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Демографическая безопасность армянского государства
и проблема репатриации армян
Сваранц А. А.
доктор политических наук, профессор (Россия, Москва)
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Հայկական պետության ժողովրդագրական անվտանգությունն ու հայության
հայրենադարձության հիմնախնդիրը
Սվարանց Ա. Ա.
(Ռուսաստան, Մոսկվա)
araks177@mail.ru
Ամփոփում՝ Հոդվածում վերլուծված են «ժողովրդագրական անվտանգություն», «ազգային անվտանգություն», «պետական անվտանգություն» հասկացությունները հայաստանյան իրողության տեսանկյունից:
Հեղինակը, մասնավորապես, եզրակացնում է, որ անպայմանորեն պետք է հայրենադարձության հատուկ
ծրագրեր նախատեսել, որոնք պետք է ենթադրեն բիզնեսի, գիտության, մշակույթի, սպորտի, անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտների օժտված հայերի որոնումները, մշտական կամ ժամանակավոր
հիմունքներով նրանց նպատակային հայրենադարձություն առաջարկելը՝ պատմական Հայրենիքում
նրանց ինքնադրսևորման ու Հայաստանի կենսական ոլորտներում թռիչքաձև զարգացում ապահովելու
նպատակով:
Վճռորոշ բառեր՝ ազգային անվտանգություն, պետական անվտանգություն, ժողովրդագրական
անվտանգություն, հայկական պետություն, հայերի հայրենադարձություն

Demographic security of the Armenian state
and the problem of repatriation of Armenians
Svarants A. A.
(Russia, Moskow)
araks177@mail.ru
Abstract: The article analyzes the concepts of “demographic security”, “national security” and “state security” in
relation to Armenian reality. The author, in particular, concludes that it is certainly advisable to envisage the existence
of special repatriation programs, involving the search for talented Armenians in the world of business, science, culture,
sports, defense and security and the offer of targeted resettlement to Armenia on a temporary and (or) permanent basis
for their self-realization in the conditions and for the benefit of the historical Motherland, ensuring the abrupt
development of Armenia in vital areas.
Key words: national security, state security, demographic security, Armenian state, repatriation of Armenians

В теории и практике существуют различные
определения понятия безопасности [2;5]. В частности, под безопасностью предполагается состояние защищённости жизненно важных интересов
и сфер деятельности социальной системы (государства, общества, личности) от внутренних и
внешних угроз. К отмеченным основным объектам безопасности (государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная
целостность; общество – его материальные, социальные и духовные ценности; личность – ее

Для любого государства, общества, личности
и в целом нации вопросы безопасности во все
времена представляют приоритетное значение,
ибо благодаря состоянию защищенности от
внешних и внутренних угроз социальная система
приобретает устойчивость и возможность самосохранения и развития. Естественно, безопасность достаточно широкая тема и требует разработки адекватно условиям времени конкретной
политики, стратегии, концепции и программы
[1;3;4;6].
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Понятно, что государство, будучи высшей
формой социальной организации и обладающее
самостоятельными легитимными возможностями обеспечения защиты от внешних и внутренних угроз (армией, спецслужбами, полицией и
другими силами и средствами), способно осуществлять оборону от внешнего агрессора, а также выявлять, предупреждать и пресекать разведывательно-подрывную деятельность иностранных спецслужб и антигосударственную деятельность внутренних противников конституционного строя.
Диаспора же, как социальное явление и часть
населения и политической нации стран проживания, несмотря на представительные общинные
организации, с точки зрения правовых норм не
может обладать самостоятельными политикоправовыми возможностями обеспечения собственной безопасности и является объектом защиты государственных органов безопасности стран
проживания. Вместе с тем, исторический и современный опыт показывают, что нередко диаспора в странах проживания становится объектом
национальной дискриминации и насилия (тому
свидетельство этнические погромы, резня, геноцид, внешние и внутренние конфликты), а местные спецслужбы и правоохранительные органы
недостаточно адекватно реагируют на подобную
ситуацию.
В этой связи национальное государство, будучи полноправным членом международного сообщества и субъектом международного права, может выступать в защиту интересов своей этнической диаспоры в тех странах, где проявляется угроза их безопасности. При этом национальное
государство вправе использовать нормы международного права, соответствующие двусторонние
отношения и соглашения, а также трибуну авторитетных международных институтов (типа
ООН, ОБСЕ, ШОС и т.д.). В определенных же
случаях (например, при условии конфликта и
угрозе физическому существованию диаспоры)
национальное государство может участвовать в
миротворческих коллективных операциях по
обузданию агрессора и сил международного терроризма с использованием подразделений армии
и тайных операций спецслужб.
С другой стороны, диаспора вполне на легитимных основах способна вносить свой вклад в
укрепление безопасности национального государства (в частности, путем экономического,
научного, информационного сотрудничества и
той же репатриации).
Поскольку безопасность касается всех жизненно важных сфер деятельности социальной
системы, то она имеет ряд составляющих (включая политическую, экономическую, социальную,

права и свободы) я бы добавил также народ и
нацию (то есть самосохранение, этнокультурное
и политическое развитие), что более типично для
малых стран и народов, имеющих богатую историю, трагедию геноцида, внешний конфликт,
многочисленную диаспору и повышенную угрозу ассимиляции. Последнее более типично для
Армении, Арцаха, Израиля и др. Понятие безопасность можно характеризовать и как способность объекта, предмета, явления или процесса
сохраняться при разрушающих внешних и внутренних воздействиях. Наконец, безопасность –
это отсутствие опасности, либо ее минимизация.
Под «жизненно важными интересами» следует понимать совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного
развития объекта безопасности. Соответственно
«угроза безопасности» – это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно
важным интересам объекта безопасности.
Безопасность обеспечивается и достигается
проведением единой государственной (национальной) политики, системой мер политического, экономического, организационного и иного
характера, адекватных внешним и внутренним
угрозам жизненно важным интересам государства и нации.
Некоторые эксперты полагают, что государственная безопасность более широкое понятие, чем национальная безопасность. В частности, подобный подход весьма справедлив по
отношению к крупным государствам (к той же
России, США, Китаю, Великобритании, Франции, Германии и т.д.) с учетом их содержания, то
есть статуса и мощи, и поскольку подавляющее
большинство государство образующего народа и
политической нации названных стран проживает
на своей территории и в своем государстве. Однако данный подход не всегда справедлив к
отдельным малым странам.
Для той же Армении и Израиля, на мой
взгляд, понятие «национальная безопасность»
гораздо шире «государственной безопасности»,
ибо в силу исторических обстоятельств большая
часть государство образующего народа и нации
проживает вне пределов этнической территории
и национального государства. При этом та же
диаспора имеет важное значение в плане безопасности национального государства и самосохранения народа. Для Армении стратегия национальной безопасности обязана включать как
государственную, так и диаспоральную части.
Данный подход весьма актуален для новых
властей Армении, заявивших о разработке новой
концепции стратегии национальной безопасности и ее принятие в 2020 г.
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носпособность страны. В итоге, государство
приобретает угрозу безопасности, сокращаются
потенциал и возможности его развития.
В современной Армении и Арцахе, в признанном и пока что непризнанном армянских
государствах, к сожалению, на рубеже ХХ–ХХI
вв. сложилась весьма критическая демографическая ситуация.
Естественно, Спитакское землетрясение 1988
г. и зона разрушений на севере Армении вместе
с карабахским военным конфликтом (1991–1994
гг. и 2016 г.) и продолжающейся ситуацией «ни
мира, ни войны» привели к значительным
физическим потерям для населения Армении и
Нагорного Карабаха, совокупная численность
которых превышает 32 тыс. человек. В частности, если иметь в виду официальную статистику погибших – более 25 тыс. чел. в результате
землетрясения, более 6 тыс. чел. в карабахской
войне 1991–1994 гг., более 100 чел. в апрельской
войне 2016 г. и порядка 1000 чел. за годы
«хрупкого перемирия» с Азербайджаном 1994–
2019 гг.
Вместе с тем, неэффективная экономическая
и социальная политика в Армении и Арцахе за
тот же период привели к сокращению рабочих
мест, росту коррупции и социального расслоения
общества, создали предпосылки массовой трудовой миграции и пополнения численности армянской диаспоры в России, США и странах Европы.
В Нагорном Карабахе и Армении нередко
простые люди задаются справедливым вопросом
– как получилось, что 6-ти миллионной Азербайджан после войны 1991–1994 гг., в которой
потерпел поражение и понес в сравнении с
армянской стороной значительные физические
потери (от 25 до 30 тыс. чел.), сегодня стал 10
миллионным государством, а более 3,5 миллионная Армения вместе с 180 тысячным Карабахом
оказались в состоянии демографического кризиса?
Согласно результатам переписи населения
2005 г. в Нагорном Карабахе проживало 137380
чел., из которых 137046 чел. (или 99,7%) армяне,
остальные – русские (171 чел.), украинцы (22
чел.), грузины (12 чел.), азербайджанцы (6 чел.)
и другие национальности (125 чел.). В 2015 г.
перепись населения Нагорного Карабаха составила 150932 чел. (реально же 146260 чел.). Следующую перепись населения в Арцахе планируется провести в 2020 г., очевидно после президентских и парламентских выборов. Однако
промежуточные данные предполагают, что в
реальности в Республике проживает порядка
120–127 тыс. чел.
При этом в Карабахе отмечается высокая
статистика сальдо роста населения, то есть

военную, демографическую безопасность). Мы
попытаемся в данной статье остановиться на
вопросах демографической безопасности армянского государства и взаимосвязанной с ней
проблемой репатриации армян.
Демографическая безопасность – важнейшая
часть безопасности любого государства, которая
предполагает состояние защищенности населения страны (его количества и этнического состава) от внешних и внутренних угроз. Соответственно объектом демографической безопасности
является население государства, а субъектами ее
обеспечения – органы власти (включая министерства здравоохранения, экономики и спецслужбы). Состояние демографической безопасности во многом зависит от уровня безопасности
в других сферах – экономической, социальной,
продовольственной, культурологической, экологической, соотношения рождаемость и смертность, городского и сельского населения, этнического состава и численности молодого поколения.
В армянском случае демографическая безопасность нации предполагает как состояние
защищенности населения Армении и Арцаха (то
есть армянского государства), так и Спюрка (то
есть армянской диаспоры). Данная особенность
определяется тем, что армянский народ на рубеже ХIX–XX вв. стал жертвой международного
преступления геноцида, понес более 2,5 млн
физических потерь и многомиллиардные материальные потери (включая изгнание из значительной части своей исторической Родины –
Западной и Южной Армении). Соответственно,
нынешняя малочисленность Республики Армения является одним из следствий трагедии Геноцида армян, в свою очередь сохранение генофонда армян диаспоры является глобальной политической задачей не только Армянского мира, но
и международного сообщества во главе с ведущими державами.
Между тем, падение уровня развития экономики и сокращение рабочих мест, рост тенденций социальной несправедливости и стихийной
эмиграции, экологические катаклизмы (землетрясения, искусственное загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов, техногенные катастрофы) и
физические потери в условиях внешнего конфликта, пропаганда нетрадиционной сексуальной
ориентации под видом демократии и девальвация института семьи, снижение рождаемости,
увеличение заболеваемости и смертности людей
– все эти факторы создают неблагоприятную
демографическую ситуацию в стране, приводят
к дефициту трудовых ресурсов, сокращают численность молодого поколения, снижают оборо-
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Но, увы, в ответ мне приходилось слышать
нелепые утверждения отдельных партийных
функционеров, что все под контролем и при
необходимости будет организована самооборона
армянскими дружинами по образу гражданского
конфликта в Ливане 1978–1980 гг. Иными словами, фидаинские стереотипы ХIX в. переносились
узкомыслящими дашнакцаканами в ХХI в. И
каков результат, когда вчерашний сирийский
банкир из числа местных армян превращался в
ереванского банщика? В этом вопросе, конечно,
высока доля ответственности не только известных национальных партий (включая АРФД), но и
непосредственно самих властей Армении во главе
с Сержем Саргсяном. Например, как можно
оценить искусственное повышение цен на рейсы
«Армавиа» для вывоза армянских детей Сирии в
ту же Армению? Сирийская ситуация в безвыходной ситуации привела к определенному оттоку
армянского населения (примерно 20 тыс. чел.) на
историческую Родину – в Армению и Арцах.
Весной 2019 г. после совместного заседания
Советов национальной безопасности Армении и
Арцаха директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян в том же Карабахе
заявил о том, что армянская сторона не собирается возвращать Азербайджану «освобожденные
территории» и вдоль р. Аракс будет возведен
новый поселок Араксаван для переселения
армян в НКР. Что ж, остается эти слова и заявления главы армянских спецслужб сделать
реальностью через посредство реализации социально-экономических программ и репатриации.
Демографическая ситуация в Армении также
остается сложной и требует безотлагательных
системных мер по изменению динамики. На
момент распада СССР в 1991 г. численность
населения в Армении составляло 3 574500 чел., а
демографический максимум на рубеже веков
пришелся на 1992 г. со статистикой в 3 633300
чел. С 1993 г. в Армении начинается спад и массовый отток населения. В 2008 г. численность
населения в РА составила 3 097300 чел., а уже в
2017 г. – 2 986100 чел. Согласно оценкам 2019 г.,
ныне численность населения Армении составляет 3 062000 чел.
Таким образом, с 1992 по 2017 г. численность населения Армении сократилась на 647200
чел., и это за вычетом 25 тыс. жертв трагедии
Спитакского землетрясения, но с включением
физических потерь в карабахской войне (которые в совокупности составили 6 тыс. чел., включая население Карабаха, Армении и диаспоры).
Получается, что более 643 тыс. человек покинули Армению не из-за войны, а в силу экономического кризиса, масштабной коррупции,

соотношения смертность – рождаемость. Государство поддерживает политику прироста населения за счет высокой рождаемости и переселения (репатриации) армян, выделяет из скудного бюджета небольшие средства на социальное обустройство переселенцев. В этой связи
нельзя не вспомнить проекты в поддержку роста
рождаемости, реализованные в Карабахе крупным армянским меценатом Левоном Айрапетяном, который организовывал одновременно
свадьбы 700 пар и финансово поощрял рождаемость детей. Но, увы, всего этого пока что
недостаточно.
До сих пор не разрешена проблема тех же
армянских беженцев из населенных пунктов
бывшей Азербайджанской ССР (Баку, Сумгаита,
Кировабада и др.), численность которых составляла порядка 400 тыс. чел. Многие из них
обустроились в России, США, странах Европы,
Армении, Украине. Сегодня вряд ли все эти
беженцы вернутся в Карабах, но определенная
их часть может рассматриваться в качестве
репатриантов. Где социально-экономические
программы (жилая площадь и рабочие места)
возвращения этих беженцев, которые в своем
подавляющем большинстве являются выходцами из Карабаха, в современный Арцах, в те же
«освобожденные территории»?
Сирийский кризис выявил очередную угрозу
физической безопасности местной армянской
диаспоры, которая оказалась в том же Алеппо,
Латакии, Кесабе и других населенных пунктах
САР объектом нападений террористических сил
(включая и со стороны турецких радикальных
структур). В начале данного конфликта в том же
2011 г. я предлагал тем же дашнакам заняться
организацией переселения армян и их капитала
из Сирии в стабильные страны Запада (в те же
США и Францию), Россию и Армению, поскольку этот конфликт не армянский. Однако армяне
могут стать в очередной раз мишенью тех же
турецких националистических организаций,
проявляющих особый интерес к северной части
Сирии. Сохранив же физическое здоровье и
капитал сирийских армян, во-первых, мы обеспечили бы национальную демографическую
безопасность; во-вторых, при политической
целесообразности тот же капитал сирийских
армян способен был бы организовать добровольческую армянскую бригаду не менее 3 тыс. чел.
для участия в боевых действиях на стороне
правительственных сил САР и внешних партнеров; в-третьих, с установлением мира в Сирии
корпоративный капитал тех же сирийских армян
мог бы участвовать в восстановлении разрушенного хозяйства и развитии данной арабской
страны.
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К сожалению, все перечисленные угрозы
демографической безопасности актуализировались для малой Армении. По прогнозам ООН
население Армении в 2050 г. при таких темпах
развития может составить по самым оптимальным расчетам 3 065000 чел., по средним оценкам
– 2 816000 чел, а по пессимистическим
прогнозам – 2 573000 чел. Подобная статистика
весьма условна, но, к сожалению, показывает
неблагоприятную динамику. В октябре 2020 г. в
Армении состоится очередная перепись населения, которая покажет реальную демографическую ситуацию в стране.
Армения и Арцах, находящиеся в состоянии
незавершенного военного конфликта и угрозы ее
возобновления с Азербайджаном, не могут безответственно относиться к проблемам демографической безопасности. После Армянской весны
2018 г. и прихода к власти Никола Пашиняна
правительством Армении были предприняты ряд
мер антикоррупционного порядка, заявлено об
экономической революции (хотя реальных программ, кроме одних деклараций, общество пока
что не встретило), сняты ограничения для ведения малого бизнеса с целью оздоровления социально-экономической
и
демографической
ситуации в стране, из-за прекращения монополизма на рынке частично экономика выведена из
тени, увеличилось число рабочих мест (до 600
тыс.).
Если учесть численность в 3 062000 чел. в
2019 г. по сравнению с 2 986100 чел. в 2017 г., то
получается положительная динамика роста
населения (то есть прирост порядка 76 тыс. чел.
за два года или 38 тыс. в год). Это высокий
показатель с учетом предыдущих лет сальдо
падения численности населения – более 25 тыс.
чел. в год. И в этом, несомненно, есть позитивная роль политики Никола Пашиняна. Данный
прирост связан не только с ростом рождаемости
по сравнению со смертностью, но больше всего
сокращением миграции из Армении и незначительным притоком армян из-за рубежа в ожидании позитивных перемен и искоренения коррупции чиновников.
Нельзя не сказать, что предыдущие власти не
понимали важности и остроты проблем демографии армянских государств Армении и Арцаха. Тот же Серж Саргсян и руководимая им РПА
заявляли о необходимости и возможности поднятия в среднесрочной перспективе численность
населения Армении до 4 млн чел. за счет экономического оздоровления и программ репатриации. В самом Карабахе с учетом и освобожденных территорий численность НКР может достигать 800 тыс. Тот же Баку отмечает, что из 7
районов вокруг бывшего НКАО и Шушинского

девальвации принципов социальной справедливости, сокращения рабочих мест. В основном
армянская миграция устремляется в Россию, при
этом 643 тыс. чел. – это эмигрировавшее из
Армении население (то есть лица, приобретшие
гражданство иностранных государств), а сколько
же сотен тысяч армян составляют ряды трудовой
миграции, которые занимаются сезонными работами за рубежом с сохранением гражданства
Армении? Их не менее 500 тыс. Вот и получается, что реально в Армении проживает все же
чуть более 2,7 млн чел.
В народе пошла шутка, что во время своего
визита в Армению президент России В.В. Путин
в Гюмри поинтересовался у своего коллеги С.А.
Саргсяна о численности населения Армении и в
ответ отметил, что в России проживает уже порядка 3 млн армян. Так кто же президент
Армении?
Администрация президента Сержа Саргсяна
причины массового оттока населения из страны
в ту же Россию пыталась объяснить не только
условиями экономического кризиса, вызванного
мировой рецессией 2008 г., санкционной войной
стран Запада против России после 2014 г. из-за
украинского кризиса и воссоединения Крыма с
РФ (то есть главного экономического партнера и
инвестора Армении), но и российской федеральной миграционной программой «Соотечественник», согласно которой значительная часть
граждан Армении получила легитимные возможности эмиграции и приобретения гражданства РФ. В реальности же, у каждой страны
имеются свои демографические проблемы и
возможности их урегулирования (включая и
Россию). Однако нельзя не признать, что из
успешной страны массовый отток за рубеж не
происходит. Причины армянской стихийной
миграции властям Армении следует искать не
вовне, а в себе – в своей экономической и
социальной политике, инвестиционном климате
и уровне коррупции, сокращении рабочих мест и
росте безработицы.
Не следует забывать, что серьезными угрозами демографической безопасности выступают:
– отсутствие в стране социальной поддержки
многодетных семей;
– рост социальной безысходности, алкоголизма, наркомании;
– отсутствие заинтересованности граждан в
увеличении численности семьи;
– деградация института семьи;
– антисемейная политика средств массовой
информации;
– пропаганда и распространение нетрадиционной сексуальной ориентации.
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кую Родину в силу национальной дискриминации,
помимо стран Ближнего Востока, в тех же США,
где право свободной продажи оружия порождает
частые случаи «брейвиков» (норвежский националист Андерс Брейвик, совершивший 22 июля
2011 г. два террористических акта в Осло, в
результате которых убил 77 чел. и ранил 151 чел.)
и возможные физические угрозы армян. Такого
примера крайнего непрофессионализма политолога и вредного пропагандиста трудно себе представить.
При всем напряжении памяти и даже желании
обвинить «американский империализм в новых
преступлениях», я что-то не могу найти примеры
массовой дискриминации американских армян
властями и политическим сообществом США. Не
встретишь особо и подобные примеры в той же
Франции или Венеции, Греции или Британии. Но,
увы, на постсоветском пространстве, в части
бывших союзных республик мы можем найти
немало подобных примеров дискриминации по
национальным причинам (и не только армян).
Регулирование численности населения страны должно определять задачи в области рождаемости. В условиях депопуляции, государство
стремится повысить рождаемость и продолжительность жизни людей. В ситуации же демографического взрыва, наоборот, власти проводят
политику сдерживания и ограничения рождаемости, поскольку быстрый рост населения существенно увеличивает нагрузку на систему
социального обеспечения и экономику.
На мой взгляд, изначально изменение демографической безопасности к лучшему в той же
Армении и Арцахе возможно при наличии конкретных и содержательных программ армянских
властей по социально-экономическому оздоровлению ситуации в республиках, созданию новых
рабочих мест, сокращению и ликвидации
массовой безработицы, минимизации масштабов
коррупции, формированию системы социальной
справедливости, повышению уровня обороноспособности, прекращению стихийной миграции
и массового оттока населения, улучшению
инвестиционного климата и привлекательности
армянского рынка для внешних инвесторов,
поддержанию традиций армянской семьи и
роста рождаемости, исключению пропаганды
нетрадиционной сексуальной ориентации под
любыми вывесками демократии.
Нация, пережившая трагедию Геноцида и
потерявшая 2,5 млн человек, не имеет права
поощрять ЛГБТ, ибо они не рожают детей,
армянам же необходимо увеличивать свой
национальный генофонд. Но, увы, в Армении
сегодня парламентская фракция «Мой шаг» не
поддерживает инициативу депутата от «Процве-

района НКАО Азербайджан получил более 700
тыс. беженцев. Если же к этой цифре добавить
армянское население НКАО, то мы получим
искомую цифру.
Никол Пашинян в своем программном выступлении 5 августа 2019 г. на площади Возрождение в Степанакерте в честь открытия VII
Панармянских игр, касаясь темы демографии,
заявил об увеличении к 2050 г. численности
населения Армении вместе с Арцахом (согласно
лозунгу «Арцах – Армения, и точка!») до 5 млн
чел. Часть армянских и иностранных экспертов
данный и другие подобные амбициозные тезисы
премьер-министра Армении оценили как популистские в силу отсутствия политики преемственности и реалистических программ их достижения. Однако в реальности нет ничего невозможного, если власти армянских государств
предложат мировому армянству содержательные
концепции достижения заявленных целей и
задач общенационального масштаба.
Во-первых, будем исходить из того, что никто
в Армянском мире не станет возражать декларативным тезисам Пашиняна, озвученным в Степанакерте, ибо их достижение есть созидание и
усиление Армении, Арцаха и диаспоры. Вовторых, все мы понимаем, что та же ситуация
демографической безопасности в современных
армянских государствах требует безотлагательных
мер по их оздоровлению. В-третьих, в тех же
армянских экспертных кругах (включая и армянской диаспоры России) начинается обсуждение данной проблемы с точки зрения объективного
дискурса и поиска оптимальных решений. Вся
проблема в том, что необходимы объективные
оценки и реальные предложения, а не прожектерство, пустая пропаганда и откровенная болтология.
В сентябре 2019 г. на одном из сайтов появилось интервью молодого армянского политолога
Гора Караханяна, посетившего праздничные
мероприятия в Арцахе в честь 28-й годовщины
провозглашения НКР. Отрадно отметить, что
молодые люди в диаспоре, проходя этап профессионального становления, обращают внимание на
актуальные проблемы безопасности исторической Родины и справедливо отмечают, что одним
из условий роста численности населения той же
Армении и Арцаха может стать репатриация
армян из диаспоры. Однако, очевидно в силу
отсутствия профессионального опыта, тот же
автор делает не совсем верные выводы о путях
репатриации.
В частности, его мнение сводится лишь к
активизации пропаганды репатриации со стороны
армянских властей при наличии якобы большой
численности желающих вернуться на историчес-
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тающей Армении» по запрещению пропаганды
ЛГБТ детям до 16 лет, гейи получают трибуну
парламента и создают информационный повод
безответственных дискуссий, а премьер Армении сожалеет, что гей из Еревана подает ему
кофе во французском, а не армянском отеле.
Может в следующий раз депутатам от оппозиции предложить формирование штрафбата из
гейев и направить их на передовую в Карабах?
С достижением ощутимых результатов по
реализации названных программ, власти Армении и Арцаха совместно с диаспоральными и
общенациональными институтами должны разработать конкретные целевые программы репатриации части армян диаспоры.
Прежде всего, нужно понимать, что массовой (тем более тотальной) репатриации армян
диаспоры в Армению невозможно и не нужно по
ряду объективных причин. Диаспора – это один
из мощнейших ресурсов армянского государства, которое является естественным внешним союзником Армении. Диаспора – это острова Армении и Армянского мира, мосты коммуникаций. Диаспора – это и есть армянская «мягкая сила» в глобализирующем мире. Диаспора –
это части ведущих держав и мировой экономики
в Армянском мире. Диаспора – это экономический, финансовый, научный и технологический
партнер Армении. Диаспора по своей численности сегодня – это практически три населения
Армении, что имеет стратегическое значение для
самосохранения и безопасности армянского
народа, которая способна возродить еще одно
армянское государство на исторической Родине.
Диаспора – это ключевая часть формирующегося
международного армянского фактора. Однако
сказанное не означает, что репатриации армян
диаспоры в Армению невозможна и недопустима.
Целевые программы репатриации должны
исследовать положение армян в мире, где
существуют серьезные угрозы их безопасности,
куда следует переориентировать потоки армянской миграции (включая с учетом глобализации
мировой политики и экономики), какая часть
армян в тех или иных странах желает вернуться
на историческую Родину и чем может им помочь
сама Армения. Этой деятельностью на регулярной основе должны заниматься МИД Армении,
институт по связи с диаспорой и новая армянская спецслужба «Депи Спюрк» (аналог израильского «Натив»). В Армении также должно быть
создано новое Министерство по делам репатриации и абсорбции, которое будет принимать
репатриантов, размещать их, оказывать помощь
в адаптации, реабилитации (языковой, правовой,

психологической, земляческой, профессиональной) и трудоустройстве.
Какие же программы репатриации могут
быть? Изначально нужны программы по переселению из диаспоры в Армению армян, чьим
интересам существует угроза; затем малоимущих армян, кто не может адаптироваться в
странах проживания, не имеет будущего; следующей категорией целевой репатриации может
стать часть армянской интеллигенции, которая в
силу своей этнической принадлежности подвергается профессиональной дискриминации и
не имеет возможности самореализации собственного потенциала.
Важно иметь программы молодежной и
образовательной репатриации «14–16 лет» и
«17–22 года», в рамках которых из разных стран
в Армению будут направляться на учебу для
окончания средней школы и вузов армянская
молодежь диаспоры. Это позволит молодым
людям быстрее натурализоваться в Армении,
пройти языковую, культурную, психологическую и социальную адаптацию, получить качественное образование по интересам как в самой
Армении, так и при поддержке мирового
армянства особо талантливым в лучших вузах
мира, иметь возможность создать в активном
репродуктивном возрасте армянскую семью,
повысить рождаемость нации, стать опорой
своим родным и близким для возвращения на
историческую Родину, приобретать национальное мышление и национальное самосознание.
Тот же Израиль и «Еврейское агентство»
(«Сохнут») проводят подобные программы, еврейские дети из диаспоры совершают не просто
алию, а получают «Теадут багрут» (то есть
аттестат средней школы Израиля) и возможность
учиться в лучших израильских и иностранных
вузах, в оптимальное время проходят национальную адаптацию и приобретают путевку в жизнь
благодаря мировому еврейству, создают молодые
семьи и увеличивают национальную демографию,
приобретают профессии и работу, становятся
помощниками и проводниками своих родителей и
близких родственников на историческую Родину.
И куда им потом без Израиля, иудаизма и
сионизма?
Немаловажной программой целевой репатриации армян может стать проект «Трудовой
миграции 30–40 лет», то есть лица в активном
дееспособном возрасте могут возвращаться в
Армению в целях трудоустройства и повышения
собственного благосостояния, бизнеса и окончательного переселения.
Учитывая карабахский конфликт с Азербайджаном, напряженность армяно-турецких отношений и проблему региональной безопасности,

11

говорится, сколько не говори халва, во рту
слаще не становится. В качестве примера контрпропаганды той же репатриации можно назвать
печально известную ситуацию вокруг талантливого и всемирно известного дирижера Константина Орбеляна. Следовательно, политикой
должны заниматься лица, понимающие в нем
смысл и свое место.

естественно, демографическая безопасность
имеет важное значение для военной безопасности, формирования сильной армии и укрепления обороноспособности. В этих целях необходима программа создания «Армянского Легиона», чьи бригады и батальоны могут формироваться на добровольной основе из числа армян
диаспоры, исполняющие миротворческую функцию по защите мира и безопасности в регионе и
Армении в частности. Соответственно, мобильность Легиона в 5–10 тыс. чел. позволит их
семьям пребывать в той же Армении (до 40 тыс.
чел.), увеличивать рождаемость нации и исполнять почетную функцию защитника Отечества.
Непременно целесообразно предусмотреть и
наличие особых программ репатриации, предполагающих поиск даровитых армян в мире
бизнеса, науки, культуры, спорта, обороны и
безопасности и предложение им целевого переселения в Армению на временной и (или) постоянной основе для их самореализации в условиях
и на благо исторической Родины, обеспечения
скачкообразного развития Армении в жизненно
важных сферах.
Во всех случаях для программы репатриации
необходима профессиональная и целевая пропаганда, качественное информационное сопровождение. Однако одной пропагандой проблему
репатриации вряд ли можно решить. Как известно, репертуар ряда армянских певцов (того же
Тата Симоняна, Арменчика и др.) включает
множество песней с ностальгией о Родине и
призывах к возвращению, но сколько от этого
армян репатриировалось в Армению. Увы, тот
же Арменчик со своей песней «Верадарцек»
(«Возвращайтесь») почему-то сам уехал в США
и на местных студиях снимает свои клипы. Как
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Հայաստանի և Ղազախստանի միջև քաղաքական համագործակցության
հիմնական վեկտորները
Հովհաննիսյան Ա․ Յու․
Հայ-Ռուսական համալսարան (Հայաստան, Երևան),
andranik.hovhannis@gmail.com
Ամփոփում՝ 1990-ականների սկզբից Հայաստանն ու Ղազախստանը ակտիվորեն ներգրվել են բազմաթիվ
միջազգային կազմակերպությունների մեջ և տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացներում:
Սակայն, այդ կազմակերպությունների ներսում վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ
է առավել սերտ զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները: Սույն հոդվածում հեղինակը վերլուծում է
հայ-ղազախական քաղաքական հարաբերությունները՝ ընդգծելով ինչպես հիմնական խնդիրները,
այնպես էլ զարգացման հեռանկարները:
Վճռորոշ բառեր` Հայաստան, Ղազախստան, արտաքին քաղաքականություն, քաղաքական
համագործակցություն, միջազգային կազմակերպություններ, տարածաշրջանային ինտեգրում:
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дружеский и доверительный диалог, опирающийся на союзнические взаимоотношения,
развиваемые в рамках Организации Договора о
коллективной
безопасности
(ОДКБ)
и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Более того, с середины 1990-х годов обе
республики являются активными участниками
сотрудничества
по
линии
Содружества
Независимых Государств (СНГ), а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ и на других
международных платформах. Основными документами, регламентирующими двусторонние отношения, являются: «Договор об основах отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения» [2] (от 19 января 1993 года) и
«Договор о дружбе и сотрудничестве между
Республикой Казахстан и Республикой Армения» [1] (от 2 сентября 1999 года). Первый

С развалом Советского Союза в 1991 году
закрылась целая эпоха истории, наполненной как
положительными, так и отрицательными события для армян, казахстанцев и сотен других народов, которые были частью единого государства. Вместе с тем, коллапс данного государства
открыл новую страницу в армяно-казахстанских
отношениях, с новыми вызовами и возможностями развития более тесного взаимовыгодного сотрудничества, но уже между двумя независимыми
и суверенными государствами.
Дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Казахстан были
установлены 27 августа 1992 года [14]. С этого
периода
два
постсоветских
государства
развивают двусторонние отношения в духе
партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.
Между Нур-Султаном и Ереваном налажен
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1999
года»
[18],
«Соглашение
между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством
Республики
Армения
о
воздушном сообщении» [24], «Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством
Республики
Армения
о
сотрудничестве в области стандартизации,
метрологии, сертификации и аккредитации»
[25], «Соглашение между Правительством
Республики Казахстан и Правительством
Республики Армения об обмене правовой
информацией» [25], «Соглашение между
Таможенным комитетом Министерства государственных доходов Республики Казахстан и
Министерством государственных доходов Республики Армения о сотрудничестве и взаимной
помощи по вопросам задержания и возврата
культурных ценностей, незаконно перемещаемых через границы» [32], «Соглашение о
сотрудничестве между Министерством юстиции
Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Армения» [33]. Примечательно,
что именно в год визита главы Казахстана в
Армению в Нур-Султане архивом президента
Казахстана была выпущена книга «Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933—1938 гг.) в которой авторы (Е.
Грибанова и Е. Чиликова) отмечали особую роль
секретарь Казахстанского крайкома ВКП(б)
(1933—1937) и первого секретарь ЦК КП(б)
Казахстана (1937—1938) Л. Мирзояна в становлении Казахской ССР после трагических событий 1932—1933 гг. при руководстве Ф. Голощёкина. Фактически именно Л. Мирзоян способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из
глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию национальных кадров (вовлечение
этнических казахов) и даже пытался сдержать
размах репрессий в период «Ежовщины», однако
в дальнейшем был сам арестован и расстрелян
[5].
В ноябре 2006 года по приглашению первого
президента РК Н. Назарбаева в новую столицу
Казахстана с двухдневным официальным визитом прибыла армянская делегация, возглавляемая вторым президентом РА Р. Кочаряном.
Между главами двух государств были подписаны следующие межправительственные документы: «Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики
Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на
имущество и Протокол к ней» [3], «Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Армения о поощре-

договор был подписан в ходе официального
визита первого президента РА Л. Тер-Петросяна
в Алматы в январе 1993 года, а второй договор
был подписан уже в ходе официального визита
второго президента РА Р. Кочаряна в Астану
(ныне Нур-Султан) в сентябре 1999 года [21].
Рассматривая армяно-казахстанские отношения, необходимо отметить, что народы Армении
и Казахстана объединяет наличие позитивного
опыта сосуществования и плодотворного сотрудничества в рамках СССР, и сегодня в двусторонних отношениях между двумя постсоветскими республиками отсутствуют какие-либо
кардинальные разногласия двустороннего характера. Доверительный диалог между Ереваном и
Нур-Султаном с начала 1990-х годов поддерживается на уровне глав государств. Обоюдное
стремление к наращиванию взаимовыгодных
двусторонних отношений было продемонстрировано в ходе официальных и рабочих визитов президентов Армении и Казахстана в НурСултан и Ереван. Важно также подчеркнуть, что
в 1991-1992 гг. Республика Казахстан активно
участвовала в качестве посредника в налаживании переговорного процесса по урегулированию
конфликта между Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджанской Республикой. В
сентябре 1991 года первый президент Республики Казахстан Н. Назарбаев вместе с первым
президентом Российской Федерации Б. Ельциным посетили Республику Армению, НКР и
Азербайджанскую Республику, где состоялись
встречи с главами данных государств. В этот
период основной темой двусторонних переговоров между президентом РА Л. Тер-Петросяном и
президентом РК Н. Назарбаевым было прекращение боевых действий и мирное урегулирование «Арцахского вопроса». Следующая встреча
глав двух государств состоялась 1-2 сентября
1999 года в ходе официального визита президента РА Р. Кочаряна в Казахстан, а 23-24 мая 2001
года с ответным официальным визитом в Армению прибыл президент РК Н. Назарбаев. Данные
встречи в основном были нацелены на развитие
двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических отношений. В ходе вышеобозначенных встреч между главами двух республик были
подписаны ряд важных соглашений: «Договор о
дружбе и сотрудничестве между Республикой
Казахстан и Республикой Армения» [1],
«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики
Армения о свободной торговле» [23], «Протокол
об изъятиях режима свободной торговли к
Соглашению между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики
Армения о свободной торговле от 2 сентября
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шение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения
о сотрудничестве в области образования и науки» [31]. В 2010 году с очередным рабочим
визитом в столицу РК Астану прибыл президент
РА С. Саргсян, принявший участие в 7-ом
саммите ОБСЕ, в рамках которого глава
Армении встретился также с главой Казахстана
Н. Назарбаевым. Президент Армении С. Саргсян
пригласил Н. Назарбаева посетить Ереван с
ответным визитом. Приглашение было принято,
и в августе 2010 года с целью участия на
неофициальном саммите глав государств-членов
ОДКБ с рабочим визитом Ереван посетил
президент РК Н. Назарбаев. Кстати, это был
последний визит первого президента Казахстана
в Армению. Последний же визит третьего
президента РА в Казахстан был отмечен в мае
2014 года рамках участия в заседании Высшего
Евразийского экономического совета проходившем в Астане.
В мае 2016 года в рамках участия в заседании
Евразийского Межправительственного Совета
(ЕМПС) Армению посетил Премьер-Министр
РК К. Масимов. В октябре 2016 года в рамках
участия в заседании СКБ ОДКБ в Армению
состоялся рабочий визит Премьер-Министра РК
Б. Сагинтаева, в ходе которого состоялась двусторонняя встреча с Премьер-министром РА К.
Карапетяном и была достигнута окончательная
договорённость об участии Армении на ЭКСПО2017, который проходил в Астане под лозунгом
«Энергия будущего» [6]. В августе 2016 года в
рамках участия в уставных органах ОДКБ Ереван посетили Секретарь СБ РК В. Жумаканов,
глава МИД РК Е. Идрисов, а также Министр
обороны РК И. Тасмагамбетов. В октябре этого
же года в рамках председательствования Армении в ОДКБ Ереван посетили глава МИД РК Е.
Идрисов и новоназначенный Министр обороны
РК С. Жасузаков, который встретился со своей
армянской коллегой – В. Саргсяном. В ноябре
2016 года в Ереване состоялись межмидовские
консультации в рамках СНГ на тему «О взаимодействии государств-участников СНГ в информационной сфере». С казахстанской стороны
принимал участие Заместитель Председателя
КМИ МИД РК А. Тыныбек. С марта 2016 года
между РА и РК активизировались также межпарламентские связи. Системная работа с парламентской группой Армении «За дружбу с
Казахстаном» стала основой для подготовки
серии встреч в 2016 году с депутатами Парламента РК. Депутаты Национального Собрания
РА приняли участие в наблюдении за выборами
в Мажилис РК 20 марта 2016 года. Армянские
депутаты также приняли участие в ряде меро-

