույնիսկ երկրամասի անկախության հռչակումը դիտարկում էր որպես
ԽՍՀՄ լուծարման շրջանակներում ընթացող անկախացման օրինաչափ
գործընթաց, ապա 2000-ականներից սկսած նույն խնդրի վերաբերյալ կառույցի ընալումներն ու դրա հետևանք հանդիսացող դիրքորոշումները
գլխիվայր փոխվում են, որում զգալի են պաշտոնական Բաքվի ակտիվ
գործունեությունն ու հայկական կողմերի պասիվությունը: Այսպես,
գաղտնիք չէ, որ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների արդյունավետ գործունեությունից է կախված, թե ինչպիսի ընկալում կունենա
տվյալ երկիրը ընդունող պետությունում 4, կամ միջազգային կազմակերպություններում ու հանրության շրջանակներում ընդհանրապես: Հաշվի
առնելով, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տեղեկատվական գործունեության կարևորագույն խնդիրը ղարաբաղյան հիմնախնդhttp://www.azerbaijan.az/portal/General/Constitution/doc/constitution_r.pdf
Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев принял
участие во всенародном веселье по случаю Новруз байрамы https://azertag.az/ru/xeber/Prezi
dent_Ilham_Aliev_prinyal_Uchastie_vo_vsenarodnom_vesele_po_sluchayu_Novruz_bairamy_O
BNOVLENO_3_VIDEO-1146281
3 Вернуть Ереван: историческая "империя" Ильхама Алиева https://www.pravda.ru/world
/formerussr/armeniya/14-02-2018/1370368-elections-0/
4 Торкунов А. В. (ред.), Дипломатическая служба, учебник МГИМО, 2002 г., стр. 408
1
2

170

ՀՐԱՅՐ ՓԱՇԱՅԱՆ
_______________________________________________________________________________________

րի և դրանից ածանցյալ հարցերի վերաբերյալ տեղեկության ներկայացումն է, երկրի ներսում և արտասահմանում համապատասխան հասարակական կարծիքի ապահովումը և օտարերկրյա լսարանի մոտ Հայաստանի դրական կերպարի արմատավորումը 1, ապա մեղմ ասած, այդ
գործառույթն այնքան էլ արդյունավետ չի իրագործվել։ Արդյունքում, հենց
նույն եվրոպական կառույցների կողմից 1999-ից հետո ընդունվել են վերոնշված բանաձևերին ու հիմնախնդրի էությանը լիովին հակասող, Հայաստանն ագրեսորի կերպարով ներկայացվող զեկույցներ: Այդպիսիք են
Պեր Գարթոնի 2, Դեյվիդ Աթկինսոնի 3, Ռոբերտ Ուոլթերի 4 զեկույցները 5:
Սակայն վերջին տարիներին միջազգային կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտության կերպարի խեղաթյուրված ընկալումներին
զուգահեռ, որոշակի դրական միտումներ են նկատվում: Այսպես, եթե
2010թ. մայիսի 20-ին Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևում
պահանջվում է հայկական ուժերը դուրս բերել «Ադրբեջանի բոլոր գրավյալ տարածքներից», իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ներկայացվում է որպես հայկական համայնք 6, ապա 2011թ. ապրիլին ԵվրախորհրԲալայան Տ., Արտաքին
քաղաքականության տեղեկատվական ապահովումը:
Դասախոսությունների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 38:
2 European Parliament resolution with a European Parliament recommendation to the Council on
EU policy towards the South Caucasus 2003/2225(INI)), P5_TA(2004)0122, http://www.eu
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-20040122+0+DOC+PDF+V0//EN:
3 The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference,
Resolution 1416 (2005), http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx? doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5
LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzI4OSZsY
W5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC
1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3Mjg5:
4 Escalation of violence in Nagorno-Karabakh and the other occupied territories of Azerbaijan,
Doc. 13930, 11 December 2015, http://semantic-pace.net/tools/ pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc
2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yM
jI1NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1X
RC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjU1:
Փաստաթղթի
վերլուծությունը տես՝ Փաշայան Հ., Բալայան Լ. Ռոբերտ Ուոլթերի հակահայկական զեկույցը.
հայացք Արցախից www.noravank.am
5 Եվրախորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնախմբից զեկուցող Պեր Գարթոնը
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ իր հայտարարություններում նույնիսկ
Արցախում հայերենի գործածությունն է համարել միջազգային իրավունքի խախտում, որն
ըստ նրա հետագայում կարող է խնդիրներ առաջացնել: Տես՝ Карабахский вопрос глазами
Пера Гартона. https://ru.a1plus.am/2131.html
6 European Parliament resolution of 20 May 2010 on the need for an EU strategy for the South
Caucasus (2009/2216(INI)), P7_TA(2010)0193, http://www. Europ
arl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0193+0+D
OC+XML+V0//EN:
1
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դարանի ընդունած բանաձևով եվրոպական կառույցներին կոչ է արվում
պրագմատիկ նախձեռնությունների և նորարարական մոտեցումների
շրջանակներում ակտիվացնել ոչ ֆորմալ շփումները անջատված տարածքների հասարակությունների հետ 1: Եվրոպական խորհրդարանի և
Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավորների փոխայցելությունները, որոնք զգալիորեն ակտիվացել են վերջին տարիներին 2, կարելի է տեղավորել նաև նշված բանաձևի համատեքստում: Արդեն
2017թ. ընդունած բանաձևում Եվրախորհրդարանը աջակցություն է
հայտնում ԼՂ խնդրի լուծման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների
ջանքերին՝ հիմք ընդունելով 2009թ. հայտարարված՝ տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և ուժի չկիրառման
հիմնարար սկզբունքները 3:
Կարծում ենք, հետագա դրական միտումները կարելի է խորացնել՝
մի կողմից հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում Եվրամիության դերակատարության ընդլայնման 4, այդ թվում՝ հակամարտություների կարգավորման ուղղությամբ ջանքերի ակտիվացման պատրաստակամությունը 5, Միության կողմից սեփական ռազմական կազմավորումներ ունենալու ցանկությունը 6, ինչի ստեղծման գործընթացի մեկնարկի մասին