нии и взаимной защите инвестиций» [27],
«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики
Армения о международном автомобильном
сообщении»
[28],
«Соглашение
между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством
Республики
Армения
о
сотрудничестве в области культуры» [29],
«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о взаимных поездках граждан»
[30] и ряд других документов. При участии
президентов двух республик 7 ноября в Астане
прошёл казахстанско-армянский бизнес форум,
который стал новой традицией развития двустороннего доверительного бизнес-сотрудничества.
«Бизнес Казахстана в последнее время начал
обращать внимание на Южный Кавказ. Мы
приветствуем ваше присутствие в Грузии и
надеемся, что присутствие в Армении станет
более значимым, чем сейчас» [37], - заявил
президент РА Р. Кочарян, отмечая, что
казахстанско-армянская межправительственная
комиссия по экономическому сотрудничеству
может играть существенную роль в деле
развития двусторонних отношений. «Думаю,
результаты переговоров будут способствовать
дальнейшему углублению взаимоотношений
между двумя странами, чтобы казахстанские
компании и капитал не боялся приходить в
Армению, которая сейчас считается страной,
имеющей самую открытую экономику среди
постсоветских государств» [16], - подчеркнул в
своей речи президент РК Н. Назарбаев.
5-6 июля 2008 года третий президент РА С.
Саргсян принял участие на неформальном саммите глав государств-участников СНГ в Астане,
а также на торжественных мероприятиях по
празднованию 10-летнего юбилея новой столицы
Казахстана – Астане. Кроме того, 16 октября
2009 года президент РА С. Саргсян посетил
Казахстан для наблюдения за заключительным
этапом совместных стратегических командноштабных учений с привлечением Коллективных
сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ
«Взаимодействие-2009» на полигоне Матыбулак
в Жамбыльской области РК. Несколько месяцев
спустя, 20 декабря 2009 года, президент РА С.
Саргсян принял участие в неформальной встрече
глав государств СНГ в казахстанском Ак-Булаке.
По результатам поездки президента РА С.
Саргсяна в Республику Казахстан были подписаны следующие соглашения: «Соглашение
между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского
хозяйства Республики Армения о сотрудничестве в области сельского хозяйства» [22] и «Согла-
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29 августа Международным днём действий
против ядерных испытаний. В этом же году
армянская делегация поддержала кандидатуру
Республики Казахстан на председательство в
ОБСЕ в 2010 году. В 2015 году Ереван поддержал кандидатуру Астаны на проведение международной
специализированной
выставки
ЭКСПО–2017. Помимо этого, в июне 2016 года
Республика Армения вошла в число 138 государств-членов ООН (из 193), которые поддержали кандидатуру Республики Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности
ООН на 2017-2018 гг. [36]. Республика
Казахстан, в свою очередь, также поддерживает
внешнеполитические инициативы Республики
Армения. К примеру, в сентябре 2015 года,
Республика Казахстан поддержала инициативу
Еревана учредить 9 декабря в качестве
Международного
дня
памяти
жертв
преступления геноцида [12]. Помимо этого,
будучи председателем ОБСЕ в 2010 году и
непостоянным членом СБ ООН (2017-2018 года),
официальный Нур-Султан категорично выступал
против силового решения «Арцахского вопроса», активно выступающий за мирное урегулирование, и, настаивавший на том, что переговоры
между конфликтующими сторонами необходимо
продолжать лишь в формате Минской группы
ОБСЕ, отклоняя инициативы ряда государств (к
примеру, Турции) по реформированию данного
формата. Более того, в ходе возобновившейся
агрессии Азербайджанской Республики по отношению к Республике Арцах (НКР) в апреле 2016
года, которая вылилась в «Четырёхдневную войну», Республика Казахстана, несмотря на большой информационный вброс со стороны азербайджанских СМИ [20], заняла жёсткую
позицию и призвала «стороны проявлять
сдержанность и строго соблюдать договорённости о прекращении огня» (от 12 мая 1994
года) [8].
Анализ межгосударственного политического
сотрудничества Армении и Казахстана позволяет нам выделить следующие основные векторы
сотрудничества:
 развитие союзных отношений (в частности, в рамках ОДКБ и ЕАЭС);
 сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности;
 мирное разрешение споров и конфликтов
(в частности, речь идёт о мирном разрешении «Арцахского вопроса»);
 координация внешнеполитической и экономической деятельности (в рамках
ЕАЭС);
 распространение, исследование и продвижение евразийских идей;

приятий, организованных Посольством РК в РА.
Состоялись тематические встречи депутатов в
ПАСЕ и ОБСЕ. В ноябре 2016 года депутат
Мажилиса Парламента РК Н. Микаэлян находилась в Ереване с целью принять участие в работе
на конференции Женского совета Республиканской партии Армении, посвящённой 25-летию
независимости Республики Армения. По приглашению казахстанской стороны в августе 2017
года в Астану с официальным визитом прибыла
армянская делегация, возглавляемая премьерминистром РА К. Карапетяном, который встретился со своим казахстанским коллегой Б.
Сагинтаевым. Важными итогами данной встречи
стали договорённости об активизации усилий по
торговому сотрудничеству через бизнес-форумы, а также в транспортной сфере. Ключевой
темой визита стало состояние и перспективы
развития двусторонних отношений в канун официального визита Президента РА С. Саргсяна в
рамках открытия «Астана ЭКСПО – 2017». Стороны также обменялись мнениями по широкому
кругу вопросов международной повестки дня, а
также взаимодействия в интеграционных объединениях. После последних внутриполитических
изменений в Армении и Казахстане [34],
несколько раз с рабочим визитом Нур-Султан
посетил нынешний премьер-министр РА Н.
Пашинян, который пригласил новоизбранного
президента РК К-Ж. Токаева посетить Ереван с
ответным визитом, что и произошло октябре
2019 года в рамках участия глав стран-членов
ЕАЭС в заседании Высшего Евразийского
экономического совета. Кстати, после избрания
президентом Казахстана в июне 2019 года К-Ж.
Токаев в ходе встречи с казахстанскими и
иностранными журналистами сделан важное
заявление, направленное на укрепление армяноказахстанских отношений. В частности, он
отметил в своей речи: «Я с большой симпатией
отношусь к Армении. У нас очень много общего
между прочим с Арменией с точки зрения
истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество.
Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со
стороны Казахстана, будет делаться все
возможное, чтобы укреплять сотрудничество»
[35].
На современном этапе политический диалог
между двумя республиками активно поддерживается на международных площадках и через
посольства двух государств. Обе страны разделяют общепринятые принципы международного
права, занимают схожие позиции по многим
международным вопросам. 6 июля 2010 года
Республика Армения выступила соавтором
казахстанской резолюции ООН об объявлении
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Отношения между Ереваном и Нур-Султаном основаны на традиционно высоком уровне
политического доверия, тон которому задают
частые официальные и рабочие встречи на разных политических уровнях. Новоизбранные главы обеих республик проводят ясную и взвешенную внешнюю политику по основным проблемам международной безопасности, включая
пути урегулирования «Арцахского вопроса»,
координируют внешнеполитическую деятельность, открыто демонстрируя союзные отношения, в частности, в рамках ОДКБ и ЕАЭС.
Несомненно, премьер-министр РА Н. Пашинян и
президент РК К-Ж. Токаев, в первую очередь,
продвигают национальные интересы Республики
Армения и Республики Казахстан, соответственно, однако, в то же время, они прагматично
сочетают национальные интересы своих государств с коллективными приоритетами в рамках
интеграционных объединений (СНГ, ЕАЭС и
ОДКБ). Именно по этой причине на многосторонних международных площадках взаимодействие между Республикой Армения и Республикой Казахстан отличается прагматизмом
подходов и взвешенными оценками действий
двух республик с учётом союзнических обязательств в рамках совместных интеграционных
объединениях.
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Ամփոփում՝ Սույն հոդվածում ներկայացված են հայկական և հրեական լոբբիի ուժեղ և թույլ կողմերը,
ինչպես նաև իրականացված է երկու ժողովուրդների լոբբիստական կառույցների համեմատական
վերլուծությունը: Կատարված վերլուծության հիման վրա ներկայացված են առաջարկություններ ՝
ուղղված հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացմանը հայ
ժողովրդի ազգային խնդիրների լուծման նպատակով:
Վճռորոշ բառեր՝ լոբբի, ցեղասպանություն, Իսրայել, Հայաստան, ԱՄՆ, ազգային խնդիրներ

Comparative analysis of armenian and jewish lobby in the context
of solving national problems
Azatyan M. A.
Russian-Armenian University (Armenia, Yerevan)
martun.azatyan2018@gmail.com
Abstract: This article presents the strengths and weaknesses of the Armenian and Jewish lobby, as well as a
comparative analysis of the results of the lobbying structures of the two peoples. On the basis of the analysis, are
highlighted recommendations for Armenian lobbying organizations in order to improve the efficiency of solving the
national problems of the Armenian nation.
Key words: lobby, genocide, Israel, Armenia, USA, National issues

Одним из столпов политической системы
развитых стран является возможность защиты
интересов различных общественных, финансовых и этнических групп с помощью методов и
технологий, не запрещенных законом. Лобби,
своего рода, ящик с инструментами, где можно
найти ключ подходящего размера, чтобы завинтить или ослабить нужный винтик для решения
насущных проблем и удовлетворения интересов
той или иной группы. Обосновавшись и укрепившись в развитых западных странах, армянская и еврейская общины получили шанс действовать во благо не только своих многомиллионных диаспор, но и родных независимых государств. В настоящее время, которое характеризуется отсутствием стабильности в системе международных отношений, непрерывными изменениями расстановки сил на глобальном и региональном уровне, деятельность, цели и задачи

лоббистских структур постоянно подвергаются
модификации. Следовательно, изучение феномена лобби будет актуальным до тех пор, пока в
мире существуют интересы, мотивы и противоречия. Ко всему прочему можно приплюсовать
тот факт, что армяне и евреи имеют массу нерешенных проблем не только со своими соседями,
но и с многочисленными элементами мирового
сообщества. Можно сделать вывод, что этнические лоббистские формирования двух народов
будут только расширять зону своей активности,
а сравнительный анализ двух легионов предоставит возможность выявить сильные и слабые
стороны, дабы своевременно откорректировать
тактику и стратегию дальнейших действий.
Теоретическую основу исследования составляют труды ученых, занимающихся изучением
феномена лобби в западных странах и РФ, а также работы специалистов по изучению деятель-
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позорного явления – антисемитизма – нетерпимости и даже страха по отношению к евреям.
Подавляющее большинство армян причисляло и
продолжает причислять себя к Армянской апостольской церкви. Естественно, апостольская церковь является частью мирового христианства,
отличаясь от других течений лишь трактовкой
тех или иных элементов веры. Важность данного
фактора заключается в том, что в период Средневековья – Темных веков – армяне, как представители иного течения христианства, не были
настолько притеснены по сравнению с еврейским народом, который якобы “отверг Христа” [2,
стр.8].
2. Следующий пункт вытекает из первого,
т.к. неотъемлемой частью истории двух народов
является пережитая трагедия. Армяне и евреи –
два этноса, подвергнутые геноциду. Эти тягчайшие преступления оставили глубочайший след в
судьбе обоих народов, отголоски которого будут
слышны еще много веков спустя. Обе катастрофы настолько переплетены между собой, что,
как ни странно, одна вытекала из другой. Знаменитый риторический вопрос Гитлера “кто
сейчас помнит Геноцид армян” [3] – яркое
доказательство того, что отсутствие своевременной реакции мирового сообщества на
трагедию целого народа привело к аналогичному
ужасающему событию всего несколько десятилетий спустя. Необходимость сопоставления
трагических явлений заключается в том, что
борьба за признание и осуждение преступления
против человечества стала важнейшей целью
этнических
лоббистских
структур
обеих
этнических групп. Основная причина кроется в
том, что Холокост имел место быть несколько
десятилетий спустя после Геноцида. Более того,
историческая эпоха сыграла важнейшую роль в
успехе борьбы за признание и осуждение
Холокоста. Закончилась Вторая мировая война,
которая явилась апогеем осознания того, что
третьего аналогичного сценария планета просто
не переживет, и необходимо максимально
основательно разобраться с висящими в воздухе
проблемами и противоречиями. Ко всему
прочему, проигравшая сторона – Германия –
признала свою вину и желала сделать все
возможное, чтобы сбросить тяжелейшее бремя
вины с плеч собственного народа. Но самой
главной причиной явился расцвет международного права – с созданием Организации
Объединенных наций и выработкой Рафаэлем
Лемкином определения термина “геноцид” (на
основе событий в Османской империи), что
легло в основу “Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него” [4,
стр. 25]. Армяне часто сетуют на неспра-

ности лоббистских структур армянской общины
США.
Целью данной работы является исследование армянских и еврейских лоббистских
организаций, выявление положительных и
отрицательных результатов проделанной работы, а также возможность использования
методологии и технологий еврейского лобби для
решения насущных проблем армянского народа.
Методологическими
основаниями
данного
исследования являются сопоставление исторических
факторов,
сравнительный
анализ
объектов исследования, а также обобщение
изучаемого материала.
1. Прежде чем перейти непосредственно к
анализу деятельности еврейских и армянских
лоббистских структур, необходимо сравнить
основные вехи истории обеих народов: ведь
именно история предопределяет судьбу как
отдельного индивида, так и целого этноса. Вряд
ли можно найти на нашей планете какой-либо
народ, который бы не имел трагических периодов в своей многовековой истории. И все же,
можно смело заявить, что евреи – самый многострадальный и преследуемый народ планеты.
Евреи жили под властью собственного государства лишь незначительный для истории отрезок времени. Затем, будучи одним из этнических
групп того или иного территориального образования, представители данного народа не только
не считались равными всем остальным, так еще
и подвергались самым различным притеснениям
по религиозным, экономическим и национальным мотивам. Армянский народ веками жил на
своей исторической прародине, создавая и теряя
собственные государственные образования.
Даже находясь под влиянием более крупных
региональных игроков, армяне сохраняли свою
относительную независимость, что предполагало
минимальные гарантии на жизнь и частную
собственность. В отличие от евреев, армянских
народ стал массово расселяться по всему земному шару значительно позже – с конца 19-ого
века.
Анализируя исторические пути двух народов, ни в коем случае нельзя оставлять в стороне
важнейший вопрос религии. Иудаизм, хоть и
является монотеистическим и авраамическим
верованием, все же, отличается от иных мировоззрений, в частности, ближневосточного
региона. Не секрет, что иудаизм является одной
из древнейших религий, которые сохранились по
сей день [1]. Следовательно, никак нельзя было
избежать ассоциаций с магическими ритуалами
и тайными знаниями, что, естественно, вселяло
естественный страх в разум “простого смертного”. Именно здесь таятся корни ужасающего и
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рой являются права граждан и культурные ценности, не могли произойти такие изменения,
которые существенно повлияли бы на соотношение сил с точки зрения финансового потенциала.
Мы знаем о таких магнатах, как Кирк Керкорян
и Стивен Кандарян, которые всячески поддерживали и армянскую общину США, и независимую
Армению. Но, справедливости ради стоит отметить, что до финансового потенциала еврейских
предпринимателей и бизнесменов сынам армянского народа еще очень далеко.
5. Значительным фактором, влияющим на
становление и развитие не только политического, но и социального мышления, является национальная идея, точнее, понимание того, куда и во
имя чего идет тот или иной народ. Т.к. национальные идеи армянского и еврейского народа
являются очень сложными для теоретического
определения научными понятиями, ограничимся
условными наименованиями “Сионизм” и “Ай
Дат”. Оба этих явления возникли приблизительно в одно и то же время – во второй половине 19-ого века, во времена расцвета либеральных идей и возрождений национальных самосознаний. “Сионизм” и “Ай Дат” преследовали
очень близкие по духу и логике цели: создание
государства на исторической прародине, защита
национальных интересов собственного этноса и
т.д. Естественно, параллельно развитию исторических событий, данные задачи подвергались
модификации и к ним приплюсовывались все
новые и новые пункты. Но вот различия в
качествах достижений поставленных целей
вновь упираются в оптимальное использование
исторической эпохи и предоставленных ею
возможностей. Теодор Герцель, изложив свое
видение будущего независимого государства
еще в 1896 году, направил еврейский народ в
русло борьбы за реализацию поставленных
задач, которая непрерывно протекала в течение 5
десятилетий. Что касается армянского народа, то
результаты Берлинского конгресса, после которого и сформировалось понимание “Армянского
вопроса”, стали стимулом отнюдь не для начала
целенаправленной борьбы за свои законные права. Наоборот, в подсознании всего армянского
народа укоренилась мысль о том, что нас все
обижают, что всем наплевать на судьбу нашей
многострадальной нации, что весь мир на чем-то
обязан и что-то должен сделать для нашего
счастья и благополучия. Плюс ко всему, Холокост лишь ускорил процесс реализации столпов
Сионизма, потому что евреи как никогда раньше
осознали необходимость создания собственного
государства, которое стало бы гарантией их
безопасного существования, капелькой надежды
на светлое и безоблачное будущее. Что касается

ведливость всего и вся; к сожалению, в этом
контексте историческая эпоха оказалась для
армянского народа действительно “неподходящей”.
В настоящее время, спустя 50 лет с момента
начала борьбы армянских лоббистских структур
за признание трагических событий в Османской
империи, мы имеем перед собой следующую
картину: 48 из 50 американских штатов признали и осудили армянских Геноцид. Крайней в
этом списке стала Индиана [5]. От соответствующего решения воздержались только Алабама и
Миссисипи.
3. Численность. Мировая общественность –
одно из немногих явлений, в случае которых
количество автоматически означает качество,
потому как конечный результат – направленность общественного мнения и настроения –
определяется лишь числом и, конечно же, громкостью. Т.к. гонения, репрессии и, как следствие, переселение являлись в прошлые века элементами непрерывного процесса, не удивительно, что евреи появились в западных странах
намного раньше армян. Это дало им возможность утвердиться на более или менее безопасной территории и намного раньше стать мощнее
и весомее, благодаря влиянию в сфере политики
и экономики.
Когда первые армяне начали в массовом порядке переселяться, например, в США, представители еврейского народа уже оказывали на
месте существенное влияние не только на американскую, но и на мировую экономику. Сравнение актуальной картины опять-таки в пользу
евреев: представители данного этноса “переигрывают” армян не только в численном соотношении, но и в возможности оказывать давлением
только лишь количеством (не стоит забывать о
том, сколько этнических евреев заседает в
американском законодательном органе). Согласно официальным данным 2011 года, количество
армян, проживающих на территории США,
составляет 483366 человек [6]. Неофициальные
источники указывают на цифру от 1 до 2 миллионов.
4. Финансовые возможности. Можно сделать логический вывод, что данный пункт вытекает из предыдущего и вновь является преимуществом еврейского народа, и причиной этому
является ряд факторов: представители еврейского этноса были важнейшими игроками американской и мировой экономики еще с конца 19ого века. С другой стороны, США – одна из
самых стабильных стран мира, как в случае
экономических потрясений, так и с точки зрения
политического строя. Следовательно, в более
или менее стабильной системе, гордостью кото-
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этих феноменов мы вновь столкнемся с религией. Иудаизм и Армянская апостольская церковь, по сути, уникальные явления для каждого
из народов: религия сыграла и продолжает
играть весомую роль в жизни двух обществ. На
протяжении веков, церковь являлась тем учреждением, которое было вынуждено имитировать
государственный институт, регулирующий правоотношения между отдельными членами общества, а также отвечать за сохранение национальной идентичности, посредством собраний,
проповедей, молитв, служб и книг на родном
языке. И даже сегодня подавляющее большинство еврейского и армянского обществ считает
себя религиозным. К сожалению, в очень близкой связи с исключительностью находится такое
понятие, как национализм. Это многогранное
явление, которое может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на
жизнь и процветание социума. Национализм –
любовь к собственному народу – может оказаться благоприятным явлением только в том
случае, если лидеры нации “любят” всех одинаково, не разделяя общество на “друзей” и всех
остальных. Яркий пример – Шарль де Голль –
для которого не было понятия “особый француз”, ведь всех 50 миллионов он считал своим
народом. Но если индивид любит и боготворит
определенный объект (человека, идею, народ),
то он априори выделяет те качества, которые
отличают данный объект от всех остальных аналогов. Именно здесь и таятся зачатки негатива и
агрессии ко всем остальным “объектам”, отличным от “обожаемого”, ведь если есть различия,
значит, они чем-то хуже, а может даже и
враждебны. Не секрет, что агрессия должна гдето проявлять себя, и если она не находит возможность выражение во внешней среде, то
непременно уходит внутрь.
Израильский национализм находил применение за пределами государства, потому как
велись постоянные войны с соседними странами
и их коалициями. В отличие от Израиля, армянский национализм утратил возможность внешнего выплеска после окончания активной военной
фазы Карабахского конфликта и, к сожалению,
ушел внутрь – выбрав своей мишенью армянский народ.
8. По причине того, что под термином “лоббизм” понимаются все попытки оказания
давления на законодательные и исполнительные
органы тех или иных государств, вполне естественно, что отношение к понятию в большинстве
случаев бывает негативным. Положительным
для армянского лобби является тот факт, что оно
воспринимается менее критично, чем действия
еврейских коллег, которые зачастую ассоцииру-

последствий Геноцида, то и армяне создали
собственное государство, но только независимая
республика в 1918 году, как и в 1991, была лишь
целью, а не средством для достижения этих
самых целей.
6. Естественно, никак нельзя обойтись без
сравнения двух независимых государств – Армении и Израиля. Дело в том, что армянские и
еврейские лоббистские структуры понимают
важность благосостояния своих стран, откуда
они, или же их предки, эмигрировали в то государство, откуда и осуществляется лоббистская
деятельность. В мире очень мало стран, которые
приводятся в пример в контексте изучения того
или иного явления. Например, эталоном для
всего мира являются такие понятия, как “Сингапурское чудо”, “Банковская система Швейцарии”, “Скандинавский социализм” и т.д. Важен тот факт, что в данном списке постоянно
фигурируют такие словосочетания, как “Спецслужбы Израиля”, “Безопасность в Израиле”,
“Израильский опыт борьбы с терроризмом” и
т.д. Следовательно, независимое государство
стало для евреев лишь средством осуществления
жизненно важных целей – становления одной из
самых безопасных стран мира, с высоким уровнем медицины и технологий, с демократической
системой правления, где действуют институты
власти, системы сдержек и противовесов, и не
позорно подавать в отставку, если тот или иной
весомый политик не справился в возложенными
на него обязательствами [7, стр. 79].
Независимое правовое государство –
единственная возможность иметь мощные
лоббистские структуры, которые сделают все
возможное для успеха на дипломатическом и
политическом поприще. Узурпация власти и
отсутствие демократических институтов влияют
на ухудшение жизни нации не только внутри
самого государства, но и за ее пределами. Если
нет уверенности в том, что собранная усилиями
членов общины финансовая помощь дойдет до
граждан страны, то сойдут на нет не только
денежные дотации, но и авторитет и мощь
лоббистских структур, целью которых является,
в том числе, сбор средств для поддержки
родного государства.
7. Исключительность. Очень сложно раздобыть на нашей планете какой-либо этнос или
даже племя, которое не считает себя избранным
и хотя бы чуточку лучше всех остальных. Если
данное утверждение соответствует действительности, значит, считать себя исключительными –
в порядке вещей даже в масштабах целой планеты. Но в чем же кроется причина ярко выраженной исключительности именно армянского и
еврейского народов? При изучении и сравнении
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рачиваться серьезные институциональные преобразования во всех ветвях политической власти. Задача армянских лоббистских структур –
умело использовать этот период для поднятия
имиджа Армении в западных странах в качестве
регионального эталона демократического и правового государства. С другой стороны, необходимо сделать все возможное для возрождения и
процветания армянского гражданского общества
в духе бархатной революции посредством непрерывной организации семинаров, круглых столов
и других аналогичных мероприятий с использованием не только СМИ, но и современных
средств коммуникации – социальных сетей и
медиаплатформ.
Независимая республика Армения делает
первые и робкие шаги по тропе развития высоких и информационных технологий, что является единственной возможностью продвижения в
ногу со временем, безальтернативным вариантом быть равным другим и даже перегонять
страны развитой части мира. Проармянские
группы и общественные организации должны
продолжать свою деятельность, направленную
на создание в Армении образованного и прогрессивного общества, считающего себя частью
планетарного социума, закрывшего глаза и уши
на мнения и отношения сильных мира сего.
И, наконец, экономическая привлекательность страны, которая является важнейшим
фактором восприятия субъекта международного
права в качестве весомого игрока на указанном
поприще. Армянские общественные организации и лоббистские формирования западных
стран должны направить свои усилия не только
на обеспечение гуманитарной помощи двум
армянским государственным образованиям, но и
обязаны сделать все возможное, чтобы на месте
создать условия для развития важнейших
секторов армянской экономики, которые были
доселе попросту обделены столь необходимым
вниманием.

ются с понятиями “всемирный заговор”, “масоны”, “тайные правительства”.
9. Результаты. Самым важным результатом
деятельности еврейских и армянских лоббистских структур является их наличие в демократических обществах западных стран, не только в США. Известно, что и армянские, и еврейские формирования и общественные организации
всячески способствовали отменам ограничений
на иммиграцию представителей своей нации на
территорию США. Следовательно, лоббистские
структуры могут появиться в той или иной стране лишь в случае наличия общины и потребности решать их насущные проблемы.
В настоящее время Израиль намного эффективнее пользуется экономической и политической поддержкой Соединенных Штатов, чем это
делает Республика Армения. Речь идет не только
о выборе Израиля в качестве основного союзника в ближневосточном регионе, но и о миллиардных финансовых вливаниях в различные
области экономики страны. С 1949 по 2009 год –
за 60 лет – американское государство направило
в Израиль 106 млрд. долларов финансовой
помощи [9]. Более того, израильтяне получают
от США почти 3 млрд. долларов ежегодно.
Что касается политической поддержки, то
кроме произраильских заявлений высокопоставленных деятелей американской политики, стоит
обратить внимание на следующий факт: с 1972
по 2006 год, в рамках ООН, США использовали
право вето для 42 антиизраильских резолюций
[10].
10. Перспективы деятельности. Лоббизм –
уникальное явление, цели, задачи и перспективы
которого зависят от того, как именно изменяются геополитическая картина мира и региона, а также насущные проблемы родного государства и собственного народа. Израиль – страна
ближневосточного пространства, которая постоянно находится под угрозой физического
уничтожения, либо создана мощнейшая иллюзия
потенциальной ликвидации, что, в прочем, оказывает аналогичное воздействие на постоянную
необходимость совершенствовать уровень безопасности и искать технические и военные решения для обеспечения спокойного существования
еврейского народа.
Как ни странно, но Республика Армения
находится в более выгодном положении именно
в контексте “перспектив деятельности”. Не секрет, что политический, научный, военный и экономический потенциал нашей страны только
готовится раскрыться. На данный период времени мы находимся на пути превращения в свободную и демократическую республику, а это
значит, что перед нашими глазами будут разво-

Список использованной литературы
1. Григоренко А. Ю. Религиоведение. Учебное
пособие для студентов педагогических вузов //
Издательский дом "Питер" – 2008 – С.310.
2. Бердяев Н. А. Христианство и антисемитизм //
Библиотека “ВЕХИ”. 2000 . С. 8
3. Гитлер: "кто сейчас помнит Геноцид армян?"
[Электронный
ресурс]:
https://regnum.ru/news/393675.html
4. Schabas W., Genocide in international law: the
crimes of crimes. — Cambridge University Press,
2000 — p. 25.:
5. Штат
Индиана
признал
Геноцид
армян
[Электронный
ресурс]:

23

https://armenpress.am/rus/news/911537/shtat-indianapriznal-genocid-armyan.html
6. TOTAL ANCESTRY REPORTED. Universe: Total
ancestry categories tallied for people with one or more
ancestry categories reported. 2011 American
Community Survey 1-Year Estimates: [Электронный
ресурс]:
http://ia601604.us.archive.org/19/items/2011America
nCommunitySurveyAncestry/2011Acs.pdf
7. Meir G. My Life. G. P. Putnam's Sons // Francine
Klagsbrun Hardcove, 1975, p. 79

8. Congressional Research Service. “U.S. Foreign Aid
To Israel”, Jeremy M. Sharp, December 4, 2009.
9. Иванов Е., Этнические лобби в США, 20.01.2010
[Электронный
ресурс]:
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&Ne
wsID=20469
Сдана/Հանձնվել է՝ 07.08.2019
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 16.08.2019
Принята/Ընդունվել է՝ 19.08.2019

24

Регион и мир, 2019, № 7

Израильские СМИ об Армении до, во время и после
Бархатной Революции
Ружанский В. Г.
Сотрудник международной лаборатории мир-системного и геоцивилизационного анализа
РАУ (Армения, Ереван)
ruzhanskij65@mail.ru
Ключевые слова: Армения, Израиль, Россия, Азербайджан, экономические отношения, СМИ,
Бархатная Революция, туризм, Южный Кавказ

Իսրայելական ԶԼՄ-ները Հայաստանի մասին՝ թավշյա հեղափոխությունից առաջ,
ընթացքում և այնուհետև
Ռուժանսկի Վ. Գ.
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Աշխարհ-համակարգային և աշխարհաքաղաքակրթական
վերլուծության լաբորատորիայի աշխատակից (Հայաստան, Երևան)
ruzhanskij65@mail.ru
Ամփոփում՝ Սույն հոդվածում ներկայացվում են իսրայելական էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներում Հայաստանին
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Հոդվածում հետևողականորեն քննարկվում են Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, ընթացքում և
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Վճռորոշ բառեր՝ Հայաստան, Իսրայել, Ռուսաստան, Ադրբեջան, տնտեսական հարաբերություններ,
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Israeli media about Armenia before, during and after the Velvet Revolution
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Abstract: This article provides an overview and analysis of publications in the Israeli electronic media dedicated to
Armenia.
The article consistently discusses the dominant stereotypes in the Israeli perception of Armenia before, during and after
the Velvet Revolution.
The review covers the period from July 2015 to April 2019.
A significant place in this article is devoted to the analysis of the trends reflected in the Israeli media in the relations
between the two countries.
As sources for the proposed small study, materials from the largest Israeli news portals “Ynet”, “Walla”, “Haarez” and
the tourist portal “Mako” were used.
In addition to the deductive method, the method of historicism was used as a methodological base for the study.
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The main conclusion of this publication is that in the near future, the stereotype of Armenia in the Israeli media as a
country of exotic tourism will be formed not by electronic Hebrew editions, but by Armenia itself and its citizens.
Changes related to the image of Armenia in foreign media depend on this trend.
Key words: Armenia, Israel, Russia, Azerbaijan, economic relations, media, Velvet Revolution, tourism, South
Caucasus

В соответствии с поставленной целью, задачей данной публикации является анализ содержания израильских СМИ, посвященных Армении до, во время и после Бархатной Революции.
В качестве материала для исследования были
выбраны наиболее популярные статьи по заявленной теме в ведущих израильских изданиях в
период с июля 2015 по декабрь 2018 года.

Введение
Актуальность данного небольшого исследования важна по ряду причин. Отметим лишь
несколько из них.
Израиль – государство, которому принадлежит важная роль в ближневосточной политике.
Кроме того, в мире хорошо известны достижения Израиля в сфере экономики и высоких
технологий.
Дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены в 1992 году,
но до сих пор сотрудничество двух стран, прежде всего в сфере экономики, не получило
серьезного развития.
Тому есть целый ряд причин, прежде всего
заинтересованность Израиля в азербайджанской
нефти, в турецком рынке и, наконец, тот факт,
что Армения и Израиль оказались на разных полюсах в геополитическом противостоянии мировых держав.
Тем не менее у армяно-израильского сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, есть
значительный потенциал.
После Бархатной Революции в Армении определенные надежды на реализацию этого потенциала были, по крайней мере, у части представителей политических и экономических кругов обеих стран.
Сегодня мы можем констатировать, что и
после Бархатной Революции в отношениях между двумя странами сохраняются фундаментальные противоречия.
Анализу этих противоречий посвящена заключительная часть предлагаемой статьи.
Важным фактором в развитии взаимоотношений между Арменией и Израилем являются
средства массовой информации, которые не
только формируют общественное мнение, но
также имеют серьезное влияние на политические
и экономические процессы в современном мире.
Отсюда вытекает и актуальность предлагаемого небольшого исследования, посвященного
вопросу об освещении событий Бархатной Революции в израильских СМИ на иврите.
Предметом данного исследования является
процесс трансформации образа Армении в израильских СМИ.
Целью данной публикации является описание и анализ основных характеристик и тенденций в освещении событий Бархатной Революции израильскими СМИ.

1. Израильско-армянские отношения в
зеркале израильской прессы: 2015-2018
годы
Сразу же отметим, что до апреля 2018 года
Армения не часто становилась объектом внимания израильских СМИ. Да и публикации об
Армении в этот период времени являли собой в
основном перепечатки из ведущих западных
новостных агентств, прежде всего «Рейтер».
Тем не менее, на наш взгляд, следует отметить важную характеристику этих материалов: о
возможности революции в Армении израильские
СМИ, вслед за западными, писали ещё задолго
до массовых протестов в апреле 2018 года.
Так, например, в июле 2015 года, когда в
Ереване имели место массовые протесты против
планов правительства повысить цены на электричество, израильский портал “Ynet”, принадлежащий новостному концерну «Едиот ахронот»,
02.07.15 опубликовал перепечатку из агентства
«Рейтер» под заголовком «Россия опасается:
Запад продвигает революцию в Армении».1
В названии данной заметки отражена другая
характерная черта публикаций в израильских
СМИ, посвященных Армении: акцент на зависимость РА от России. Вышеупомянутая статья основное внимание уделяет именно этому вопросу:
влиянию России в Армении. Судя по этой публикации, мы можем констатировать, что в 2015
году восприятие Армении израильскими СМИ
полностью основывалось на западных стереотипах.
Спустя год аналогичный стереотип использует уже израильский автор в статье, опубликованной 31.07.2016, на сайте «Мейда» («Информация») в связи с захватом группой «Сасна
Црер» полицейского участка в Ереване в июле
2016 года. Автор – Д-р Евгений Клаубер, являю1

«Россия опасается: Запад продвигает революцию в
Армении»
(Иврит.)
Ynet
02.07.2015
(https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4675662,00.html)
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щийся исследователем Восточной Европы и специалистом по этническому насилию факультета
международных отношений Тель-Авивского
университета, озаглавил свою статью так: «Армения катится к диктатуре и цветы для Путина».2
В своей статье д-р Клаубер объясняет проблемы в развитии армяно-израильских отношений, в частности, непризнание Израилем Геноцида армян, зависимостью Израиля от азербайджанской нефти и ее транспортировки через территорию Турции. Д-р Клаубер утверждает, что
Азербайджан поставляет в Израиль две трети от
количества нефти, необходимой этой стране.). 3
Утверждения д-ра Клаубера можно назвать
стандартным объяснением для израильской
стороны, когда речь заходит об Армении.
Реальной же причиной является политика
“Периферийных альянсов”, проводимая Израилем уже семьдесят лет.
Пожалуй самой яркой иллюстрацией стереотипа в израильском восприятии Армении как
сателлита России и страны недемократической
является оценка автором событий июля 2016
года в Армении, когда д-р Клаубер называет
захвативших полицейский участок и убивших
полицейских участников группы «Сасна Црер»
«повстанцами» («мордим»), а реакцию Сержа
Саргсяна сравнивает с поведением Эрдогана во
время массовых протестов в Турции. 4
Вместе с тем, д-р Клаубер характеризует в
своей публикации и позицию Израиля относительно кризиса в Армении в июле 2016 года.
Приводимые выше ссылки на израильские
СМИ необходимы для анализа изменений, которые произошли в израильском восприятии Армении после Бархатной революции. Об этом речь
пойдет ниже.
А сейчас отметим лишь следующее.
Вслед за западными СМИ, в Израиле отслеживали ситуацию в Армении и, по всей вероятности, на основе имеющейся информации, рассматривали возможность революции в нашей
стране как вполне реальную ещё за три года до
Бархатной Революции.

сдержанность и даже скупость в подаче информации о событиях апреля 2018 года.
Тем не менее, отношение Израиля к Армении в этих публикациях было выражено достаточно четко: до и во время Бархатной Революции Израиль рассматривал Армению как страну,
находящуюся если не в полной, то, во всяком
случае, в сильной зависимости от России.
Исходя из этой установки, израильские СМИ
основное внимание уделяли не столько событиям в самой Армении, сколько позиции и реакции
России на события Бархатной Революции.
Так в заметке, посвящённой аресту Никола
Пашиняна и его соратников во время Бархатной
Революции, на крупнейшем новостном портале
страны Walla! от 22.04.2018 г. и опубликованную под заголовком: «Протесты в Армении
обостряются, лидеры оппозиции арестованы,
столкновения в столице», говорится следующее:
«Армения, страна с трёхмиллионным населением на Южном Кавказе, провозгласила свою
независимость от СССР в 1991 году, но до сих
пор держится на экономической помощи и инвестициях из России. Многие граждане страны
обвиняют правительство в коррупции и провальном управлении экономикой».5
В другой заметке этого же издания, посвящённой уже избранию Никола Пашиняна на
пост премьер-министра Армении «Сделали революцию: лидер народного протеста в Армении
избран премьер-министром», отмечалось следующее: «Россия пристально следила за событиями в Армении, которую она рассматривает как
своего стратегического союзника. Москва не
хочет лидера, который покинет зону её влияния,
но Пашинян разъяснил, что сохранит близкие
отношения с Кремлём. У России есть две (военные) базы в бедной Армении, где проживают три
миллиона жителей». 6
В этом пассаже довольно чётко выражено
как отношение Израиля к «бедной Армении»
времён Сержа Саргсяна, так и озабоченность еврейского государства, связанная с влиянием
России на Южном Кавказе.
Отметим также, что обе заметки являются
перепечатками из «Рейтер».
Таким образом, в приведённых выше выдержках явно прослеживается основной интерес
израильских СМИ к событиям Бархатной Революции, и этот интерес формулируется в вопросе:

2. Освещение Бархатной революции в
израильских СМИ
Что касается освещения собственно Бархатной Революции в израильских СМИ в разгар
протестов, можно вполне обоснованно отметить

5
«Протесты в Армении обостряются, лидеры оппозиции
арестованы, столкновения в столице» Портал “Walla”
(Иврит.) 22.04.2018 (https://news.walla.co.il/item/3151919)
6
“Сделали революцию: лидер народного протеста в
Армении избран премьер-министром” “Walla”(Иврит.)
08.05.2018 ( https://news.walla.co.il/item/3156197)

2

Е.Клаубер «Армения катится к диктатуре и цветы для
Путина»
(Иврит)
“Мида”
31.07.2016
(https://mida.org.il/2016/07/31)
3
Е.Клаубер. там же.
4
Е.Клаубер. там же.
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«Сумеет ли Россия сохранить своё влияние в
Армении?».

ную, с независимыми СМИ и правительством,
внимательным к народу. В страну, премьерминистр которой хвалит СМИ, а не атакует их, в
страну, премьер-министр которой работает над
укреплением судебной системы, а не над ее
ослаблением.
Это великая победа Армении».8
Восторженный тон израильских СМИ в отношении Бархатной Революции сохраняется и
спустя почти полгода после апрельских событий.
Например, ведущая газета страны «Хаарец»
4.10.2018 года опубликовала перепечатку из
«Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Путешествие в Армению: древняя земля, новый оптимизм». Статья представляет собой впечатления
эмигранта, вернувшегося в Армению. В аннотации говорится следующее: «Поэт возвращается
на родину своих предков после последней бархатной революции, где ощущение «Нью эйдж»
ощутимо, как никогда». И далее следует описание послереволюционной Армении:
«Во время моего последнего посещения,
прогуливаясь по тенистым проспектам, выходящим с площади Республики, я обнаружил, что
город стал классным местом….Новая атмосфера
создана благодаря поколению Миллениума и той
роли, которую молодежь сыграла в бархатной
революции прошлой весной».9
В целом же, на наш взгляд, необходимо
отметить следующий важный момент: после
Бархатной Революции израильские СМИ не
только изменили тон и отношение к Армении в
целом. Спустя полгода после Бархатной Революции израильские СМИ представляют Армению как многообещающее туристическое направление. В этом отношении особенно показательна статья, опубликованная на сайте
«МАКО» - крупнейшем туристическом портале
Израиля.
Автор этой публикации от 4.12.2018 Гай
Райт озаглавил свою статью следующим образом: «Путешествие из другого мира в Армению».10
Название отражает господствующий стереотип в израильском массовом сознании, согласно
которому мир делится на страны передовые, к

3. Армения в зеркале израильской прессы
после Бархатной революции
Тон израильских СМИ по отношению к
Армении радикально изменился после победы
Бархатной Революции.
Короткометражный документальный фильм
о Бархатной Революции Алона Вельна из «Кан
хадашот» («Здесь новости») под названием
«Когда массы требуют справедливости: неожиданная победа армян», начинается с кадров
встреч бывшего президента и премьера Армении
Сержа Саргсяна с Владимиром Путиным. По
всей вероятности, автор стремился в первых
кадрах символизировать прошлое Армении, связанное с правлением Сержа Саргсяна.7
Но далее перед зрителями предстаёт уже
совсем другая Армения в образе симпатичной и
общительной молодежи, бесстрашно выступающей против коррумпированной власти за гражданские свободы. В аннотации к этому короткометражному фильму апрельские события 2018
года названы «Гражданской революцией» и
действительно, в этом коротком видеосюжете
протестующие предстают перед зрителем как
социальный монолит, создающий страну гражданского единства.
Самую восторженную статью и самую высокую оценку Бархатной революции опубликовал
сайт Гистадрута – крупнейшего израильского
профсоюза, «Давар ришон», спустя буквально
две недели после отставки Сержа Саргсяна,
13.05.2018 г.
Это статья Ярона Вайса, которого «Давар
ришон» представляет как «специалиста по Южному Кавказу, экскурсовода и про-армянского
активиста».
Статья Вайса была опубликована под заголовком «Великая победа Армении», и в ней говорится следующее: «Таким образом, небольшим шагом решительного человека началась
одна из самых захватывающих революций XXI
века.
Много задач стоит перед Пашиняном и его
новым правительством, но с гордостью можно
сказать, что в течение месяца Армения прошла
путь, на преодоление которого другие страны
затратили десятилетия. Армения превратилась
из страны, управляемой отчужденными (от
общества) олигархами, которые чувствовали
себя непобедимыми, в страну открытую, свобод-

8

Ярон Вайс “ Великая победа Армении” “Давар Ришон”
(Иврит.) 18.05.2018 https://www.davar1.co.il/126181
9
“Путешествие в Армению: древняя страна, новый
оптимизм” “Хаарец” 04.10.2018. Источник: Нью-Йорк
Таймс” (иврит)
https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-MAGAZINE1.6516248
10
Гай Райт “Путешествие из другого мира в Армению”
“Мако” (Иврит) 04.12.2018
https://www.mako.co.il/travel-world/destinations/Article910e0ebd3a37761006.htm

7

Алон Вельн «Когда массы требуют справедливости:
неожиданная
победа
армян»
28.04.2018
(Иврит)
https://www.youtube.com/watch?v=7YIvrfxfvdU
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которым принадлежит и Израиль, и отсталые, к
которым автор относит Армению. Однако в этой
публикации впервые в израильских СМИ анализируется потенциал Республики Армения в
качестве направления для израильского туризма.
«Революция «Открытого неба» (реформа, в
соответствии с которой израильтяне смогут
летать в Европу и во многие страны мира по
очень дешевым тарифам) принесла с собой
новое и удивительное направление – Армению»,
– пишет автор статьи. «После двух часов полёта
из Израиля мы приземлились в красивой,
дешевой и аутентичной (уникальной) стране.
Она кажется настолько девственной (в плане
туризма), что там (в Армении), еще не знают,
как принимать прибывающих туристов…можно
определенно сказать: (Армения) является потенциальным местом для того, чтобы потратить
немного долларов». 11
Но, кроме комплиментов и оценок, мягко
говоря, нелицеприятных, как, например, о девственном невежестве армян в сфере туризма, в
этой публикации содержится и оценка уже
имеющегося потенциала Армении в этой области, исходя из запросов израильтян.
«Идёт ли речь о новом Бухаресте?» – задаётся вопросом автор.
Данный вопрос связан с популярностью у
израильтян казино. В Израиле азартные игры
запрещены, и поэтому израильтяне едут играть в
другие страны. В девяностые годы прошлого
века таким местом для израильтян был Бухарест.
Насколько привлекательна такая перспектива
для Армении – вопрос для отдельной статьи, а
возможно, и целой дискуссии.
Но туристический потенциал Армении, в
целом, огромен, и автор статьи это отмечает.
Его, как израильтянина, впечатлил один тот
факт, что Севан по площади в восемь раз больше, чем знаменитое Галилейское озеро – любимое место отдыха многих израильтян. Не меньшее впечатление на автора произвела ночная
жизнь Еревана.
Можно по-разному относиться к выводам
автора. К тому же, приоритеты Израиля в сфере
туризма могут не совпадать или даже противоречить армянским интересам. Но это уже тема,
выходящая за рамки данной публикации. Важно
другое.
Эта и другие похожие публикации данного
типа дают читателю представление о «среднем
израильском туристе», не только о его запросах,
но также о культурном и интеллектуальном
уровне усредненного израильтянина.

11

Автор, безусловно принадлежащий к
интеллектуальной элите израильского общества,
ничего не пишет ни об армянском искусстве, ни
об армянской истории и древностях или даже
таких известных культурных достопримечательностях Армении, как Матенадаран, Эчмиадзин
или музей Сарьяна.
Отметим также, что данная ситуация является проблемой не только израильтян, но и Армении. Речь идет о том, как презентует себя Армения за рубежом.
В целом же, Бархатная Революция создала
Армении гораздо более благоприятный имидж в
израильских СМИ.
Вот ещё один пример в подтверждение этого
вывода – статья Ирис Жюрлат на сайте
«Маарив», пожалуй, самом доброжелательном в
отношении Армении израильском сайте.
В статье «Новое горячее направление (имеется в виду туризм): Завораживающие пейзажи
Армении, дающие особое ощущение». 12
В подзаголовке автор пишет об Армении
следующее: «Когда вы прибудете в эту страну
Южного Кавказа, почувствуете, что время остановилось. Вы сможете получить удовольствие от
бурлящих рынков, национальной кухни, тёплого
приёма и даже от тура по следам Кардашьянов…. Несмотря на то, что армяне далеки от
говорящих по-английски, они очень постараются
для того, чтобы вы были довольны», – пишет
автор данной публикации.13
Согласно данным, приводимым в публикации, за последний год количество гостей из Израиля, направляющихся в Армению, увеличилось на 13%, а число потенциальных туристов,
рассматривающих
возможность
посещения
Армении увеличилось на 30-50%.
Заместитель генерального директора израильской «Исты» Ронен Карсо считает, что невостребованность Армении как туристического направления для израильтян была обусловлена в
прошлом отсутствием прямых рейсов между
двумя странами и популярностью Грузии у израильтян. Карсо называет Армению «Грузией
для продвинутых (туристов)».
По словам Карсо, «израильтяне полюбят Армению. Цены очень дешёвые, потрясающие виды, еда великолепная и гостеприимные люди».
Ронен Карсо назвал четыре критерия, которые определяют для израильтян популярность
того или иного туристического направления.
12

Ирис Жюрлат “Новое горячее направление:
Завораживающие пейзажи Армении дающие особое
ощущение”.
“Маарив”
(Иврит.)
10.01.2019
https://www.maariv.co.il/lifestyle/travel/Article-679582
13
Ирис Жюрлат Там же.

Гай Райт там же.
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Такие критерии, как архитектура, искусство,
наука и многое другое сюда не входят, как следует из определения Ронена Карсо. Но мы можем констатировать, что специалист по туризму
положительно оценивает перспективы израильского туризма в Армению, которая, по мнению Р.
Карсо, отвечает основным запросам израильского туриста.
«Иногда кажется, что прогресс вовсе не
дошёл до этой страны: огромные блошиные
рынки, аутентичные рестораны, в которых собираются группы мужчин, чтобы поесть суп (повидимому, имеется в виду хаш, поскольку автор
побывала в Армении зимой. прим. автора.) и
местную выпечку - и факт, что ни один не говорит по-английски, способствуют ощущению,
время здесь не властно».14
Автор приводит слова лектора из Еврейского
университета в Иерусалиме – специалиста по
изучению Армении и гида, специализирующегося на экскурсиях в Республику Армения Йоава
Лафа: «израильтяне полюбят армян, Ереван –
город без перерыва, его противоречивое сочетание районов, построенных при коммунистах и
современное великолепие. В Армении есть удивительное богатство интереснейших исторических мест и диких горных пейзажей».15
Отметим ещё одну характерную особенность
в процессе отказа от прежних стереотипов и
новому восприятию Армении в израильских
СМИ.
Если до Бархатной революции и во время
апрельских протестов публикации об Армении
выходили, в основном, под рубрикой «В мире»,
то после успеха массовых протестов в апреле
2018 года статьи об Армении начали печататься,
во-первых, в туристических приложениях и
изданиях, а во-вторых, это были уже, главным
образом, авторские материалы, а не перепечатки
из зарубежных СМИ.
Мы можем также констатировать, что влияние эффекта Бархатной Революции на развитие
армяно-израильских отношений сейчас, спустя
год, можно считать исчерпанным.
Подтверждением тому является статья Йоси
Мильмана на сайте издания «Маарив» от 20
апреля 2019 года под заголовком:
«Для вас это – торговля оружием. Для нас –
смерть. Что омрачает израильско-армянские
отношения?» 16

В заголовок вынесены слова министра
иностранных дел Армении Зорава Мнацаканяна,
сказанные в беседе с израильским журналистом.
Эта статья первая в израильских СМИ после
длительного перерыва в публикациях, посвященных Армении.
«Армения ищет пути сближения с Израилем,
но израильские поставки оружия Азербайджану
и непризнание Иерусалимом армянской Шоа
омрачают отношения между двумя странами.
Министр иностранных дел Армении: «Есть
огромный потенциал», – пишет в подзаголовке
автор.17
Автор рассказывает израильским читателям
о войне в Арцахе, о которой большинство израильтян, как и о самом Арцахе, вероятнее всего
не имеют представления. Автор называет две
основные причины, которые, «омрачают» отношения между Израилем и Арменией: продажа
израильского оружия Азербайджану и отказ всех
правительств Израиля признать Геноцид армян.
Автор сравнивает армянских народных мстителей, уничтожавших виновных в Геноциде армян и группу Аббы Ковнера, планировавшую
серию терактов в послевоенной Германии в
качестве мести евреев за Холокост. И хотя автор
уделяет в своей публикации много внимания
проблеме непризнания Геноцида армян Израилем, причины, препятствующие развитию
двусторонних отношений между двумя странами, гораздо более прозаичные. Израиль не воспринимает Армению в качестве серьёзного экономического партнёра. Это следует из основного
содержания публикации Йоси Мильмана, посвящённой не столько двусторонним отношениям
Израиля и Армении, сколько проблемам «Натива», организации, специализирующейся на связях с еврейской диаспорой Восточной Европы.
Заключение
Подводя итог всему отмеченному выше, мы
можем констатировать следующее:
Положительный эффект от Бархатной революции оказался кратковременным – уже после
января 2019 года публикации в израильских
СМИ, посвящённые Армении, почти полностью
исчезли.
Более того, Бархатная революция не изменила израильских стереотипов об Армении, как о
стране Третьего мира. В Израиле рассматривают
Армению лишь в качестве экзотического направления для израильского туризма.
Но у Армении есть большой потенциал не
только в сфере туризма. Например, Армения
могла бы развивать сотрудничество не только с
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Ирис Жюрлат Там же.
Ирис Жюрлат Там же.
16
Йоси Мильман “Для вас это - торговля оружием. Для нас
- смерть. Что омрачает израильско-армянские отношения?”
“Маарив” 20.04.2019
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-695183
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Израилем, но и с ЕС в сфере высоких технологий и науки.
Однако на сегодняшний день Израиль и
любая другая страна, обладающая достаточными
ресурсами, может заполучить армянских специалистов без каких-либо специальных договоров с
РА.
Израильская сторона при принятии решений
руководствуется сегодня не столько действующими союзническими обязательствами, сколько
экономическими или политическими выгодами.
Поэтому основным препятствием на пути к
развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами является не столько стратегическое партнёрство между Израилем и Азербайджаном или отказ израильского правительства признать Геноцид армян, сколько существующие серьезные проблемы во взаимоотношениях собственно Армении и Израиля, о которых было сказано в начале данной публикации.
Отметим однако, что часть ответственности
за сложившуюся ситуацию несёт и правительство РА, поскольку и до, и после Бархатной
Революции Армения по-прежнему остается безвозмездным донором высококлассных специалистов для других стран и Израиля в том числе.
В Израиле трудится немало армян – высококлассных специалистов в различных областях
науки и современной индустрии, укрепляя мощь
еврейского государства.
Сегодня, чтобы заполучить армянских специалистов, ни Израилю, ни любой другой стране
Запада нет необходимости прилагать серьезные
усилия.
О том, чтобы правительство Армении выступило в качестве главного рекрутера квалифицированной рабочей силы у себя в стране и обеспечило местным специалистам высокие заработки,
а также условия труда посредством межправительственных соглашений, речь пока не идет.
И в данной ситуации говорить о какой-либо
заинтересованности в Армении со стороны других стран просто не приходится.
Возможно изучение израильской модели
трудоустройства специалистов в передовых технологиях на местном рынке, а также изучение
израильских же методов борьбы с “утечкой
мозгов” способствовали бы укреплению позиций
Армении в международных отношениях, в том
числе - и в отношениях с Израилем.
Однако это уже отдельная тема, выходящая
далеко за рамки данной публикации.
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նաև գլոբալացմամբ պայմանավորված մարտահրավերների ի հայտ գալով, որոնք պետության ինստիտուտի անվտանգ կենսագործունեության ապահովման համար ստեղծում են
բազմաթիվ ու բազմապիսի խոչընդոտներ:
Ժամանակակից աշխարհում ազգային անվտանգության խնդիրը ազգային քաղաքականության կերտման և զարգացման համար
դառնում է հիմնարար: Բազմաթիվ երկրներ,
ղեկավարելով իրենց քաղաքական համակար-

Աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ճիշտ
գնահատումը եղել և մնում է ազգային անվըտանգության ապահովման գործընթացի գերակա խնդիրներից մեկը: Չունենալով աշխարհաքաղաքական
բազմաչափությունների
հստակ պատկերը` հնարավոր չէ ժամանակի
պահանջներին համապատասխան վերակազմավորվել սպառնալիքներին ու վտանգներին
համարժեք պատասխանելու համար: Ժամանակակից աշխարհում խնդիրը բարդանում է
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Հարավային
Կովկասում
պաշտոնական
ընկալմամբ գործում են հինգ ազգային զինված
ուժեր` Հայաստանինը, Վրաստանինը, Ադրբեջանինը, Արցախինը և Աբխազիայինը [9, էջեր
21-22]:
Հարավային Կովկասը ավանդաբար համարվում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի աշխարհաքաղաքական շահերի բախման միջավայր: Հակամարտությունը պայմանավորված
էր մի կողմից Ռուսաստանի՝ հարավային
ծովեր դուրս գալու ցանկությամբ, իսկ մյուս
կողմից Արևմուտքի՝ մասնավորապես Անգլիայի՝ ամեն կերպ դրան հակազդելու ցանկությամբ: Ցարական, իսկ հետագայում Խորհրդային Ռուսաստանը, հասկանալով տարածաշրջանի կարևորությունը, ընդհանուր առմամբ, կարողացավ տվյալ ժամանակաշրջանում իր օգտին լուծել աշխարհաքաղաքական
խնդիրը: Վերջինս կարողացավ ամրապնդել
Սև ծովի արևելյան ափերն ու Կասպից ծովը,
բայց բարձրագույն նպատակը՝ Ատլանտյան և
Հնդկական օվկիանոսներ ելք ունենալը, մնաց
չլուծված: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո էլ այս
հակամարտությունը չվերացավ. Հետխորհրդային բոլոր երկրներում տեղի ունեցած հակամարտությունները ըստ էության այս երկու
գլոբալ աշխարհաքաղաքական ուժերի հակամարտության հետևանքներն էին [5, էջեր 803804]:
ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում ներկայանում է
որպես իր ազդեցությունն անընդհատ ընդլայնող «խաղացող», որը շահագրգռված է ոչ
միայն տարածաշրջանի ռեսուրսների և
աշխարհագրական
հնարավորությունների
օգտագործմամբ, այլ նաև, Ռուսաստանի՝ տարածաշրջանում միակ գերիշխողի դերի նվազեցմամբ: Նման կերպ գործելով՝ ԱՄՆ-ն Հարավկովկասյան տարածաշրջանում հետապնդում է ոչ միայն աշխարհաքաղաքական ռազմավարական նպատակներ, այլ նաև իրականացնում է իր տնտեսական շահերը [4, էջ 168]:
ԵՄ-ն ցուցաբերում է հարավկովկասյան
պետություններն իր կառույց ընդգրկելու հըստակ մտադրություն: Տարածաշրջանի պետություններն արդեն ընդգրկված են Եվրոպական
խորհրդի մեջ, ինչն արդեն իսկ հանգեցրել է
այդ պետությունների արտաքին և ներքին քաղաքականության զգալի փոփոխությունների,
սակայն անվտանգության և հակամարտութ-

գը, առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում
այդ համակարգի անվտանգությանը` վերջինս
դիտարկելով որպես անվտանգություն-կայունություն-զարգացում եռամիասնական կառուցակարգի հիմքային բաղկացուցիչ: Այս համատեքստում Հայաստանի մերձակա տարածքներում գնահատելի են անվտանգության համար ներտարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային բազմաթիվ սպառնալիքներ:
Ներտարածաշրջանային
սպառնալիքներն
առավելապես պայմանավորված են տարածաշրջանում առկա ազգամիջյան հակամարտություններով, զինված բախումներով: Արտատարածաշրջանային
սպառնալիքները
հիմնականում բխում են տարածաշրջանի
նկատմամբ բոլոր հիմնական ուժային կենտրոններում առկա շահերի խաչաձևումից:
Զ. Բժեզինսկին Հարավկովկասյան տարածաշրջանը դիտարկում է Հարավարևելյան Եվրոպայի, Միջին Ասիայի, Հարավային Ասիայի
մի մասի և Մերձավոր Արևելքի հետ մեկ ամբողջության մեջ, որին տալիս է «Եվրասիական
Բալկաններ» անվանումը [4, էջ 149]: Այս
տարածաշրջանը ոչ միայն գլոբալ «խաղացողների», այլ նաև տարածաշրջանային
լիդերների շահերի բախման կիզակետ է, քանի
որ «Եվրասիական Բալկանները» հանդիսանում են և՛ Եվրոպան ու Հեռավոր Արևելքը
կապող կարևոր տարանցիկ ուղի, և՛ այստեղ
կենտրոնացված են բազմաթիվ բնական
ռեսուրսներ, այդ թվում՝ նավթի և գազի
հսկայական պաշարներ:
Միաժամանակ, այս տարածաշրջանի պետություններից յուրաքանչյուրը ունի լուրջ
ներքին խնդիրներ: Աշխարհաքաղաքական
տարանջատման տեսանկյունից կարելի է արձանագրել, որ տարածաշրջանում կան երեք
անկախ պետական միավորներ (Հայաստան,
Վրաստան, Ադրբեջան) և անկախության ձըգտող, այս կամ այն քաղաքական սուբյեկտի
կազմում գտնվող մի շարք էթնոքաղաքական
միավորներ (Լեռնային Ղարաբաղ, Աբխազիա,
Հարավային Օսիա և այլն) [3, стр. 317]:
Սակայն, բոլորի սահմանները կամ հարևանների հավակնությունների օբյեկտ են, կամ
էթնիկ բախումների տիրույթ: Անվտանգային և
ռազմաքաղաքական առումներով ոչ այդքան
էլ կայուն պայմաններով է պայմանավորում
այն
հանգամանքը,
որ
ներկայումս
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խնդիրը՝ գտնելով այդքան բարդ և ռազմականացված տարածաշրջանում: Սկզբնական
շրջանում շեշտը դրվում էր առանց արտաքին
օգնության սեփական անվտանգության համակարգի ձևավորման և տարածաշրջանում
հարևան պետությունների հետ հարաբերություններում հավասարակշռության պահպանման վրա [6]:
Հայաստանի Հանրապետության կայուն ու
շարունակական զարգացման միջոցով սոցիալական և իրավական պետության կառուցման,
համընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանության գործընթացում ի
հայտ են գալիս երկրի զարգացմանը խոչընդոտող, ազգային անվտանգությանն սպառնացող բազմաթիվ մարտահրավերներ ու
վտանգներ: Դրանք դրսևորվում են ինչպես
ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքական
դաշտում, առնչվում պետության զարգացման
բոլոր բնագավառներին և ունեն համաչափ ու
անհամաչափ բնույթ:
Արտաքին համաչափ վտանգներն են`
ժողովրդի ֆիզիկական գոյության, պետության
անկախության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հնարավոր ոտնձգությունները, Ղարաբաղյան հակամարտության
հիմնախնդրի ռազմական լուծման նպատակով Ադրբեջանի կողմից մարտական գործողությունների
վերսկսումը,
Հայաստանի
շրջափակումը, թշնամական պետությունների
կողմից Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական ու հաղորդակցային մեկուսացումը և այդ
պատճառով նրա միջազգային դերի նվազումը` մարգինալացումը, երկրի արտաքին քաղաքականությանն առնչվող բարեկամական
դաշինքների թուլացումը կամ քայքայումը,
ինչպես նաև ոչ բարեկամական ռազմաքաղաքական դաշինքների ստեղծումն ու կայացումը, թշնամական պետությունների կողմից
ապատեղեկատվությունը` ուղղված Հայաստանի կենսական ու ռազմավարական շահերի դեմ, և Հայաստանի շուրջ միջազգային բացասական կարծիքի ձևավորումը:
Արտաքին անհամաչափ վտանգներ կարելի է գնահատել` թշնամական ոչ կանոնավոր
ռազմական ուժի գործունեությունը` ուղղված
Հայաստանի դեմ, Հայոց Սփյուռքի դերի անկումը, միջազգային, այդ թվում` համակարգչային-տեղեկատվական, ահաբեկչությունը և

յունների կարգավորման հարցերում ԵՄ-ի
ազդեցությունը դեռևս բավականին թույլ է:
Եվրամիության կողմից տարածաշրջանի
պետությունները դիտարկվում են որպես
«քաղաքական Եվրոպայի» մի մաս, որոնք,
իրենք էլ շահագրգռված են սեփական եվրաինտեգրմանը: Հարավային Կովկասի ԵՄ ինտեգրման մեջ շահագրգռված են նաև գրեթե
բոլոր եվրոպական առաջատար պետությունները, հատկապես՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան: Նրանց աշխարհաքաղաքական ռազմավարության առաջին փուլը այդ
պետությունների՝ եվրոպական միասնական
քաղաքական տարածություն ինստիտուցիոնալ ներգրավվածության ապահովումն է: Աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում հնարավոր է նաև, որ հետագայում
տարածաշրջանը կվերածվի այդ երեքի մըրցակցային պայքարի բեմ: Ներկայումս առավել
ակտիվություն է դրսևորում Մեծ Բրիտանիան,
որը տարածաշրջանում ներկայացված է խոշոր գեոտնտեսական ծրագրերով՝ Հարավային
Կովկասը դիտարկելով որպես իր ավանդական շահերի տիրույթ: Ֆրանսիան որոշակի
ազդեցություն ունի միայն Հայաստանում:
Գնալով աճում է Գերմանիայի ազդեցությունը
տարածաշրջանում: Գերմանիան աստիճանաբար և հետևողականորեն լայնացնում է իր
ազդեցությունը դեպի եվրոպական և եվրասիական տարածքներ՝ օգտագործելով իր հըսկայական տնտեսական հնարավորությունները: Բայց միևնույն ժամանակ Գերմանիայի
համար բարդ է ստեղծել ազդեցության իր
ոլորտները այն տարածքներում, որոնք գըտնվում են Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի
շահերի տիրույթում [7]: Դրանով իսկ կարելի է
ընդգծել, որ ԵՄ պետությունները բազմաթիվ
հարցերում չունեն միասնական մոտեցում,
ինչն էլ հիմնականում խոչընդոտում է ԵՄ-ի
շահերի առաջխաղացմանը:
Անկախացումից հետո Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթ խնդիրներից էր
արտաքին քաղաքականության մշակումն ու
իրականացումը: Արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնահերթությունների ընտրության գործընթացը ոչ միշտ էր հարթ ընթանում,
քանի որ բազմաթիվ դեպքերում հենց արտաքին քաղաքականությունից էր կախված
պետության անվտանգության ապահովման
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տնտեսական ոլորտ` Հայաստանի տնտեսական մեկուսացման փորձերի չեզոքացում, քաղաքական ոլորտ` Հայաստանի և Հայոց
Սփյուռքի դերի ու քաղաքական կշռի նվազեցման վտանգի կանխարգելում, ՀՀ միջազգային վարկի բարձրացում, տեղեկատվական
ոլորտ` հակազդում Հայաստանի դեմ ուղղված
ապատեղեկատվությանը և միջազգային հանրության պատշաճ իրազեկում:
Հայաստանն իր արտաքին անվտանգության ռազմավարությունն իրականացնում է`
առաջնորդվելով փոխլրացման և ներգրավվածության հիմնարար սկզբունքներով:
Փոխլրացում: Հայաստանը միջազգային
ասպարեզում հարաբերությունները կառուցում է գործընկերության հիմքի վրա` միաժամանակ արդյունավետ հարաբերություններ
զարգացնելով տարածաշրջանում գործող շահագրգիռ բոլոր ուժերի հետ: Այն ողղված է
տարածաշրջանում
հավասարակշռության
պահպանմանը: Ահաբեկչության դեմ պայքարում զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման խնդիրներում միջազգային հանրության համախմբումը և միջազգային կայունության արդի մարտահրավերների շուրջ մեծ
տերությունների միջև ծավալված երկխոսության դրական ընթացքը ներկայումս նպաստում
են Հայաստանի կողմից փոխլրացման արտաքին քաղաքականության իրականացմանը:
Ներգրավվածություն: Հայաստանը տարածաշրջանային և համաշխարհային ներգրավման գործընթացներին մասնակցող երկիր է և
իրեն դիտում է որպես տարածաշրջանում և
միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացների լիիրավ մասնակից: Ներգրավվածությունը ենթադրում է մասնակցություն
միջազգային ասպարեզում ընթացող այն զարգացումներին, որոնց համահունչ են Հայաստանի որդեգրած նպատակները: Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները, զարգացման եվրոպական ուղու որդեգրումը, ԱՄՆ և Իրանի հետ փոխշահավետ
համագործակցությունը, ԱՊՀ-ին ու ՀԱՊԿ-ին
անդամակցությունը, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության զարգացումը ընդլայնում են
փոխլրացման քաղաքականություն վարելու
ներուժը:
Բացի այդ, ՀՀ արտաքին անվտանգության
ապահովման ռազմավարությունը իրակա-

այլն:
Քանի որ Հարավային Կովկասը մեծ կարևորություն ունի աշխարհաքաղաքական
գործընթացներում, պարզ է, որ տարածաշըրջանը մնում է ուժային կենտրոնների շահերի
մշտական բախման գոտի, որի հետևանքով
տարածաշրջանը կարող է ներգրավվել անկանխատեսելի գործընթացների մեջ: Տարածաշրջանի կայունությունը մշտապես վտանգված է՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանի
խիստ էթնիկ և կրոնական բազմազանությունը, ինչպես նաև չկարգավորված տարածքային և միջէթնիկական խնդիրները: Տարածաշրջանի կայունությունը կարող է ապահովվել
միջմշակութային և միջէթնիկ երկխոսության
մշակույթի նախադրյալների ձևավորմամբ:
Ունենալով հարուստ մշակույթ և գտնվելով
տարբեր քաղաքակրթությունների խաչմերուկում՝ Հայաստանը հնարավորություն ունի և
պետք է ստանձնի միջմշակութային երկխոսության կազմակերպչի դերը:
Հայաստանի արտաքին անվտանգության
ապահովման ռազմավարությունը նպատակաուղղված է դեպի միջազգային ինտեգրման:
Ինտեգրման արդի գործընթացներով բնորոշվող աշխարհակարգում առանձին պետությունների ազգային անվտանգության ապահովումը հնարավոր չէ զուտ ներպետական
ազգային նպատակների ու ներուժի իրացմամբ: Հայաստանի արտաքին անվտանգությունը շաղկապված է միջազգային ռազմաքաղաքական և աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, որոնք անմիջականորեն ազդում
են թե՛ միջազգային, թե՛ տարածաշրջանային
անվտանգության միջավայրի ձևավորման
վրա: Ուստի անվտանգության արտաքին
համաչափ և անհամաչափ վտանգների չեզոքացումը հնարավոր է միայն միջազգային
ինտեգրման միջոցով:
Ինտեգրման միջոցով արտաքին անվտանգության ապահովման ռազմավարությունը
նպատակաուղղված է բազմաբնույթ խնդիրների լուծմանը, տարածաշրջանային ու միջազգային համաչափ և անհամաչափ վտանգների
կանխարգելմանն ու չեզոքացմանը: Արտաքին
անվտանգության ռազմավարության առաջնահերթությունները տարբեր են ըստ բնագավառների. ռազմական ոլորտ` Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում,
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միջազգային կազմակերպություններում և
գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը, բարեկամ և գործընկեր երկրների
հետ համագործակցության առավել ամրապնդմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային
խնդիրների կարգավորմանն ու համագործակցային
մթնոլորտի
ձևավորմանը
[1]:
Վերոնշյալի
իրականացման
նպատակով
Հայաստանը ինչպես երկկողմ, այնպես էլ
բազմակողմ ձևաչափերով հարաբերություններ է հաստատել այլ պետությունների և
միջազգային կազմակերպությունների հետ:
Աշխարհաքաղաքական արտաքին բազմաչափության համատեքստում ընդգծվում է
այն անհրաժեշտությունը, որ Հայաստանը,
լինելով փոքր պետություն և ունենալով սակավ հնարավորություններ, պետք է օգտվի
փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականության ամբողջ գործիքարանից, որի
կարևոր բաղադրատարրերից են «փափուկ»,
«կոշտ» և «խելացի» ուժերը: «Փափուկ ուժի»
hայեցակարգն առաջ է քաշվել և զարգացվել Ջ.
Նայի [12] կողմից, ում կողմից այն
ներկայացվում է որպես այլոց վարքագծի վրա
ազդելու կարողություն` վերջնարդյունքում
հասնելով իր նպատակների իրագործմանը:
«Փափուկ ուժի» իմաստն է հասնել արդյունքի,
որ ուրիշները ցանկանան այն, ինչ դու ես
ուզում, ի հակադրություն «կոշտ ուժի», որն
օգտագործում է սպառնալիքը: Համոզելը,
իհարկե, միշտ ավելի արդյունավետ է, քան
ստիպելն ու պարտադրելը: Փաստացի, կոշտ
ուժը խաղում է «զրոյական գումարով», իսկ
փափուկն ավելի ճկուն է և գործում է
«հաղթող/հաղթող» սկզբունքով:
Ժամանակակից աշխարհակարգի բնույթը
թուլացնում է կոշտ ուժի արդյունավետությունը: Ավելին, ժողովրդավարության զարգացումը նույնպես խանգարում է կոշտ ուժի
արդյունավետությանը, արդյունքում՝ շատ երկրներ արտաքին հարաբերություններում վարում են փափուկ ուժի քաղաքականություն:
[19]: Փափուկ ուժի կիրառումն առավել
արդյունավետ կարող է դառնալ, եթե փոքր
պետությունը
ժողովրդավարական
է
և
իշխանությունն ունի լեգիտիմության բարձր
մակարդակ: Փափուկ ուժի իրականացմանը
կարևոր
եղանակներից
է
հանրային
դիվանագիտությունը, որն իրականացվում է

նացվում է երեք հիմնական հարթություններով` միջազգային, տարածաշրջանային և համահայկական [2]: ՀՀ անվտանգությունը
գլխավորապես պայմանավորված է հարևան
երկրների
հետ
հարաբերություններով,
ինչպես նաև այդ երկրներում և դրանց շուրջ
ընթացող իրադարձություններով: Հայաստանը մշտապես հանդես է գալիս ինչպես
տարածաշրջանային
համագործակցության
միջավայրի ձևավորման, անվտանգության
համակարգի
ստեղծման,
այնպես
էլ
միջազգային կազմակերպությունների, հարևան և արտատարածաշրջանային պետությունների միջև կառուցողական հարաբերությունների հաստատման օգտին:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության քաղաքականության կարևոր յուրահատկություններից է Սփյուռքին
առնչվող խնդիրների համալիրը: Հայկական
Սփյուռքն իր թվաքանակով գերազանցում է
Հայաստանի բնակչությանը, սփռված է ողջ
աշխարհով և մեծ մասամբ ցեղասպանության
ու բռնի տեղահանման արդյունք է: Սփյուռքը
բնորոշվում է տարբեր պետություններում
բարձր մակարդակի ներգրավվածությամբ,
պետական և հասարակական կյանքում զգալի
դերակատարությամբ: Հատկապես մեծ համայնքներ կան ՌԴ-ում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Իրանում, Վրաստանում և մի շարք արաբական երկրներում: Սփյուռքահայության մեծ
մասը այլ պետությունների քաղաքացի է:
Սփյուռքի հետ կապերն առանձնահատուկ
դեր ունեն Հայաստանի զարգացման համար,
քանի որ Սփյուռքը յուրօրինակ կամուրջ է
Հայաստանի և միջազգային հանրության միջև:
Սփյուռքի տարբեր բնագավառների կազմակերպությունները զգալիորեն նպաստում են
տվյալ երկրների հետ Հայաստանի երկկողմ
կապերի զարգացմանը և Հայաստանի միջազգային ներգրավմանը:
Այդպիսով, ՀՀ արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է երկրի արտաքին անվտանգության ամրապնդմանը, պետության զարգացման համար արտաքին բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դիրքորոշումների ներկայացմանը, արտերկրում հանրապետության և
նրա քաղաքացիների շահերի պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը,
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անհրաժեշտության դեպքում կիրառում են
կոշտ ուժ: Սակայն, նշված մարտավարությունը ՀՀ-ն կարող է կիրառել միայն իր հարևաններից երկուսի` Ադրբեջանի և Վրաստանի նկատմամբ, որոնք նույնպես համարվում
են փոքր պետություններ:
Ազգային շահերը հաճախ վնասվում են
կամ կարող են վնասվել այլ պետությունների
կամ դրանց դաշինքների կոնկրետ գործողություններով: Օրինակ, բնավ էլ պարտադիր չէ,
որ որևէ մի պետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված սպառնալիքը
կապված լինի զինված ագրեսիայի և նրա
տարածքի մի մասի գրավման հետ [8, էջ 77]:
Անցած հարյուրամյակի դասական պատերազմները այս դարում կարող են գնահատվել
որպես ժամանակավրեպություն: Ժամանակակից պայմաններում առկա են ոչ միայն
երկրի տարածքային ամբողջականությունը
խախտելու, այլև այն լիովին կազմալուծելու
ամենաբազմազան միջոցներ ու եղանակներ,
որոնք երբեմն լինում են բացահայտ, երբեմն էլ
քողարկված (ոչ ուղղակի, թաքնված): Կարևոր
է հիշել, որ դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունում պետությունների կողմից իրականացվող գործողությունների իրական շահերն
ու նպատակները քողարկվում են, թաքցվում
լիովին բարեվայելուչ պատրվակներով:
Միջազգային ինտեգրման ռազմավարությունը արտաքին հարաբերությունների ոլորտում Հայաստանի անվտանգության ապահովման քաղաքականության հիմնական ուղենիշն է: Դա է ժողովրդավարական ինստիտուտների, քաղաքացիական հասարակարգի
կառուցման լավագույն միջոցը, քանի որ
ընձեռում է բարեփոխումներ իրականացնելու,
դրանք միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու, միջազգային հանրության աջակցությունն ստանալու հնարավորություններ:
Հայաստանի
անվտանգության
ապահովման մի շարք խնդիրներ գտնվում են
միջազգային հարաբերությունների դաշտում.
մասնավորապես, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը` ԵԱՀԿ շրջանակներում, բարեփոխումների, ժողովրդավարացման գործընթացը` ԵԽ-ի և ԵՄ-ի շրջանակներում, ռազմական անվտանգության ապահովման խնդիրները` ՀԱՊԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի տիրույթում: Ուստի
Հայաստանը միջազգային ինտեգրման ռազ-

ոչ
քաղաքական
հարթակում
տարբեր
դերակատարների` արտիստների, մշակութային գործիչների, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական գործիչների
անձնական կապերի, լրագրողների և հայտնի
այլ
մարդկանց
կողմից,
օտարերկրյա
հանրույթների վրա ի շահ սեփական պետության ազդեցություն ունենալու նպատակով: Այս
առումով ՀՀ-ն պետք է էլ ավելի ակտիվ համագործակցի հայկական սփյուռքի հետ, ինչպես նաև ունենա հնարավորություններ ազդելու այլ պետությունների հանրույթների վրա
Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին դրական
կարծիքի ձևավորման նպատակով` համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայ անհատների ներգրավմամբ: Սակայն, նման մոտեցումն ակնհայտ կերպով չպետք է կրի պետական քաղաքականության բնույթ, այլ արդյունավետ կլինի իրականացնել որևէ հասարակական կազմակերպության միջոցով՝ ստվերում ունենալով պետության քողարկված
աջակցությունը:
Որպես արտաքին քաղաքականության
ռազմավարություն կարող է ծառայել երկու
ուժերի արդյունավետ համադրումը, որը
կոչվում է «խելացի ուժ», և առաջ է քաշվել Ս.
Նոսսելի և Ջ. Ս. Նայի կողմից: Խելացի ուժը
ձավորվում է փափուկ և կոշտ ուժի ռեսուրսներից [12]: ՀՀ-ի ռազմական ներուժի,
տնտեսության և անվտանգային միջավայրի
հաշվառմամբ պարզ է դառնում, որ Հայաստանը, լինելով փոքր պետություն, կոշտ ուժը
որպես իր արտաքին քաղաքականության
հիմնական ուղղություն կիրառելու ռեսուրս և
հնարավորություն այդքան էլ չունի, ուստի
մնում է առայժմ ապավինել փափուկ ուժի
կիրառմանը, որպես վերջնական նպատակ
ունենալով դառնալ պետություն, որը հնարավորություն կունենա կիրառել խելացի ուժ, այն
է` փափուկ և կոշտ ուժերի համադրումը:
Իր անվտանգային միջավայրի որոշակի
նմանությամբ ՀՀ-ի համար որպես օրինակ
կարող է ծառայել Իսրայելը, որը հաջողությամբ կիրառում է խելացի ուժ և բարեհաջող
կերպով իրականցանում է հանրային դիվանագիտություն: Այնուամենայնիվ, պետք է
նշել, որ ՀՀ-ն գործնականում խելացի ուժ կիրառում է Ադրբեջանի հանդեպ`բանակցում է,
բայց միևնույն ժամանակ իր զինված ուժերը
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ծաշրջանային և արտատարածաշրջանային
երկրների հետ` առաջնային համարելով
անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական
և մի շարք այլ ոլորտներում երկկողմ կապերի
ամրապնդումն ու ընդլայնումը:
Հայաստանի արտաքին անտանգության
քաղաքականության երկկողմ գործակցության
ձևաչափով գնահատաման հարցի հետ կապված մասնագիտական գրականության մեջ
նշվում է, որ եթե տարածաշրջանային անվըտանգության համատեքստում բնութագրելու
լինենք ՀՀ անվտանգային արտաքին քաղաքականությունը, ապա այն կարելի է դասակարգել հետևյալ խմբերի` տարածաշրջանային անվտանգության ապահովում, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում և
շրջանցում, տարածաշրջանի համար արտաքին ուժային կենտրոնների ազդեցության
նվազեցում և Հարավային Կովկասում անվտանգության յուրահատուկ համակարգի
ստեղծում: Առկա խնդիրների լուծման ճիշտ
ուղիների հնարավորինս միասնական մշակման և իրականացման դեպքում Հարավային
Կովկասը կարող է վերածվել ամուր տնտեսական, քաղաքական և ռազմական անվտանգության համակարգ ունեցող տարածաշրջանի [3, էջ 336]:
Այսպիսով կարելի է ընդհանրացնել, որ
աշխարհաքաղաքական արդի գործընթացների հետ համահունչ քայլելու, դրանց դրական
և բացասական միտումներին համարժեք արձագանքելու նպատակով Հայաստանը որդեգրել է փոխլրացման սկզբունքով և ակտիվ
ներգրավման միջոցով ազգային շահերը
պաշտպանելու ռազմավարությունը՝ հիմնվելով նաև ազգային անվտանգության առաջնահերթության վրա: Բազմաչափության տեսակետից անվտանգային արտաքին քաղաքականությունը ենթադրում է ակտիվ մասնակցություն տարածաշրջանային ու միջազգային
գործընթացներին, բազմակողմ և երկկողմ
բազմաշերտ ակտիվ գործակցության իրականացում:

մավարությունն իրականացնում է տարածաշրջանում իր շահերը ներառող համակարգերի
հետ սերտ համագործակցությամբ, ներգրավվում է բազմաթիվ նախագծերում, ինչպիսիք
են՝ «Եվրոպական հարևանությունը»` Եվրամիության հետ, «Հազարամյակի մարտահրավերները»` ԱՄՆ-ի հետ և այլն:
Հայաստանն անդամակցում է համընդհանուր սկզբունքներ, տեսակետներ ու արժեքներ
դավանող, համապատասխան իրավապայմանագրային դաշտում գտնվող մի շարք միջազգային ու տարածաշրջանային կազմակերպություններին և օգտվում է դրանից բխող
իրավունքներից ու պարտականություններից:
ՀՀ-ն իրեն դիտում է ոչ թե միջազգային անվտանգության միայն սպառողի, այլև դրա
ապահովման ակտիվ մասնակցի դերում:
Հայաստանը մասնակցում է ահաբեկչության
դեմ միջազգային պայքարին, զանգվածային
ոչնչացման զենքի չտարածմանն ուղղված
նախաձեռնություններին, խաղաղարար միջազգային առաքելություններին և նմանօրինակ այլ ձեռնարկումներին, վարում է ակտիվ
ինտեգրման քաղաքականություն հետխորհրդային և եվրոպական տարածքում, միջազգային հարաբերություններում առաջատար դեր
խաղացող առանձին պետությունների հետ:
Հայաստանի Հանրապետության կողմից
իրականացվող միջազգային համագործակցության շրջանակներում իր ուրույն տեղն է
զբաղեցնում տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային մի շարք երկրների հետ
իրականացվող արտաքին անվտանգային
փոխգործակցությունը: Ավելին, եվրոպական
երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունները
Հայաստանի եվրոպական ներգրավման ընդհանուր գործընթացների առաջնային մասն են
կազմում: Երկկողմ հարաբերությունների
օրակարգում Հայաստանը, բացի անվտանգության և ռազմաքաղաքական առնչություններից, կարևորում է նաև երկրի տնտեսական
ու սոցիալական զարգացման, եվրոպական
ներգրավման, ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանում
կայունության հաստատման ու տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման գործընթացները [10,
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«Ցեղասպանություն» հասկացության տեսական և պատմական վերլուծությունը
Բեգլարյան Ք․Ս․
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Իրավունքի տեսության և Սահմանադրական
իրավունքի ամբիոն (Հայաստան, Երևան)
kristi0510@rambler.ru
Ամփոփում՝ Սույն աշխատանքը ուսումնասիրում է «Ցեղասպանություն» հասկացության պատմությունը և
ամրագրումը իրավունքում: Այն նաև ուսումնասիրում է պատմական իրադարձությունները, որոնք
հետագայում ճանաչվել են որպես ցեղասպանություն։ Ցեղասպանությունը իր էությամբ գլխավորապես
միջազգային երևույթ է, որի համար և ամրագրումը պետք է իրականացվի դրա տարբեր պետությունների
օրենսդրություններում միանման կարգավորման միջոցով։ Ավելին, ցեղասպանությունների նոր տեսակների գիտական պատշաճ ուսումնասիրվածության բացակայությունը կարող է պատճառ հանդիսանալ
այնպիսի երևույթների, ինչպիսիք են հասկացությունների փոխարինումը և իրավական նորմերի կամայական մեկնաբանությունը: Սույն հոդվածն նպատակ ունի անդրադառնալու նշված խնդիրներին։
Վճռորոշ բառեր՝ ցեղասպանություն, մարդկության դեմ հանցագործություններ, մարդու իրավունքներ և
ազատություններ, միջազգային իրավունք

Theoretical and historical analysis of the concept of "genocide"
Beglaryan K.S.
RAU, Department of Theory of Law and Constitutional Law (Armenia, Yerevan)
kristi0510@rambler.ru
Abstract: This article explores the history of the concept of "genocide" and its fixation in law. It also discusses
historical events later recognized as genocide. Genocide in its content is largely an international phenomenon, therefore,
its consolidation should be characterized by uniformity in the legislation of various states. In addition, the lack of proper
scientific substantiation of the new forms of genocides may cause lead to such consequences as the substitution of
concepts or arbitrary interpretation of the legal regulations. The article is intended to addressing these issues.
Key words: genocide, crimes against humanity, human rights and freedoms, international law

Термин «геноцид» на международном уровне закреплен Конвенцией ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него»
(далее – Конвенция 1948 года). Он происходит
от греческого слова «genos», означающее происхождение, применительно к семье, роду, расе и
суффикса «cide» от латинского «caedere» - «убивать».
Современное понимание геноцида в международном праве основано на взглядах Р. Лемкина. Он определял геноцид как «скоординированный план различных действий, направленных на
ликвидацию фундаментальных основ националь-

ных групп, с целью уничтожения таких групп»,
кроме того, геноцид, по мнению ученого, не
означает немедленного уничтожения определенный нации, за исключением случаев массового
убийства.
В Конвенции 1948 года под геноцидом понимаются действия по полному или частичному
уничтожению национальной, этнической, расовой или религиозной группы, а именно:
- убийство членов группы;
- причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам
группы;
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манском государстве можно остановить, лишь
удалив из него все неполноценное» [2, стр. 24].
Позже эти идеи были юридически закреплены в
нюрнбергских законах о гражданстве и расе,
которые предоставляли гражданство «всем
носителям германской или схожей крови» и
лишали
его
каждого,
кто
считался
представителем еврейской расы [5].
Вместе с тем, не все подобные трагические
события, схожие по своей сути, признаются мировым сообществом и юридической практикой
геноцидом. Среди признанных геноцидом событий можно назвать факты уничтожения армянского населения в Османской империи в 19151918 гг.
Исследования историков показывают, что
события, произошедшие чуть более ста лет назад
в Османской империи – не первая и не единичная попытка уничтожения армян как самостоятельной этнокультурной общности [1, стр. 166185; 3, стр. 41-60; 7]. Причиной массовых
убийств армянского народа в 2015-2018 гг. стала
идеология пантюркизма – учения о необходимости объединения тюркских народов с целью
совместного отстаивания своих интересов для
сплочения разваливающейся Турецкой империи,
принятой младотурками, пришедшими к власти
в Турции в начале ХХ века. Идеологи младотурок превратили эту идею в воинствующее
шовинистическое учение о «Великом Туране»,
которое призывало к объединению тюркских
этносов в единое государство; а нетюркские и
неисламские народы, проживавшие на этой
территории, должны были либо принять
турецкую культуру и язык, а также ислам, либо
исчезнуть [4]. Помимо этого, среди причин
трагических событий выделяют участие Турции
в Первой мировой войне на стороне Германии и
Австро-Венгрии и успехи русской армии против
турок на Кавказском фронте, в составе которой
воевали тысячи армян [6].
Впервые на международном уровне, в связи
с беспрецедентным масштабом и жестокостью, в
качестве преступления против человечности
указанные трагические события были признаны
и нашли свое отражение в совместной Декларации России, Франции и Великобритании от 24
мая 1915 года, в которой говорится следующее:
«В течение всего последнего месяца в Армении
происходит резня армян курдами и турками при
явном попустительстве, а иногда и при прямом
содействии османских властей. В половине
апреля 1915 г. резня армян имела место в Эрзеруме, Дергане, Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне,
Зейтуне и во всей Киликии; поголовно вырезаны
жители сотен деревень в окрестностях Вана; в
самом Ване армянский квартал осаждался кур-

- предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное
или частичное физическое уничтожение;
- меры, рассчитанные на предотвращение
деторождения в такой группе;
- насильственная передача детей из одной
группы в другую.
Необходимо отметить, что социально-историческим основанием доктринальной разработки
и нормативного закрепления понятия геноцида
являются исторические события, имевшие место
до принятия Конвенции 1948 года, которые до
настоящего времени не получили однозначной
доктринальной и международной политической
оценки. К таким событиям можно отнести,
например:
- этно-религиозные войны в Европе 16-17
вв.;
- истребление европейцами коренных народов Американского континента и Австралии;
- уничтожение армянского населения в
Османской империи в 1915-1918 гг.;
- истребление этнических элит, зажиточного
крестьянства, коллективизации в ходе классовой
борьбы в СССР после 1917 года;
- преступления нацистского режима в Германии и на оккупированных территориях в ходе II
Мировой Войны, которые впервые в качестве
геноцида признала мировая юридическая практика.
На Нюрнбергском процессе геноцид был
описан как «преднамеренное и систематическое
истребление расовых или национальных групп
гражданского населения на определенных оккупированных территориях с целью уничтожить
определенные расы и слои наций и народностей,
расовых и религиозных групп» (п. «с» ст. 6
Устава Нюрнбергского трибунала от 8 августа
1945 г.). Таким образом было выработано понимание того, что геноцид – это одностороннее
массовое убийство, в котором государство или
другая преобладающая сила намеренно уничтожает значительную часть национального, этнического или религиозного сообщества или группу, в то время как принадлежность к ней иногда
произвольно определяется самим исполнителем
[5].
Политика уничтожения групп людей в зависимости от расовой, национальной или религиозной принадлежности получила теоретическое обоснование в нацистской Германии.
Расовая доктрина заключалась в следующем:
«Немцы должны осознавать превосходство
арийской расы и хранить расовую чистоту. Их
долг – увеличить численность нации с тем,
чтобы исполнить свое предназначение – достичь
мирового господства… Смешение крови в Гер-
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дами. В то же время константинопольское Турецкое правительство подвергает арестам и небывалым притеснениям мирное армянское население.
Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечества и цивилизации, союзные правительства России, Франции и
Англии сим публично объявляют Порте, что они
возлагают личную ответственность за эти преступления на всех членов Турецкого правительства, а также на тех его местных представителей, которые окажутся причастными к подобной резне»1.
Выступая на памятных мероприятиях, посвящённых 100-летию геноцида армян, Президент
Российской Федерации напомнил о том, что «Более полутора миллионов мирных людей были
убиты, искалечены, а свыше шестисот тысяч –
изгнаны из родных домов, подверглись массовым репрессиям. Были разрушены многие бесценные памятники архитектуры и духовные
святыни, сожжены древние книги и бесценные
рукописи.
Сотни тысяч беззащитных и потерявших
кров армян, миллионы получили убежище на
территории России и были спасены. Именно
российская дипломатия добилась международного осуждения насилия над армянским народом. По инициативе Министра иностранных дел
Сергея Дмитриевича Сазонова Россия, Франция
и Великобритания… в совместном заявлении
прямо назвали происшедшее преступлением
против человечества и цивилизации… Позиция
России была и остаётся последовательной: мы
считаем, что массовому убийству людей нет и не
может быть никаких оправданий»2.
Папа римский Франциск 12.04.2015 г. обратился к армянскому народу, выразив свое отношение к произошедшей трагедии, отметив, что
человечество пережило в прошлом веке три неслыханные трагедии: первая, которая считается
первым геноцидом ХХ века, ударила по армянскому народу… были убиты епископы, священники, верующие, женщины, мужчины, старики и
даже дети и беспомощные больные. Две другие

трагедии были те, что совершили нацизм и сталинизм»3.
Однако Турция на сегодняшний день официально геноцид армян не признает, что подтверждает заявление президента Эрдогана в ответ
на обращение Папы римского: «Всякий раз,
когда политики и религиозные функционеры
берут на себя обязанности историков, то получается бред вместо фактов. Я осуждаю это высказывание папы и призываю его не повторять эту
ошибку»4.
События, произошедшие после 1917 года в
СССР (истребление этнических элит, зажиточного крестьянства) ряд ученых также предлагают рассматривать как акт геноцида, преступления против человечества. Так, профессор П.
Вереш рассматривает «период 1914-1953 годов в
России как самый крупный геноцид мировой
истории, указывая, что формальное противопоставление социального и этнического явления
непростительная методологическая ошибка, поскольку любой человек независимо от его социальной принадлежности одновременно всегда
является и членом определенной этнической
общности5.
Примером геноцида являются также события
в Южной Осетии в период с 8 по 10 августа 2008
года, когда в результате обстрела населенных
пунктов военнослужащими грузинских вооруженных формирований погибли и получили телесные повреждения более полутора тысяч
мирных жителей, более 20 тысяч вынуждены
были покинуть места своего постоянного проживания. По данным фактам Следственным комитетом Российской Федерации были возбуждены
уголовные дела, в том числе по ст. 357 УК РФ –
геноцид.
События на юго-востоке Украины Следственным комитетом РФ также квалифицированы
как геноцид русскоязычного населения – этнической группы, проживающей компактно на
территории Донецкой и Луганской республик6.
3

Папа Франциск назвал геноцид армян первым в ХХ веке
преступлением против человечества / электронный ресурс:
http://tass.ru/obschestvo/1896613
http://tass.ru/obschestvo/1896613
(дата
обращения
04.02.1018)
4
См.: Эрдоган назвал бредом высказывание папы римского
о геноциде армян. РИА Новости / электронный ресурс:
https://ria.ru/world/20150414/1058560708.html
(дата
обращения 04.02.2018)
5
П. Вереш. Спорные вопросы вокруг определения понятия
«Преступление против человечества» (геноцид) глазами
историка // Вестник Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета 2015, №1. С.
67-69.
6
Ответят за геноцид//Российская газета: режим доступа:
http://sledcom.ru/press/smi/item/509222 (дата обращения
01.02.2018).

1

Декларация России, Франции и Великобритании от 24 мая
1915 года «О квалификации действий турецкого
правительства в отношении армян как «преступления
против человечества» и уголовной ответственности его
организаторов и исполнителе / электронный ресурс:
http://www.genocide-museum.am/rus/France.php
(дата
обращения: 04.02.2018)
2
Президент принял участие в памятных мероприятиях,
посвящённых
100-летию
геноцида
армян
//
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49332
(дата
обращения 04.02.2018)
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ционального права признаков данного преступления, крайне сложно добиться единообразия в
вопросах борьбы с геноцидом и недопущения
трагедий, подобных тем, которые неоднократно
в своей истории переживало человечество.

Вместе с тем, слишком широкое понимание
и трактовка термина «геноцид» может оправдывать существование так называемых групп людей, менталитет, идеология и «культура» которых основаны на отрицании базовых ценностей,
признанных мировым сообществом. Очевидно,
что подобное положение вещей недопустимо.
Кроме того, современное многочисленное
нововведение смежных терминов, не имеющих
научного обоснования, таких как этноцид,
политцид, территориальный геноцид и других,
может привести к подмене понятий, произвольной трактовке и ошибочной квалификации фактов в юридической правоприменительной практике. Вместе с тем, преступление геноцида по
содержанию представляет собой в большей степени международное правовое явление, поэтому
закрепление юридического состава данного
преступления, в особенности его объективной и
субъективной сторон, должно характеризоваться
единообразием в законодательстве различных
государств.
Научная разработка такого социального явления, как геноцид, с учётом современного
представления о закономерностях социального
развития, достигнутого человеческой цивилизацией уровня коммуникации, закреплённых
международным сообществом правовых представлений о неотчуждаемых правах и свободах
человека является велением времени, поскольку
без теоретически выверенной концепции геноцида и без четкого закрепления на международно-правовом, а вслед за ним и на уровне на-
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ному праву, преступлением, несет за него
ответственность и подлежит наказанию;
 то обстоятельство, что по внутреннему
праву не установлено наказания за какое-либо
действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает

Уставом Нюрнбергского трибунала закреплены основные принципы международного права, определяющие привлечение к международноправовой ответственности. К ним относятся:
 всякое лицо, совершившее какое-либо
действие, признаваемое, согласно международ-
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лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву;
 то обстоятельство, что какое-либо лицо,
совершившее действие, признаваемое, согласно
международному праву, преступлением, действовало в качестве главы государства или ответственного должностного лица правительства, не
освобождает такое лицо от ответственности по
международному праву;
 то обстоятельство, что какое-либо лицо
действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, не освобождает это
лицо от ответственности по международному
праву, если сознательный выбор был фактически
для него возможен;
 каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет право на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и
права;
 к преступлениям, которые наказываются
как международно-правовые преступления относятся: преступления против мира, военные
преступления, преступления против человечности;
 соучастие в совершении преступления
против мира, военного преступления или преступления против человечности, есть международно-правовое преступление1.
Необходимость принятия Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества,
проект2 которого был разработан Комиссией
международного права ООН еще в 1954 и пересмотрен в 1991 году, не подвергается сомнению.
Причина, по которой подобные важнейшие
международные правовые акты не принимаются,
по мнению профессора И.В. Упорова заключается в несовершенной организации международного правотворческого процесса, с связи с
чем, «необходимо усовершенствовать структуру
и методологию принятия решений в ООН» [2].
Вместе с тем, как представляется, причиной
затягивания принятия подобных решений, помимо названной выше, может являться отсутствие
заинтересованности в этом ряда государств.
Процессы глобализации, объединяющие государства, позволяют использовать различные
механизмы реализации международных норм, к
которым относятся в первую очередь экономические рычаги. Однако, чтобы принять правовые

нормы на международном уровне, необходимо
согласованное участие в этом процессе независимых суверенных государств, заинтересованных в мирном урегулировании конфликтов и
недопущении нарушений прав человека. Поэтому истиной причиной, препятствующей принятию важнейших правовых норм, скорее всего,
является не столько организационное несовершенство существующих механизмов (которые,
несомненно, за семьдесят лет могли бы быть
усовершенствованы), а в нежелании ряда государств создать эффективные международные
правовые нормы, позволяющие должным образом регулировать отношения между странами и
противостоять нарушениям прав человека, гарантированно влекущие наступление соответствующей ответственности для виновных лиц.
Одним из принципов международного права
является обязательство государства принять
необходимые законодательные меры для осуществления прав и свобод человека, гарантированных на международном уровне. Данное
обязательство прямо предусмотрено рядом международных договоров, в том числе, Конвенцией
о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него, согласно ст. 5 которой, государства обязуются провести необходимое законодательство, каждое в соответствии со своей
конституционной процедурой3.
Липкина Н.Н. выделяет следующие особенности обязательства принять необходимые законодательные меры [1]:
Во-первых, обязательство носит абсолютный
характер, в связи с чем, непринятие законодательных мер рассматривается как нарушение
государством международного договора;
Во-вторых, обязательство имеет не только
договорную, но и обычно-правовую природу,
поскольку согласно нормам международного
обычного права государство, заключившее международный договор, обязано принять необходимые изменения во внутригосударственное законодательство для обеспечения его совместимости с принятыми обязательствами;
В-третьих, обязательство заключается не
только в необходимости принятия правовых
норм и выработки практики по их применению,
но и в обязанности пресекать появление таких
норм и практики, которые могут привести к
нарушению прав и свобод, гарантированных на
международном уровне.

1
Принципы международного права, признанные статутом
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала / http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/principles (дата обращения 19.07.2018)
2
Проект кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества / http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/code_of_offences.shtml (дата обращения
19.07.2018)

3

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него от 09.12.1948 года [Электронный ресурс],
– Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genoci
de (дата обращения: 19.07.2018)
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В-четвертых, принимаемые законодательные
меры должны быть эффективными.
Оценивать эффективность принятых законодательных норм следует по результатам их применения, а также посредством их анализа и сравнения с содержанием международных норм и с
практикой международных правоприменительных органов.
Подобное требование к государствам-участникам международных соглашений вполне обосновано. Нормы международного права не могут
действовать на территории суверенных государств автоматически, даже в случае их фактического признания. Данные нормы для их реализации должны стать частью национального законодательства, и обеспечиваться возможностью
государственного принуждения.
Государство, выполняя обязанность по принятию законодательных мер, может предусмотреть прямое действие международных норм,
инкорпорируя их в национальную систему права, не принимая дополнительных законодательных актов. Например, в соответствии с п. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного
права являются составной частью ее правовой
системы. Однако, подобное решение не всегда
может быть достаточным, поскольку отдельные
международные нормы напрямую содержат требование принять дополнительные законодательные меры для возможности их реализации. Так,
ст. 5 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него обязует стороны «предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида»4,
что возможно только посредством принятия
внутригосударственных правовых норм.
Таким образом, при имплементации международных правовых норм в национальную правовую систему должны быть использованы различные способы, такие как инкорпорация, когда
международный договор вводится в действие на
территории государства специальным законом;
трансформация, при котором национальный нормативный правовой акт уточняет и конкретизирует положения международного договора;
отсылка, когда в тексте закона содержится
отсылка на международное право в целом, конкретный документ или норму международного
договора, подлежащую применению; рецепция,
при которой национальный нормативный право-

вой акт воспроизводит содержание международного договора без изменений. В данном случае у государства остается возможность выбора
того способа имплементации международной
нормы, который в конкретном случае наилучшим образом позволит включить ее в национальную правовую систему.
При имплементации должен быть учтен также следующий немаловажный аспект: результатом рассматриваемого процесса является не
только включение определенных норм в национальное законодательство, но и взаимное влияние, преемственность идей, взглядов различных
правовых культур. Поэтому для достижения
основной задачи - урегулирования общественных отношений в соответствии с требованием
той или иной международной нормы права, она
должна в первую очередь по своей сути соответствовать тем ценностям, которые существуют
в государстве.
Однако, независимо от выбранного способа
имплементации, будет действовать принцип субсидиарности, который предполагает взаимодополнение международных и внутригосударственных норм. Кроме того, принцип субсидиарности, как нам представляется, действует не
только в отношении нормативного регулирования, но и в правоприменительной деятельности,
о чем напрямую говорится в ст. 8 Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него, которая закрепляет, что государство может обратиться к соответствующему
органу ООН с требованием принять все необходимые меры в целях предупреждения и пресечения актов геноцида5. Таким образом, Конвенция
предполагает также наличие субсидиарной
ответственности за недопущение и пресечение
преступных действий.
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Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
Հայ-Ռուսական համալսարան,
Իրավունքի և Քաղաքականության Ինստիտուտ (Հայաստան, Երևան)
haykht@yahoo.com
Ամփոփում՝ Տվյալ հոդվածում ուսումնասիրվել են իշխանությոեւնների բաժանման համակարգում
Խորհրդարանի որպես ներկայացուցչական մարմնի տեղի և դերի սահմանման հետ կապված որոշ
հիմնահարցեր, ներկայացվում է վերջինիս առանձնահատկությունը իշխանությունների բաժանման
սկզբունքի, ինչպես նաև զսպումների և հակակշիռների համակարգի տեսանկյունից:
Կատարված ուսումնասիրության արդյունքում ամրագրվել է, որ ժամանակակից ժողովրդավարական
պետությունում Խորհրդարանը, որպես ազգի ներկայացուցչական մանդատատար, հանդիսանում է
ներկայացուցչական ժողովրդավարության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը, իսկ սահմանադրական մակարդակում ներկայացուցչական դերի ամրագրումը հաղորդում է վերջինիս առանձնահատուկ
տեղ իշխանությունների բաժանման համակարգում:
Վճռորոշ բառեր` Խորհրդարան, ներկայացուցչական մարմին, ազգի մանդատատար, իշխանությունների
բաժանման սկզբունք, զսպումների և հակակշիռների համակարգ

Parliament as a representative body
in the system of separation of powers
Tsaturyan H.A.
PhD Student of The Department of Theory of Law and Constitutional Law
Russian-Armenian University, Institute of Law and Politics (Armenia, Yerevan)
haykht@yahoo.com
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Государство представляет собой развивающееся явление, и, хотя, в течение столетий сами
государства менялись, тем не менее, цель их
была неизменна: обеспечение порядка, развитие
и регулирование различных общественных отношений в границах правовых норм. Для стратегических формирований нашего государства необ-
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ходимым условием является разработка адекватных концепций развития самого государства,
в которых будет развиваться институт президента, армянский парламентаризм, судебная система. Это характерно принципу разделения властей, который, недвусмысленно, имеет основополагающее значение и ценность для решений

конституционного характера во всех государствах. Именно поэтому, особенно важным является тот факт, кому именно принадлежит государственная власть, кто является носителем и
источником данной власти, и какими способами
и формами осуществляется эта власть.
Следует отметить, что само конституционное понятие “демократия” как характеристика
общественных отношений и как форма правления, воспринимается и истолковывается разными способами и часто переоформляется в простую охлократию или вседозволенность. При
этом проблема заключается не только в восприятии сущности, но и в размере восприятия. Являясь величайшим достижением цивилизации,
демократия свидетельствует о формировании
такого гражданского общества, в котором всякое разумное существо, как социальный субъект,
равноправный член общества, приобретает ценность, а отношения урегулированы и четко определен круг самоуправления и гражданских свобод гражданина[6]. Таковым становится то государство, где форма государственного правления,
структура и деятельность соответствуют воле
народа, и где носителем власти, ее отправителем
и контролирующим является народ. При этом
особое значение придается тому факту, что
народ должен осуществлять свою власть на основе принципов непрерывности, непосредственности демократии, а также в условиях контроля
деятельности и обратной связи представительного органа [7, стр. 8-10].
Как указывается статьей 1 Изменений Конституции РА, Республика Армения является суверенным, демократическим, социальным и правовым государством [1]. Демократичность, как
главный признак государства, охарактеризовывает не только его сущность, но и ту общность
способов, методов и форм, при помощи которых
государственными органами и должностными
лицами осуществляются свои, отнесенные им
Конституцией и законами, полномочия.
Соответственно, провозглашение государства в качестве демократического еще недостаточно для того, чтобы оно являлось таковым, поскольку сколь бы ни было велико желание демократизации, тем не менее, там, где не гарантировано реального разделения властей, свободного осуществления их полномочий и баланса
при помощи сдержек и противовесов, неизбежны различные негативные последствия авторитаризма. Для всякого демократического государства такой принцип, как разделение властей,
является основой естественной организацией его
власти, при наличии которой с помощью системы сдержек и противовесов осуществляется

взаимный контроль и сотрудничество между
высшими государственными органами [11].
Парламент представляет собой одним из
старейших и авторитетных институтов конституционного права. Интерес к данному институту, как научный, так и общественно-политический, постоянно увеличивается. Это, в свою
очередь, также относится и к Армении, где с
проведением социально-экономических и политических реформ, принятием Изменений Конституции РА 2015 года, с переходом от смешенной – полупрезидентской, формы правления к
парламентской, и проведением выборов, функционирует Национальное Собрание – Парламента Республики Армения, один из важнейших
и ключевых институтов новой армянской государственности.
После проведения недавних реформ есть
необходимость в теоретическом обобщение и
осмысление нового демократического парламента Армении. Систематизация государственных
отношений по большей части зависит от формирования такого государственного механизма,
который обеспечит развитие общества с демократическими принципами.
В Республики Армения принцип разделения
властей стал одним из основополагающих принципов в Декларации независимости РА. Обязываясь на своей территории обеспечивать “равноправие законодательной, исполнительной и
судебной властей”, данный принцип должен был
стать гарантом реализации провозглашенных
целей [5]. Обеспечение баланса между
Президентом и Парламентом является основной
задачей на пути осуществления конституционных реформ всяким новопровозглашенным
демократическим государством.
Шарль Луи Монтескье, один из основателей
теории разделения властей, утверждал, что все
органы должны действовать согласованно, в
противном случаи, государство не сможет нормально действовать, что в свою очередь приведет к произволу. В соответствии с выдвинутыми
положениями работы Монтескье “О духе закона” 1748 года свобода существовать не будет,
пока не разделены законодательная, исполнительная и судебные власти; судья, наделенный
законодательной властью может превратиться в
тирана, а в случаи исполнительной власти – в
угнетателя. Следует отметить, что Конституция
США, принятая в 1787 году, также представляла
собой огромный вклад в теорию разделения
властей, пополнив ее доктриной сдержек и противовесов, с применением которой планировалось обеспечить естественную деятельность трех
ветвей власти. Разделение властей предполагает
разграничение государственных функций, кото-
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авторитарности власти, приведет к формированию новой диктатуры. Поэтому при отсутствии
в обществе ясно выраженных социально-политических интересов и нормальной партийной
системы полупрезидентская республика кажется
более предпочтительной, если не единственно
возможной формой стран СНГ [8, стр 22-28].
Следует учесть, что при так называемой
полупрезидентской системе правления, споры по
вопросам конституционных полномочий в целом
имеют более частое и острое проявление, более
сложно обеспечить решение задачи четкого
разделения властей и обеспечения функционального баланса. Эта система носит, в основном,
дуалистический характер: она является парламентской системой с двумя исполнителями –
президентом и парламентом, существовавшей
также и в Республике Армения до принятия
Изменений Конституции РА 2015 года. Она
включает в себе как элементы и президентской,
и парламентской республики, так и элементы не
характерные ни одной, ни другой. При данной
форме: Президент избирается народом, который
в свою очередь формирует правительство, назначая премьер-министра и министров; Правительство ответственно, как перед президентом,
так и перед парламентом; Президент вправе
распустить парламент. Данная форма хорошо
действует в том случаи, если и президент, парламент и правительство имеют одну политическую направленность, в противном случаи это
может привести возникновению политического
кризиса.
Однако, указав на суть принципа разделения
властей, важно отметить, что государственная
власть, с помощью системы сдержек и противовесов разделенных ветвей власти, ограничивается, преодолевая опасность формирования
централизованной власти и создать необходимые условия для установления демократии,
гарантии и защиты прав и свобод человека. Для
последнего в свою очередь основополагающим
является то, что единственным источником власти является народ, что в свою очередь и закрепляется статьей 2 как Конституции РА от
2005, так и Изменений Конституции РА 2015
года, в соответствии с которой, власть в Республике Армения принадлежит народу. Как отмечалось выше, важно также определить какими
именно способами и в каких формах народ
осуществляет свою власть [2]. В соответствии со
статьей 2 Изменений Конституции РА власть
народ осуществляет с помощью референдумов и
свободных выборов [1]. Сам же народ посредством прямых выборов, в соответствии с Изменениями Конституции РА, будет избирать именно

рые самостоятельно осуществляются правомочными органами, действующие в соответствии с
положениями закона, а не по собственному
усмотрению или произволу, и в отношении
индивидов ограничены правовыми обязательствами, такими как неотъемлемые права человека
и гражданина [10]. Взаимоотношения властей
проявляются
посредством
сдержек
и
противовесов, что предоставляет каждой ветви
власти
возможность,
параллельно
четко
разграниченным полномочиям, взаимодействовать, влиять и осуществлять надзор в
отношении друг друга.
В свою очередь, следует заметить, что конституционные сдержки представляют собой не
практические и не противовесные полномочия
конституционного института государственной
власти, призванное пресекать возможные нарушения конституционного баланса разделения
властей, в том случаи, если это не будет обеспечено системой противовесов [7, стр. 51].
Говоря о политическом режиме Армении,
условно разделив его на два этапа: до принятия
Конституции Армении 1995г. и после нее, следует указать на тот факт, что после обвала советских режимов, изменился также и политический
режим, а в политической плоскости Армении
появилось Армянское общенациональное движение, как сопровождающая политическая сила,
по сути, использовавшаяся как советская система наличия государственной власти. В данный
период, если использовать методологию формально-юридического анализа, в Армении формировался парламентский способ правления.
Однако, развития он не получил, в результате
чего и сформировалась полупрезидентская республика. С позиции разделения властей, эта
модель взаимодействия государственных органов обеспечивала продуктивное участие президента в осуществлении государственной власти, и, в то же время, позволяя парламенту принимать довольно адекватное участие в государственном управлении. Опасность этого режима
заключается в том, что невозможно осуществить
четкое разграничение функций между государственными органами, и это должно быть осуществлено по взаимному согласию и посредством координации сил. Данный подход Армения
заимствовала из закрепленного Конституцией
Франции 1958г. системы разделения властей [9,
стр. 210-211].
Как очень точно заметил Варламов, в подобных условиях у Президента и правительства велик соблазн не тратить время на поиски компромиссов с парламентом, а, превратив его в
чисто декоративный орган, быстро проводить
реформы. А это в свою очередь, с усилением
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институтов представительной демократии в
современном демократическом государстве, и
закрепляя за ним на конституционном уровне
представительный характер – Парламент безусловно, никоем образом не умаляя роли и значения других ветвей власти, тем не менее, занимает определяющее место в системе разделения
властей, поскольку в Парламенте, как в необходимом элементе системы народовластия, выступая в качестве общегосударственного политического форума, находятся одни из влиятельных
политических сил общества, с многообразием
идеологических воззрений и различных политических программ.

депутатов Национального Собрания РА, которое
является представительным мандатарием нации.
Положением Изменений Конституции РА
2015г., Национальное Собрание стало определяться отныне не только как законодательный
орган, но и представительный имеет особое значение, в отличие от Конституции РА от 2005г..
Именно порядок формирования Парламента
обуславливает его представительный характер.
Подобное положение в демократических государствах всегда закрепляется в Конституциях.
Исходя из данного положения, следует и важнейшее назначение Парламента – представительство. Это, в свою очередь, обусловлено тем,
что в обязательном порядке часть его членов,
формирующих его состав, избираются именно
народом, и, соответственно, представляют его
интересы и пользуются его доверием.
Данное обстоятельство приобрело столь
важное значение, что стало определяющим признаком в современном понятии парламента, поскольку данный коллегиальный орган невозможно будет определить как парламент, если в его
составе нет выборных лица, даже если он осуществляет законодательную власть. Если у законодательной коллегии нет возможности формального подтверждения доверия избирателей,
она может считаться органом политического
движения или партии, но отнюдь не парламентом. Наличие демократической избирательной
системой является гарантией народного представительства в парламенте. Это, в свою очередь, является высшей формой представительности, которую и гарантирует демократическая
избирательная система. Соответственно, если
лицо приобрело место в парламенте вне установленной демократической процедуры формирования “представительного” органа, то есть без
участия избирателей, например в силу наследования, то в данном случаи исключается сам факт
ответственности перед народом, как основным
источником власти.
Во всяком демократическом государстве, в
том числе и в Армении, Парламент получает
власть от народа, единственного его носителя,
путём прямого волеизъявления избирателей, и
призван представлять в соответствующем государственном органе политические интересы
всего народа, как единственного носителя государственной власти. Являясь один из важнейших
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բնորոշման հարցերը: Եզրակացվում է ամբիոնի վարիչների՝ որպես կրթական գործընթացի հիմնական
սուբյեկտի, կարգավիճակի վերականգնման անհրաժեշտությունը, որոնք ունակ են բարձրացնելու
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որպես պետության ինտենսիվ զարգացման հիմք:
Վճռորոշ բառեր՝ կրթական պրոցեսի սուբյեկտների հիմնական ֆունկցիաները, իրավաբանական
կրթություն, կրթության որակի պլանավորումն ու վերահսկողությունը, կրթական իրավունքի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
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Abstract: The article deals with the definition of functions of officials and structures of universities. It is concluded that
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improve the quality of legal education, to modernize the Russian legal system as the basis of intensive development of
the state.
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формы, направленной скорее на формирование
дополнительных структур «вертикали власти»,
скорее отрицательны, чем положительны [1].
Следовательно, обоснованность дальнейшего совершенствования системы и структуры
российского образования, корректировка алгоритма их развития объективный процесс эволюции государства и общества, обусловленный гиперболизированными требованиями,
предъявляемыми к образованию и науке в современном мире для любой нации.
Таким образом, образование России должно встать с колен, стать на ноги. Но прежде
всего, необходимо определиться на какие ноги

Процессы повышения качества подготовки
юристов в Российской Федерации объективны
и совершенствование программ их обучения
проводятся в течение всех лет перестройки.
Только за последние годы преподаватели
вузов были вынуждены перерабатывать сотни
страниц планирующих учебно-методических и
отчетных документов по программам ГОСТА,
ФГОС, ФГОС 3, ФГОС-3+ и на очереди очередная реформа по стандарту ФГОС-3++. Привели ли все эти номенклатурные «реформы» к
повышению качества уровня знаний обучаемых? Как считает большинство профессорскопреподавательского состава, результаты ре-
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мы хотим встать – советские, европейские,
китайские, азиатские? Каждая образовательная
система хороша по-своему. Но бессмысленно
пытаться взять из каждой системы лишь то,
что представляет интерес, для того чтобы сохранить существующую форму административного доминирования, увеличивая нагрузку на
тех, кто исполняет основные функции вузов.
Направление и основные принципы деятельности в любой структуре государства тесно переплетены с его формой правления и
политического режима. Не затрагивая вопросов целесообразности построения «вертикального властвования», эффективности воздействия такой системы на деятельность субъектов,
представляется, что в образовательной и научной деятельности построение такой формы
управления неприемлемо. Там, где нет свободы, не может быть прогресса, а стагнация1 –
это разрушение любого организма, любой системы, тем более в науке. Это хорошо показано
на примере «шарашки» у А.И. Солженицына
[2]. Необходимость радикального и комплексного и системного реформирования нормативных правовых актов, регулирующих всю совокупность образовательных отношений, настолько грандиозна, что для реализации этой
масштабной задачи, исследования необходимо
проводить профильно по каждому «институту» образовательного права. Реформирование
частного без системного реформирования общего (системы) не только не повышает коэффициент её полезного действия, но и приводит
её к разбалансировке деятельности различных
структур, что и происходит в российском
образовании настоящее время.
1. Одним из направлений «перестройки»
системы образования является совершенствование регулирования межсубъектных отношений в самих вузах. Формирование централизованной системы управления образованием,
нивелирование избирательных процедур руководства вузов, привели к сокращению академических прав и свобод преподавателей.
Сформировался административный аппарат,
доминирующий над исполнителями основной
функции, преподавателями. Кафедры оказались в полной зависимости от исполнителей
второстепенных, вспомогательных функций,
целью которых в принципе является обеспечение деятельности первых.