1 European Parliament resolution of 7 April 2011 on the review of the European Neighbourhood
Policy - Eastern Dimension, P7_TA(2011)0153, http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
?type=TA&reference=P7-TA-2011-0153&la nguage=EN
2 Պետք է ասել, որ վերջին տարիներին բավականին ակտիվացել են Եվրոպական
խորհրդարանի և ԱՀ Ազգային Ժողովի միջև կապերը: Մասնավորապես ոչ պաշտոնական
շփումների մակարդակով տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոխայցելություններ, ինչը
նպաստում է երկուստեք փոխշահավետ առաջացած խնդիրների քննարկմանն ու դրանց
լուծման ուղիների որոնմանը: 2015-2018 թթ. միջխորհրդարանական կապերի
գործունեության համառոտագիրը տես՝ ԱՀ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքը՝
http://www.nankr.am/hy/2887
3 European Parliament recommendation of 15 November 2017 to the Council, the Commission
and the EEAS on theEastern Partnership, in the run-up to the November 2017 Summit
(2017/2130(INI)), P8_TA(2017)0440 http://www. Euro
parl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017
0440+0+DOC+PDF+V0//EN
4 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on
strengthening the European Neighbourhood Policy, COM (2006) 726 Final, 4 December 2006.
5 European Council “A Secure Europe in a Better World - The European Security Strategy”.
Brussels, 12 December 2003, p. 3. http://www.consilium.Europa.eu/ue docs/cmsUpload/78367.pdf
(Accessed April 27, 2013)
6 Այդպիսի մտադրության մասին խոսակցությունները վերջերս ավելի հաճախակի են
դարձել https://news.am/arm/news/480899.html
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վերջերս հայտարարել է գերմանիայի պաշտպանության նախարարը 1,
ինչպես
նաև հաշվի
առնելով ՀՀ-ում
տեղիԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ...
ունեցած ժողովրդավարական
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՐՊԱՐԻ
փոփոխությունները:
Մյուս կողմից՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև հետևյալ իրողությունները, զարգացման միտումներն ու հնարավորությունները: Եվրոպական Միության՝ ի դեմս Եվրոպական խորհդարանի Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ ցուցաբերած դիրքորոշումը նաև պատմական
աղերսներ ունի, ինչը դրսևորվել է հատկապես 1990-ականներին՝ հիմնախնդրի վերսկսման, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման գործընթացում: Ի տարբերություն օրինակ ԵԽԽՎ-ի,
որտեղ հարցի քննարկումները սովորաբար Ադրբեջանի նախաձեռնության արդյունք են՝ նպատակ ունեն եվրոպական հասարակությանը ապակողմնորոշել և կարգավորման գործընթացը այլ հարթակներ տեղափոխել, Եվրոպական Խորհրդարանի ընդունած որոշումները բավականին
հավասարակշռված, օբյեկտիվ և արժեքային բնույթ են կրել: Հետևաբար,
Եվրոպական խորհրդարանի, որպես Եվրամիության հեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ Ղարաբաղյան հակամարտության և Արցախի վերաբերյալ ընդունած փաստաթղթերի վերլուծությունը կարևոր նշանակություն
ունեն անցյալը արժևորելու, ներկան հասկանալու և հուսալի ապագա
կերտելու համար: Մանավանդ, որ խորհրդարանական համագործակցության ոլորտում Արցախի և Եվրոպական խորհդարանի միջև երկկողմ
և բազմակողմ ձևաչափերում վերջին տարիներին դրական տեղաշարժեր
են արձանագրվել 2, ձևավորվել են բարեկամական խմբեր 3, Եվրոպական
խորհրդարանում կազմակերպվել են արցախյան թեմայով քննարկումներ 4, իրականացվել փոխայցելություններ 5, Արցախի ժողովրդավարական
կուսակցությունը դարձել է Եվրոպական ազատ դաշինք համաեվրոպական քաղաքական կուսակցության ընտանիքի անդամ 6: Հատկանշական
«ԵՄ-ն սկսել է միասնական բանակի ստեղծումը». Գերմանիայի պաշտպանության
նախարար https://www.dailymail.co.uk/news/article-6579077/ Germanys-defence-minister1

says-EU-building-united-army.html
2
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների այցելությունների և փոխգործակցության մասին մանրամասն տես՝ Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի
կայքէջ http://www.nankr.am:
3 Արցախի խորհրդարանը ընդլայնում է միջխորհրդարանական համագործակցությունը,
http://www.nankr.am/hy/2568
4 Ֆրանկ Էնգելը հյուրընկալվել է ԼՂՀ Ազգային ժողովում, http://www. nankr.am/hy/1640
5 Արցախի Հանրապետության ԱԺ-ում հյուրընկալել են Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Էլենի Թեոխարուսին և Կիպրոսի խորհրդարանի անդամներին, http://www.
nankr.am/hy/2897
6 Լեռնային Ղարաբաղը միանում է Եվրոպական միության քաղակական կառույցներին,
https://hraparak.am/post/591fa7e3e3d84d0d37fd0cda
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էր 2018թ. փետրվարի 28-ին Եվրախորհրդարանում կայացած Արցախյան
շարժման 30-ամյակին նվիրված «Լեռնային Ղարաբաղը և Եվրոպական
Միությունը. 1988-2018. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ
ԵՄ քաղաքականության երեսուն տարիների ամփոփումը» խորագրով միջոցառումը, որի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան ԵԽ պատգամավորներ ու փորձագետներ 1:
Հետևաբար, Եվրախորհրդարանում և տարբեր միջազգային կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտության իրական կերպարը ներկայացնելու, Արցախի Հանրապետության հեղինակության բարձրացման,
միջազգային հանրությանն անհրաժեշտ ազդակներ հաղորդելու, բարենպաստ քաղաքական մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով անհրաժեշտ է
պաշտոնական դիվանագիտության ակտիվացմանը զուգընթաց առավելագույնս օգտագործել խորհրդարանական 2 և ժողովրդական 3 դիվանագիտության հնարավորությունները մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները
լուծելու նպատակով:
Այսպիսով, Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևերում Ղարաբաղյան հակամարտության կերպարի ընկալումները մեզ
համար ընթացել են դրականից բացասական, իսկ վերջին տարիներին միտումներ կան հակառակ շարժընթացի համար: Նման փոոխակերպումներն առավելապես պայմանավորված են այն ազդակներով, որոնք հաղորդվել են միջազգային հանրությանը հակամարտող կողմերի համապատասխան քաղաքական, դիվանագիտական և տեղեկատվական գործունեության արդյունքում: 1980-1990-ականների բանաձևերում Եվրոպական խորհրդարանը հիմնախնդիրն ընկալել և այն ներկայացրել է իր
էությանը համարժեք ձևակերպումներով, որպես ինքնորոշման իրավունքի համար մղվող արդարացի պայքար: Նույնիսկ 1999թ. մարտի 11-ին ընդունած բանաձևում արձանագրվել է, որ 1991թ. սեպտեմբերին ԼՂՀ

հռչակման իրավական հիմքերը հավասարազոր են ԽՍՀՄ փլուզումից
հետո նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների
համանման հռչակագրերին: Հետագա տարիներին տարբեր գործոնների,