Ректора вузов, вынужденные решать огромное число экономических и социальнополитических задач, стали решать организационные и политические задачи, нежели
научные и учебные. Вынужденные бесконечно
вылетать в министерство, для решения даже
незначительных задач, они поневоле вынуждены получать информацию из административных структур, что превратило их в доминирующие субъекты вуза. Лавинообразное увеличение массы учетной и отчетной документации обусловили закономерность тождественного увеличения числа и численности управлений, департаментов, отделов, собирающих и представляющих руководству вуза информацию. В свою очередь, для повышения
своего статуса эти структуры требуют от кафедр представления все новых и новых планов, отчетов, донесений. Исполнителями, в
конечном итоге, являются все те же кафедры и
преподаватели, которые и без того перегружены все более возрастающим объемом учебной
нагрузки, требованиями «эффективного контракта» и этот процесс имеет стабильную тенденцию к увеличению.
В условиях усиления администрирования,
алгоритм возрастания роли администраторов
объективен. Никто не отменял закономерности
истин, указанных мыслителями о первичности
субъективного интереса. "Интерес – это попросту говоря, то, что каждый из нас считает
необходимым для своего счастья. Отсюда следует, что ни один смертный не бывает полностью лишен интересов", – писал Гольбах [3].
Не менее определенно высказывался по этому
вопросу Гельвеций: "Реки не текут вспять, а
люди не идут против быстрого течения их интересов" [4].
Таким образом, сотрудники администрации будут делать все возможное, для сохранения своих интересов, увеличивая свои права и
полномочия, возлагая обязанности на кафедры. Самое печальное, что в административные
структуры поступают наименее подготовленные выпускники, не обладающие глубокими
знаниями, не способные выполнять сложные
функции педагогов. Поэтому с точки зрения
психологии объективно, что они, пытаясь повысить свой статус, продвигают свои корпоративные и личные интересы, возлагая обязанности на преподавателей, исполняющих более
сложные и значимые для государства и общества функции.
Наделение сотрудников административных структур правами на планирование, управление и оценку научной и образовательной
деятельности преподавателей, контроль над

1

В случае отсутствия перспективы профессионального
роста у педагога наступает профессиональная стагнация,
застой, когда при достаточно высоком уровне
компетентности теряется интерес к профессиональной
деятельности.

52

Регион и мир, 2019, № 7
проведением занятий, дает им большие возможности для субъективного подхода при
определении мест, занятых кафедрами по
различным направлениям деятельности вуза,
выполнения преподавателями нагрузки. И от
этого зависит уровень оплаты труда преподавателей. При этом параметры их оценки в
значительной мере схоластичны2. Не зная истинного положения дел на кафедрах, не умея
определять реального уровня научности публикаций, качества проведения знаний, умений
и навыков преподавателя, его отношения к работе, они оценивают деятельность по формальным основаниям. Например, публикационную
деятельность оценивают только по количеству
публикаций, совершенно не учитывая их качество.
Реальную и объективную оценку деятельности преподавателей могутдать только заведующие кафедрами. Но их роль в современном
вузе сведена к минимуму. Вместо того, чтобы
быть основной структурой вуза, кафедра превращена в исполнительную структуру, не
наделенную правами на академические права и
свободы, присущие всем кафедрам в вузах
мира. В условиях административного диктата
у преподавателей наступает когнитивный диссонанс3, снижающий их желание работать.
Необходимо изменить систему взаимоотношений между субъектами образовательного
процесса, восстановив доминирующую роль
преподавательского состава, установив, что
основой функцией различных департаментов,
управлений, служб, комиссий должно стать
обеспечение образовательного процесса, оказание кафедрам, в организации и проведении
учебной, научной и воспитательной работы.
Первична ли роль в «развитии» численности администрации самих вузов? Отнюдь.
Возьмем в качестве примера созданную вертикальную систему «Центров профессионального роста и сопровождения карьеры». На протяжении всего срока существования структура
не трудоустроила ни одного выпускникаюриста. В стране существует дефицит кадров,
но нет дефицита рабочих мест. Но эта бесполезная «вертикаль власти» создана и требует
составления планов, проведения мероприятий,
отчетов о работе кафедр по трудоустройству,
связям с выпускниками и прочим несуразностям. Осознавая свою практическую ненадоб-

ность и функциональную избыточность, она
вынуждена имитировать видимость бурной
работы, о «результатах» которой представляет
сведения в Росстат.
В советской модели образования, когда все
обучались в соответствии с государственным
планом, выпускники направлялись в государственные структуры, а те были обязаны
представлять отзывы о выпускниках, наличие
такой структуры и отчетов может быть были
обоснованы. На основе этих статистических
данных устанавливался план подготовки
специалистов народного хозяйства.
В настоящее время около 90% юристов
обучаются по договору и по окончании вуза
убывают в неизвестном направлении, в т.ч. и
за пределы региона и государства. Кафедра не
может аккумулировать требуемые данные и
зачастую представляет выдуманные данные
статистического отчета, которые и становятся
основой для дальнейшего планирования в
сфере подготовки кадров. Вывод один, необходимо сократить всю эту структурно интегрированную вертикаль, начиная с министерства.
2. Одним из направлений реформирования
правового положения субъектов образовательного процесса должно стать радикальное сокращение учетно-отчетной и планирующей
документации. Почему она представляется отдельно и по итогам астрономического и
учебного года? Неужели нельзя спланировать,
что бы при необходимости, все административные структуры могли получить все необходимые данные в любой период из электронной
базы данных, которую кафедры представляют
один раз в год, по окончании учебного процесса!
Кафедры должны представлять один отчет,
в котором будут указаны все необходимые
данные как по науке, учебному процессу, так и
по всем остальным параметрам деятельности.
Необходимо установить запрет на требование
представления повторной или дополнительной
информации в другие сроки. Массив отчетности представляемой в министерство должен
быть сокращен до минимального и необходимого, вузам должны быть предоставлены максимальные академические права и свободы.
Это обусловит объективный процесс сокращения штата министерства. Вопрос о функциях и
задачах агентства по аккредитации выходит за
пределы данного исследования, но его необходимость, определение форм и методов деятельности не вызывают сомнений у профессорско-преподавательского состава. Понимают
ли органы власти необходимость перехода к
установлению баланса между преподавателя-

2

Схоластичность – оторванность от реальной жизни и
опыта.
3
Под когнитивным диссонансом понимают состояние
психического дискомфорта, которое вызывается столкновением конфликтующих идей внутри человека.
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убывает, в т.ч. и за пределы государства.
Кафедра не может аккумулировать требуемые
данные и зачастую (как это действует всегда
при административном методе руководства)
подает выдуманные, выгодные вузу данные
статистического отчета, которые становятся?!
основой для государственного планирования в
сфере подготовки кадров. Вывод один все эти
структуры, начиная с министерства необходимо сократить и прекратить эту «фейковую»
деятельность Росстата. Как тут не вспомнить о
«советской статистике», которая стояла выше
лжи и абсолютной лжи.
Вопрос, понимают ли это в министерстве,
остается открытым, но не будем забывать о
субъективном протекционистском кадровом
интересе чиновников.
4. Необходимо сократить учебную нагрузку преподавателей-юристов [5]. О каком качестве проведения занятий можно говорить,
при нагрузке 900 часов. По учебному плану на
изучение курса многих отраслей права отводится всего 3 крдт (108) часов, из которых
аудиторных – 54? Для выполнения нагрузки
преподаватель должен читать курс по (900:54)
16 дисциплинам!? Кроме того, 900 часов в год,
это более 4 часов занятий ежедневно, включая
субботу (900:36 недель). О какой науке можно
думать при такой нагрузке.
Юриспруденция это не физика или математика и специалист по уголовному праву не
может читать курс по гражданскому, а криминалист по конституционному праву. Следовательно, многие отрасли права преподаются, а,
следовательно, и изучаются формально. Выход
один –максимальное время должно отводиться
на изучение курса дисциплин по профилю
(специализации), сократив до минимума время
на «прослушивание курса лекций» по остальным отраслям права. Именно по этим небольшим по объему курсам юридических дисциплин и должны проводить занятия специалисты
– практические работники.
5. Требует пересмотра установленная система требований о «публикационной активности». Юристам публиковаться в реальных изданиях Scopus или WebofSaience сложно, т.к.
российская правовая философия по отдельным
положениям отличается от норм международного права. Интернет пестрит предложениями
российских изданий, опубликовать любую
статью за 40-60 тысяч рублей!? Где же здесь
наука? Это просто осуществление коммерческой деятельности, установленной в административном порядке.
Решение проблемы организации научной
деятельности юристов есть. Необходимо отка-

ми и администрацией, остается открытым, но
не будем забывать о наличии субъективного
интереса чиновников, имеющих субъективный
(личный и корпоративный) интерес.
3. Необходимо максимально упростить
порядок предоставления отчета преподавателя
о выполнении, так называемого, «эффективного контракта». Учитывая, что современное
образование предусматривает возможность
получать образование в различных видах и
формах, что многие обучаемые, получающие
образование по заочной, очно-заочной, сокращенной формам обучения, сдают сессию в
различное время, преподаватели должны вести
целую бухгалтерию, которая должна учитываться в течении нескольких лет.
Если преподаватель не пропускал занятий,
то его вины в том, что кто-то из обучаемых не
пришел на экзамен, зачет и т.д. нет и необходимо считать, нагрузку выполненной полностью. Во-первых, этот студент уже заплатил
вузу за свое обучение, а во-вторых, преподаватель обязан принять у этот экзамен в любое
время, и эта работа в его нагрузке не будет
учтена и отражена. При этом не учитывается
нагрузка, выполняемая при повторном приеме
зачетов и экзаменов у тех обучаемых, которые
не сдали её с первого или второго раза!
Первична ли роль в увеличении численности администраций непосредственно вузов?
Отнюдь. Возьмем в качестве примера созданные по приказу министерства центры профессионального роста и сопровождения карьеры.
На протяжении всего периода своей деятельности, они не трудоустроили ни одного юриста. В настоящее время есть дефицит кадров, но
нет дефицита работы. Однако эта бесполезная
структура создана в министерстве и тысячах
вузов и «специалисты» требуют составления
планов, проведения мероприятий, отчетов о
работе кафедр по трудоустройству, связям с
выпускниками и прочим несуразностям. Осознавая свою практическую ненадобность и
функциональную избыточность, эта структура
вынуждена имитировать видимость бурной
работы.
При советской модели образования, когда
все обучались в соответствии с государственным планом, выпускники направлялись в
государственные организации, которые были
обязаны представлять отзывы о выпускниках,
наличие таких структур и отчетов были обоснованы. На основе этих статистических данных устанавливался план подготовки специалистов народного хозяйства. В настоящее
время около 90% обучающихся юристов обучается по договору и по окончании вуза
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заться от подготовки курсовых работ по
определенным дисциплинам, установив требование о написании одной научно-исследовательской работы в год или семестр, в соответствии с избранным профилем обучения.
Обучаемому должно быть предоставлено
право выбора темы и научного руководителя.
Защита результатов исследования должна проводиться публично, а результатом – реальные
законопроекты, предложения по изменению
структуры органов власти, порядка формирования, функций и другие законопредложения.
6. Сформированная система определения
оценки учебной, научной методической деятеля преподавателей, в которой приоритет
оценки
делегирован
административным
структурам, формальна и не объективна. Только научный руководитель – заведующий кафедрой знает и может дать объективную оценку уровню знаний, методике и качеству проведения занятий, научности публикаций и
другим показателям работы преподавателей
кафедры. Почему у него изъята эта функция
понятно, но такое положение создает основу
для необъективной оценки вклада, вносимого
сотрудниками вуза.
7. Заведующим выпускающими кафедрами
приходится решать еще несколько трудно
решаемых задач, которые решить на уровне
вуза не возможно. Таким является требование,
в соответствии с которым кандидатуру председателя ГЭК утверждают в министерстве.
Человек может заболеть, уволится, выехать и у
заведующего кафедры начинаются проблемы.
Эту функцию необходимо делегировать ректору вуза. Что заложено в основу этого нелепого требования: советская идеология, боязнь
допустить на должность человека, нелояльного
власти, непонятно?
Зачем членам ГЭК, практическим работникам, согласным заключить договор о безвозмездной работе, о необходимо предоставлять
СПС, ИНН, справки о состоянии здоровья и об
отсутствии судимости?! Как правило, это лица,
имеющие особый статус и допуски – прокуроры, судьи, работники муниципальных и региональных администраций, которые приходят
в вуз один день в году на несколько часов. Эти
чрезмерные требования вызывают у них обоснованное недовольство и нежелание работать в
составе ГЭК.
8. Необходимо изменить требование о 60%
«остепененности» кафедр. В его основу заложен эффект бифуркации4 мышления идеологов

от образования, которые стараются внедрить
одновременно и европейский метод предоставления академических свобод вузов, формирования в них научно-образовательных центров, сохранив одновременно советскую модель, административно-командную систему
управления. Не всегда кандидат наук, является
высококлассным преподавателем, даже если
он защитил диссертацию по данной отрасли
права. Но при установлении «остепененности»
не учитывается даже кандидатом каких наук
является преподаватель, не говоря уже о данных, приводимых «Диссернетом»! В результате, вузы любой ценой вынуждены выполнять
это требование. И преподаватели, имеющие
ученые степени начинают работать одновременно в нескольких вузах, что сказывается на
качестве преподавания. У них не остается
свободного времени не только повышение
уровня своих знаний (а российские законы
изменяются перманентно), но даже на подготовку к проведению занятий.
Какова в современный период стоимость
защиты (моральная и финансовая) знают все
заинтересованные лица. Поэтому многие молодые талантливые преподаватели просто не
заинтересованы в защите результатов своих
исследований, но они гораздо более необходимы на кафедре, для качественного проведения занятий, чем кандидат юридических наук,
имеющие возможность защититься, а потом
работающие в нескольких вузах.
Решение этой дилеммы простое. Необходимо установить требование не к проценту
«остепеннености» кафедр, а об укомплектовании преподавателями, имеющими ученое звание – доцент, старший преподаватель. При
этом, правом на присвоение звания должны
быть наделены ученые советы аккредитованных вузов. В них лучше ВАКа знают «кто есть
кто»! Учитывая количество публикаций, качество проведения занятий уровень знаний
обучаемых, трудовую дисциплину, научную и
учебно-методическую деятельность кандидата,
вузы способны объективно присвоить ученое
звание. Заведующими кафедрами, смогут проводить более объективную кадровую политику, направленную на повышение качества
проводимых занятий, сохранение преподавателей, знающих предмет и добросовестно относящихся к профессиональным обязанностям. В настоящее время они вынуждены мириться с нахождением в штате сотрудников,
обозначения всевозможных качественных перестроек
различных объектов при изменении параметров, от
которых они зависят.

4

Бифуркация – термин происходит от лат. bifurcus «раздвоенный» и употребляется в широком смысле для
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работу в зависимости от специализации. Они
должны иметь право на выбор темы и научного руководителя. Защита работ должна проводиться публично на факультетских или
институтских конференциях, на которые необходимо выделять время часов обучения.
Результатами научных исследований должны
стать проекты по изменению действующих
или принятию новых законов, изменению
структуры и функций органов власти и другие
юридические новации, направленные на совершенствование правового регулирования общественных отношений.
11. Решение вопроса о повышении стимула
обучаемых к получению знаний, их ответственности в условиях договорного образования
остается одним из важнейших для повышения
качества российского образования. Многие
государства мира, давно перешли к бесплатному образованию, но при этом значительно
повысив требования к знаниям обучаемых.
Россия должна пойти по такому же пути.
Необходимо увеличить расходы бюджета на
образование и увеличить срок обучения юристов минимум до 5 лет.
Для того, чтобы оптимизировать систему
образования, необходимо сократить филиалы
центральных вузов в городах России, в которых есть государственные вузы, обучающие по
данному направлению, специальности, а так
же ведомственные юридические или экономические вузы. При необходимости открытия
новых направлений, их целесообразно открывать в существующих университетах. Например, в Хабаровске действует около десятка
вузов, которые готовят юристов, в числе которых кроме Тихоокеанского государственного
университета, Университета экономики и права, Дальневосточного юридического института
МВД РФ, действует несколько филиалов московских вузов. Это негативно сказывается не
только на отношении студентов к учебе, их
возможности поступать в вуз с более низким
уровнем требовательности к качеству обучения, но и отношении к работе преподавателей,
которые, начинают работать в нескольких
вузах.
Необходимость радикального реформирования правовых основ российского образования представляется достаточно обоснованной. Для того, чтобы не совершить ошибок и
просчетов в столь масштабной работе, необходимо проведение глубоких и детальных научных исследований, которые должны проводить
вузы. Результаты тематических исследований
необходимо широко и гласно обсуждаться
научно-педагогической общественностью на

приходящих на кафедру «в свободное» от
занятий в других вузах время.
9. Требование о привлечении к проведению занятий практических специалистов это
еще одно из необеспеченных требований
ФГОС. Никто из руководителей не соглашается на работу своих подчиненных в качестве
преподавателя, так как у них хватает своих
проблем. Да и сами работники не горят желанием работать за небольшую сумму в вузах,
учитывая
необходимость
предоставления
огромного количества справок и отчетов,
данных о дополнительном заработке.
10. Во всех экономически развитых государствах, вузы стали одними из основных
центров научной деятельности. Российское
высшее образование, несмотря на устанавливаемые требования, значительно отстает от
уровня развития вузовской науки в этих странах. Власть должна определить, какой институт должен стать базисом научного развития,
вузы или академия наук (такой структур в
других государствах нет). Если вузы планируется сделать научно-образовательными
центрами, значить академию необходимо постепенно сокращать и вливать академиков в их
структуру. Если оставить академию, как центр
науки, то вузы должны осуществлять, в
основном, образовательную функцию. Но
насыщать одновременно академию и вузы
дорогостоящим современным оборудованием
ни одно государство не в состоянии, а без этого говорить о развитии науки бессмысленно.
Юридическая наука и практика могут без
увеличения финансирования внести значительный вклад в развитие теории и практики российского права. Для этого необходимо отказаться от некоторых форматов, установленных
в федеральном стандарте. Действующая система позволяет готовить юриста, знающего
немного обо всех отраслях права, но не
являющегося специалистом ни в одной из сфер
деятельности общества и государства.
В современном мире, объем нормативных
правовых актов постоянно увеличивается, а
время на их освоение остается const. Выход
один – переход к дифференцированным или
индивидуальным программам, при которых
обучаемые с 1 курса будут глубоко и всесторонне изучать те отрасли права, дисциплины,
которые будут необходимы в прогнозируемой
профессиональной деятельности. Курс остальных дисциплин должен быть максимально
сокращен до уровня «Прослушал курс лекций».
Вместо курсовой работы, обучаемые должны выполнять научно-исследовательскую
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отношений, они будут приводить к негативным последствиям.

проводимых научно-практических конференциях.
Участниками конференций должны стать
те, кто выполняет основную функцию, кто
является «средним классом» в образовании и
на ком лежат основные обязанности по организации учебного процесса – заведующие
кафедрами. Именно они должны принимать
участие в разработке законодательства, регулирующего образовательные отношения. Это
позволит не допустить закрепления в праве
воли «низов» или воли «верхов» [6], каждая из
которых по-своему отрицательна для государства и общества. Именно заведующих кафедрами – научных руководителей, необходимо наделить достаточными правами и полномочиями. Именно к ним должны предъявляться высокие требования по профессиональной
подготовке. Функциями администрации, должно стать обеспечение деятельности кафедр.
Пока все «реформы» в системе образования будут планироваться и проводится сотрудниками административных образовательных структур, без учета интересов, мнений и
желаний
профессорско-преподавательского
состава, основных субъектов образовательных
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Резюме: Макроэкономическая стабильность является одной из ключевых условий долгосрочного
экономического роста. В связи с этим, для оценки экономической ситуации, а также для разработки и
реализации соответствующей макроэкономической политики необходимо сначала проанализировать и оценить
макроэкономическую стабильность. В статье анализируются основные показатели, характеризующие
макроэкономическую стабильность, и их тенденции за последние годы. Используя индекс макроэкономической
стабильности, была оценена макроэкономическая стабильность Республики Армения, а также определены
ключевые факторы, влияющие на стабильность в РА. Согласно результатам, макроэкономическая стабильность
в Армении улучшилась за последние два года, в основном благодаря восстановлению инфляции, снижению
волатильности процентных ставок, а также снижению дефициту бюджета и государственного долга. В то же
время рост дефицита счета текущих операций оказал негативное влияние на макроэкономическую
стабильность.
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Abstract: Macroeconomic stability is one of the key preconditions for long-term economic growth. Therefore, in order
to assess the economic situation and develop and implement appropriate macroeconomic policy, macroeconomic
stability must first be analyzed and evaluated. The article outlines the key indicators characterizing macroeconomic
stability and analyzes their trends in recent years. Macroeconomic stability of the Republic of Armenia was assessed
using the macroeconomic stability index, as well as key factors affecting stability were identified. According to the
results, macroeconomic stability in Armenia has improved over the last two years, mainly due to the recovery of
inflation, lower interest rate volatility, as well as budget deficit and government debt. At the same time, the current
account deficit growth has had a negative impact on macroeconomic stability.
Key words: macroeconomic stability, stability index, inflation, public debt, real interest rate, exchange rate, current
account.

Մակրոտնտեսական կայունության և կայուն, անընդհատ տնտեսական աճի ապահովումը ցանկացած պետության տնտեսական
քաղաքականության կարևոր նպատակներից
է, քանի որ դրանց փոխկապակցված ու փոխպայմանավորված առկայությունն է, որ թույլ է
տալիս իրացնել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման պոտենցիալ հնարավորությունները: Մակրոտնտեսական կայունությունը երկրի տնտեսական առավելություններից է, տնտեսության ֆինանսական ու
իրական հատվածների փոխկապված, զուգակցված զարգացման, ֆինանսական կայունության,
տնտեսական
անվտանգության
ապահովման, սոցիալական ոլորտի զարգացման պայմանը: Ներդրողների համար՝ մակրոտնտեսական կայունությունը արդյունավետ
բիզնեսի երաշխիքներից է, իսկ բնակչության
համար՝ բարեկեցության աճի պայման:
Շուկայական տնտեսությունն իր բնույթով
փոփոխուն է՝ դինամիկ, հետևաբար՝ անկայուն: Այդ անկայունությունը կարող է սպառնալի չափերի հասնել ներքին և արտաքին
շոկերի ազդեցությամբ: Մակրոտնտեսական
կայունությունն արտաքին և ներքին անբարենպաստ շոկերի ազդեցության պայմաններում
ազգային տնտեսության զարգացման պարամետրերի կայունությունը և զարգացման համամասնությունների հաշվեկշռվածությունը
պահպանելն է: Մակրոտնտեսական կայունության անհրաժեշտութունը շեշտելու նպատակով գերմանացի հայտնի պետական գործիչ
Կարլ Շիլլերը մի առիթով նշել է, որ կայունությունն ամեն ինչ չէ, բայց առանց կայունության՝ ամեն ինչ դառնում է ոչինչ1:
Մակրոտնտեսական անկայունությունը,
բնութագրվելով գործազրկությամբ, ինֆլյա-

ցիայով, տնտեսական ակտիվության անկմամբ, մակրոտնտեսական միջավայրն ավելի
քիչ կանխատեսելի է դարձնում, ինչը դժվարացնում է ռեսուրսների տեղաբաշխման, ներդրումների և աճի վերաբերյալ որոշումների
կայացումը2:
Մակրոտնտեսական կայունության ապահովման գիտատեսական հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են Ֆ. Քենեն, Ա. Սմիթը,
Դ. Ռիկարդոն, Դ. Հյումը, Ջ. Կլարկը, Ա. Մարշալը, Ի. Ֆիշերը, Վ. Պարետոն, Լ. Վալրասը, Ա.
Պիգուն, այլք:
Մակրոտնտեսական կայունության տեսության
«հեղափոխական»
զարգացումը
կապվում է Ջ. Մ. Քեյնսի անվան հետ: Հետագայում մակրոտնտեսական կայունության
էության և ապահովման տեսա-գործնական
հիմնադրույթները իրենց հետագա զարգացումը ստացան Դ. Հիքսի, Ջ. Ռոբինսոնի, Գ.
Մենքյուի, Օ. Բլանշարի, Դ. Ռոմերի, Լ. Ի.
Աբալկինի, Ա.Գ. Գրյազնովայի, Դ. Վ. Զենկինի,
Մ. Օ. Լիխաչևի, Ռ. Ա. Յուսուֆովի, հայ տնտեսագետներ` Յու. Սուվարյանի, Գ. Վարդանյանի, Ա. Մարկոսյանի, Էդ. Սանդոյանի, Ն.
Նիազյանի և այլոց աշխատություններում:
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ),
անչափ կարևորելով մակրոտնտեսական կայունության դերը, տնտեսական քաղաքականություն մշակողներին հորդորում է տնտեսական բարեփոխումների միջոցով բարձրացնել աճի տեմպերը և ապահովել ավելի ամուր
մակրոտնտեսական կայունություն, որը հնարավորություն կտա տնտեսական անկման

2

Fidanoski F., Lazarov D.,Simeonovski K., Sergi B., “Where
macroeconomic and financial instability meets economic
growth in Macedonia?”, 2017,
http://eprints.ugd.edu.mk/18014/1/Bank%20of%20England_con
ference%20paper.pdf

1

https://www.cato.org/publications/commentary/greatdestabilizer
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ժամանակ մանևրել տնտեսական քաղաքականության ընտրության հարցում3:
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի
(WEF) «Համաշխարհային մրցունակություն»
զեկույցում մակրոտնտեսական կայունությունը ներկայացվում է որպես ազգային տնտեսության մի իրավիճակ, երբ արտաքին շոկերի
հանդեպ խոցելիությունը հասցված է նվազագույնի, որն իր հերթին մեծացնում է կայուն
և երկարաժամկետ տնտեսական աճի հեռանկարները4:
Մասնագիտական գրականության մեջ և
գիտական հանրույթի կողմից մակրոտնտեսական կայունության էության մեկնաբանումների քննական վերլուծությունը թույլ է տալիս
առանձնացնել հետևյալ մոտեցումները.
1. «մակրոտնտեսական կայունությունը» տնտեսության այնպիսի վիճակն է, որն
ապահովում է կայուն տնտեսական աճի հնարավորությունը` արտաքին և ներքին, անգամ
նշանակալի, շոկերի պայմաններում, երբ
պահպանվում են տնտեսության հիմնական
հատկանիշները (բնութագրերը) և պարամետրերը ցանկացած իրավիճակում,
2. «մակրոտնտեսական կայունությունը» դինամիկ գործընթաց է, ուղղված տնտեսական աճի և զարգացման համար բավարար
պայմանների ապահովմանը,
3. «մակրոտնտեսական կայունությունմակրոտնտեսական անկայունություն» փոխկապված
հասկացությունները
ազգային
տնտեսության բնութագրերն են, առանցքային
հատկանիշները,
4. «մակրոտնտեսական կայունությունը»
երբեմն նույնացվում է «մակրոտնտեսական
հավասարակշռության» հետ: Կարծում ենք, որ
այս մոտեցումը նեղացնում է «մակրոտնտեսական կայունության» տնտեսագիտական
բովանդակությունը: Հավասարակշռությունը
հիմնականում կարելի է ձեռք բերել կարճաժամկետում, երկարաժամկետ հավասարակշռությունն ավելի շատ տեսական դրույթ է,
հետևաբար մակրոտնտեսական կայունութ-

յունը կարող է լինել նաև առանց երկարաժամկետ մակրոտնտեսական հավասարակշռության:
5. մակրոտնտեսական կայունությունը
ձեռք է բերվում «մակրոտնտեսական կայունացմամբ»՝ ռազմավարական մի գործընթաց,
որը բերում է մակրոտնտեսական կայունությանը՝ տնտեսական տատանումների մեղմմամբ և մակրոտնտեսական անհաշվեկշռվածության հաղթահարմամբ:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրվում է հստակ սահմանված ցուցանիշների համակարգով: Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշները ներկայացված են Մաաստրիխտի և ԵԱՏՄ պայմանագրերում, ինչպես նաև Համաշխարհային
մրցունակության ինդեքսի մակրոտնտեսական կայունություն հիմնասյունում՝ որպես
մակրոտնտեսական միջավայրը բնութագրող
ցուցանիշներ:
Եվրոպական Միության հիմնադիր փաստաթուղթ հանդիսացող «Մաաստրիխտի»
պայմանագրում հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում անդամ երկրների սոցիալտնտեսական կայունությանը։ Այս պայմանագրով սահմանվել են մակրոտնտեսական
կայունության՝ կոնվերգենցիայի Մաաստրիխտյան չափանիշները5, որոնք բավարարելու դեպքում միայն Եվրամիության անդամ
երկրները կարող են դառնալ եվրոգոտու անդամ և ընդունել եվրոն՝ որպես ազգային արժույթ:
 Ցածր և կայուն գնաճ (սպառողական
գների ինդեքս, տասներկուամսյա միջին): Այն
չպետք է գերազանցի ուղենշային ցուցանիշը,
որը հաշվարկվում է որպես անդամ պետություններից երեք ամենացածր գնաճ մակարդակ ունեցող երկրների ՍԳԻ-ների պարզ
միջին` գումարած 1.5 տոկոսային կետ: Սակայն, ԵՄ անդամ այն պետությունները, որոնց
ՍԳԻ ցուցանիշը զգալիորեն ավելի ցածր է,
քան Եվրոգոտու6 երկրների միջինը, չեն կա-

5

Treaty on European Union – Final Act, 1992, The Euro:
explanatory notes by Directoriate General II – Economic and
Financial Affairs, Euro Papers, Number 17, February 1998.
6
Եվրոգոտու մեջ են մտնում 19 երկրներ՝ Ավստրիան,
Բելգիան, Կիպրոսը, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Իռլանդիան, Իտալիան, Լատվիան, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը, Մալթան,

3

”Stability, Growth, and Prosperity: The Global Economy and
the IMF”, Speech by Anne O. Krueger First Deputy Managing
Director, IMF Conference De Montreal, Canada June 7, 2006,
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp060
706
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րող ներառվել 3 ամենացածր գնաճ ունեցող
երկրների շարքում:
 Ցածր երկարաժամկետ տոկոսադրույք,
որն անհրաժեշտ է կայուն գնաճային սպասումներ ձևավորելու համար: Մաաստրիխտի
չափորոշիչները սահմանափակում են երկարաժամկետ տոկոսադրույքները մինչև 9%:
Նույնիսկ, եթե ներկա գնաճը ցածր մակարդակում է, երկարաժամկետ բարձր տոկոսադրույքը վկայում է ապագա բարձր գնաճային
ռիսկի մասին:
 Պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության ցածր մակարդակ: Որքան ցածր է այս ցուցանիշը,
այնքան ճկուն է գործում կառավարությունը
և այնքան մեծ հնարավորություններ է ունենում հարկային եկամուտներն ուղղելու ազգային տնտեսության ընթացիկ և հեռանկարային խնդիրների լուծմանը՝ մեծ արտաքին
պարտքը սպասարկելու փոխարեն: Բացի այդ,
պարտքի ցածր մակարդակը թույլ է տալիս
ավելի ճկուն հակաճգնաժամային ֆիսկալ և
ակկոմոդացիոն քաղաքականություն իրականացնել, մեղմել ճգնաժամերի ազդեցությունը և
դիմակայել սպասվող ճգնաժամերին: Ըստ
Մաաստրիխտի չափանիշների պարտք/ՀՆԱ
հարաբերակցությունը չպետք է գերազանցի
60% շեմը:
 Պետական բյուջեի փոքր պակասուրդ,
որը կանխում է պետական պարտքի արագ
աճը: Ըստ Մաաստրիխտի չափանիշների այն
պետք է լինի ոչ ավելի քան ՀՆԱ-ի 3%-ը:
 Փոխարժեքի կայունություն, ինչը թույլ
է տալիս ներմուծողներին և արտահանողներին մշակել երկարաժամկետ ռազմավարություն և կրճատում է ներդրողների՝ փոխարժեքի
հետ կապված ռիսկերը: Մաաստրիխտյան
չափանիշներով փոխարժեքի տատանումները
չպետք է գերազանցեն 2.5%-ը:
2014թ. մայիսի 29-ի «Եվրասիական տնտեսական միության» մասին պայմանագրի 63-րդ
հոդվածով մակրոտնտեսական կայունության
չափանիշներ են սահմանվում նաև ԵԱՏՄ
անդամ երկրների համար: Այդ չափանիշներն
են՝ պետական կառավարման հատվածի
պարտքը չի գերազանցում համախառն ներքին արդյունքի 50 տոկոսը, պետական կառավարման հատվածի համախմբված բյուջեի

տարեկան պակասուրդը չի գերազանցում
համախառն ներքին արդյունքի 3 տոկոսը,
գնաճի մակարդակը (սպառողական գների
ինդեքսը)
տարեկան
արտահայտությամբ
(դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի
նկատմամբ, տոկոսներով) 5 տոկոսային կետից ավելի չափով չի գերազանցում գնաճի
մակարդակը ԵԱՏՄ այն անդամ պետությունում, որտեղ այդ ցուցանիշն ունի ամենափոքր
արժեքը։
Ըստ Համաշխարհային մրցունակության
2017-2018թ. զեկույցի ՀՀ-ն 137 երկրների մեջ
զբաղեցնում է 73-րդ տեղը` 4,19 միավորով
(առավելագույն 7-ից)7: Ըստ այդ զեկույցի երրորդ հիմնասյուն հանդիսացող մակրոտնտեսական միջավայրի ինդեքսով ՀՀ-ը զբաղեցնում է 101-րդ հորիզոնականը: Իսկ մակրոտնտեսական միջավայրի ենթաինդեքսներից
ՀՀ-ն համեմատաբար լավ արդյունք է գրանցել
պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության
ցուցանիշով` զբաղեցնելով 72-րդ տեղը` 137
երկրներից: Համաշխարհային մրցունակության 2018 զեկույցում մակրոտնտեսական միջավայրը բնութագրող երկու ցուցանիշ է դիտարկվում` ինֆլյացիայի տարեկան տոկոսային փոփոխությունը և պարտքի դինամիկան8:
Ըստ նշված զեկույցի ՀՀ-ն 140 երկրների մեջ
զբաղեցնում է 70-րդ հորիզոնականը:
ՀՀ մակրոտնտեսական կայունությունը
բնութագրելու համար ընտրվել են հետևյալ
ցուցանիշները.
 գնաճի տեմպը (12 ամսյա գնաճը)
 փոխարժեքի տատանումները
 պետական պարտք/ՀՆԱ
 պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ
 ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքը
 գործազրկության մակարդակը
 բնակչության սպառման անհավասարությունը (Պալմայի համաթիվ)
 ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ
Մակրոտնտեսական իրավիճակի վերլուծությունը անհրաժեշտ է սկսել իրական ՀՆԱի աճի վերլուծությունից: 2001-2008թթ. իրա7

The WEF, The Global Competitiveness Report 2017–2018,
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2017-2018
8
The WEF, The Global Competitiveness Report 2018,
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/competitiveness-rankings/
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կան ՀՆԱ միջին տարեկան աճը կազմել է
12.1%, սակայն արձանագրված երկնիշ աճը
ներառական չի եղել և հիմնականում պայմանավորված է եղել շինարարության, ստացված
տրանսֆերտների և ծառայությունների աճով,
իսկ տնտեսության իրական հատվածի կարևորագույն ոլորտների` գյուղատնտեսության
և արդյունաբերության, բաժինները ՀՆԱ-ում
շարունակաբար նվազել են:
2010-2016թթ. տնտեսական աճը միջինում
կազմել է մոտ 3.5%, այն ուղեկցվել է շինարարության բաժնի կրճատմամբ և ծառայությունների բաժնի մեծացմամբ:
2017թ.-ին գրանցվել է հետճգնաժամային
ժամանակահատվածի ամենաբարձր տնտեսական աճը՝ կազմելով 7.5%, որը մեծամասամբ պայմանավորված էր ծառայությունների
աճով (նպաստումը՝ 5.1 տոկոսային կետ):
2018թ.-ին տնտեսական աճի տեմպը դանդաղել է, սակայն վերջին տարիների համեմատ
գրանցվել է բարձր՝ 5.2% տնտեսական աճ,
որին նույնպես ամենամեծ նպաստումն ունեցել է ծառայությունների ոլորտը` 5.4 տոկոսային կետով:
2008-2018թթ. ՀՀ-ում 12-ամսյա գնաճի
ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է
2010թ.`9.4%: 2015-2016թթ. դիտվել է դեֆլյացիա, 2017թ.-ին գնաճը որոշակիորեն կայունացել է:
2017թ.-ին ՀՀ կառավարությունը մշակել և
2018թ.-ին ընդունել է հարկաբյուջետային նոր
կանոններ, որոնց տրամաբանությունը բավականին տարբերվում է նախկին կանոններից:
Դրանց հիմքում ընկած է ֆիսկալ քաղաքականության ոսկե կանոնները, ըստ որոնց պետական կապիտալ ծախսերը պետք է ավելի մեծ
լինեն քան պետական բյուջեի պակասուրդը,
ինչը թույլ կտա մեծացնել ՀՆԱ-ի ներուժը և
իրական տնտեսական աճի շնորհիվ նվազեցնել պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը: Բացի
այդ, նոր կանոններով, եթե կառավարության
պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 50%-ը, ապա
ընթացիկ ծախսերի աճը չի կարող լինել ավելի
արագ, քան վերջին 7 տարիների ՀՆԱ-ի միջին
անվանական աճը9: Վերջինս ապահովում է

պետական ծախսեր՝ տնտեսական պարբերաշրջանները հարթեցնելու գործառույթը, քանի
որ ծախսերի աճը կապվում է մեկ տնտեսական պարբերաշրջանի՝ յոթ տարվա միջին
աճին:
2018թ.-ին պետական բյուջեի պակասուրդը զգալի նվազել է ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ նախորդ տարվա 4.8 տոկոսից դառնալով 1.8
տոկոս: Սակայն, դա դեռևս կապված չէ նոր
հարկաբյուջետային կանոնների ընդունմամբ,
այլ պայմանավորված է պետական ծախսերի
(հիմնականում կապիտալ ծախսերի) թերակատարմամբ: Արդյունքում, կառավարության
պարտքը/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, վերջին
տարիների աճից հետո 2018թ.-ին նվազել է 2.4
տոկոսային կետով՝ կազմելով 51.3%:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշներից է նաև փոխարժեքի
կայունությունը: Հայաստանի տնտեսությունը
լինելով փոքր և բաց, չի կարող անմասն մնալ
կապիտալի շարժի հետ կապված արտարժութային ճնշումներից: Փոխարժեքի կայունությունն ազդում է ընթացիկ հաշվի մնացորդի
վրա, իսկ վերջինիս և ՀՆԱ հարաբերակցությունը տնտեսության արտաքին կայունությունը բնութագրող ցուցանիշներից է: Ընթացիկ
հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ ցուցանիշը 2008-2018թթ.
նվազման միտում ունի, ինչը պայմանավորված է ինչպես ընթացիկ հաշվի պակասուրդի
կրճատմամբ, այնպես էլ ՀՆԱ աճով: Իսկ ընթացիկ հաշվի պակասուրդի բարելավման
միտումն ավելի շատ կարելի է պայմանավորել ներմուծման կշռի կրճատմամբ, այլ ոչ թե
արտահանման աճով: Ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ ցուցանիշը 2008-2017թթ. նվազման
միտում ունի, ինչը պայմանավորված է ինչպես ընթացիկ հաշվի պակասուրդի կրճատմամբ, այնպես էլ ՀՆԱ աճով: Իսկ ընթացիկ
հաշվի պակասուրդի բարելավման միտումն
ավելի շատ կարելի է պայմանավորել ներմուծման կշռի կրճատմամբ,այլ ոչ թե արտահանման աճով:

9

«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» և «Պետական
պարտքի մասին» ՀՀ օրենքներ,
ՀՀ կառավարության՝ 2018թ.-ի օգոստոսի 23 N 942-Ն
որոշում
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Գծապատկեր 1. ՀՆԱ արտադրության կառուցվածքը ըստ հիմնական ճյուղերի (%), 2008-2018թթ.
(ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 2013-2018 և ՀՀ ՎԿ վիճակագրական տվյալների բազա,
հաշվարկները կատարվել են մեր կողմից)

Գծապատկեր 2. ՀՀ ՀՆԱ հավելաճին ՀՆԱ արտադրության հիմնական ճյուղերի նպաստումները,
(%), 2008-2018թթ. (ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 2013-2018 և ՀՀ ՎԿ վիճակագրական
տվյալների բազա, հաշվարկները կատարվել են մեր կողմից)
10
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12ամսյա գնաճ

Գծապատկեր 3. Տասներկումասյա միջին գնաճը ՀՀ-ում, (%), 2008-2018թթ.
(ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 2013-2018 և ՀՀ ՎԿ, Վիճակագրական տվյալների բազա)
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Պետական բ յուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ, %

Գծապատկեր 4. ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի (մլրդ դրամ, ձախ առանցք) և բյուջեի
պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցության (%, աջ առանցք) շարժընթացը 2008-2018թթ.
(ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, վիճակագրություն, http://www.minfin.am/hy/page/_hy_chart_/)

Գծապատկեր 5. ՀՀ կառավարության պարտքի և պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան
2008-2018թթ. (ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, 2000-2018թթ. պետական պարտքի վերաբերյալ ամփոփ
տվյալների դինամիկա, http://www.minfin.am/hy/page/petakan_partqi_veraberyal_ampop_tvyalner/)

Գծապատկեր 6. Ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ հարաբերակցության (%) շարժընթացը 20082018թթ. (ՀՀ ՎԿ, Վիճակագրական տվյալների բազա, https://www.armstat.am/am/?nid=14)
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1

Պետրոսյան Գ., «ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության
քանակական գնահատումը», «Հանրային կառավարում»
գիտական հանդես, ՀՀ ՊԿԱ, 2018 N1, էջ 104-112
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դրա փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում
և բացահայտել փոփոխության պատճառները:

Երկարաժամկետ(1 տարուց
ավել) վարկերի միջին
տոկոսադրույքները
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2018թ. ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը վատթարացել է 6.7 տոկոսային կետով` կազմելով 9.1%: Ընթացիկ հաշվի պակասուրդի խորացմանը նպաստել է
արտահանման աճի տեմպի դանդաղումը նախորդ տարվա համեմատ` կազմելով 7.8%,
ինչպես նաև ներմուծման առաջանցիկ աճը
արտահանման նկատմամբ (ներմուծման աճը
նախորդ տարվա նկատմամբ կազմել է 21.1%),
կրճատվել են նաև տրանսֆերտները, նախորդ
տարվա համեմատ արժևորվել է իրական
արդյունավետ փոխարժեքը:
Մակրոտնտեսական կայունության տեսանկյունից կարևոր են նաև տոկոսադրույքների մակարդակները, քանի որ տոկոսադրույքների մակարդակների փոփոխությունը
ազդում է տնտեսությունում սպառման և ներդրումների ծավալների վրա, ինչն էլ իր հերթին
ազդում է տնտեսական աճի վրա: Երկարաժամկետ (1 տարուց ավելի) վարկերի տոկոսադրույքները և՛ ՀՀ դրամով, և՛ ԱՄՆ դոլարով,
2008թ. համեմատ 2018թ. նվազել են: Իսկ
ավանդների տոկոսադրույքների դեպքում հետևյալ պատկերն է. ԱՄՆ դոլարով ավանդների տոկոսադրույքներն ի տարբերություն ՀՀ
դրամով ավանդների տոկոսադրույքների,
ավելի արագ են նվազել` 2018թ.-ին 2008թ.-ի
համեմատ՝ 3.6%-ով:
2017-2018թթ. դրամային ավանդերի տոկոսադրույքները նույնպես նվազել են:
Ինչպես երևում է գծապատկեր 21-ից, ԿԲ
ռեպո գործառնությունների տարեկան միջին
տոկոսադրույքները մինչև 2013թ. աճի միտում
են ունեցել: 2015թ. գրանցվել է ամենաբարձր
մակարդակը` 10.1%, իսկ 2018թ. ամենացածրը` 6%:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը միայն
բավարար չէ հասկանալու համար, թե արդյոք
առկա է մակրոտնտեսական կայունություն,
թե ոչ: Այս հարցին պատասխանելու համար,
անհրաժեշտ է հաշվարկել մակրոտնտեսական կայունության համաթիվը (ինդեքսը)1, որը
հնարավորություն կտա քանակապես գնահատել ՀՀ մակրոտնտեսական կայունությունը,

ՀՀ դրամով

ԱՄՆ դոլարով

Գծապատկեր 20. Երկարաժամկետ
ավանդների և վարկերի տարեկան միջին
տոկոսադրույքները ՀՀ-ում (ՀՀ ԿԲ,
Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն,
Առևտրային բակերի կողմից ներգրավված ավանդների
տոկոսադրույքներ, Առևտրային բանկերի կողմից
տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքներ,
https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)

Մեր կողմից նախկինում մշակված մեթոդով հաշվարկել ենք մակրոտնտեսական կայունության ինդեքսը, որը արտացոլված է
Գծապատկեր 22-ում: Վերջին տարիներին՝
2017 և 2018 թվականներին, մակրոտնտեսակն
կայունությունը բարելավվել է համապատասխանաբար 0.12 և 0.08 միավորով: Ինդեքսի
հաշվարկման մեթոդը հնարավորություն է
տալիս նաև հասկանալ, թե որ ցուցանիշների

12,0

10,1

10,0
8,0

8,1
6,9

6,1

8,0

8,1

6,8

7,7

7,2

6,0

6,0

2017

2018

6,0
4,0
2,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Գծապատկեր 21. ԿԲ ռեպո գործառնությունների տարեկան միջին տոկոսադրույքները 20082018թթ. (ՀՀ ԿԲ, Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն, Ֆինանսական շուկայում ՀՀ ԿԲ
գործառնությունների տոկոսադրույքներ, https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)

Գծապատկեր 22. ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության համաթվի շարժընթացը 2003-2018թթ..
(Հաշվարկվել է հեղինակի կողմից, տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ ԿԲ)

Գծապատկեր 23. ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության համաթվի (ՄԿՀ) փոփոխությունը և
բաղադրիչների նպաստումները (Հաշվարկվել է հեղինակի կողմից, տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ ԿԲ)

66

տարիների համեմատ բարձր տնտեսական
աճ: Սակայն մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող որոշ ցուցանիշներ դեռևս
պահպանվում են «անկայուն միջակայքում»՝
բացասաբար ազդելով մակրոտնտեսական
կայունության վրա: Այդ ցուցանիշներն են պետական պարտքը, ընթացիկ հաշվի պակասուրդը և գործազրկության մակարդակը:

արդյունքում է հնարավոր եղել բարելավել
մակրոտնտեսական կայունությունը (տես.՝
Գծապատկեր 23): Կարող ենք, նկատել, որ
ինչպես պատմականորեն, այնպես էլ վերջին
տարիներին մակրոտնտեսական կայունության համաթվի շարժընթացը բավականին մոտ
է ՀՆԱ-ի շարժընթացին: 2017-2018թթ. Մակրոտնտեսական կայունության բարելավումը
ուղեկցվել է ՀՆԱ-ի իրական աճով, ինչը փաստում է, որ մակրոտնտեսական կայունությունը տնտեսական աճի անհրաժեշտ պայմաններից է:
Այսպես՝ 2017թ.-ին մակրոտնտեսական
կայունության բարելավմանն ամենաշատ
նպաստումն են ունեցել գնաճի վերականգնումը և տոկոսադրույքների տատանողականության նվազումը: Իսկ 2018թ.-ին մակրոտնտեսական կայունության բարելավումն ապահովվել
է բյուջեի պակասուրդի ցածր մակարդակը,
գնաճի՝ ԿԲ թիրախին ավելի մոտ գտնվելը,
ինչպես նաև կառավարության պարտքի նվազումը: Միևնույն ժամանակ, 2018թ.-ին տեղի է
ունեցել կայունության բարելավման տեմպի
դանդաղում, որը պայմանավորված է եղել ընթացիկ հաշվի բացասական մնացորդի
կտրուկ աճով:
Եզրակացություն
Մակրոտնտեսական կայունության առկայությունը հնարավորություն է տալիս ունենալ
կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական աճ,
որն էլ իր հերթին համարվում է տնտեսական
քաղաքականության կարևորագույն նպատակներից մեկը: Մակրոտնտեսական կայունության ձեռքբերման և պահպանման համար
կարևորվում է դրա քանակական գնահատումը, ինչն էլ իրականացվել է տվյալ աշխատանքում: Համաձայն ստացված արդյունքների՝ վերջին տարիներին՝ 2017-2018թթ., ՀՀ
մակրոտնտեսական կայունությունը բարելավվել է և հնարավոր է եղել ապահովել նախկին
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Подходы и возможные правовые решения проблем государственно-частного
партнерства в РА
Саргсян Г. T.
Армянo-Российский- (Славянский) Университет (Армения, Ереван)
g.sargsyan55@gmail.com
Резюме: В статье представлены вопросы законодательного регулирования государственно-частного партнерства (ГЧП) в РA в связи с проектом закона о ГЧП, циркулирующего в Национальном Собрании РА. Представлен
сравнительный анализ законов ГЧП и правового регулирования в международной практике, моделей правового
регулирования ГЧП в разных странах. Особое внимание было уделено опыту стран с переходной экономикой
ЕС и ЕАЭС. Подняты проблемные нормы законопроекта о ГЧП РА и их адекватные решения были предложены
на основе международной практики. Особая ссылка была сделана на гармонизацию законов о ГЧП в странах
ЕАЭС и способы их существования, а также на устранение законодательных барьеров на едином рынке
капитала.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), частный партнер, договор ГЧП, риски программ
ГЧП

Approaches and possible legal solutions to public-private partnership problems in the RA
Sargsyan G. T.
Russian-Armenian (Slavonic) University (Armenia, Yerevan)
g.sargsyan55@gmail.com
Abstract: The article presents issues of legislative regulation of public-private partnerships (PPP) in RA in connection
with the draft law on PPPs circulating in the National Assembly of the RA. A comparative analysis of PPP laws and
legal regulation in international practice, models of legal regulation of PPP in different countries are presented. Special
attention was devoted to the experience of countries with economies in transition in the EU and the EAEU. The
problematic norms of the law project on PPP of the RA is raised and their adequate solutions proposed on the basis of
international practice. A special reference was made to the harmonization of laws on PPP in the EAEU countries and
the ways of their existence, as well as to the removal of legislative barriers in the single capital market.
Key words: Public Private Partnership (PPP), Private Partner, PPP Contract, PPP Program Risks

մար: ՊՄԳ ձևաչափը կնպաստի ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը, քանի որ
ՊՄԳ կիրառումը լավ հնարավորություն է
նպաստելու երկրի ենթակառուցվածքների
զարգացմանը, ՕՈՒՆ ներգրավմանը: ՀՀ ՊՄԳ
նախագծով կարգավորվում են ՊՄԳ իրականացման ընթացակարգերը, կառավարման
ինստիտուցիոնալ շրջանակը և կիրառելի
սկզբունքները: Այն նպատակ ունի խթանել
Հայաստանում ՊՄԳ կենսունակ ծրագրերը,
ՊՄԳ միջազգային լավագույն փորձի ներդր-

ՀՀ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ
ընդունել է «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (այսուհետ ՊՄԳ նախագիծ): Ստորոև անդրադարձ է կատարվում ՀՀ-ում ՊՄԳ-ի օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրներին: Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, որ ՀՀ կառավարությունը հանձնառություն է ստանձնել
ՊՄԳ-ի ամբողջական, համակարգային մոտեցման և Հայաստանում դրանց իրականացման համար ամուր հիմքերի մշակման հա-
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վորապես՝ 1) ենթակառուցվածքային օբյեկտների վերակառուցման փորձից, 2) ՊՄԳ ոլորտի ծրագրերի և կոնցեսիոն ծրագրերի իրականացման փորձից, 3) ծրագիրն իրականացնող
ընկերության սեփական միջոցների առկայությունից:
Ընդհանուր առմամբ ՊՄԳ-ի մեխանիզմներն ու կարողությունները կիրառվում են
բազմաթիվ ոլորտների զարգացման և աջակցություն ծրագրերում: Դրանց շրջանակը շատ
լայն է, սկսած ռազմավարական նշանակություն ոլորտներից, զարգացման հետազոտություններից, սոցիալական նշանակության օբյեկտներից սակայն հիմնականում կենտրոնացած են ենթակառուցվածքների վրա:
ՊՄԳ-ի հետ օրենսդրական կարգավորումները տարբեր երկրներում իրականացվում են
տարբեր ձևերով: Մի շարք երկրներում ՊՄԳ-ի
վերաբերյալ ընդունվել են հատուկ օրենքներ,
դրանց շարքում են՝ Հարավային Կորեան,
Գերմանիան, Հունաստանը, Բրազիլիան, Ճապոնիան, Արգենտինան և այլ: Անցումային
երկրներում ՊՄԳ-ների վերաբերյալ հատուկ
օրենքներ են ընդունվել Լեհաստանում, Խորվաթիայում,
Ռումինիայում,
Սերբիայում,
Հունգարիյում, Բուլղարիայում, Լատվիայում և
հետխորհրդային երկրներից Ուկրաինայում,
Մոլդովայում, Լատվիայում, Տաջիկստանում,
ՌԴ-ում, Բելառուսում, Ղազախստանում, Ղըրղզստանում:
Երկրների մյուս խմբում օրենքով ամրագրում են ՊՄԳ-ի հիմնական սկզբունքներն ու
գործիքները, իսկ ՊՄԳ-ի կարգավորումը իրականացվում ենթաօրենսդրական ակտերով՝
կառավարության հատուկ որոշումների հիման վրա: Դրանց շարքում են՝ Իտալիան, Մեծ
Բրիտանիան, Բելգիան, ԱՄՆ-ը, Հնդկաստանը, Ադրբեջանը, Էստոնիան, Չեխիան, Լիտվան:
Ռուսաստանում և դաշնային միավորումներ ունեցող մի շարք երկրներում ընդունվել
են տարածաշրջանային օրինագծեր:
Բացի այդ, կան մի շարք երկրներ, որոնցում օրենսդրական առումով ՊՄԳ-րը չեն
կարգավորվում, դրանց շաքում են՝ Ավստրիան, Իսրայելը, Շվեդիան, Սիրիան, Էստոնիան, Թուրքմենստանը, Վրաստանը, քանի որ
խնդիրը մասնավորապես՝ կարգավորվում է
կանցեսիոն և գնումների մասին օրենքներով:

ման խրախուսումը, ներդրումային ակտիվության բարձրացմանը և կայուն տնտեսական
զարգացմանը: Այս առումով անդրադառնաք
ՊՄԳ օրենսդրական կարգավորման միջազգային փորձին և նախագծի խնդիրներին:
ՊՄԳ-ի ներդրումային ձևաչափը զգալի առավելություններ է տալիս հանրային և մասնավոր գործընկերներին:
ՊՄԳ-ների օրենսդրական կարգավորման
միջազգային պրակտիկայի հետ կապված Համաշխարհային բանկը նշում է, որ ՊՄԳ օրենքների անհրաժեշտությունը պայմանավորված
է ոլորտային օրենսդրության նկատմամբ գերակայությունը
ապահովելու,
ՊՄԳ-ների
մշակման, գնումների և իրականացման համար հստակ ինստիտուցիոնալ հիմքերի
ստեղծման, ինչպես նաև օրենսդրական բացերի վերացման խնդրով, որոնք անհրաժեշտ են
ՊՄԳ ենթակառուցվածքային ծրագրերի հաջող իրականացման համար: Դրանց շարքում
են փոխատուների իրավունքների, բաց և արդար գնումների պահանջների գործընթացների ապահովումը: ՊՄԳ օրենսդրական կարգավորման համատեքստում շեշտվում է կոնցեսիայի և գնումների մասին օրենքի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը: Ընդգծվում
է ՊՄԳ նախագծերի մրցույթներ իրականացնելիս պարտադրված ընդհանուր սահմանափակումների հիմնարար կանոնների սահմանումը, դրանց թափանցիկության ապահովման խնդիրը, մրցույթների ընթացակարգերը,
գնի և որակի տրամաբանական հարաբերակցության հասնելու և ողջամիտ որոշումների
կայացման խնդիրները [1]:
Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից մշակել են ուղեցույցներ.
- ՏՀԶԿ (OECD) ՊՄԳ-ների պետական կառավարման սկզբունքները [2],
- ԵԶՎԲ (EBRD) Արդի կոնցեսիոն իրավունքի հիմնական սկզբունքները [3],
- ՄԱԻՀ ՄԱԿ (UNCITRAL) Մասնավոր
ֆինանսավորվող ենթակառուցվածքային
ծրագրերի օրենսդրական ուղեցույցը[4],
- ԵԱՏՄ-ի հանձնաժողովը [5]:
Ընդհանուր առմամբ, որպես ՊԳՄ-ի տարատեսակ են դիտարկվում կոնցեսիոն և
ինվեստիցիոն պայմանագրերը:
ՊՄԳ ծրագրերի հաջող իրականացումը
կախված է բազմաթիվ գործոններից, մասնա-
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հատուկ օրենքը, որը ՀՀ-ի համար հանդիսանում է անուղղակի լրացուցիչ պարտադրանք:
Հետահայաց դիտարկելով ՊՄԳ ծրագրերի
փորձը ՀՀ-ում, պետք է արձանագրենք, որ
ավանդաբար ՀՀ-ում ՊՄԳ-ի բոլոր լայնածավալ ծրագրերը կատարվել են ենթակառուցվածքային ճյուղերում և դրանք իրականացվել
և ներկայումս իրականացվում են միջազգային
ֆինանսական կառույցների՝ Համաշխարհային բանկի, ՎԶԵԲ-ի, Ասիական զարգացման
բանկի և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների անմիջական ֆինանսական աջակցությամբ: Վերջիններս էլ գործելով
իրենց մանդատի շրջանակներում ունեն նման
ծրագրերի պլանավորման, իրականացման,
մոնիթորինգի ու վերահսկման նախապես
մշակված և բազմիցս տարբեր երկրներում
փորձարկված մոտեցումներ և կոնկրետ կառուցակարգեր: Մասնավորապես՝ այդ նպատակով են ստեղծվում յուրաքանչյուր ծրագրի
իրականացման գրասենյակները կամ հայտնի
ԾԻԳ-րը: Դրա հետ կապված նմանատիպ
ծրագերի իրականացման համար՝ հատուկ
օրենքով ՊՄԳ կանոնակարգելու մոտեցումները չպետք է որևէ կերպ հակասեն դրանց:
Այս դեպքում ՊՄԳ-ի մասին ՀՀ օրենքը որոևէ
կերպ չպետք է անհարկի խոչընդոտներ առաջացնի: Դրանք ի վերջո խնդրահարույց չեն
կարող լինել (սակայն կառաջացնեն բյուրոկրատական քաշքշուկներ), քանի որ միջազգային պայմանագիրը ավելի բարձր է, քան ՀՀ
օրենքը: Ըստ էության, վերջինս պետք է կրկնի
միջազգային համաձայնագրի նորմերն ու
դրույթները՝ կապված ՊՄԳ նախագծի իրականացման հետ:
ՀՀ Սահմանադրությունը, ըստ էության,
ռեգլամենտավորում է միջազգային համաձայնագրերի նորմերը ազգային օրենսդրության
վրա ուղղակիորեն փոխանցման սկզբունքը,
այսինքն՝ միջազգային պայմանագրերը հանդիսանում են ՀՀ իրավական համակարգի
անբաժանելի մասը և գերակշռում են ազգային
օրենսդրության նկատմամբ: Այն դեպքում երբ
առկա են հակասություններ կամ որևէ կանոնակարգումներ ՀՀ օրենսդրության մեջ բացակայում են, ապա ըստ ՀՀ Սահմանադրության
գործում են միջազգային իրավական այն
կանոնակարգումները, որոնց միացել է ՀՀ-ն
(հոդված 5):

Հատկապես հետաքրքիր է օրենսդրական
կարգավորման իրավիճակը Չինաստանում,
քանի որ այդ երկրում առկա է ՊՄԳ-ի ֆինանսավորման ինովացիոն և առաջադեմ համակարգ: Չինաստանում ՊՄԳ- ն կարգավորվում
է ոչ թե օրենքով, այլ 14 տարբեր օրենսդրական ակտերով:
Որպես կանոն, ՊՄԳ մասին հատուկ
օրենքները ուղղված են տնտեսության ենթակառուցվածքների ոլորտներում ներդրումներ
ներգրավելու, պետական և մասնավոր գործընկերության համար օրենսդրական պայմանների որոշմանը, ինչպես նաև կարգավորում են ՊՄԳ-ի գործընթացի իրավական հարաբերությունները այդ թվում` համաձայնագրի կնքման, իրականացման և դադարեցման
գործընթացը: Ընդհանուր առմամբ ՊՄԳ
մասին օրենքները սահմանում են` ՊՄԳ-ի
իրականացման նպատակները, խնդիրները,
սկզբունքները և ոլորտները, ՊՄԳ ոլորտում
պետական մարմինների իրավասությունները,
ՊՄԳ պայմանագրի պարտադիր պայմանները, ՊՄԳ նախագծի փուլերը, մասնավոր
գործընկերների և պարտատերերի իրավունքների հանրային երաշխիքները, ինչպես նաև
վեճերի լուծման կարգը:
ԵԱՏՄ երկրներում ՊՄԳ մասին հատուկ
օրենքներ ընդունվել` ՌԴ-ում (2015), Ղազախստանում (2015) Բելառուսում (2015) և
Ղրղզստանում (2009): Վերը նշվեց, որ ՀՀ-ում
օրենքի նախագիծը շրջանառվում է խորհրդարանում և ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ:
ՀՀ-ում մշակված ՊՄԳ-ի մասին օրենքի
նախագիծը այդ իմաստով չի տարբերվում և
կարելի է ասել տիպային է: Այնուամենայնիվ,
Հայաստանի ՊՄԳ նախագիծը առաջացնում է
խնդրահարույց բազմաթիվ հարցեր, որոնք
ներկայացված են ստորև: Հարկ է շեշտել, որ
մտահոգիչ է ոչ թե օրենսդրական կարգավորման խնդիրը, այլ օրենքի ձևաչափով դրա որոշ
կարգավորումները, որոնք կարող են ուղղակի
կաշկանդել ՊՄԳ ծրագրերի իրագործումը ՀՀում: Եթե նպատակը լավագույն միջազգային
փորձով առաջնորդվելն է ապա նպատակահարմար է ևս մեկ անգամ ուշադիր ուսումնասիրել այդ փորձը: Մյուս կողմից հարկ է հաշվի
առնել նաև այն հանգամանքը, որ ԵԱՏՄ երկրների շարքում միայն ՀՀ չի ընդունել ՊՄԳ-ի
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ված և գործող մասնավոր իրավաբանական
անձ է, որից պարզ չէ այն կարող է ունենալ
պետական մասնակցություն և եթե այո, ապա
ինչ չափի: Եթե ամբողջապես պետական
ընկերության դեպքում խնդիրը պարզ է, ապա
տարբեր չափի պետական մասնակցությունը
մեկնաբանության կարիք ունի: Չնայած կա
հակառակ կարծիք ևս, մասնավորապես՝ ՌԴում մասնագետները կարծիք են հայտնում, որ
ՊՄԳ ծրագրերում պետական ընկերությունների մասնակցության արգելումը, որպես
մասնավոր գործընկերներ խնդրահարույց է,
քանի որ այն սահմանափաակում է ֆինանսավորման ներգրավման հնարավորությունը,
ելնելով նրանից, որ ՌԴ-ում ներկայումս մասնավոր գործընկերների շուկան բավականաչափ ձևավորված չէ [6]: Հայտնի է, որ ՌԴ-ում
պետական չմասնավորեցված ընկերությունները գերհզոր են, օրինակ՝ «Գազպրոմը» և այլ,
սակայն միանգամից նշենք, որ ՀՀ-ում իրավիճակը բոլորովին այլ է:
2) Օրենսդիրը չի մեկնաբանում ևս մեկ
կարևոր հարց՝ կոնսորցիումի կազմում հնարավոր է արդյոք օտարերկրյա մասնակցի
հանդես գալու հնարավորությունը: Նախագծի
2-րդ հոդվածը նախտեսում կոնսորցիումի
ձևով հայտատու իրավաբանական անձանց
մրցույթին մասնակցությունը, մինչդեռ դրանում չի նշվում կոնսորցիումը կազմում օտարերկրյա մասնակցի հնարավորության մասին:
Հարկ է նկատել, որ խնդիրը տվյալ դեպքում
վերաբերվում է մասնավոր գործընկերոջը, ոչ
թե պետական, իսկ մասնավոր սուբյեկտները
ըստ իրավունքի ընդհանուր տրամաբանության կարող են անել այն ինչը օրենքով արգելված չէ:
3) Ի տարբերություն այս ոլորտում եվրոպական երկրների ՀՀ-ում նախագիծը ՊՄԳները դիտարկում է միայն պետական և մասնավոր գործընկերոջ միջև համաձայնագրի
տեսքով, և չի նախատեսում իրավական և
ֆինանսական ինտեգրման ձևաչափեր, կազմակերպա-իրավական միավորումներ, որը
թույլ կտա օգտագործել ներդրումների լայն
գործիքակազմ: Օրինակ՝ ՊՄԳ ծրագրերի համար արդյունավետ կարող է լինել պետական
և մասնավոր գործընկերոջ մասնակցությամբ
կազմակերպչական միավորումները, այդ
թվում՝ ֆինանսական ինստիտուտների մաս-

Ելնելով վերը նշվածից առավել նպատահարմար կլինի ՊՄԳ-ի կոնկրետ կանոնակարգմենրը իրականացնել առավել ճկուն ենթաօրենսդրական ակտերով՝ ՀՀ կառավարության
մակարդակի որոշումներով, իսկ ՊՄԳ օրենքում արտացոլել հիմնարար սկզբունքներն ու
մոտեցումները և դրա իրականացման հնարավոր գործիքակազմը, որն ըստ էության բրիտանական սխեման է:
Մյուս հանգամանքը այն է, որ երբ ՊՄԳ
ծրագրերը նախատեսվի իրականացնել ոչ
ավանդական ոլորտներում և ոչ ավանդական
բնույթի ծրագերի համար և ոչ ավանդական
ֆինանսավորման եղանակով, ապա ՊՄԳ
շրջանառվող ձևաչափով կարգավորող օրենքի
ընդունումը առաջացնելու է օրենսդրական
խոչընդոտներ: Կրկին նշենք, որ խնդիրը ոչ
ավանդական սցենարների, ոլորտների և
կառուցակարգերի կիրառումն է, որի դեպքում
ՊՄԳ օրենքը կաշկանդելու է դրանք, քանի որ
օրինակ՝ օրենքով նկարագրել բոլոր հնարավոր մոտեցումները, ձևաչափերը և կառուցակարգերը, որոնցով կարելի է նման ծրագրերի
համար ներգրավել ներդրումներ և ֆինանսավորում գրեթե անհնարին է: Մասնավորապես՝
ՊՄԳ ծրագրերի ֆինանսավորման մատրիցի
ապահովումը կարող է պահանջել ակտիվների արժեթղթավորում (սեքյուրիզացիա), որը
առաջացնում է գայքային հարաբերությունների բոլորովին տարբերվող շղթա և բացառապես ՊՄԳ պայմանագրով դրա լուծումը
խնդրահարույց կլինի: Այդ առումով կրկին
շեշտենք, որ նպատակահարմար է, որպեսզի
ՊՄԳ-ի մասին ՀՀ օրենքը ամրագրի հիմնականում դրա իրականացման սկզբունքները, մոտեցումները ու ընդհանուր գործիքակազմը,
քանի որ բոլոր մոտեցումների և կառուցակարգերի մանրամասնումը նման օրենքում
գրեթե անհնարին է ներկայացնել:
Հայաստանի ՊՄԳ օրենքի նախագծի խընդիրների շարքում հարկ է նշել հետևյալները:
1) Նախագիծը չի անդրադառնում այն
խնդրին արդյոք պետական և պետական
մասնակցությամբ ընկերության համար պետական մասնակցության հանգամանքը արգելք պետք է դիտվի ՊՄԳ համաձայնագրի
կնքման համար թե ոչ: Նախագծի 2-րդ հոդվածի հասկացություններում մասնավոր գործընկերը` ՀՀ օրենսդրության համաձայն ստեղծ-
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րապես՝ ԵԱՏՄ-ի երկրների ՊՄԳ-ի ներդրողների համար ուղեցույցում նշվում է, որ եթե
սովորական պետպատվերի իրականացման
դեպքում բոլոր ռիսկերը կրում է հանրային
գործընկերը, ապա ՊՄԳ-ի դեպքում հնարավոր է կողմերի միջև կիսել բոլոր ռիսկերը կամ
կիսել մասամբ, օրինակ` շինարարության
արժեքի գերազանցման ռիսկերը, սովորաբար
փոխանցվում է մասնավոր կողմին: Ռիսկերի
բաշխումը մասնավոր և պետական գործընկերների միջև հարաբերությունների ձևավորման համար կարևոր նախապայմանն է և
ՊԳՄ ծրագրերի նախպատրաստման ամենամեծ դժվարություններից է [8]:
ՊՄԳ-ի և պետպատվերի ձևաչափերի միջև
հիմնական տարբերությունը մասնավոր գործընկերոջ կողմից օբյեկտի ստեղծման պարտադիր ֆինանսավորումն է, որին հանրային
գործընկերը պարտավոր է մասնակցել փոխհատուցելով կատարված ծախսերի մի մասը,
ինչպես նաև լրիվ կամ մասնակի իրականացնել օբյեկտի շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման հետ կապված ծախսերը: Որպես կանոն, հանրային կողմը ստանձնում է
այն նշանակալի ռիսկերը, որոնք նա ավելի
լավ է կառավարում, օրինակ՝ քաղաքական,
օրենսդրական, արժութային, գնաճի:
6) Նախագիծը չի սահմանում նաև մասնավոր գործընկերոջ օպերատիվ գործունեության երաշխիքները: Մասնավորապես՝ ծրագրի իրականացման համար ապրանքների,
կապալառուների և ծառայությունների մատակարարներին ինքնուրույն որոշելու հնարավորությունը:
7) Նխագծում «հանրային գործընկերը»
(անգլերեն Public Partner) հավասարեցված է
«պետական գործընկերոջը»: Թաքնված խնդիրը նրանում է, որ համայնքային մարմինները
հանրային սեփականատերեր են: Այս առումով հարկ է հիշատակել փորձագետներից
մեկի մեկանաբանությունը «պետական և հանրային գործընկերներ» հասկացությունները
սույն օրենքի իմաստով իրավական առումով
նույնն են, թե ոչ: Բանն այն է, որ դրանք նույնը
չեն: Մասնավոր դեպքում, երբ օտարերկրյա
ներդրողը կնքում է, օրինակ՝ տեղական իշխանությունների հետ ՊՄԳ կամ կոնցեսիոն պայմանագիր (պայմանագրի առարկան ինչոր ենթակառուցվածքի կառուցումն ու շահագոր-

նակցությամբ: Ավելի կոնկրետ նախագիծը
պատասխամ չի տալիս՝ կարող է արդյոք ծրագիրը իրականացնող գործընկեր կողմ հանդիսանալ պետական և մասնավոր գործընկերների կողմից ստեղծված համատեղ իրավաբանական անձը: Վերջինս միջազգային
պրակտիկայում ընդունված ձևաչափ է, այսպես կոչված, կորպորատիվ կամ ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ-ն է, որը հիմնականում իրականացվում են ենթակառուցվածքների օբյեկտների վերակառուցում (հազվադեպ կառուցում)
և դրան հաջորդող շահագործում: ՌԴ-ում այս
ձևն օգտագործվել է օդանավակայանների ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև առողջապահության կառավարման ոլորտում [7]:
4) Նախագծում բավականաչափ խնդրահարույց խնդիրների շարքում է ՊՄԳ ծրագրի
ձախողման դեպքը, որը մեծ հաշվով վերաբերվում է ռիսկերի կարգավորմանը: Ծրագրի
ձախողման իրավիճկում մասնավոր գործընկերը կորցնում է օբյեկտի սեփականությունը,
իսկ փոխատու բանկը` գրավը: Օրենքը չի
մեկնաբանում նման իրավիճակը և այդ խնդրի
առումով համաձայնագրի դադարեցման դեպքում փոխհատուցման գումարի պահանջի
հարցը: Դրանից ելնելով խնդիրը պատշաճ
պետք է արտացոլվի նաև գործընկերության
սկզբունքներում՝ ներդրողների, իրավունքների և երաշխավորությունների մասում:
Նախագծի 21-րդ հոդվածը սահմանում է
միջամտության իրավունքները և ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի փոխարինումը, սակայն
դրանում և կամ այլ հոդվածում սահամնված
չէ, թե այդ խնդիրը ինչի հետևանքով կարող է
առաջանալ: Ինչևիցե, այդ հոդվածը չի սահմանում ծրագրի ճգնաժամային ձախողման դեպքը և դրան հետևող գործողությունները և մասնավոր գործընկերոջ երաշխիքները:
5) Նախագիծը չի նախատեսում դրույթներ առ այն, որ դեպքում կարող է ՊՄԳ ծրագրի օբյեկտը դառնալ պետական սեփականություն, և դրանից բխող ներդրման նպատակով մինչ այդ կատարված մասնավոր գործընկերոջ վճարվող փոխհատուցումը և դրա
կարգը:
Վերը նշված երկու կետերի հետ կապված
շեշտենք, որ վերը նշված միջազգային կառույցների ՊՄԳ-ի ուղեցույցները կարևորում
են նման ռիսկերի կարգավորումը: Մասնավո-
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կան գնումներին մասնակցեն անդամ երկրների տնտեսվարողները: Խնդիրը արձանագրվել
է ԵԱՏՄ-ի կողմից 2016 թ. իրականացված
ուսումնասիրության արդյունքներով՝ «Եվրասիական տնտեսական միության արգելքները,
բացառությունների և սահմանափակումները»
առանձնահատուկ հաշվետության մեջ (կամ
«Սպիտակ գրքում») [11]: Դրանց շարքում է
պետական գնումների համակարգը: Ընդ
որում,
նախատեսվում է, որ պետական
գնումների միասնական շուկայի համար
ձևավորվի էլեկտրոնային համակարգ:
Պետական գնումների և ՊՄԳ ինստիտուտների միջև զուգահեռներ անցկացնելով
արձանագրենք, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների
օրենսդրությունը չի անդարադառնում անդամ
երկրների
մասնավոր
տնտեսվարողների
կողմից ՊՄԳ ծրագրում որպես մասնավոր
գործընկեր հանդես գալու խնդրին, մինչդեռ
այս դեպքում խնդիրը ուղղակի վերաբերվում է
միության շրջանակներում կապիտալի միասնական շուկային: Դա ըստ էության, պետք է
որակել որպես տնտեսական միասնական
տարածքում կապիտալի կամ ներդրումների
շուկայի իրավական «սահմանափակում», քանի որ տվյալ դեպքում ԵԱՏՄ կապիտալի կամ
ներդրումների ազատ տեղաշարժի խոչընդոտը առաջանում են տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորման սահմանափակման (ոչ բացակայության) պատճառով: Ընդ որում, այն չունի հիմնավոր և համարժեք բացատրություն միության սկզբունքների իրավական կարգավորման առումով:
Հարկ է նկատել, որ այս սկզբունքային
դիտարկումը մասնագետների և փորձագետների կողմից ԵԱՏՄ երկրներում ընդունված
ՊՄԳ գործող օրենքների ծավալուն վերլուծություննեերի և մեկանաբնությունների մեջ մինչ
օրս որոևէ հիշատակման չի արժանացել:
ՊՄԳ-ի հիմնական նպատակներից է մասնավոր ներդրումների, այդ թվում՝ ՕՈՒՆ ներգրավումը, իսկ ՌԴ-ի, Բելառուսի օրենքի և ՀՀ
նախագծի սահմանումները ուղղակի արգելափակում են ՊՄԳ ծրագերում ՕՈՒՆ-ների
ներգրավումը անգամ անդամ երկրներից:
ԵԱՏՄ երկրները շահագրգռված են ՕՈՒՆրի ներգրավման խնդրում, քանի որ անդամ
բոլոր երկրներում դա տնտեսական առաջնահերթ խնդիրների շարքում է, հեևապես ՊՄԳ

ծում է): Պայմանագրում ՏԻՄ-ը հանդես կգա
որպես պետական գործընկեր: ՊՄԳ ծրագրի
իրականացման անբարենպաստ հանգամանքներում օտարերկրյա ներդրողը կդիմի
միջազգային արբիտրաժային դատարան:
Փաստաբանները ըստ միջազգային իրավունքի անմիջապես կարձանագրեն և «կկառչեն» այն փաստից, որ ՏԻՄ մարմինը չի կարող
պետության և իրավունքի տեսության տեսանկյունից լինել «պետական գործընկեր»: Բոլոր
բողոք հղումները, առ այն, որ դա ամրագրված
է ՀՀ ՊՄԳ-ի մասին ազգային օրենսդրության
մեջ, որևէ արդյունք չեն տա, դրան հաջորդող
բոլոր հետևանքներով, քանի որ միջազգային
իրավունքը այս առումով այլ կերպ է մեկնաբանում [10]:
Կրկին շեշտենք, որ նշվածի հիմքը այն է,
որ եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրերը,
որոնք վավերացվել են ՀՀ ԱԺ-ի կողմից, սահմանում են այլ կանոններ, քան ՊՄԳ-ի մասին
օրենքով նախատեսվածները, ապա կկիրառվեն միջազգային պայմանագրի կանոնները:
Այսպիսով, այդ տերմինների նման կիրառումը
ըստ մասնագիտական կարծիքի կարող է
«ժամանակային ական» հանդիսնալ:
Վերը նշված խնդիրները իրենց բնույթից
ելնելով պետք է համարժեք ամրագրել օրենքում, քանի որ դրանք իրենց կարևորության
բնույթով չեն կարող հանդիսանալ բացառապես ՊՄԳ պայմանագրի առարկա:
Ստորև անդրադառնանք ՊՄԳ-ի օրենսդրական կարգավորման խնդիրներին ԵԱՏՄ-ի
շրջանակներում, քանի որ, ինչպես վերը
նշվեց, բացի ՀՀ-ից այդ միության բոլոր անդամները գրեթե միաժամանակ ընդունել են
ՊՄԳ-ի մասին օրենքը, ՀՀ-ում շրջանառվում է
ՊՄԳ-ի նախագիծը:
ԵԱՏՄ-ի իրավական կարգավորման համաձայն միության ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի, աշխատանքի
ազատ տեղաշարժի խոչընդոտներ չպետք է
լինեն, դեռ ավելին այդ կարգի խոչընդոտները
հանդիսանում են ԵԱՏՄ-ի իրավունքի խախտում և դրանց նկատմամբ անմիջապես ձեռնարկվում են վերացնելու միջոցառումներ:
Զուգահեռ անցկացնելով փաստենք, որ ԵԱՏՄի շրջանակներում գործադրվում են հատուկ
ջանքեր, որպեսզի անդամ երկրների պետա-
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ձիք չեն, որոնք համատեղ հայտ են ներկայացրել մրցույթին մասնակցելու համար, ապա
այդ անձինք պարտավոր են Բելառուսի
օրենսդրությանը համապատասխան ստեղծել
առևտրային կազմակերպություն` որպես
ՊՄԳ մասնավոր գործընկեր պայմանագիր
կնքելու համար: Մասնագետները կարծում են,
որ Բելառուսի օրենսդրության համաձայն
կազմակերպություն ստեղծելու պահանջը
կարող է լուրջ խնդիր դառնալ [14]:
ՀՀ ՊՄԳ-ի նախագծում ՀՀ կառավարությունը առաջնորդել է ՌԴ-ի և Բելառուսի օրինակով, որով ըստ էության, սահմանափակվում են ՊՄԳ ծրագրերում անդամ երկրների
օտարեկրյա ներդրումները: ՀՀ ՊՄԳ նախագիծը (հոդված 2), սահմանում է մասնավոր գործընկեր` ՀՀ օրենսդրության համաձայն ստեղծված և գործող մասնավոր մասնակցությամբ իրավաբանական անձ, որի հետ
հանրային գործընկերը կնքել է ՊՄԳ պայմանագիր:
Հարցը նաև նրանում է` արդյոք ՌԴ-ի,
Բելառուսի օրենքների և ՀՀ նախագծի սահմանումը առ այն, որ մասնավոր գործընկերը
տվյալ երկրի օրենսդրության համաձայն
ստեղծված և գործող մասնավոր մասնակցությամբ իրավաբանական անձ է, նշանակում է,
որ մասնավոր և պետական գործընկերները
իրենց հարաբերություններում առաջնորդվելու են բացառապես տվյալ երկրի օրենսդրության նորմերով: Դա բոլորովին այդպես չէ,
քանի որ գործընկերների միջև պայմանագրում, որպես կանոն, նշվում է այն օրենսդրությունը, որով առաջնորդվելու են կողմերը
առևտրային բնույթի վեճերի ժամանակ: Այդ
առումով նշենք, որ ՀՀ Ազգային ժողովը վավերացրել է «Օտարերկրյա արբիտրաժային
որոշումների ճանաչման և կատարման ՄԱԿի կոնվենցիան» («Նյու Յորքի կոնվենցիա») և
«Միջազգային
առևտրային
արբիտրաժի
մասին UNCITRAL-ի Մոդելային օրենքը»
(UNCITRAL-ի Մոդելային օրենք): Փորձագետների մեկնաբանության համաձայն. «ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1258-րդ հոդվածը
հանդիսանում է 1253-1257 հոդվածների առաջադրած օրենքների հակասության բացառություն: Այս հոդվածները նախատեսում են, որ
օտարերկրյա օրենսդրության հետ կապված
գործերի կամ օտարերկրյա անձանց ներառող