մասնավորապես պաշտոնական Բաքվի գործունեության արդյունքում,
հակամարտության կերպարը բացասական կերպափոխումների ենթարկhttp://www.agbu.am/am/archive/2017-12-21-07-25-48/2017-12-21-08-45-23/ 3302-nagornokarabakh-the-eu-conference-european-parliament
2 Գրիգորյան Ա., Խորհրդարանական դիվանագիտության դերը Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության կարգավորման գործընթացում, Կանթեղ. Գիտական հոդվածների
ժողովածու, № 1, 130-142 էջեր:
3 Նավասարդյան Ա., Դասական դիվանագիտությունը՝ ժողովրդական դիվանագիտության
և տեղեկատվական պատերազմների առաջատար գործոն, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 6 (58), Եր.,
2014թ., 5-10 էջեր:
1
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վելով խեղաթյուրվել է, ինչի արդյունքում այն ներկայացվել է գլխավորապես ադրբեջանական ձևակերպումներին համահունչ՝ որպես տարածքային վեճ ՀՀ-ի և ԱՀ-ի միջև, դրանից բխող բացասական հետևանքներով:
Այդուհանդերձ, վերջին տարիներին տեղի ունեցած որոշակի տեղաշարժերը՝ Արցախի հետ փոխայցելությունները, խորհրդարանական և ժողովրդական դիվանագիտության ակտիվացման միտումները հաշվի առնելով, կարող ենք ասել, որ այդ հարաբերությունները խորացնելու չիրացված հսկայական ներուժ կա, որը խելամտորեն օգտագործելու դեպքում
նոր հնարավորություններ կընձեռվեն միջազգային հանրության շրջանակներում հակամարտության կերպարի ընկալումների կերպափոխման
և իր էությանը համարժեք լուծումների քաղաքական-դիվանագիտական
հիմնավորումն ապահովելու համար:
Грайр Пашаян, Восприятие образа карабахской проблемы в
резолюциях Европейского Парламента: тенденции и возможности
преобразования - Статья посвящена восприятию и преобразованию образа
Карабахского конфликта в резолюциях Европейского парламента, которые
имели как положительные, так и отрицательные проявления.
В статье указывается, что, в частности, в формате парламентской и
народной дипломатии есть нереализованный огромный потенциал для
улучшения этих отношений, которая в случае разумного употребления
даст новые возможности, как в Европарламенте, так и для широкого круга
международного общества восприятий преобразования образа конфликта и
для обеспечения политико-дипломатической обоснованности решений,
соответствующих собственной сущности.
Hrayr Pashayan, Perception of the image of the Karabakh problem in the
resolutions of the European parliament: Trends and opportunities of
transformation - The article is devoted to the perception and transformation of
the image of the Karabakh conflict in the resolutions of the European
Parliament, which had both positive and negative manifestations.
The article points out that, in particular, in the format of parliamentary
and public diplomacy there is an unrealized enormous potential to improve
these relations, which, if used wisely, will provide new opportunities, both in
the European Parliament and for a wide range of international society to ensure
political and diplomatic substantiation of decisions consistent with its own
essence.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Երեքշաբթի, 11 մարտի 1999թ.
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ
B4-0234, 0275 and 0288/99

ոչ պաշտոնական թարգմանություն

ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ
Եվրոպական խորհրդարանը.
- հաշվի առնելով Կովկասի վերաբերյալ իր նախորդ հռչակագրերը,
մասնավորապես՝ 1987թ. հունիսի 18-ի, 1990թ. հունվարի 12-ի, 1993թ.
հունվարի 21-ի, 1993թ. մայիսի 27-ի և 1998 թ. նոյեմբերի 3-ի հռչակագրերերը,
հաշվի առնելով այն, որ
ա) 1991թ. սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը
իր անկախությունը հռչակել է հետևելով ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների համանման
հռչակագրերին,
բ) պատերազմը լուրջ հումանիտար խնդիրների՝ մասնավորապես
Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանից ավելի քան մեկ միլիոն մարդու տեղափոխման պատճառ է դարձել,
գ) 1994 թվականից կրակի դադարեցման ռեժիմը հիմնականում
պահպանվում է,
դ) Հայաստանը և Ադրբեջանը ցանկություն են հայտնել մտնել Եվրոպական խորհուրդ,
ե) Ժողովրդավարության ամրապնդումը և մարդու իրավունքների
հարգումը նախապայման են հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար,
զ) 1998թ. Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունները աչքի են ընկել կեղծարարություններով և խախտումներով, որոնք
քննադատվել են միջազգային դիտորդների կողմից, և որ նման խախտումներ նկատվել են նաև 1998թ. Մարտին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների ընթացքում,
է) մինչև ներկա ժամանակներս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման բանակցությունները դրական
արդյունքների չեն բերել,
ը) միայն տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները և վերջին ժամանակաշրջանի ընդհանուր քաղաքական զարգացումները հաշվի առնող մոտեցումը կարող է հանգեցնել երկարատև խախաղության,
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թ) Ռուսաստանը, ԱՄՆ և Ֆրանսիան ներկայացնող Մինսկի խմբի երեք համանախագահները, որոնց ԵԱՀԿ-ն հանձնարարել է մշակել ծրագիր երկարատև խաղաղության հասնելու համար, ներկայացրել են արդարացի հիմք` խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունների համար.
1. խրախուսում է Մինսկի խմբի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը,
2. այն կարծիքին է, որ այդ առաջարկությունները քննարկման հիմք
են, որը կարող է բանակցությունների գործընթացը դուրս բերել փակուղուց,
3. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին կոչ է անում շարունակել ջանքերը հիմնախնդրի վերջնական լուծման հասնելու համար.
4. գտնում է, որ մարդու իրավունքների պահպանումը որպես հզոր
բաղադրիչ, պետք է ԵԱՀԿ առաքելության հովանու ներքո իրականացվող
ցանկացած դիտարկման մաս դառնա, որն անհրաժեշտ է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ` երկարատև խաղաղության ապահովման և միջադեպերի վաղ նախազգուշացման համար, որոնք կարող են հանգեցնել մարտական գործողությունների վերսկսմանը,
5. գտնում է, որ Եվրոպական Միության կողմից տարածաշրջանին
տրամադրվող օգնությունը պետք է կապված լինի երկու երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության իրական
առաջընթացի հասնելու հետ,
6. գտնում է, որ Եվրոպական Միությունը պետք է Հայաստանում և
Ադրբեջանում մեծացնի Tacis-Democracy ծրագրով ոչ կառավարական
կազմակերպություններին տրամադրվող օգնության ծավալները, որոնք
հետաքրքրված են բանավեճերի խթանմամբ ու քաղաքական կրթությամբ
հակամարտության կարգավորմանն առնչվող հարցերով,
7. հանձնարարում է իր Համանախագահին տվյալ հռչակագիրը ներկայացնել Խորհուրդին, Հանձնաժողովին, Եվրոպական Խորհուրդին,
ԵԱՀԿ Խորհրդարանական Վեհաժողովին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Համանախագահներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարաններին և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին:
Official Journal of the European Communities, C 175, 21.6.1999 p. 251.
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Բանալի բառեր - սեփականության իրավունք, սեփականության իրավունքի առաջացում և ձեռքբերում, սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման հիմքեր և եղանակներ, իրավաբանական գործողություններ, իրավաբանական փաստեր, սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման եղանակների դասակարգում, սկզբնական եղանակներ, ածանցական եղանակներ։
Իրավունքի տեսության մեջ ուսումնասիրելով սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ընդհանուր հարցերը անհրաժեշտ է
ուշադրություն դարձնել այն հարցին, որ սեփականության իրավունքի հետ կապված հայրենական օրենսդրությունը կիրառում է
«առաջացում» և «ձեռքբերում» հասկացությունները։ Ելնելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 10-րդ հոդվածի
բովանդակությունից («Քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագման հիմքերը»), սեփականության իրավունքը,
լինելով սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունք, ծագում (առաջանում) է։ Միաժամանակ, Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածը արդեն նշում է
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման մասին։ Ո՞րն է այդպիսի
երկակիության պատճառը և ինչպիսի՞ն է նշված հասկացությունների հարաբերակցությունը։
Հաճախ գրականության մեջ նրանք հիշատակվում են որպես
հոմանիշներ, սակայն միևնույն ժամանակ կան մի շարք տեսակետներ, որոնք ուղղված են այս երկու հասկացությունների տարանջատմանը։ Մասնավորապես, Ա. Վ. Լիսաչենկոն հանգում է հետևյալ եզրակացությանը. «Իրավունքի առաջացման պահ կարելի է
անվանել նոր սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքի սկզբանվորումը. Իրավունք չկար, այն առաջացավ անկախ սուբյեկտի գործողություններից։ Ձեռքբերումն արդեն ենթադրում է որոշակի կամային գործընթաց, որի արդյունքում սկզբնավորվում է իրավունքը»։ 1
1

Տե՛ս Лисаченко А. В., Приобретение права собственности, Екатеринбург 2002, էջ 22-23:
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Այստեղ հեղինակը «ձեռքբերում» հասկացությունը կապում է ձեռքբերողի գիտակցական, նպատակաուղղված գործողությունների
հետ։ Այդ պատճառով սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը
անցում է մի վիճակից, որտեղ անձը չի հանդիսանում գույքի սեփականատեր, մեկ այլ վիճակի, որում այդ նույն անձը հանդիսանում է
գույքի սեփականատեր։ Այդ անցումը համարվում է կայացած
տվյալ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերողին անցման պահից։ Ինչպես տեսնում ենք, «ձեռքբերում» բառն օգտագործելիս շեշտը դրվում է հենց սեփականության իրավունքի
սուբյեկտի վրա։ Իսկ ահա «առաջացում» բառը մենք օգտագործում
ենք ոչ թե իրավունքի սուբյեկտի նկատմամբ, այլ հենց սուբյեկտի
մոտ առաջացող սուբյեկտիվ իրավունքի։ Այս տրամաբանությամբ,
«ձեռքբերում» և «առաջացում» հասկացությունները բնութագրում
են միևնույն երևույթը, բայց տարբեր տեսանկյուններից. անձը ձեռք
է բերում սեփականության իրավունք, բայց սեփականության իրավունքը առաջանում է ձեռքբերողի մոտ։ Հետևաբար, սույն աշխատանքում առանց էական տարբերության օգտագործել ենք երկու
հասկացություններն էլ։
Իրավաբանական գրականության մեջ գոյություն ունեն տարատեսակ կարծիքներ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
հիմքերի և եղանակների վերաբերյալ։ Ընդհանուր կանոնի համաձայն, սեփականության իրավունքի առաջացման (ձեռքբերման)
հիմքեր են հանդիսանում այն իրավաբանական փաստերը, որոնք
օրենքի հիման վրա հանգեցնում են կոնկրետ գույքի նկատմամբ
անձանց սեփականության իրավունքի առաջացման։ Ինչ վերաբերում է սեփականության իրավունքի առաջացման եղանակներին,
ապա դրանց բնութագրում են որպես «իրավահարաբերություններ,
որոնք առաջանում են համապատասխան իրավաբանական փաստերի վրա» 1, «փաստական գործողություններ, որոնց հետ օրենքը
կապում է սեփականության իրավունքի առաջացումը» 2, «իրավաչափ գործողություններ, որոնք ուղղված են սեփականության իրավահարաբերությունների ձեռքբերմանը և դադարմանը» 3, սեփակա1 Տե՛ս Е. А. Суханов, Российское гражданское право, Учебник, В 2 томах, Том 1, Москва
2011, Էջ 519:
2 Տե՛ս А. Г. Калпина, А.И. Масляева, Гражданское право. Ч. 1. Москва 2002, էջ 272:
3 Տե՛ս Белов В. А. Гражданское право. Москва 2003, էջ 485:
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նության իրավունքի ձեռքբերման մեխանիզմ «որն իրենից ներկայացնում է բարդ իրավաբանական համակարգ, որի մեջ մտնում են
անձի կամահայտնությունը դառնալ կոնկրետ գույքի սեփականատեր, օրենքով ամրագրված իրավաբանական փաստը, որպես իրավունքի առաջացման հիմք, որը սահմանում է անձի իրավական կապը կոնկրետ գույքի հետ, իսկ օրենքում ամրագրված որոշ դեպքերում էլ նաև նախկին սեփականատիրոջ կամքը սեփականության իրավունքով օտարել իր գույքը նոր ձեռքբերողին» 1։ Շատ գիտնականներ «սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքեր» և «սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ» հասկացությունները համարում են միմյանց հոմանիշներ։ 2
Հասկանալու համար «սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ» հասկացությունը, անհրաժեշտ է հասկանալ «եղանակ» բառի իմաստը, որն ուղղված է որոշակի իրավական արդյունքի, այսինքն՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման։ Հայերենում եղանակ ասելով հասկանում են այնպիսի գործողություն
կամ գործողությունների համակարգ, որոնք կիրառվում են ինչ-որ
աշխատանք կատարելու, ինչ-որ բան անելու համար, մտածված
գործելակերպ մի նպատակի հասնելու համար, մեթոդ։ 3 Դրանից ելնելով, ընդունված է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
եղանակներ համարել քաղաքացիների և կազմակերպությունների
այն իրավաբանական գործողությունները, որոնք ուղղված են անձի
սեփականության իրավունքի ձեռքբերմանը, այդ թվում՝ այնպիսի
գործողությունները, որոնք անմիջականորեն առաջացնում են սեփականության իրավունք։ Այսպիսով, եղանակները իրավաբանական իմաստով իրավական ակտերն են (ամենից առաջ՝ գործարքները), իսկ ահա հիմքերը բոլոր իրավաբանական փաստերն են
(տարբեր արարքներ, հանգամանքներ և այլն)։
Իհարկե, իրավունքի տեսությունը և օրենքը կարող են փոխարինել բառերի ընդհանուր նշանակությունը հատուկ իրավաբանական իմաստով, եթե դա արդարացված է գիտական և պրակտիկ տեՏե՛ս Якимов А. А. Субъективное право собственности и основания его возникновенияпо
гражданскому законодательству Российской Федерации, Москва 2005, էջ 141:
2 Տե՛ս Иоффе О. С., Избранные труды: В 4 томах, Том 2, Советское гражданское право, СПб
2004, էջ 392:
3 Տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Երևան 1969, էջ 547:
1
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սանկյունից։ Սրա հետ կապված միանգամայն հնարավոր են համարվում տարբեր իրավաբանների սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման եղանակների վերաբերյալ վերը նշված բնորոշումները։ Միաժամանակ չի կարելի համաձայնվել այն տեսակետներին,
որոնք սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներին
դիտում են որպես փաստական գործողություններ։ Մասնավորապես, Մ. Մ. Պոպովիչը գրում է. «Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը ինքնուրույն չեն փոխանցում սեփականության
իրավունք։ Այդ իրավունքը մինչև որոշակի պահը մնում է գույքն
օտարողի մոտ։ Հետևաբար, սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերի առաջացումը չի նշանակում սեփականության իրավունքի փոխանցում։ Բացի իրավական հիմքերից, անհրաժեշտ է
որոշակի փաստական գործողությունների կատարում, որոնց հետ
օրենքը կապում է հետևանքների առաջացումը»։ 1 Բայց չէ որ, եթե
գործողությունները օրենքի հիման վրա առաջացնում են միանգամայն հստակ իրավական հետևանքներ, նրանք արդեն դադարում
են լինել փաստական։ Այդպիսի գործողությունները հանդիսանում
են իրավաբանական փաստեր և, հետևաբար, սեփականության
իրավունքի առաջացման հիմքեր։ Այս առումով մենք հիմնվում ենք
Օ. Ա. Կռասավչիկովի այն արդարացի նկատառման վրա, որ յուրաքանչյուր գործողություն քանի դեռ փաստական է, չունի իրավական
նշանակություն, չի կարող առաջացնել իրավական հետևանքներ։ 2
Որոշակի փաստական գործողությունների կատարումը սեփականության իրավունքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է,
բայց բավարար չէ։ Օրինակ՝ գույքի փոխանցումը, որպես այդպիսին, թույլ չի տալիս մեզ պնդել սեփականության իրավունքի առաջացման մասին։ Այն կարող է կատարվել նաև այնպիսի համաձայնությունների ուժով, որոնք սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ որևէ կերպ կապված չեն, օրինակ՝ ժամանակավոր օգտագործման պայմանագրով։ Սեփականության իրավունքը կարող է առաջանալ միայն այն ժամանակ, երբ գույքի փոխանցման հիմքում
ընկած է այնպիսի իրավաբանական փաստ, որը հանդես է գալիս
1 Տե՛ս Попович М. М., Приобретение права собственности в гражданском праве России,
Рязань 2002, էջ 66
2 Տե՛ս Красавчиков О. А., Юридические факты в советском гражданском праве, Москва 1958,
էջ 153
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որպես սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմք։ 1 Եվ քանի
որ սեփականության իրավունքը դասվում է այն իրավունքների
շարքին, որոնք կարգավորվում են միայն օրենքով, այդ պատճառով
այն կարող է առաջանալ միայն այն հիմքերով, որոնք ուղղակիորեն
սահմանված են օրենքով։
Ընդհանրացնելով փաստենք, որ սեփականության սուբյեկտիվ
իրավունքը ծագում է սեփականության իրավունքի առաջացման
հիմքեր հանդիսացող իրավաբանական փաստերի ուժով:
Այս տեսակետն են արտահայտում մի շարք իրավաբաններ։
Մասնավորապես, Ա. Պ. Սերգեևը, նշում է. «Սեփականության իրավունքը դասվում է այն սուբյեկտիվ իրավունքների թվին, որոնք կարող են առաջանալ որոշակի իրավաբանական փաստի առկայության դեպքում, իսկ երբեմն էլ նաև դրանց համակցության դեպքում։
Այդ իրավաբանական փաստերը կոչվում են սեփականության իրավունքի առաջացման հիմքեր»։ 2 Նման տեսակետ ունի նաև Զ.Ա. Ախմետյանովը. «Այն իրավաբանական փաստերը, որոնց հետ օրենքը
կապում է սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը (առաջացումը), իրավաբանական գրականության և օրենսդրության մեջ կոչվում են սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքեր» 3։ Այս
տեսակետն էր իշխում նաև հռոմեական մասնավոր իրավունքում,
որտեղ սեփականության իրավունքի առաջացման համար հիմք
հանդիսացող իրավաբանական փաստերին կոչում էին «modus
aquirendi» (սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներ)։ 4
Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերը ավանդաբար ընդունված է դասակարգել 2 խմբերի՝ սկզբնական և ածանցական։ Այսպիսի սահմանազատման չափանիշ է համարվում իրավունքի փոխանցման կամ կամային հատկանիշը։ Որոշ իրավաբան-