ծրագերում օտարերկրյա մասնավոր գործընկերոջ խնդիրը ընդհանրապես որոևէ սահմանափակում չպետք է ունենա, քանի որ դա
անգամ տնտեսական սանկցիաների առումով
ընդունելի չէ, որովհետև խոսքը տվյալ դեպքում ՕՈՒՆ ստացող երկրի մասին է:
Որպես օրինակ, կարելի է նշել, որ Բերառուսի ՊՄԳ օրենքի առաջին տարբերակը,
որում անուղղակի նախատեսված էր օտարերկրյա գործընկերների համար երաշխիքներ,
ընդ որում, չտարբերակելով թե դա ԵԱՏՄ
սուբյեկտներին է վերաբերվում թե ոչ, սակայն
օրենքի փոփոխություններից հետո այդ նորմը
հանվել է:
ԵԱՏՄ անդամ երկրների ՊՄԳ օրենքներում ԵԱՏՄ անդամ երկրների մասնավոր գործընկերոջ մասնակցությունը ՊՄԳ ծրագրերում պետք է դարձնել ԵԱՏՄ հանձնաժողովի
քննարկման առարկա և այն պետք է բարձրացվի ՀՀ-ի կողմից:
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ՌԴ-ի
օրենքը (հոդված 1) սահմանում է, մասնավոր
գործընկերը` ռուսաստանյան իրավաբանական անձ է, որի հետ համաձայնագիր է կնքվել
օրենքի համաձայն [12]:
Բելառուսի օրենքը (հոդված 1) սահմանում
է, որ մասնավոր գործընկերը առևտրային
կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրությանը
համապատասխան (բացառությամբ պետական հիմնարկների, պետական միավորումների, ինչպես նաև գործարար սուբյեկտների,
որոնց բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերը կանոնադրական կապիտալում) ավելի քան 50
տոկոսը պատկանում է Բելառուսի Հանրապետությանը կամ նրա վարչատարածքային
միավորին), կամ Բելառուսի Հանրապետության անհատ ձեռներեց է, որի հետ կնքվել է
պետական-մասնավոր համագործակցության
մասին համաձայնագիր [13]:
Բելառուսի ՊՄԳ օրենքի նոր տարբերակը
(22 հոդված) նախատեսում է, որ եթե մրցույթի
հաղթողը օտարերկրյա իրավաբանական անձ
կամ օտարերկրյա կազմակերպություն է, որը
իրավաբանական անձ չէ, որը մրցույթին
մասնակցելու համար անհատական հայտ է
ներկայացրել, կամ իրավաբանական անձանց
մի խումբ կամ (կամ) օտարերկրյա կազմակերպություններ են, որոնք իրավաբանական ան-
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մասնակցել ՊՄԳ պայմանագիր կնքելու ընթացակարգին [20]: Խորվաթիայի օրենքը (հոդված 3) սահմանում է, որ մասնավոր գործընկերը հատուկ այդ նպատակով ստեղծված
ընկերություն է կամ հանրային գործընկերոջ
հետ ստեղծված համատեղ ընկերություն է:
Այնուհետև (հոդված 5) սահմանում է, որ մասնավոր գործընկերը ծրագիրը կյանքի կոչելու
համար հիմնում է հատուկ նշանակության
ընկերություն (SPV), որը կարող է իրականացնել բացառապես այն գործողությունները,
որոնք ուղղված են ՊՄԳ ծրագրի իրականացմանը [21]: Հետաքրքիր է նաև Ուկրաինայի
ՊՄԳ օրենքի մեկնաբանությունը (ընդունված
դեռևս 2010 թ.), որում (հոդված 1) սահմանված
է, որ պայմանագրով մասնավոր գործընկերոջ
կողմից, կարող են հանդես գալ մի քանի
անձինք, որոնք, օրենքի համաձայն, կարող են
լինել մասնավոր գործընկերներ (ըստ էության
չկա որևէ սահմանափակում) [22]:
Հարկ է, նշել, որ ԵԱՏՄ երկրներիի շարքում բացառություն են Ղազահստանի և
Ղրղստանի օրենքները: Մասնավորապես՝
Ղազախստանի օրենքում սահմանվում է, որ
(հոդված 1) մասնավոր գործընկեր կարող է
լինել անհատ ձեռներեցը, պարզ ընկերակցությունը, կոնսորցիումը կամ իրավաբանական
անձը: Օրենքը սահմանում է նաև ՊՄԳ ծրագիրը իրականացնող ընկերությունը՝ իրավաբանական անձ է, որի միակ նպատակը ՊՄԳ
ծրագրի իրականացնելն է, որը ստեղծվել է
պետական և մասնավոր գործընկերների կողմից համատեղ, կամ գործող իրավաբանական
անձն է, որի միակ մասնակիցները հանդիսանում են պետական գործընկեր և (կամ) մասնավոր գործընկերը [23]:
Ղրղզստանի օրենքը սահմանում է, որ
(հոդված 1) մասնավոր գործընկերը` անհատ
ձեռնարկատեր է, Ղրղզստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ գրանցված իրավաբանական անձ և օտարերկրյա պետության
օրենսդրությամբ գրանցված իրավաբանական
անձ [24]: Նշված սահմանումները վկայում են,
որ Ղազախսատնի և Ղրղստանի օրենքները
առավել համահունչ են եվրոպակաան երկրների օրենքներին և սահմանափակումները
չեն պարունակում և բաց են ՕՈՒՆ-րի ներգրավման առումով:
Ելնելով վերը նշվածից առաջարկվում է.

քաղաքացիական հարաբերությունների պարագայում պետք է կիրառվի օտարերկրյա
օրենսդրությունը» [15]:
Խնդիրը պարզաբանելու համար համեմատենք այն ԵՄ երկրների հետ, որտեղ մասնավոր գործընկերոջ համար որևէ սահմանափակում օրենսդրոությունը չի սահմանում: Ըստ
էության, դրանցում չի սահմանվում, որ մասնավոր գործընկերը պետք է լինի տվյալ երկրի
սուբյեկտ կամ չի սահմանափակում դրանցում
օտարերկրյա մասնակցությունը: Մասնավորապես՝ դրանում կարող ենք համզվել ԵՄ
անցումային երկրների ՊՄԳ օրենքների օրինակով: Այսպես, բուլղարական ՊՄԳ օրենքում
(հոդված 11) նշվում է ցանկացած շահագրգիռ
կողմ կարող է ՊՄԳ իրականացման առաջարկ
ներկայացնել իրավասու պետական գործընկերոջը [16]: Լատվիայի ՊՄԳ օրենքում
(հոդված 1) կիրառվող հասկացություններում
սահմանված է, որ մասնավոր գործընկերը այն
թեկնածուն է որի հետ պետական գործընկերը
կնքել է պետական-մասնավոր գործընկերության համաձայնագիր, ընդ որում, դա կարող է
լինել հատուկ նշանակության սուբյեկտ (պայմանագրային գործընկերության դեպքում) և
կամ համատեղ ձեռնարկություն (ինստիտուցիոնալ գործընկերության դեպքում) [17]:
Սլովենիայի օրենքում (հոդված 1) հայտատու
և դիմումատուն նշանակում է մրցույթի հայտ
ներկայացրած տնտեսավարող [18]: Առավել
սպառիչ է Սերբիայի օրենքը (հոդված 4), որը
սահմանում է, որ մասնավոր գործընկերը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, տեղական կամ օտարերկրյա, օտարերկրյա մասնակցությամբ կամ առանց դրա, կամ մեկ կամ
մի քանի ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձանց կոնսորցիում, ինչպես նաև մասնավոր գործընկերոջ և պետական կամ հանրային
գործընկերոջ հետ հիմնված ընկերություն է
[19]: Ռումինիայի օրենքը (հոդված 6)
սահմանում է մասնավոր գործընկերը`
մասնավոր
ներդրող
կամ
մասնավոր
ներդրողների միություն է, որոնք պետական
գործընկերոջ
հետ
կնքել
են
ՊՄԳ
պայմանագիր:
Օրենքը
սահմանում
է
մասնավոր ներդրողին, ով կարող է լինել ցանկացած իրավաբանական անձ կամ իրավաբանական անձանց միություն, ռումինական կամ
օտարերկրյա, որը ցանկություն է հայտնել
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ա) ՀՀ ՊՄԳ նախագծի մասնավոր գործընկերոջ սահմանման հիմք ընդունել Սերբիայի օրենքի սահմանումը, հետևյալ խմբագրությամբ՝ «մասնավոր գործընկերը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, տեղական
կամ օտարերկրյա, օտարերկրյա մասնակցությամբ կամ առանց դրա, կամ մեկ կամ մի
քանի ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձանց կոնսորցիում է, ինչպես նաև մասնավոր գործընկերոջ և պետական կամ հանրային
գործընկերոջ հետ հիմնված ընկերություն է»:
Այս սահմանումը ըստ էության տալիս մեր
կողմից բարձրացված բոլոր հարցերի պատասխանը:
բ) Դիմել ԵԱՏՄ հանձնաժողովին անդամ
երկրների ՊՄԳ օրենսդրույթյան ներդաշնակեցնելու և կապիատալի շուկայի սահմանափակաումները վերացնելու հարցադրումով և
առաջարկել, որպեսզի ԵԱՏՄ անդամ երկրների ՊՄԳ օրենսդրությունը մասնավոր գործընկեր դիտարկի նաև անդամ երկրների տնտեսվարող սուբյեկտներին և թույլ տա նրանց
հանդես գալ որպես ՊՄԳ ծրագրի նախաձեռնող և մրցույթի հայտատու բոլոր անդամ երկրներում: Դրանով կապահովվի ԵԱՏՄ շուկայում կապիտալի (ներդրումների) ազատ
տեղաշարժը:
Հատուկ անդրադառնանք ՊՄԳ ծրագրի
ֆինանսական մոդելի սխեմային
Ֆինանսական մոդելի կառուցման նպատակն է ծրագրի. 1) ներդրումների հետգնման
հաշվարկի հիմնավորումը, դրանից բխող ա)
եկամուտների և ծախսերի գնահատումը, բ)
գործունեության արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների և հետգնման ժամկետի
հաշվարկը, 2) ծրագրի իրականացման ընթացքում բյուջեի մասնակցության գնահատումը.
ա) բյուջեի ստացվող միջոցները բ) բյուջե
վճարվող գումարներ հարկերն ու տուրքերը,
դրանց զուտ արժեքը, 3) ՊՄԳ մեխանիզմների
օգտագործմամբ ծրագրի համեմատական
առավելության գնահատումը, 4) ծրագրի ռիսկերի քանակական գնահատումը՝ մասնավոր
և պետական գործընկերների համար:
ՊՄԳ ծրագրի համար առանձնացվում են
առանցքային ռիսկերի ցանկը: Ռիսկերը, ընդհանուր առմամբ կապված ծրագրի պայմանների հնարավոր փոփոխության հետ առաջացնում են ծրագրի եկամտի կամ ռեսուրս-

ներից ներառյալ գույքից ակնկալվող գումարի
նվազման կամ կորստին: Ռսիկերի դրսևորումները պայամնավորված է յուրաքանչյուր
ՊՄԳ ծրագրի առանձնահատկություններից:
ՊՄԳ ծրագրի նախաձեռնման և մշակման
փուլում ամրագրվում են ծրագրի օբյեկտի հետ
կապված խնդիրները.
- պայմանագրի այն դրույթները, որոնցով
սահմանվում է կառուցվող օբյեկտի նկատմամբ մասնավոր գործընկերոջ սեփականության իրավունքի առաջացման պայմաններն ու
կարգը,
- պայմանագրերը կատարելու համար
գույքային համալիրը, ներառյալ հողամասը
մասնավոր գործընկերոջը հանձնելու իրավական հիմքերը սահմանող դրույթներ (վարձակալության կամ այլ եղանակով),
- դրույթներ, որոնք կապված են պայմանագրի օբյեկտի գրավադրման հնարավորության
և պայմանների հետ,
- պայմանագրով որպես գրավ գրավադրությամբ իրավունքների փոխանցման հնարավորություններին և պայմաններին վերաբերող դրույթներ (առկայության դեպքում):
Պայմանագրի առարկայի հետ կապված
ամրագրվում դրույթներ, որոնք նկարագրում
են.
- մասնավոր գործընկերոջ պարտականությունները համաձայնագրի օբյեկտի կառուցման և (կամ) վերակառուցման գործում.
- շահագործման ընթացքում օբյեկտի
պահպանման համար կողմերի կատարվող
ծախսերը և դրա պայմանները:
Ծրագրի կատարման ընթացքում հանրային գործընկերոջ ֆինանսական մասնակցության դրույթները, որոնք նկարագրում են.
- ծրագրին բյուջեից վճարումների մեխանիզմը.
- բացթողված վաճրումների փոխհատուցման պայմաններն ու չափերը և հանրային
կողմի այլ պայմանական պարտավորությունների կատարումը
- Հանրային գործընկերոջ կողմից ծրագրի
հատուկ փոխհատուցումները:
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Резюме: Электронные деньги – неотделимая часть современного мира. Термин электронные деньги часто
применяется для широкого круга платежных инструментов, которые основаны на иновационных технических
решениях. В настоящее время широкое распространение получили принципиально новые виды электронных
денег – криптовалюты. Криптовалюта – вид электронных или цифровых денег, основанных на технологиях
криптографии, в основе которых лежит блокчейн «Blockchain» технология, которая выражает ее задачи и цели.
Она представляет собой цепь последовательно связанных блоков. В настоящее время во многих сферах
предпринимаются попытки по применению блокчейн технологий и наиболее эффективные проекты можно
отнести к финансовой сфере.
Ключевые слова: электронные деньги, валюта, криптовалюта, технология блокчейн, криптография, платежная
система, биткоин, транзакция, майнинг, безналичные расчеты, финансовая сфера.

Evolution and perspectives of electronic money
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Abstract: Electronic money is part of our day to day live. Term electronic money applies to a wide variety of
innovative and high tech payment solutions. Currently crypto currency and blockchain technology is the most popular
in that field. Cryptocurrency is electronic money that is based on blockchain technology and cryptography.
In it core blockchain is database where data is stored in a chain of sequentially connected blocks.
Currency blockchain technology is used in several fields, but the most widespread and successful adoption is in
financial sector.
Key words: electronic money, currency, cryptocurrency, blockchain, payment system, bitcoin, transaction, mining,
cashless payments, financial, fin-tech

շրջանառությունը երաշխավորում է հաշվարկների մասնակիցների անանունությունը:
Էլեկտրոնային փող տերմինը համեմատաբար նոր է և հաճախ կիրառվում է վճարային
գործիքների լայն շրջանակի նկատմամբ,

Էլեկտրոնային փողը՝ ժամանակակից աշխարհի անբաժանելի մասն է: Էլեկտրոնային
փողը՝ վճարելամիջոց է, որը ներկայացված է և
շրջանառվում է էլեկտրոնային տեսքով և դրա
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որոնք հիմնված են ինովացիոն տեխնիկական
որոշումների վրա: Այսպես, Եվրամիությունում էլեկտրոնային փող են համարում էմիտենտի դրամական պարտավորությունները
էլեկտրոնային տեսքով, որոնք գտնվում են
օգտատերի տրամադրության տակ էլեկտրոնային կրիչի վրա: Էլեկտրոնային փողի այս
մեխանիզմը փաստորեն թույլ է տալիս իրականացնել առևտրային գործարք, կատարել
վճարումներ համակարգչի միջոցով և որի
դեպքում ցանկացած պահի հնարավոր է
ներմուծել ցանց կանխիկ միջոցներ թվային
տեսքով, ինչպես նաև դուրս հանել ցանցից:
Էլեկտրոնային փողի շրջապտույտը կարող է իրականացվել ինչպես կենտրոնական
բանկերի կողմից սահմանված կամ նրանց
հետ համաձայնեցված կարգով, այնպես էլ ոչ
պետական վճարային համակարգերի կողմից
սահմանված սեփական կարգով: Էլեկտրոնային փողը հիմնականում արտահայտվում է
ազգային արժույթով և հանդիսանում է վճարային համակարգի բաղկացուցիչ մասը, հետևաբար այդպիսի էլեկտրոնային փողի էմիսիան և շրջանառությունը իրականացվում է
ազգային օրենսդրության հիման վրա: Ի տարբերություն դրան, մասնավոր էլեկտրոնային
փողը՝ ոչ պետական վճարային համակարգերի էլեկտրոնային միավորներ են և դրանց
էմիսիան և շրջանառությունը կարգավորվում
է էմիտենտի կողմից: Ընդ որում այդ վճարային
համակարգերի վերահսկողության և կարգավորման աստիճանը տարբեր երկրներում
խիստ տարբեր է: Ճիշտ է, հաճախ ոչ պետական վճարային համակարգերը իրենց էլեկտրոնային փողը կապում են ազգային կամ
օտարերկրյա արժույթին, սակայն պետությունները ոչ մի ձևով չեն ապահովում մասնավոր փողի հուսալիությունն ու իրացվելիությունը:
Էլեկտրոնային փողը կարող է ունենալ
առանձին շրջանառություն, շրջանցելով փողի
բանկային շրջանառությունը, սակայն կարող է
շրջանառվել նաև բանկային համակարգի միջոցով: Էլեկտրոնային փողին բնորոշ է որոշակի հակասություն՝ մի կողմից այն հանդիսանում է վճարելամիջոց, մյուս կողմից դա
էմիտենտի պարտավորությունն է, որը պետք է
կատարվի ոչ ավանդական տեսքով:

Այստեղ կարող է անցկացվել որոշակի
պատմական համեմատություն: Այսպես, ժամանակին բանկնոտները նույնպես դիտվում
էին որպես պարտավորություն, որը ենթակա
էր վճարման ոսկով, իսկ հետագայում նաև
պարտքային պարտավորությամբ և շատ հավանական է, որ ապագայում կենտրոնական
բանկերը նույնպես կարող են սկսել իրականացնել էլեկտրոնային փողի էմիսիա, ինչպես
հիմա իրականացնում են բանկնոտների և
մետաղադրամի էմիսիա: Տնտեսության, ապրանքաշրջանառության, ինչպես նաև վճարահաշվարկային հարաբերությունների զարգացման հետ մեկտեղ տեղի է ունեցել նաև փողի
ձևերի էվոլյուցիայի գործընթացը, ինչի արդյունքում և առաջացել է էլեկտրոնային փողը:
Էլեկտրոնային փողը որպես կանոն բաժանվում է երկու տեսակի՝ սմարտ քարտերի
բազայի և ցանցային բազայի վրա հիմնված:
Երկու խմբերն էլ բաժանվում են անանուն, ոչ
անձնավորված համակարգերի, որտեղ թույլատրվում է գործառնություններ իրականացնել առանց օգտատերի նույնականացման և
համակարգեր, որտեղ պարտադիր պահանջվում է օգտատերի նույնականացումը:
Եթե սկզբնական շրջանում հիմնականում
զարգացում էին ստացել անձնավորված վճարային համակարգերը, ապա ներկա փուլում
բուռն կերպով զարգանում են նաև ոչ անձնավորված համակարգերը: Վերջինների դասին են պատկանում, այսպես կոչված, կրիպտոարժույթները, որոնց վերաբերյալ հնչում են
տարբեր, հաճախ իրարամերժ կարծիքներ և
ակնհայտ է, որ այս հարցը հուզում է հասարակության լայն շերտերին և առաջին հերթին
ֆինանսական շուկայի սուբյեկտներին:
Կրիպտոարժույթը՝ էլեկտրոնային կամ
թվային փողի տեսակ է, որի հիմքում ընկած
են կրիպտոգրաֆիայի տեխնոլոգիաները, որի
հիմնական առանձնահատկություններն են՝
պաշտպանվածությունն ու ապակենտրոնացվածությունը, ինչպես նաև նրա անանունությունը: Կրիպտոարժույթի սïեղծումն ու վերահսկողությունը հիմնված է կրիպտոգրաֆիկ
մեթոդների վրա: Որպես կանոն կրիպտոարժույթի հաշվառումն ապակենտրոնացված է:
Կրիպտոարժույթը չունի որևէ իրական արտահայտություն մետաղյա փողի կամ բանկնոտների տեսքով, այս փողը գոյություն ունի
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բացառապես թվային տեսքով: Դրա անվանումն առաջացել է կրիպտոգրաֆիկ արժույթ
բառից, այսինքն ոլորտի, որը ուսումնասիրում
է տեղեկատվության կոդավորման և կոդավորածի վերծանման մեթոդները: Այն օգտագործվում է կատարված տրանզակցիաների շղթայի
պաշտպանության համար:
Կրիպտոարժույթի հանրաճանաչությունը պայմանավորված է ժամանակի պահանջներով: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
համատարած տարածման դարում շատ պահանջված են դառնում ունիվերսալ վճարային
միջոցները, որոնցով հնարավոր կլինի հաշվարկներ իրականացնել էլեկտրոնային ձևով,
առանց որևէ կապ ունենալու կոնկրետ երկրի
կամ կազմակերպության հետ: Հենց այդպիսի
միջոց էլ հանդիսացավ կրիպտոարժույթը:
Բայց ի տարբերություն ավանդական, գոյություն ունեցող համակարգերի, որտեղ բոլոր
տվյալները պահպանվում են կենտրոնական
սերվերի վրա, կրիպտոարժույթներն ապակենտրոնացված են:
Կրիպտոարժույթի տնտեսական բովանդակության և իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ վարվում են բուռն բանավեճեր:
Կախված երկրից կրիպտոարժույթները դիտվում են որպես վճարելամիջոց, յուրահատուկ
ապրանք, կարող են ունենալ սահմանափակումներ շրջանառության համար, օրինակ արգելվել դրանով գործառնությունները բանկերի
համար և այլն: Չափման միավոր են այստեղ
հանդես գալիս քոինները (coin), բառացի՝ դրամը: Կրիպտոարժույթի առանցքային առանձնահատկությունն այն է, որ բացակայում է
որևէ ներքին կամ արտաքին կառավարիչ,
հետևաբար որևէ պետական կամ մասնավոր
մարմին չի կարող ազդել վճարային համակարգի մասնակիցների տրանզակցիաների
վրա: Կրիպտոարժույթի հետ գործառնությունն անշրջելի է: Ոչ ոք չի կարող չեղյալ հայտարարել, վերացնել, արգելել, վիճարկել
տրանզակցիայի իրականացումը: Սակայն
գործարքի մասնակիցները կարող են կամավոր կարգով ժամանակավորապես փոխադարձ սառեցնել իրենց կրիպտոարժույթները
որպես գրավ կամ էլ սահմանել բոլոր կողմերի
համաձայնության առկայությունը գործարքի
ավարտման համար: Ընդ որում, եթե սովորական սերվերը տեսականորեն հնարավոր է

շարքից հանել, վնասել, ապա կրիպտոարժույթի դեպքում նման վտանգ չի սպառնում՝
տրանզակցիաների
բազայի
պատճեները
գտնվում են համակարգի բոլոր մասնակիցների համակարգիչներում և նրանք մշտապես
հնարավորություն ունեն ավտոմատ ձևով վերահսկել միմյանց, համեմատել կատարած
գործողությունները հատուկ ալգորիթմի միջոցով:
Կրիպտոարժույթի էմիսիան նման չ¿ սովորական փողի էմիսիային: Շրջանառության
մեջ թողարկվող փողի քանակը կախված չէ
պետության դրամավարկային քաղաքականությունից՝ կրիպտոարժույթի գեներացման
համար օգտագործվում են անձնական համակարգիչների ռեսուրսները, դրամական միջոցների ստեղծումը կոչվում է մայնինգ: Այսինքն
այստեղ ամբողջությամբ փոփոխվում են
ավանդական մոտեցումները դրամավարկային քաղաքականության և կարգավորման
նկատմամբ
2009 թ. շրջանառության մեջ մտավ և լայն
տարածում գտավ սկզբունքորեն նոր էլեկտրոնային
արժույթի
տեսակ՝
«Բիթքոին»
(«Bitcoin», bit – տեղեկատվության միավոր,
coin-փող), որը դարձավ առաջինը կրիպտոարժույթների շարքում:
Բիթքոինի հիմքում ընկած է բլոքչեյն
«Blockchain» տեխնոլոգիան, որն արտահայտում է նրա խնդիրներն ու նպատակները:
Բլոկչեյնը՝ բլոկների շղթա է, որում պահպանվում է խիստ հաջորդականությունը: Բլոկները
տվյալներ են պարունակում համակարգի ներսում տրանզակցիաների, գործարքների վերաբերյալ, կրիպտոգրաֆիկ տեսքով ներկայացված: Դրանք բոլորը շղթայաձև կապված են
միմյանց հետ և նոր բլոկի գրանցման համար
անհրաժեշտ է, որ կարդացվի տեղեկատվությունը նախորդներից և կատարվի բարդ
կրիպտոգրաֆիկ խնդրի լուծում, որի համար
անհրաժեշտ են համակարգչային հզորություններ:
Բլոկչեյնի բոլոր տվյալները կուտակվում և
ձևավորում են մշտապես լրացվող տվյալների
բազայում, որտեղ ոչինչ հնարավոր չէ փոփոխել, կամ հեռացնել և այն անսահմանափակ է,
ինչը հանդիսանում է բլոկչեյնի հիմնական
առանձնահատկությունը: Այսպիսով բլոկչեյնը՝ ապակենտրոնացված տվյալների բազա է,
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Բլոկչեյն վճարման կառուցվածքը
Վճարում
կատարողը

Միջոցների
փոխանցումը
ստացողին

Տրանզակցիայի
ներկայացումը
համացանցում
բլոկի տեսքով

Բլոկի ավելացումը շղթային, որն ապահովում է
գործարքի գրանցման
թափանցիկությունը եվ
անջնջելիությունը

Բլոկի տարածումը
համացանցում
յուրաքանչյուր
մասնակցին

Տրանզակցիայի
վավերության
հաստատումը
համացանցում

Բիթքոինի կառուցվածքը
Բիթքոին

Կրիպտոգրաֆիկ
ալգոռիթմ

Ապակենտրոնացված
ցանցեր

ընդհանուր գրանցամատյան (ռեեստր), հանրային (public key) և մասնավոր (private key)
բանալիների վրա հիմնված: Այդ ցանցում օգտատերերի կողմից իրականացվում է գրանցումների և բլոկերի փոխանակություն:
Օգտատերը կարող է հանդես գալ ինչպես
սովորական գրանցումներ կատարող մասնակից, այնպես էլ որպես մայներ, որը հավաքագրում է օգտատերերի գրառումները, ձևավորում է բլոկերը և ուղարկում դրանք ցանցի
բոլոր մասնակիցներին: Ցանցի մասնակիցները ստուգում են ստեղծված բլոկը և այն
զբաղեցնում է իր տեղը շղթայում և հաջորդ
բլոկը պետք է ընդգրկի իր մեջ նրա բանալին:
Այսպիսով այս տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած
է հաջորդաբար կապված բլոկերի շղթա: Նոր
բլոկերը մշտապես ավելացվում են շղթայի
վերջին և փաստորեն բոլոր բլոկերը իրենցից
ներկայացնում են մի շղթա, որը պարունակում է տեղեկատվություն բոլոր կատարված
գործառնությունների մասին:
Բիթքոյնն առաջին կրիպտոարժույթն էր,
սակայն վերջին տարիներին ստեղծվել են
շատ այլ կրիպտոարժույթներ: Դրանցից հայտնի են առավել լայն տարածում գտած Էթհերում (Ethereum), Րիփլ (Ripple), Բիթքոինքաշ
(Bitcoincash), Դաշ (Dash), Լիթեքոին (Litecoin)

Բլոկչեյն
պրոտոկոլը

և այլն: Այս արժույթները հաճախ շատ նման
են միմյանց, իսկ հաճախ՝ ունեն էական տարբերություններ: Այսպես, օրինակ բիթքոինքաշը (bitcoincash) ու լիթեքոինը (Litecoin), հանդիսանում են բիթքոին համակարգի ճյուղավորումներ (fork) որոշ փոփոխություններով և
բարելավումներով: Նաև պետք է նշել, որ
բոլոր կրիպտոարժույթները բացում են իրենց
կոդերը, այսինքն նրանց հիմնական կոդային
բազան հասանելի է ազատ ուսումնասիրության համար: Դա ապահովում է այն, որ ցանկացած մարդ կարող է բացել կոդերը և համոզվել, որ այստեղ չկա որևիցէ խարդախություն: Դա իսկապես արդար է, քանի որ շատերը կարող են մասնակցել զարգացմանը,
առաջարկելով բարելավումներ և հաճախ
մասնակցելով այդ բարելավումների իրականացմանը:
Բիթքոինի բլոկչեյնում նոր բլոկեր ստեղծվում են POW (Proof of Work - աշխատանքի
ապացույց) մայնինգի միջոցով և որպեսզի
ավելացվի նոր բլոկ, դրա համար զգալի համակարգչային հզորություններ են օգտագործվում առանձին մայների կողմից և դրա դիմաց
այդ մայները ստանում է փոխհատուցում որևէ
քանակի բիթքոինի տեսքով, փաստորեն դա
նոր բիթքոինի էմիսիայի միակ հնարավորութ-
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յունն է: Մայներն ըստ էության իրենից ներկայացնում է մի ծրագիր, որը թույլ է տալիս
զբաղվել մայնինգով՝ բարդ հաշվարկներ պահանջող խնդիրների լուծման համար:
Գոյություն ունեն նաև այլ մոտեցումներ
մայնինգի նկատմամբ, օրինակ շատերն օգտագործում են POS proof of stake՝ կարողության ապացույց մեթոդաբանությունը, որի
գաղափարն այն է, որ մայները, ոչ թե կարողանում է նոր բլոկ ստեղծել և ստանալ իր
փոխհատուցումը համակարգչային հզորությունների հիման վրա, այլ իր ունեցած և սառեցված քոինների հիման վրա: Այսինքն, եթե
որևէ M1 մայներն ունի 1000 սառեցված քոին
(stake), իսկ M2-ը ունի 100 քոին (stake), ապա
հավանականությունը, որ M1-ը կգերազանցի
նոր բլոկը 10 անգամ ավելի մեծ է:
Շատերը համարում են, որ սա բերում է
որոշակի կենտրոնացմանը, քանի որ ովքեր
ունեն մեծ քանակի քոիններ կարող են վերահսկել բոլոր տրանսֆերները և, այսպես կոչված, իրական ապակենտրոնացումը հնարավոր է միայն POW մոդելի դեպքում, չնայած
միաժամանակ դրանք մրցակցում են, պնդելով, որ նույն հաջողությամբ մայնինգ ֆերմաները, որոնք ունեն հիմնական համակարգչային հզորությունները, ցանցում ունեն որոշակի վերահսկողություն, ինչպես POS մոդելի
դեպքում, սակայն այս դեպքում, այդ մարդիկ
հետաքրքրված չեն որևիցէ խախտումներ
անելու, քանի որ դա կբերի ընդհանուր ցանցի
տապալմանը և հետևաբար իրենց ունեցած
կրիպտոարժույթի տեսքով ակտիվների արժեզրկմանը:
Ավելի մանրամասն հասկանալու համար
թե ինչպես են աշխատում կրիպտոարժույթները և բլոկչեյնը, մենք այն կդիտարկենք բիթքոինի օրինակի վրա:
Ենթադրենք որևէ A սուբյեկտ ուզում է փոխանցել 5 BTC որևէ B սուբյեկտի: Նա կարող է
դա կատարել օգտվելով բազմաթիվ օգնական
դրամապանակ (wallet) ծրագրերից, որոնք առկա են ինչպես որևէ առցանց (online) կայքերում, այնպես էլ հեռախոսի միջոցով:
Այս տրանզակցիան ուղարկվում է բիթքոինի ցանց, փոխանցվելով բոլոր, այսպես կոչված, օգտատերերի հանգույցներին: Դրանք
այն օնլայն համակարգիչներն են, որոնց վրա
աշխատում է բիթքոին հիմնական ծրագիրը:

Որպես հանգույց կարող են հանդես գալ ուղղակի օգտագործողներ կամ մայներներ: Կատարված տրանզակցիան ընկնում է, այսպես
կոչված, չհաստատված (pool) տրանսֆերների
մեջ, մայներներից որևիցէ մեկը կարող է այդ
տրանզակցիան կոդավորել և տեղադրել որևէ
հերթական բլոկի մեջ, այնուհետև այդ մայները փորձում է այդ բլոկի համար լուծել կրիպտոգրաֆիկ խնդիր և այնուհետև ուղարկում է
այդ բլոկը ցանցի բոլոր անդամներին: Հազվադեպ դեպքում, երբ նույն պահին ստեղծվում է
2 բլոկ, տեղի է ունենում բլոկչեյն ճյուղավորում, բայց այն պահին, երբ ճյուղերից մեկը
դառնում է մյուսից ավելի երկար, ապա կարճ
ճյուղը ջնջվում է: Այսպիսով, եթե տրանզակցիան հայտնվել է որևէ բլոկում, նա արդեն
բլոկչեյնի մաս է կազմում, բայց դեռ հաստատված չէ (unverified), այն դառնում է հաստատված (verified), երբ հաստատումների (confirmation) քանակը հասնում է 6 և ավելին: Հաստատումների քանակը տրանզակցիայի բլոկին հաջորդող բլոկների քանակն է: Վեց թիվը
պայմանավորված է նրանով, որ եղել է դեպք,
երբ նույն մայները ստեղծել է 6 հաջորդական
բլոկ և տեսականորեն, եթե նա ուզենար չարաշահել, ապա կարող էր կեղծ փոխանցում
կատարել:
Այսպիսով, որպեսզի սուբյեկտը տեղեկանա իր ունեցած բիթքոինների քանակի մասին,
դրա համար բիթքոինի դրամապանակ (wallet)
ծրագիրն անցնում է ամբողջ բլոկչեյնի վրայով
և հաշվում այդ անհատի մոտ մնացորդը գումարելով և հանելով տրանզակցիաները: Այստեղ պետք է հասկանալ, որ բոլոր այդ բարդ
մայնինգի գործողությունները մշակված են
նրա համար, որ չլինեն խարդախություններ,
մասնավորապես կրկնակի փոխանցումներ՝
նույն գումարի կրկնակի ծախսում: Եթե նույն
գումարը փորձել ուղարկել երկու հոգու, ապա
այդ տրանզակցիաներից միայն մեկը կհայտնըվի վավեր բլոկի մեջ, հենց դրա համար է
անհրաժեշտ մայնինգը:
Անհատ կամ օգտագործող ասելով այդ
ցանցում իրականում հասկացվում է հայտնի և
գաղտնի բանալիների զույգ: Այսպես, ամեն
օգտագործող ունենում է գաղտնի մասնավոր
բանալի private key, որը ունենալով հնարավոր
է պատրաստել տրանզակցիա և մեկ կամ մեկից ավելի հանրային բանալիներ (public key):
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Այսպիսով, եթե անհատը կորցրեց իր մասնավոր բանալին private key, ապա նա անհույս
կորցրել է իր ամբողջ գումարը և իրականում
կան միլիոնավոր USD համարժեք կորած գումարներ: Բացի դրանից, եթե որևէ մեկը տիրապետի private key-ին, ապա կարող է յուրացնել
ամբողջ գումարը:
Բիթքոինում, ինչպես նաև հիմնական շատ
այլ արժույթներում բլոկչեյնը, այսպես կոչված,
բաց է, այսինքն՝ ցանկացած անհատ կարող է
ուղղակի կարդալ բլոկչեյնի ցանկացած բլոկը
և տեսնել, որ ոմն A հասցեն փոխանցել է X
գումար որևէ B հասցեի: Սակայն, բանը նրանում է, որ մասնակիցները հիմնականում չգիտեն, որ հասցեն ում է պատկանում, բայց
հաճախ դա հնարավոր է պարզել անալիտիկ
մեթոդներով: Այդ պատճառով էլ բավականին
լայն տարածում են գտել, այսպես կոչված,
անանուն բլոկչեյնի վրա հիմնված կրիպտոարժույթները, դրանցից թերևս ամենահայտնին, հանրահայտը մոներոն է (monero), որի
բոլոր տրանզակցիաները կոդավորված են
շատ բարդ կոդավորման ալգորիթմերով և
միայն ստացողը կարող է տեսնել դեպի իրեն
ուղղված տրանզակցիաները: Այդ իսկ պատճառով մոներոն շատերի մոտ ասոցացվում է
ոչ լեգալ գործունեության հետ և, թերևս իրենց
հարգող կազմակերպությունները, ձգտում են
խուսափել նման արժույթներից:
Այսպիսով բիթքոինի հիմքում ընկած երեք
հիմնական տեխնոլոգիաների՝ կրիպտոգրաֆիայի, ապակենտրոնացված ցանցերի և բլոկչեյն պրոտոկոլի ամբողջություն: Վերջինս
իրենից ներկայացնում է որոշակի կանոնների
ամբողջություն, որոնք կարգավորում են
կրիպտոգրաֆիկ ձևափոխությունների և ալգորիթմների օգտագործումը:
Ներկայումս շատ ոլորտներ փորձում են
կիրառել բլոկչեյն տեխնոլոգիաները, սակայն
առավել հեռանկարային նախագծերը վերաբերում են ֆինանսական ոլորտին: Այսպես, մի
շարք բանկերում արդեն կիրառվում են տարբեր պիլոտային ծրագրեր, հատկապես թվային
ակրեդիտիվների, ֆակտորինգային գործառնությունների իրականացման և այլն: Բանկերին ստույգ տվյալներ են պահանջվում վարկային սքորինգի համար, խարդախության,
փողերի լվացման դեմ պայքարի միասնական
միջբանկային վարկային պատմությունների