Տե՛ս Себельдина Дарья Вадимовна, Способы и основания приобретения право
собственности, էջ 107
2 Տե՛ս А. П. Сергеев, Гражданское право, учебник, Том 1, Москва 2005, էջ 415
3 Տե՛ս З. А. Ахметьянова, Вещное право, Учебник, Казанский (Приволжский) Федеральный
университет, § 10. Основания и способы приобретения права собственности.
Приобретательная давность.
4 Տե՛ս Վ. Դ. Ավետիսյան, Հռոմեական մասնավոր իրավունք, ԵՊՀ հրատարակչություն
2010թ. էջ 53-54
1
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գիտնականներ նախապատվությունը տալիս են իրավունքի փոխանցման հատկանիշին, որոշները՝ կամային հատկանիշին։
Բ. Մ. Գոնգալոն նշում է. «Այսպիսի դասակարգման չափանիշ
է հանդիսանում իրավունքի փոխանցման առկայությունը (ածանցական եղանակի համար) և բացակայությունը (սկզբնական եղանակի համար), այսինքն՝ հիմնված է արդյոք սեփականատիրոջ
իրավունքը նախկին սեփականատիրոջ իրավունքի վրա, թե այն
ծագել է օրենքով նախատեսված հիմքերով։ Քաղաքացիական իրավունքի տեսության մեջ առկա են նաև այլ տեսակետներ։ Մասնավորապես, կա տեսակետ, համաձայն որի սկզբնական և ածանցական
եղանակների սահմանազատումը անհրաժեշտ է կատարել կամային հատկանիշի հիման վրա, այսինքն՝ իրավունքը ծագում է նախորդ սեփականատիրոջ կամքով, թե անկախ նրա կամքից։ 1
Պետք է նշել, որ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
հիմքերի շուրջ առկա այս տարաձայնությունը ունի ոչ միայն տեսական, այլև գործնական նշանակություն։ Օրինակ՝ կամային հատկանիշի կողմնակիցները գտնում են, որ ազգայնացումը հանդիսանում
է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման սկզբնական եղանակ,
քանի որ պետությունը այս դեպքում դառնում է սեփականատեր
հակառակ նախորդ սեփականատիրոջ կամքի, իսկ ահա իրավունքի փոխանցման չափանիշի կողմնակիցները այն համարում են ածանցյալ եղանակ, քանի որ ազգայնացման դեպքում առկա է իրավունքի փոխանցում։
Կարծում ենք, առավել նպատակահարմար է սեփականության
իրավունքի ձեռքբերման եղանակները դասակարգել ըստ իրավունքի փոխանցման հատկանիշի, իսկ ինչ վերաբերում է կամային
հատկանիշին, ապա այն ոչ բոլոր դեպքերում է իրավացի կապված
պրակտիկայում առկա տարբեր իրավիճակների հետ։ Այսպես, ժառանգը, ով ունի պարտադիր բաժին (պարտադիր ժառանգ), ստանում է այդ բաժինը անկախ նախորդ սեփականատիրոջ կամքի, այսինքն՝ ժառանգատուի։ Սակայն, անկասկած այս դեպքում ժառանգումը հանդիսանում է սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
եղանակների ածանցական եղանակ։ Իսկ ահա իրավունքի փոխանցման հատկանիշի կողմնակիցների համար այս իրավիճակի
1 Տե՛ս Б. М. Гонгало, Гражданское право, учебник, в 2 томах, Том 1,2-е издание,
переработанное и дополненное, Москва 2017, էջ 334
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դասումը սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ածանցական
եղանակների թվին որևէ դժվարություն չի առաջացնում, քանի որ
պարտադիր բաժնի ժառանգումը հիմնված է իրավունքի փոխանցման վրա։
Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերի դասակարգման (սկզբնականի և ածանցականի) իրավական նշանակությունն ակնհայտ է՝ կախված սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակներից տարբեր է գույքի իրավական կարգավիճակը։
Եթե սեփականության իրավունքը ձեռք է բերվում ածանցական
եղանակով, ապա, համաձայն ընդհանուր այն կանոնի, ըստ որի «ոչ
ոք չի կարող մեկ այլ անձի փոխանցել ավելի շատ իրավունքներ,
քան ինքն ունի իր գույքի նկատմամբ» 1, նոր սեփականատիրոջը այդ
գույքի նկատմամբ իրավունքներն անցնում են այն նույն ծավալով,
ինչ ծավալով, որ դրանք ունեցել է նախկին սեփականատերը, այդ
թվում՝ համապատասխան պարտավորությունները, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։ Իսկ եթե սեփականության
իրավունքը ձեռք է բերվում սկզբնական եղանակով, ապա քանի որ
նոր սեփականատերը գույքը ձեռք չի բերել նախկին սեփականատիրոջից, կամ նրա իրավունքը առաջացել է անկախ նախկին սեփականատիրոջ իրավունքից, նա ձեռք է բերում իրավունքներ այդ
գույքի նկատմամբ, այն ծավալով, որն ամրագրված է սեփականության իրավունքը կարգավորող նորմերով։ Օրինակ՝ գրավի առարկա
հանդիսացող գույքի գնման ժամանակ գույքի գրավով ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է, քանի որ պայմանագրի հիման վրա
ձեռքբերումը ածանցական եղանակ է և նոր սեփականատերը իրավունքի հետ միասին նախորդ տիրոջից ստանում է նաև այդ գույքի
հետ կապված ծանրաբեռնվածությունը և բոլոր պարտավորությունները։ Իսկ ահա նույն գույքը որպես գտանք ձեռք բերելու դեպքում,
այն ընդհանրապես ծանրաբեռնված չէ։ 2
Գործող քաղաքացիական օրենսդրությունը ուղղակիորեն չի
սահմանում, սեփականության իրավունքի առաջացման որ հիմքն է
սկզբնական, որը՝ ածանցական, թույլատրելով համապատասխան
Տե՛ս Е. А. Суханов, Российское гражданское право, Учебник, В 2 томах, Том 1, Москва
2011, Էջ 518
2 Տե՛ս Б. М. Гонгало, Гражданское право, учебник, в 2 томах, Том 1,2-е издание,
переработанное и дополненное, Москва 2017, էջ 334
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հետևություններ անել քաղաքացիական իրավունքի տեսաբաններին և գիտնականներին։ Այսպիսի իրավիճակը տարակարծությունների տեղիք է տալիս սեփականության իրավունքի առաջացման
հիմքերի դասակարգման վերաբերյալ, մասնավորապես ազգայնացման (պետականացման), բռնագրավման և ռեկվիզիցիայի
(առգրավման) դեպքերում։ Այստեղ անհրաժեշտ է հիշատակել «իրավունքի փոխանցում» եզրույթը, քանի որ վերջինս, ինչպես արդեն
վերը նշեցինք, հանդիսանալով դասակարգման կարևորագույն հիմքը, դրսևորվում է այն բանում, որ սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համապատասխան իրավունքի
առկայությունը նախորդ սեփականատիրոջ մոտ։ Օրինակ, կասկածի տեղիք չի տալիս օտարման, ժառանգման և իրավաբանական
անձի վերակազմակերպման պայմանագրի դասումը սեփականության իրավունքի ձեռքբերման ածանցական եղանակների թվին, քանի որ այդ մասին ոչ ուղղակիորեն նշում է նաև օրենսդիրը, մասնավորապես Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանվում է,
որ իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում նրան
պատկանող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքն անցնում է վերակազմակերպված իրավաբանական անձի իրավահաջորդ իրավաբանական անձին։ Ակնհայտ է, որ օրենսդրի կողմից առաջ քաշված «սեփականության իրավունքի անցում» եզրույթը վկայում է այն մասին, որ սեփականատիրոջ իրավունքի առաջացումը
կախված է նախորդ սեփականատիրոջ իրավունքից։ Եթե գույքը որպես նյութական ինքնուրույն առարկա ստեղծվում է առաջին անգամ, ապա այստեղ կարելի է նորից վստահ ասել գույքի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի ձեռքբերման սկզբնական եղանակի
մասին (օր.՝ նոր գույքի ստեղծումը՝ Օրենսգրքի 172-րդ հոդված, 1ին մաս), քանի որ նախկինում բացակայում էր այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, որից կարող էր կախված լինել
սեփականատիրոջ իրավունքը։ Սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը գտանքի ու գանձի նկատմամբ համարվում է սկզբնական,
քանի որ դրա հիմքերը կապված չեն նախորդ սեփականատիրոջ իրավունքի առկայության հետ։ Օրինակ՝ գտանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացման համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, թե ով է եղել նախկինում այդ գույքի սեփականատերը, ե՞րբ և ի՞նչ հիմքերով է նա այն ձեռք բերել։ Սեփականության
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իրավունքի ձեռքբերումը ազգայնացման, բռնգրավման և ռեկվիզիցիայի միջոցով կարծում ենք՝ պետք է համարել ածանցական, քանի
որ պետական սեփականության իրավունքի առաջացումը այդ գույքի նկատմամբ կապված է այն հանգամանքի հետ, որ այդ գույքը
նախկինում եղել է կոնկրետ անձանց մասնավոր սեփականության
առարկա։ Ելնելով վերը նշված հանգամանքներից և այսօր առկա
տարատեսակ մոտեցումներից այս հարցի շուրջ, կարծում ենք, որ
կա խիստ անհրաժեշտություն սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակների դասակարգմանը տալու օրենսդրական ամրագրում, հստակ սահմանելով, թե կոնկրետ որ եղանակներն են
համարվում սկզբնական, և որոնք՝ ածանցական։
Հարկ է նշել նաև, որ բացի սկզբնական և ածանցական եղանակներից, քաղաքացիական իրավունքի որոշ տեսաբաններ օգտագործում են նաև այլ դասակարգումներ։ Մասնավորապես, Ե. Ա.
Սուխանովը սեփականության իրավունքի ձեռքբերման եղանակները դասակարգում է նաև այսպես կոչված «ընդհանուր» և «հատուկ»
եղանակների։ Ընդհանուր են կոչվում այն եղանակները, որոնք կարող են օգտագործվել քաղաքացիական իրավունքի ցանկացած
սուբյեկտի կողմից։ Այդպիսիք են օրինակ այն իրավահարաբերությունները, որոնք ծագում են տարատեսակ գործարքների հիման
վրա։ Իսկ հատուկ կոչվում են այն եղանակները, որոնք կարող են
օգտագործվել միայն կոնկրետ սուբյեկտների կողմից։ Այսպես, գույքի պետականացումը, բռնագրավումը, առգրավումը կարող են
հանդիսանալ միայն պետական սեփականության առաջացման
հիմք, մինչդեռ մասնավոր սեփականատերերի համար դրանք հանդիսանում են համապատասխան գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարման հիմք։ Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքի առաջացման հատուկ
հիմք է հանդիսանում նաև պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցումը, որն էլ իր հերթին հիմք է հանդիսանում հանրային
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սեփականության դադարման համար։ 1 Այսպիսի դասակարգում է
առաջարկում նաև Զ. Ա. Ախմետյանովը։ 2
Арман Тадевосян, Общая характеристика и классификация
оснований возникновения права собственности – Гражданское
законадательство, относящееся к правусобственности, применяет
понятия «возникновение» и «приобретение». При использовании слова
«приобретение» упор делается на субьекта права собственности. А вот
слово «возникновение» используется не для субъекта права, а для
субъективного права, возникающего у субъекта.
Гражданский кодекс РА не дает четкого определения, что
является первоначальной основой возникновения права собственности, и которое является производным. Это приводит к ряду разногласий среди ученых-юристов. Мы видим необходимость, дать эту
классификацию четкую и полноценную законодательную фиксацию.
Arman Tadevosyan, General characteristic and classification of the
basis of the emergence of ownership - Civil legislation relating to the right
of ownership applies the concepts of “emergence” and “acquisition. When
using the concept “acquisition”, the emphasis is on the subject of the right
of ownership. While the word “emergence” is used not for the subject of
the right, but for the subjective right arising from the subject.
The Civil Code of the Republic of Armenia does not give a clear
definition of what basis is the initial for the emergence of the right of
ownership, and which is derivative. This leads to several disagreements
among legal scholars. We see the need to give this classification a clear and
complete legislative fixation.

1 Տե՛ս Российское гражданское право, учебник, в 2 томах, том 1, Е. А. Суханов, Москва 2011,
էջ 519
2 Տե՛ս З. А. Ахметьянова, Вещное право, Учебник, Казанский (Приволжский) Федеральный
университет, § 10. Основания и способы приобретения права собственности. Приобретательная давность.
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ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
ԱՐԽԻՎԻՑ
ՌԻԳԱՅԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ1
(շարունակություն)
Պրոլետարներ բոլոր երկրների միացեք

ՀՈՒՅԺ ԳԱՂՏՆԻ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ /բոլշևիկների/ Կուսակցություն
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Պ 53-Ա/13
………………. 193
թ.
Քաղվածք Կենտկոմի Քաղբյուրոյի …………………. 1921 թ. նիստի N 52-ա
արձանագրությունից
26. VII.21թ. հարցումով
13. – Ռիգայում ընկ. Իոֆֆեի կողմից նախաստորագրված դաշնակների
հետ համաձայնագրի նախագծի մասին Դաշնակների վերաբերյալ
Ռիգայում ընկ. Իոֆֆեի և այլոց կողմից ստորագրված համաձայնագրի
նախագիծը վճռականորեն մերժել:
2/գ.
ԿԿ-ի ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
Ենթակա է վերադարձման ՀամԿ/Բ/Կ ԿԿ-ի ՀԲ 2-րդ մաս ոչ ուշ, քան 7
օրյա ժամկետում /ԿԿ ՔԲ-ի 5.V.27 թ. որոշում. արձան. N 100, կ. 5/

1

Սկիզբը տե՛ս Պատմություն և քաղաքականություն. Թի2/3/, 2019, էջ 200 – 211:
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Նկատի ունենալով Ռ.Կ.Կ.Կ.Կ.-ի և Հայկ. Հեղ. “Դաշնակցություն”
կուսակցության
Պետ.
Մարմնի
համաձայնությունը
հիմնական
սկզբունքային քաղաքական հարցերում և Հայկ. Հեղ. “Դաշնակցություն”
կուսակցության պարտավորությունը` իր կատարյալ աջակցությունն ու
հնարավոր օգնությունը ցույց տալու Հայաստանի Կառավարությանը, Ռ.
Կ. Կ. Կ. Կ. –ն նպատակ ունենալով Հ.Հ. “Դաշնակցություն” կուս. համար
հնարավորություն ստեղծել իր այդ պարտավորությունը իրականացնելու
համար, իր վրա միջնորդություն է վերցնում` Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեին առաջարկելու, որ նա
օրինականացնի Հայ. Հեղ. :”Դաշնակցություն” կուսակցությունը և նրա
հետ բանակցությունների մեջ մտնել համատեղ աշխատանքի հարցում:
ՌԻԳԱ. Բիլդերինհոֆ
14-ը հուլիսի 1921 թվականի:
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Հայ հեղափոխական “Դաշնակցություն” կուսակցության
Գերագույն Մարմնի Պատվիրակության
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայկական Հեղափ. “Դաշնակցություն” կուսակցության Գեր.
Մարմնի պատվիրակները Ռ. Կ. Կ. Կ. Կ. – ի պատվիրակների հետ
ունեցած բանակցություններից հետո հայտարարում են, որ հայ ժողովրդի
ֆիզիկական գոյությունը և նրա ազատ ու անկախ քաղաքական
կացությունը երաշխավորելու նպատակով անհրաժեշտ է.
Անկախ և ինքնուրույն Հայաստանի գոյությունը, որը ուրիշ
պետությունների, այդ թվում և Ռ. Ս. Ֆ. Խ. Հ. –ի հետ ունեցած իր բոլոր
հարաբերություններում պահպաներ իր կատարյալ ինքնիշխանությունը:
Այսպես կոչված Թուրքահայաստանի հետ այսպես կոչված
Ռուսահայաստանի տարածքային միավորումը, այսինքն` նախկինում
հայերով բնակեցված թուրքական տարածաշրջանի միացումը առաջինին,
որը բավական է Հայաստանի ազատ տնտեսական ու քաղաքական
գոյության համար:
Ռ. Ս. Ֆ. Խ. Հ. – ի նախաձեռնությունն ու աջակցությունը 2-րդ
կետում նշված անհրաժեշտության իրագործմանը:
Հայկական
հեղափ.
“Դաշնակցություն”
կուսակցությունը
խոստանում է իր լրիվ աջակցությունն ու հնարավոր օգնությունը
Հայաստանի կառավարությանը, որը կենսագործում է 1 և 2 կետերում
նշված դրույթները, մասնավորապես, Դաշնակցություն կուսակցությունը
պարտավորվում է.
ա. Ինչպես իր մոտ` հայրենիքում, այնպես էլ այնտեղից դուրս
ագիտացիա մղել հայ ժողովրդի շրջանում, նպատակ ունենալով
ժողովրդին միավորել Հայաստանի Կառավարության շուրջը, որը
կենսագործում է 1և2-րդ կետերում հիշատակված դրույթները:
բ. Ամեն կերպ աջակցել, որ Հայաստանն ստանա Եվրոպական
տերությունների օգնությունն ու աջակցությունը Ռ. Ս. Ֆ. Խ. Հ.-ի
նախաձեռնությամբ հայկական հարցը վերը նշված իմաստով լուծելու
գործում:
գ. Իր կողմից ուժերը ներածին չափ ներգործել Թուրքիայի վրա`
նպատակ ունենալով ստանալ նրա համաձայնությունը, որպեսզի
Ռուսահայաստանին միացվեն վերը նշված իմաստով Թուրքահայաստանի տարածքները:
ՌԻԳԱ, Բիլդերլինգսհոֆ
14 հուլիսի 1921 թվականի
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Վ. Փ
Ս. Ի.
Վ. Ն.

ՍՏՈՒԳՎԱԾ Է
1921թ.
Մտիղ N 915 16/VI
Ռիգայից ներկայաց. 286 15/VI 10. 10. գրություն ուղիղ գծով.
Մոսկվա ՌԿԿԿԿ ընկ. Մոլոտովին ԱԳԺԿ-ատ` ընկ. Չիչերինին:
Դաշնակցության պատվիրակությունը խնդրում է Ձեզ փոխանցել
հետևյալ հեռագիրը. “Հայկ. Հեղափ. “”Դաշնակցություն” կուսակցության
գերագույն մարմնի պատվիրակության առաջարկությունները ԿԿՌԿԿ-ին
Զանգեզուրի ճակատում զինադադարի հարցի վերաբերյալ: Մենք այսօր
ստացել ենք մանրամասն հեռագիր Թեհրանից հուլիսի 11 և 12 թվակիր`
Զանգեզուրի ռազմաճակատում մոտավորապես երկու շաբաթ սրանից
առաջ սկսված ռազմական ընդհարումների մասին: Հեռագրի համաձայն
Խորհրդային Հայաստանը երեք կողմից /Զարուխի, Նախիջևանի և
Դարալագյազի կողմից/ խոշոր զորամասերով հարձակում է սկսել
Զանգեզուրի վրա: Դաժան մարտեր են տեղի ունեցել երկու կողմերի
համար էլ մեծաքանակ զոհերով, որի հետևանքով զանգեզուրցիներին
հաջողվել է որոշ ճակատներում կանգնեցնել ձեռնարկված հարձակումը:
Նկատի ունենալով, որ այն հիմնական հարցում, որը զանգեզուրցիներին
դրդել է զենք վերցնել, այն է` հայկական հիմնախնդրի ընդունման ու
լուծման հարցում հավանաբար միաձայնություն է կայանում ՌԿԿԿԿ-ի և
հայ հեղափ. “Դաշնակցություն” կուսակցության միջև, ինչը զգալիորեն
հեշտացնում է մեր փոխհարաբերության խնդիրը և հետագա ու
անիմաստ արյունահեղությունից խուսափելու համար, մենք երկրորդ
անգամ առաջարկում ենք և խնդրում ենք ՌԿԿԿԿ-ին` Հայաստանի
Ժողկոմխորհի հանդեպ ստանձնել միջնորդության նախաձեռնությունը
ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար և դրանով իսկ
հնարավոր դարձնել ստեղծված կոնֆլիկտի վերցումը երկու կողմերի
համար ընդունելի պայմաններով: Վերոհիշյալ խաղաղ քայլը կմեկնարկի
նաև մեր գերագույն մարմինը: Խնդրում ենք մեր առաջարկությունը
հաղորդել Մոսկվա և պատասխանը ընկ. Խաֆֆևի միջոցով հեռագրով
հաղորդել մեզ: Վ. Փափազյան, Ս. Իսահակյան, Վ. Նավասարդյան 13
հուլիսի 1921թ.: Բիլդերլինգհոֆ: Մենք մեր կողմից ենթադրում ենք, որ
հանաձայնությունը դաշնակների հետ կարելի է ձեռք բերել և ուսոտի
հետագա արյունահեղությոնը Զանգեզուրի ռազմակետում պետք է
դադարեցվի: Երեկ ավարտվեցին բանակցությունները: Ընկ. Ընկ.
Գաբրիելյանը և Տեր Վահանյանը այսօր մեկնում են և տանում
հանգամանալից զեկուցումն ու նյութերը: Արձանագրությունները
կուղարկվեն լրացուցիչ: Դաշնակների տեղեկությունների համաձայն,
խորհրդային Հայաստանի զորքերը անհաջողություններ են կրում
ռազմաճակատում:
N 3/8, 14 հուլիսի 1921թ.” Ի ո Ֆ Ֆ ե: Տեր-Գաբրիելկան, Տեր
Վահանյան: Յու. Զ.
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16/7 1921
Բոչարովա 16/7
Ս. Վոզդվիժենկո 5
23 Բ ե զ - զ ա ր ո դ ո վ կ ա. շտապ` քաղվերասկողության միջոցով
Մոսկվա. 3 հասցեով. Ռ. Կ. Կ. Կ. Կ. , ընկ. Չիչերինին, ընկ. ՏերԳաբրիելյանին: Զանգեզուրը ամբողջովին ոչնչացվել է. Դաշնակների հետ
բանակցություններ վարելը Հայաստանի կոմկուսի Կ. Կ.-ը համարում է
աննպատակ ու անգամ վնասակար, առավել ևս, որ դաշնակցություն
կուսակցությունը արտասահմանում բոլորովին վարկը ընկված է, իսկ
երկրի ներսում նրանք նրանց վերջնականապես կոչնչացնեն: Անհրաժեշտ
է շտապ հաղորդել Ռեվել:
Կ. Կ. – քարտուղար Լուկաշին:
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Արմեն Ճուղուրյան – Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեոր,
Երևանի Հյուսիսային համալսարանի կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ (jarmen1@yandex.ru)
Արման Թադևոսյան - ՀՀ Կառվարման ակադեմիայի մագիստրանտ
(armantadevosyan123@mail.ru)
Էմիլ Օրդուխանյան – Քաղաքագիտության թեկնածու, ԵՊՀ
Քաղաքական գիտության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ
(emilord@mail.ru)
Համլետ Գևորգյան – Պատմական գիտույթունների դոկտոր,
Հայաստանի Ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Հասարակագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր (hamlet.gevorgyan77@mail.ru)
Հրայր Փաշայան – Քաղաքագիտության թեկնածու, Արցախի
համալսարանի Փիլիսոփաության և քաղաքագիտության ամբիոնի
դասախոս (hrayr.pashayan@mail.ru)
Մայրանուշ Պողոսյան – ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի
հայցորդ (pogosyan.mayranush@mail.ru)
Մարտին Աղաջանյան, ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների
ֆակուլտետ (martin1998@gmail.com)
Նոննա Խաչատրյան Տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ (nonnakhachatryan@yahoo.com)
Ռազմիկ Տիգրանյան – Փիլսոփայական գիտությունների թեկնածու
ԵՊԲՀ Հասրակագիտության ամբիոնի դոցենտ (razmik52@rambler.ru)
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(ruzan.hakobyan.68@rambler.ru)
Սվետլանա Մուրադյան – Երևանի Հյուսիսային համլսարանի
հայցորդ( jarmen1@yandex.ru)
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194

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ
ՀԱՄԼԵՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԴՐՎԱԳՆԵՐ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻՑ
(1994թ. հունվար, փետրվար)………………………………………………….. 3
ВАЛЕРИЙ ТУНЯН
O “СПРАВКЕ” ПРОКУРОРА ЭЧМИАДЗИНСКОГО СИНОДА Л.А.
ФРЕНКЕЛЯ: МИФЫ И РЕАЛИИ…………………………………………23

ԱՐԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ՄԵԾԱԳՈՐԾԻ ԵՎ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ Զ ՍՍԵՑՈՒ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
(1203-1219 ԹԹ.)………………………………………………...........…….39
ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀԱՅՐԵՆԻՔ – ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀՀ ԵՐԵՔ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ՕՐՈՔ…………………..49
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԿՈՎԿԱՍԻ ՀԱՅՈՑ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
1894-1902 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ
ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ..................................................69

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ…………….....…..90

195

ՄԱՐՏԻՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՇՆԱՄՈՒ ԿԵՐՊԱՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ……………………………………..96
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ,
ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ……..........106
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ
ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ……….…123
ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱԶՄԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ……………………………………….…131

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՄԻԼ ՕՐԴՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ «ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ» ՄԻՋՈՑՈՎ
ՀԱՐԱՎ-ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱԶՄԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՆՍՈՑԻԱՏԻՎ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ
ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ………………………………………..140
ՀՐԱՅՐ ՓԱՇԱՅԱՆ
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐՈՒՄ.
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ………………………………………......160
196

ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ……………………………………………………….178
ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎԻՑ…………….…………..……………………….…188
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ................................193

197

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 3(4)

Հիմնադիր՝

Զորավար Սեպուհ պատմաքաղաքական
վերլուծական կենտրոն» ՀԿ

Գրանցման համար՝ 2111711003993
Գրանցման ամսաթիվ՝ 02.02.2018
Հասցեն՝ Երևան, Էրեբունի թաղամաս, Սարի թաղ 3–րդ շարք,
բնակարան 39, հեռ. 554508
և
Նյութերը գրախոսությունների հետ միասին ընդունվել
խմբագրական խորհրդի կողմից երաշխավորվել են տպագրության
2019 թ. հուլիս - սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում:

Համարի պատասխանատու՝ Թ. Սարգսյան
Ստորագրված է տպագրության՝ 07.10.2019
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