բազայի ստեղծման միջոցով և այստեղ նույնպես կարող են օգտագործվել բլոկչեյն տեխնոլոգիաները: Բլոկչեյնի միջոցով հնարավոր է
ապահովել ինտեգրումը գոյություն ունեցող
վճարային համակարգերին, ինչը թույլ կտա
արագացնել և ավելի ապահով դարձնել անկանխիկ հաշվարկների իրականացումը, կըրճատել դրա հետ կապված ծախսերը:
Կարելի է ասել, որ բլոկչեյնի հիման վրա
ստեղծված կրիպտոարժույթներն արդեն դարձել են ինքնուրույն ֆինանսական պրոդուկտ,
ապակենտրոնացված հարթակ, որը կիրառվում է բանկային ոլորտում, հատկապես հաշվարկների իրականացման գործընթացում:
Բլոկչեյն տեխնոլոգիաները էապես կարող
են փոփոխել անկանխիկ հաշվարկների շուկան, արագացնել վճարումների իրականացումը, կրճատել բոլոր մասնակիցների տրանզակցիոն ծախսերը:
Գրավիչն այստեղ այն է, որ ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է անմիջապես
հենց ցանցի կողմից, շրջանցելով որևէ ինստիտուտներ և օղակներ, կրիպտոգրաֆիայի
մեթոդների կիրառման շնորհիվ:
Սակայն այստեղ կան նաև որոշ խնդիրներ: Հատկապես կրիպտոարժույթների իրավական կարգավիճակի անորոշության հետևանքով բանկերը շատ երկրներում հիմնականում հրաժարվում են դրանց օգտագործումից: Հստակեցված չէ նաև բլոկչեյն տեխնոլոգիաների կարգավիճակը, անանուն մասնակիցների առկայությունը կասկածի տակ է
դնում տրանզակցիաների օրինականությունը
միջազգային իրավական դաշտում և շատ
ընկերություններ պարզապես խուսափում են
օգտագործել բլոկչեյնը իրենց վճարումների
կատարման համար, գերադասելով ավանդական արժույթները:
Ընդհանուր առմամբ բլոկչեյնի հիման վրա
բանկերը կարող են բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը, օպտիմալացնել
բեքօֆիսի (backoffice) գործունեությունը, կըրճատել ռիսկերը, բարձրացնել գործարքների
անվտանգությունը և իրացվելիությունը:
Այսպիսով, բլոկչեյն տեխնոլոգիաները կարող է արմատապես փոխել անկանխիկ հաշվարկների շուկան և ընդհանրապես ֆինանսական շուկաներում իրականացվող գործառնությունների բնույթը: Ճիշտ է, այստեղ ակն-
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հայտ առավելությունների հետ մեկտեղ առաջանում են նաև մի շարք լուծում պահանջող
հարցեր, որոնք առնչվում են պետության գործունեության բազմաթիվ կողմերի հետ: Սակայն ներկայումս, ինովացիոն տեխնոլոգիաների արագ զարգացումների հետ կապված,
անխուսափելի են նման կարգի զարգացումները և հետևաբար դրանց պետք է տրվի
ադեկվատ գնահատական:
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Резюме. Эффективное управление систем водоснабжения имеет важное значение для общего благосостояния,
общественного здоровья и коллективной безопасности населения, а также для экономической активности и
окружающей среды. Эффективность систем водоснабжения оценивается соответствующими показателями.
Цель статьи - предложить показатели эффективности систем водоснабжения Еревана. Вначале рассматриваются имеющиеся в литературе показатели и системы показателей оценки системы водоснабжения, для чего
условно группируются три подхода и исследуется применение показателей. Затем представляются показатели,
оценивающие систему водоснабжения Еревана и проводится сравнительный анализ по некоторым показателям.
В конце, изучая исследования, проведенные в целях оценки системы водоснабжения Еревана с применением
показателей, оценивающих влияние партнерства между государственными и частными секторами на общую
выполняемость и выполняемость устойчивости, предлагаются показатели оценки эффективности системы
водоснабжения.
Ключевые слова: системы водоснабжения; индикаторы систем водоснабжения; системы показателей
водоснабжения; показатели оценки водоснабжения; исполнительные показатели услуг водоснабжения,
исполнительные показатели систем водоснабжения
Indicators for Assessing the Water Supply System of Yerevan

Avagyan A. A.
Chair of Economic Computer Science and Information Systems of ASUE (Armenia, Yerevan)
annaavagyan7@gmail.com
Abstract. The efficient management of water supply systems is essential for the overall well-being, public health, and
collective security of the population, as well as for the economic activities and for the environment. The efficiency of
water supply systems is evaluated by relevant indicators. The purpose of the article is to propose indicators for
evaluating the efficiency of Yerevan water supply system. First, indicators and systems of indicators for evaluating
water supply systems are reviewed from the literature and they are conventionally grouped into three approaches.
Additionally, the application of indicators is examined. Then indicators evaluating the water supply system of Yerevan
are presented and comparative analysis is performed through some indicators. Finally, by examining the studies carried
out to evaluate Yerevan water supply system with the indicators, which assess the impact of public-private partnership
on overall performance and sustainability performance, the indicators for evaluating the water supply system’s
efficiency are proposed.
Keywords: water supply systems; indicators for water supply systems; systems for water supply indicators; water
supply assessment indicators; performance indicators for water supply services; performance indicators for water supply
systems
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Ներկայիս մարտահրավերների1 պայմաններում կարևորվում է ջրամատակարարման
համակարգերի (այսուհետ՝ ՋՀ) արդյունավետ
կառավարումը՝ ռեսուրսների լավագույն օգտագործմամբ առավելագույն թվով սպառողների բավարարելու համար։ Ցուցանիշների
կիրառմամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման (այսուհետ՝ ՋևՋ) ծառայությունների
արդյունավետության գնահատումը, կառավարման ռազմավարության ընդհանուր ազդեցության և կառավարման նպատակների
իրականացման գնահատումը, ինչպես նաև
տարբեր մակարդակներում բենչմարքինգի
իրականացումը կնպաստեն ՋևՋ ծառայությունների բարելավմանը, ինչը դրականորեն
կանդրադառնա հանրային առողջության,
տնտեսության և մարդու իրավունքների իրագործման վրա2։
Գոյություն ունեն ջրամատակարարման
համակարգերի գնահատման տարբեր ցուցանիշներ և ցուցանիշների համակարգեր՝ IWA,
IBNET, բենչմարքինգի եվրոպական համագործակցություն, սիգմա և այլն:

IWA-ի ԿՑ-ների համակարգի հիմքում ընկած
է բուրգի կառուցվածքը. ստորին մակարդակից
վերին մակարդակ շարժվելիս ցուցանիշների
թիվն ու շահառուները փոխվում են4: IWA-ի
ԿՑ-ներն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեղանքի առանձնահատկություններն ու
հատուկ պահանջները5:
ՋևՋ ծառայությունները ֆինանսական,
ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական տեսանկյունից գնահատելու ցուցանիշների համակարգ է բենչմարքինգի միջազգային ցանցը
(այսուհետ՝ IBNET): IBNET-ը ջրային ոլորտի
գնահատման միջազգային բենչմարքինգի6
առաջին ստանդարտն է, ապահովում է ստանդարտացված տեղեկատվություն ու համապարփակ տվյալների բազա և համարվում
համաշխարհային չափորոշիչ ջրմուղ ընկերությունների կատարողականությունը համեմատելու և մատուցվող ծառայությունները բարելավելու համար7: Բենչմարքինգի այլ հարթակներից են բենչմարքինգի եվրոպական համագործակցությունը, սիգման և այլն8:
Գոյություն ունեն նաև հիդրավլիկ և ֆիզիկական բնութագրերի հիման վրա մշակված
ԿՑ-ներ9, ՋՀ-ների շահագործման և պահպանման վիճակը գնահատող ցուցանիշներ10, փոքր
ու միջին ՋՀ-ների առանձնահատկությունները հաշվի առնող ԿՑ-ներ11։ Մշակվել են նաև
ջրի անվտանգության12 և ՋՀ-ների կայունության ու շրջակա միջավայրի կատարողակա-

ՋՀ-ների գնահատման ցուցանիշներ և
ցուցանիշների համակարգեր
Ջրամատակարարման արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համապարփակ համակարգ է մշակել Ջրի միջազգային
ընկերակցությունը (այսուհետ՝ IWA)` առաջարկելով 170 կատարողական ցուցանիշներից (այսուհետ՝ ԿՑ)3 կազմված համակարգ։

մանրամասն տե՛ս (Alegre, 2013, pp. 3-70) և (Ishii &
Katsumata, 2007, pp. 463-467)։
4
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Alegre, 1999, pp. 150-151):
5
IWA-ի ԿՑ-ների համակարգի վերաբերյալ ավելի
մանրամասն տե՛ս (Alegre, 2013, pp. 9-70, 123-289):
6
Բենչմարքինգի, տեսակների վերաբերյալ տե՛ս
(Vilanova, Magalhães Filho, & Balestieri, 2015, p. 3), (World
Bank, 2011, pp. 2-3, 7-8), (Alegre, 1999, pp. 152-153, 156) և
(EurEau, 2015, pp. 1-12):
7
IBNET-ի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս (World
Bank, 2011, pp. xi-xii, 2-34, 135-143)։
8
Տե՛ս (WAREG, 2017, pp. 8, 11-15)։
9
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Ermini, Ataoui, & Qeraxhiu,
2015, pp. 719-720):
10
Ավելի մանրամասն տե՛ս (WHO, 2000, pp. 1-46):
11
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Haider, Sadiq, & Tesfamariam,
2014, pp. 24-38):
12
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Global Water Partnership, 2014,
pp. 4-7, 12-18, 21-33, 53-77), (Billig, Patricia; Bendahmane,
Diane; Swindale, Anne, 1999, pp. 8-19), (Lockhart, Oswald,
Hubbard, & Medlin, 2014, p. 171), (WHO, 2014, pp. 6, 10-11)
և (Schwemlein, Cronk, & Bartram, 2016, pp. 1-12):

1

Բնակչության աճ, քայքայված ենթակառուցվածքներ և
այլն, մանրամասն տե՛ս (Steen, 2011, pp. 6-8), (Alegre,
2013, p. 4):
2
Տե՛ս (Kayser, Moriarty, Fonseca, & Bartram, 2013, p. 4814)
3
ԿՑ-ները ՋևՋ ծառայությունների արդյունավետության
չափման միջոցներ են, տե՛ս (Alegre, 1999, p. 148) և
(Vilanova, Magalhães Filho, & Balestieri, 2015, p. 2), և կարող
են կիրառվել տարբեր շահառուների կողմից, տե՛ս
(Alegre, 1999, pp. 149-150), (Alegre, 2013, pp. 4-7):
Ցանկացած ԿՑ-ների համակարգ պետք է մաս կազմի
կառավարման ռազմավարության, տե՛ս (Alegre, 2013, p.
56): ԿՑ-ները պետք է բավարարեն նաև որոշակի
պահանջների, կարևորվում է նաև տվյալների
հուսալիությունն ու ճշգրտությունը, տե՛ս (Alegre, 2013,
pp. 11-14), (Kanakoudis, Tsitsifli, Samaras, Zouboulis, &
Demetriou, 2011, p. 34), (Schwemlein, Cronk, & Bartram,
2016, pp. 10-11): Ավելին՝ տարբեր ջրմուղների կողմից
կիրառվող ԿՑ-ները համեմատելու համար անհրաժեշտ է
ընդհանուր շրջանակ, տե՛ս (Alegre, 1999, p. 151): ԿՑների, դրանց կիրառության վերաբերյալ ավելի
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նության գնահատման մի խումբ ցուցանիշներ13:
Ինչ վերաբերում է ԿՑ-ների կիրառությանը, ապա հետազոտությունները ցույց են
տալիս, որ առկա է ԿՑ-ների սահմանումների,
նկարագրությունների և հաշվարկման մեթոդների միասնականության պակաս: Ավելին՝
երկրներն ունեն տարբեր մակրոմիջավայրեր,
որոնցում գործող ջրմուղների ԿՑ-ների ուղղակի համեմատությունը պետք է իրականացվի որոշակի զգուշությամբ14։ ԿՑ-ների կիրառմամբ իրականացվել է նաև Միջերկրածովյան
տարածաշրջանի ՋՀ-ի գնահատում՝ հաշվի
առնելով տարածաշրջանի առանձնահատկությունները15: Այլ օրինակներից են՝ Հնդկաստանի Ահմեդաբադ քաղաքի ՋՀ-ի գնահատումը
մշակված 9 ԿՑ-ների միջոցով16, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում
ջրի կորուստների և դրանց գրանցման ձևի
համեմատական վերլուծությունը17, Շվեդական ՋևՋ ասոցիացիայի կառավարման մոդելի
հիման վրա մշակված ԿՑ-ների հավաքածուն,
Պորտուգալիայի համար մշակված 5 կատեգորիաներում խմբավորված 50 ԿՑ-ները և այլն18
19:
Ամփոփելով ՋՀ-ների գնահատման համար
կիրառվող ցուցանիշների և ցուցանիշների
համակարգերի վերաբերյալ դիտարկված
գրականությունը՝ կարելի է պայմանականորեն առանձնացնել 3 հիմնական մոտեցում:
Առաջին մոտեցումը դիտարկում է ՋՀ-ների
գնահատումը, ընդհանուր առմամբ, արդյունավետության տեսանկյունից, երկրորդը շեշտադրում է ջրի անվտանգությունն ու հանրային առողջությունը, իսկ երրորդը հաշվի է
առնում կայուն զարգացումը՝ հիմնական շեշ-

տը դնելով կայունության տեսանկյունից ՋՀների գնահատման վրա:
Ցուցանիշները լայնորեն կիրառվում են
տարբեր երկրներում՝ ՋՀ-ների գնահատման,
բենչմարքինգի և այլ նպատակներով: Համեմատությունների ժամանակ անհրաժեշտ է
հաշվի առնել մակրոմիջավայրերի, ցուցանիշների սահմանումների, հաշվարկման մեթոդների հնարավոր տարբերությունները, ինչպես
նաև տվյալների հասանելիությունը, հուսալիությունն ու հավաստիությունը: Ցուցանիշների
կիրառմամբ ՋՀ-ների գնահատումն ու համեմատական վերլուծությունը թույլ կտա կատարելագործել ՋՀ-ների արդյունավետ կառավարումը՝ նպաստելով ընդհանուր բարեկեցության, հանրային առողջության և բնակչության
կոլեկտիվ անվտանգության, ինչպես նաև
տնտեսական գործունեության ապահովմանն
ու շրջակա միջավայրի պահպանությանը։
Երևան քաղաքի ՋՀ-ի գնահատման
ցուցանիշները
Ցուցանիշների կիրառությունը Երևանում
ՋՀ-ների գնահատման նպատակով պայմանավորված է պետական-մասնավոր գործընկերությամբ (այսուհետ՝ ՊՄԳ)20։ Տնտեսական և
քաղաքական շրջափակման պարագայում,
հաշվի առնելով 1988թ.-ից հետո առկա մարտահրավերները21 և միջազգային ֆինանսական կառույցների աջակցության անհրաժեշտությունն22 ու վերջիններիս ֆինանսական և
տեխնիկական աջակցության պայմանը23,
մասնավորի ներգրավումը, կարծես թե ան20

Ըստ վիճակագրության՝ ջրային ծառայությունների
մասնավորեցմամբ Հայաստանը առաջատար դիրք է
զբաղեցնում նորանկախ պետությունների շարքում, իսկ
ՊՄԳ միջոցով սպասարկվող բնակչության թվով (մոտ
75%)՝ երրորդը։ Տե՛ս (Harutyunyan, 2014, p. 1617),
(Harutyunyan, 2015, p. 581)։
21
Հնացած ենթակառուցվածքները, հոսակորուստները,
ընդհանումներով ջրամատակարարումը, ջրի որակը և
այլն։ Ավելի մանրամասն տե՛ս (World Bank, 2017, pp. xiii,
xv, 5-6), (Mkhitaryan, 2009, p. 4) և (Harutyunyan, 2012, p.
621):
22
Մարտահրավերների լուծումը պահանջում էր
ֆինանսական միջոցների ներգրավում, իսկ որոշ
խնդիրներ՝ մասնավորի կարողությունների ներդրում:
Տե՛ս (World Bank, 2017, p. 6)։
23
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2014, p. 1619),
(Harutyunyan, 2016, pp. 9-10)։ ՀՀ ջրային ոլորտում ՊՄԳ
կիրառման այլ շարժիչ ուժերի վերաբերյալ տե՛ս
(Harutyunyan, 2014, pp. 1612-1613):

13
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Steen, 2011, pp. 9, 21-33),
(Halkijevic, Vukovic, & Vouk, 2017, pp. 3696-3697),
(Vilanova, Magalhães Filho, & Balestieri, 2015, p. 8), (UNWater, n.d., pp. 4-23) և (UN agencies, 2015, pp. 1-42):
14
Ավելի մանրամասն տե՛ս (WAREG, 2017, pp. 2, 10-56):
15
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Kanakoudis, Tsitsifli, Samaras,
Zouboulis, & Demetriou, 2011, pp. 31, 35-40)։
16
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Yadav, Singh, Shah, & Gamit,
2014, p. 1986)։
17
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Suchacek, Aldea, Bylka,
Marko, & Tuhovcak, 2018, p. 7):
18
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Vilanova, Magalhães Filho, &
Balestieri, 2015, pp. 2, 6-8):
19
Ցուցանիշների վերաբերյալ տե՛ս նաև (OECD, 2015, pp.
5-44)։
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խուսափելի էր: ՊՄԳ միջոցով կոմունալ ծառայությունների կառավարումը ենթադրում էր
արդյունքի վրա հիմնված կառավարում՝ կատարողականության կառավարում, հետևաբար նպատակների սահմանում, ԿՑ-ների կիրառում24 և բենչմարքինգի իրականացում՝
գնահատելու համար ՋՀ-ների ու ՋևՋ ծառայությունների վիճակը, մասնավոր օպերատորների կատարողականությունը: Ավելին՝ մասնավորի ներգրավումը թույլ կտար բարձրացնել ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը նորարարական կառավարման և
տեխնիկական կոմպետենցիաների ներդրման
միջոցով25,26:
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման նպատակով կնքված կառավարման
պայմանագրի (այսուհետ՝ ԿՊ) հիմքում ընկած
93 ԿՑ-ներից 4-ը վերաբերում էին բոնուսներին/տուգանքներին։ Պայմանագրի կատարման արդյունքում բարելավվեց գործառնական
և ֆինանսական կատարողականությունը, սակայն ֆինանսական արդյունքները դեռևս
անբավարար էին, իսկ չհաշվառվող ջրի ցուցանիշն ընդհանրապես չէր բարելավվել27: Այլ
խնդիրներ կապված էին ԿՑ-ների մեծ թվի28,
սահմանման և դրանց համար հստակ բազային տվյալների բացահայտման հետ29 30:
Երևանի ԿՊ-ի արդյունքներից ելնելով՝
ՊՄԳ իրականացումը շարունակվեց երկու
ուղղությամբ: Մի դեպքում մասնավորեցումն
ավելի խորացավ և Երևանի ԿՊ-ն փոխարինվեց վարձակալության պայմանագրով (այսուհետ՝ ՎՊ), մյուս դեպքում՝ մասնավորեցումն ընդլայնվեց՝ ընդգրկելով նաև մյուս
ջրմուղ ընկերությունները31,32։ Երևանի ՎՊ

արդյունքում բարելավվեցին գործառնական և
ֆինանսական կատարողականությունը, սակայն չհաշվառվող ջրի առումով որևէ բարելավում չարձանագրվեց, ուշադրությունից
դուրս մնաց նաև կեղտաջրերի հավաքումն ու
մաքրումը33:
Դիտարկենք Երևանի ՋՀ-ի որոշ ցուցանիշներ (ջրամատակարարման ծածկույթ, ջրարտադրություն, ջրսպառում, չհաշվառվող ջուր,
եկամուտ, շահագործման ծախսածածկում,
Ապգար ցուցանիշ) և, օգտվելով IBNET-ի բազայից ու գործիքներից, համապատասխան
հարցումների ձևավորման միջոցով Երևանը
համեմատենք մեծամասամբ տարածաշրջանի
այլ ջրմուղների հետ՝ իրականացնելով միջազգային բենչմարքինգ, իսկ որոշ դեպքում՝ Հայաստանում գործող այլ ջրմուղների հետ՝ իրականացնելով ազգային բենչմարքինգ։ Ստացված արդյունքները ներկայացնենք գծապատկերի տեսքով։ Քանի որ IBNET-ում Երևանը
ընդգրկված է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում, միջազգային բենչմարքինգի դեպքում համեմատությունը կատարվում է այդ տարածաշրջանի IBNET-ում
առկա ջրմուղների հետ։

Գծապատկեր 1. Ջրամատակարարման
ծածկույթի տարածաշրջանային
համեմատություն (Աղբյուրը։ IB-NET.org)

24

Տե՛ս (Mkhitaryan, 2009, p. 9)
25
Տե՛ս (Harutyunyan, 2012, p. 620)
26
Ի դեպ՝ ջրային ոլորտում մասնավորեցումը ամենավիճելի հարցն է: Շատ երկրներում այն հանգեցրել է
այսպես կոչված «ջրային պատերազմների», սակագնի
թանկացման, նույնիսկ ՊՄԳ պայմանագրի խզման:
Ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2016, p. 9),
(Harutyunyan, 2012, pp. 620-621), և (World Bank, 2017, p.
49):
27
Պատճառները տե՛ս (World Bank, 2017, pp. xv, 15):
28
Ավելի մանրամասն տե՛ս (World Bank, 2017, p. 16)։
29
Տե՛ս (Harutyunyan, 2014, p. 1614)
30
Երևանի ԿՊ-ի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս
(World Bank, 2017, pp. 11-17):
31
Տե՛ս (Harutyunyan, 2014, p. 1614) և (Harutyunyan, 2015, p.
581):

Ըստ գծապատկեր 1-ի՝ Երևան ջուրը ընդհանուր առմամբ բարձր արդյունքներ է գրանցել ջրամատակարարման ծածկույթի ցուցանիշի առումով՝ տատանվելով տարածաշրջա32

ՀՋԿ և մյուս ջրմուղների ԿՊ-ների, սահմանված ԿՑների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս (World Bank,
2017, pp. 29-45) և (Harutyunyan, 2014, pp. 1615-1617):
33
Երևանի ՎՊ-ի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս
(World Bank, 2017, pp. 19-28) և (Harutyunyan, 2014, p. 1614):
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Регион и мир, 2019, № 7
25%, որը գնալով աճել է՝ գերազանցելով 70%ը: Մինչև 2000-ականները չհաշվառվող ջրի
ցածր մակարդակը պայմանավորված է ջրաչափության և համապատասխան տվյալների
բացակայությամբ: Այնուհետև, ներդրումների
իրականացմանն ու ջրամատակարարման
տևողության բարելավմանը զուգընթաց այդ
ցուցանիշն աճել է: Դա պայմանավորված է
նախ՝ ֆինանսական միջոցների սղության
պատճառով Երևանի քայքայված ՋՀ-ի մասնակի վերականգնմամբ, ինչպես նաև այն
հանգամանքով, որ պայմանագրային հիմնական ԿՑ հանդիսացող ջրամատակարարման
տևողության ավելացմամբ ՋՀ-ն ավելի երկար
ժամանակում է գտնվել ճնշման տակ, որն էլ
հանգեցրել է չհաշվառվող ջրի ցուցանիշի
զգալի աճին: Եվ քանի որ հոսակորուստների
բարելավումը տուգանքներով պայմանավորված չի եղել, աշխատանքներ չեն տարվել վերջինիս բարելավման ուղղությամբ: Ինչ վերաբերում է տարբեր ջրմուղների սպասարկման տարածքներում հոսակորուստի ցուցանիշի համեմատությանը, ապա ինչպես ցույց է
տալիս գրաֆիկը, պատկերն ընդհանուր առմամբ նույնն է, 2016թ. դրությամբ դրանք տատանվում են 70-90% սահմաններում:

նային միջինի շուրջ և մի փոքր ետ մնալով
տարածաշրջանի առավելագույն արժեքից։
Ջրարտադրության առումով (տե՛ս գծ. 2),
Երևան ջուրը գերազանցում է նույնիսկ տարածաշրջանային առավելագույն ցուցանիշը և
ավելի քան 50%-ով գերազանցում տարածաշրջանային միջինը: Ինչ վերաբերում է ջըրսպառմանը (տե՛ս գծ. 3), ապա Երևանում
իրականացված ներդրումային ծրագրերի միջոցով համակարգի բարելավման և ջրաչափության արդյունքում 1990-ականների վերջին
ցուցանիշը բարելավվել է, իսկ 2002թ.-ից կազմել ավելի ցածր, քան տարածաշրջանի միջինն
է: Համադրելով ջրատադրությունն ու ջրի
սպառումը՝ պարզ է դառնում, որ չնայած
Երևան ջուրը գերազանցում է ջրարտադրության տարածաշրջանային առավելագույն ցուցանիշը, այնուամենայնիվ սպառողին մատակարարվել է մոտ 2-3 անգամ ավելի քիչ ջուր,
քան տարածաշրջանի առավելագույն ջրսպառումն է: Դա պայմանավորված է հարուստ
ջրային պաշարներով, համակարգի տեխնիկական վիճակով ու հոսակորուստներով: Կայուն զարգացման տեսանկյունից ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման և ՋՀ-ների արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ
է միջոցներ ձեռնարկել նվազեցնելու ջրարտադրությունը և ավելացնելու ջրսպառումը՝ մոտեցնելով տարածաշրջանի առավելագույն
ջրսպառմանը:

Գծապատկեր 3. Ընդհանուր ջրսպառման
տարածաշրջանային համեմատություն
(Աղբյուրը։ IB-NET.org)
Գծապատկեր 2. Ջրարտադրության
տարածաշրջանային համեմատություն
(Աղբյուրը։ IB-NET.org)

Նույն ցուցանիշի տարածաշրջանային համեմատության համաձայն (տե՛ս գծ. 5)՝ 20002013թթ. Երևան ջուրը գերազանցում է տարածաշրջանի նույնիսկ 10% ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող ջրմուղներին, մինչդեռ միևնույն
տարածաշրջանում 10% ամենացածր ցուցանիշն ունեցող ջրմուղների պարագայում չհաշ-

Անդրադառնալով չհաշվառվող ջրին ազգային մակարդակով (տե՛ս գծ. 4)՝ տեսնում
ենք, որ սկզբնական շրջանում այն եղել է մոտ
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երկրների մեջ: Սա հիմնականում պայմանավորված է Հայաստանում ՋևՋ ծառայությունների ցածր սակագնով:
Շահագործման ծախսածածկման առումով
(տե՛ս գծ. 7) թեև Երևան ջուրը ինքնաֆինանսավորվող է և ընդհանուր առմամբ տատանվում է տարածաշրջանային միջինի շուրջ, այնուհանդերձ այն հետ է մնում տարածաշրջանային 10% ամենաբարձր արդյունք գրանցած
ջրմուղներից մոտ 2 անգամ, որը պայմանավորված է ինչպես սակագնով, այնպես էլ կառավարման արդյունավետության պակասով:

վառվող ջրի ցուցանիշը տատանվում է 2-11%
սահմաններում: Երևան ջուրը հոսակորուստների առումով բավականին հեռու է նաև
տարածաշրջանի միջին ցուցանիշից (20-30%):
Թեպետ Հայաստանը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով, այնուամենայնիվ տարածաշրջանային համեմատության արդյունքներից և
կայուն զարգացման տեսանկյունից ելնելով՝
անհրաժեշտ են միջոցներ ձեռնարկել ջրի կորուստների նվազեցման և հետևաբար ջրային
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման
համար:

Գծապատկեր 4. Չհաշվառվող ջրի
ազգային համեմատություն (Աղբյուրը։ IBNET.org)

Գծապատկեր 6. Եկամտի (ՋևՋ)
տարածաշրջանային համեմատություն
(Աղբյուրը։ IB-NET.org)

Գծապատկեր 5. Չհաշվառվող ջրի
տարածաշրջանային համեմատություն
(Աղբյուրը։ IB-NET.org)

Գծապատկեր 7. Շահագործման
ծախսածածկման տարածաշրջանային
համեմատություն (Աղբյուրը։ IB-NET.org)

Ինչ վերաբերում է ՋևՋ ծառայությունների
համար ստացվող եկամտին (տե՛ս գծ. 6), ապա
Երևան ջուրը, լինելով ինքնաֆինանսավորվող, այնուամենայնիվ գտնվում է տարածաշրջանի 10% ամենացածր եկամուտ ունեցող

Դիտարկելով ընդհանուր առողջության
Ապգար ցուցանիշը (տե՛ս գծ. 8 և 10)՝ ազգային
մակարդակով Երևան ջուրը 2003-2012թթ. Տատանվել է միջինի շուրջ, սակայն աստիճանա-
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զարգացման տեսանկյունից ջրային ռեսուրսների չաղտոտման և արդյունավետ օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է մեծ
ուշադրություն դարձնել չհաշվառվող ջրին և
կեղտաջրերի մաքրմանը34:
2017թ. մեկնարկած ՊՄԳ երկրորդ փուլը
նպատակ ունի անդրադառնալ այդ խնդիրներին։ Կնքված մեկ միասնական ՎՊ35-ում, որն
ընդգրկում է նախկին բոլոր ջրմուղների սպասարկման տարածքները, բոնուսներով/տուգանքներով պայմանավորված 4 հիմնական
ԿՑ-ներն են ջրամատակարարման տևողությունը36, մատակարարվող ջրի որակը, չհաշվառվող ջուրը, բաժանորդների բավարարվածությունը, իսկ ներքին բենչմարքինգի ցուցանիշները վերաբերում են ենթակառուցվածքներին, կեղտաջրերի հավաքմանն ու մաքրմանը, ծախսերին և բողոքներին37: IBNET-ում
նոր ՎՊ-ի ԿՑ-ների վերաբերյալ տվյալներ
դեռևս առկա չեն։
Անդրադառնալով ցուցանիշների կիրառությամբ Երևանի ՋՀ-ի գնահատման վերաբերյալ առկա հետազոտություններին՝ կարելի է
ասել, որ ուսումնասիրություններն ընդհանուր
առմամբ իրականացվել են կայունության տեսանկյունից՝ համապատասխան ցուցանիշների միջոցով գնահատելով ՊՄԳ ազդեցությունը կատարողականության և կայունության
կատարողականության վրա։ Արդյունքները
համեմատվել են ազգային և միջազգային մա-

բար ընդհանուր առողջացման ցուցանիշը
բավականին բարելավվել է՝ վերջին 4 տարիներին հասնելով 8-ի և գրանցելով նույնիսկ
առաջատար դիրք: Տարածաշրջանային համեմատությամբ (տե՛ս գծ. 9) Երևանը գրանցել է
վերջին տարիներին միջին և միջինից բարձր
ցուցանիշ: Այնուամենայնիվ, Երևան ջուրը
դեռևս պետք է միջոցներ ձեռնարկի էլ ավելի
բարելավելու ընդհանուր առողջության Ապգար ցուցանիշը:

Գծապատկեր 8. Ապգար ցուցանիշի ազգային
համեմատություն (Աղբյուրը։ IB-NET.org)

34

Մաքրման կայանների շահագործումը կմեծացնի
շահագործման և պահպանման ծախսերը, հետևաբար
մաքրման կայաններում ներդրումներ իրականացնելիս
պետք է շեշտը դրվի այնպիսի տարածքներին, որտեղ
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և հանրային
առողջության վրա ամենամեծն է, մանրամասն տե՛ս
(World Bank, 2017, pp. 61-63)։
35
Նոր ՎՊ-ն նախորդների զարգացումն է և ենթադրում է
ավելի մեծ ռիսկերի փոխանցում միաժամանակ
մասնավոր օպերատորին և կառավարությանը: ՊՄԳ 2րդ փուլի մասին ավելի մանրամասն տե՛ս (World Bank,
2017, pp. 55-61):
36
Ի դեպ՝ այս ցուցանիշի նպատակային արժեքները
քաղաքային, գյուղական տարածքների և Երևանի
համար տարբեր են։ Տե՛ս (Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 2016, p.
167)։
37
ՊՄԳ առաջին փուլում առաջնահերթ դիտարկվել են
ջրամատակարարման խնդիրները, տե՛ս (World Bank,
2017, p. 16), իսկ ներկայումս անդրադարձ է կատարվում
նաև ջրահեռացմանը։ Դրանով է պայմանավորված
կեղտաջրերի վերաբերյալ ցուցանիշների ընդգրկումը
նոր ՎՊ-ում։

Գծապատկեր 9. Ապգար ցուցանիշի
տարածաշրջանային համեմատություն
(Աղբյուրը։ IB-NET.org)
Այսպիսով՝ Երևանի ՋՀ-ի գնահատումը
ցույց է տալիս, որ ՋևՋ ծառայությունները
բարելավվել են, սակայն դեռևս առկա են բազմաթիվ խնդիրներ։ Անհրաժեշտ է շարունակել
բարեփոխումները՝ բարելավելով գրանցված
արդյունքներն ու բարձրացնելով կառավարման արդյունավետությունը։ Ավելին՝ կայուն
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 Ուսումնասիրելով Երևանի ՋՀ գնահատման նպատակով ցուցանիշների կիրառությունն ու առկա խնդիրները և հաշվի առնելով տվյալների առկայությունը՝ առաջարկում ենք ուսումնասիրությունների համար
տվյալների հիմք ընդունել IBNET-ը, և ՋՀ-ի
գնահատումն էլ իրականացնել հետևյալ ցուցանիշների միջոցով, որոնք նշված են IBNET-ի
համարակալմամբ՝
3.1-ջրարտադրություն,
4.1-ընդհանուր ջրսպառում, 13.1-աշխատուժի
ծախսերը շահագործման ծախսերի մեջ, 13.2էլեկտրաէներգիայի ծախսերը շահագործման
ծախսերի մեջ, 15.1-ծառայության տևողությունը, 23.2-հավաքագրումը: Ընտրված ցուցանիշներն այն հիմնական ցուցանիշներն են,
որոնցով բնութագրվում են ՋՀ-ները։
 Տնտեսամաթեմատիկական հետագա
վերլուծությունների նպատակով հնարավոր է,
որ առաջադրվող մոդելներում չընդգրկվեն
բոլոր ցուցանիշները՝ վիճակագրության հասանելիությունից ու հուսալիությունից ելնելով։

կարդակներում գործող ջրմուղների հետ՝
դասակարգելով ջրմուղները38։
Ընդհանուր առմամբ բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են, որ
ՊՄԳ իրականացումը դրական ազդեցություն
է ունեցել Հայաստանի ջրմուղների վրա՝ բարելավելով կատարողականությունն ու կայունության կատարողականությունը։
Ի հավելումն վերոհիշյալ՝ վերևից ներքև
մոտեցման՝ ՋևՋ ծառայությունները գնահատվել են նաև ներքևից վերև մոտեցմամբ՝
պարզելու համար տնային տնտեսությունների
ընկալումները ՋևՋ ծառայությունների վերաբերյալ և գնահատելու ծառայության դիմաց
վճարելու պատրաստակամությունն ու ջրի
խնայողությանն ուղղված գործողությունները39։
Այսպիսով՝ Երևանի ՋևՋ ծառայությունների առկա խնդիրները առաջ են քաշում ՋՀների բարելավման, դրանց արդյունավետ
կառավարման անհրաժեշտությունը, ինչպես
նաև համապատասխան ցուցանիշների կիրառությամբ ՋՀ-ների արդյունավետության գնահատման և բենչմարքինգի անհրաժեշտությունը։
***
Ամփոփելով Երևանի ՋՀ-ների գնահատման ցուցանիշներն և դրանց միջոցով իրականացրած ուսումնասիրությունները՝ հանգում ենք հետևյալ եզրակացության.
 Երևանի ՋՀ-ն գնահատվել է կայունության
տեսանկյունից,
մասնավորապես՝
ուսումնասիրվել է ՊՄԳ ազդեցությունը ՋևՋ
ծառայությունների վրա: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և որոշակի ցուցանիշների միջոցով գնահատել ՋՀ-ն արդյունավետության տեսանկյունից:
 Հաշվի առնելով գրականությունում
առկա ցուցանիշներն ու ցուցանիշների համակարգերը, ինչպես նաև Երևան քաղաքի
առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտ է
ընտրել այն ցուցանիշները, որոնց միջոցով
հնարավոր կլինի ՋՀ-ն գնահատել արդյունավետության տեսանկյունից:
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Резюме: Основная роль государства состоит в том, чтобы обеспечить развитие системы местного
самоуправления, которая является обязанностью государства, в лице правительства и уполномоченного
государственного органа, разрабатывать политику местного самоуправления.
Целью разработки государственной политики в области местного самоуправления является определение правил
поведения для системы местного самоуправления Республики Армения, в частности органов местного
самоуправления, а также обеспечение соответствующей правовой и экономической среды, позволяющей
общинам осуществлять самоуправление и местное самоуправление.
Ключевые слова. Система местного самоуправления, государственная политика, направления, правительство,
органы власти, территориальное управление, контроль
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Abstract: The main role of the state is to ensure the development of the system of local self-government, which is the
responsibility of the state, in the person of the government and the state authorized body, to develop the policy of local
self-government.
The purpose of the development of the state policy in the field of local self-government is to define the rules of conduct
for the local self-government system of the Republic of Armenia, in particular the local self-government bodies, as well
as to provide an appropriate legal and economic environment enabling the communities to self-govern and local selfgovernment.
Key words. Local Government System, State Policy, Directions, Government, Authorities, Territorial Governance,
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վարման մարմինների և պետական կառավարման մարմինների միջև ձևավորվել է
փոխհարաբերությունների մի ամբողջություն:
Վերջիններիս շրջանակում իրականացվում են
ՏԻՄ-երի և գործադիր իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունները, կարգավորվում են համայնքներում առկա խնդիրներն՝
ըստ դրանց բնույթի ու ոլորտների:

Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, որը մեր հանրապետությունում
ներդրվել է 1995 թվականից սկիզբ առած վարչատարածքային բարեփոխումների արդյունքում: ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով
սահմանված կարգով տեղական ինքնակառավարման ոլորտում տեղական ինքնակառա-
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տական և ֆինանսական հսկողության իրականացման:
Վարչատարածքային բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակվում է ՀՀ
տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարության կողմից, «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման
մասին»
ՀՀ
օրենքում
[11]
համապատասխան
փոփոխություններ
և
լրացումներ կատարելու միջոցով:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ Սահմանադրության 121-րդ հոդվածի՝
Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են՝ մարզերը և համայնքները: Վարչատարածքային բաժանումը,
Կառավարության ներկայացմամբ սահմանվում
է
օրենքով
[12]:
Ավելին,
Սահմանադրության
ուժով
վարչատարածքային
բաժանման
կամ
դրանում փոփոխություն իրականացնելու
բացառիկ իրավասությունը վերապահված է
կառավարությանը:
Համայնքների միավորումը կամ բաժանումը, որը նախատեսված է Սահմանադրությամբ, կարող է իրականացվել հանրային շահերից ելնելով, վերոհիշյալ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու
միջոցով: Վարչատարածքային պետական քաղաքականությունը սկզբնավորվել է դեռևս
1996 թվականին, սակայն բուն տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման
գործընթացում այդ բարեփոխումներն ինստիտուցիոնալ մակարդակով սկսվել են միայն
2011 թվականին: Մասնավորապես՝ 2011թ. ՀՀ
կառավարության կողմից ընդունվեց N 44 «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային
համագործակցության ձևավորման հայեցակարգը հաստատելու մասին» արձանագրային
որոշումը [13]: Այս հայեցակարգի ընդունմամբ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հստակ ուղենիշներ սահմանվեցին հետագայում վարչատարածքային բարեփոխումները կազմակերպելու և իրակացնելու
համար, որոնք գործնականում կյանքի կոչվեցին 2015-2017թթ. հանրապետությունում
իրականացված համայնքների խոշորացման
գործընթացի արդյունքում:

Պետության հիմնական դերակատարումը
տեղական ինքնակառավարման համակարգի
զարգացման ապահովումն է, որն իրականացնելու համար պետության վրա՝ ի դեմս կառավարության և ոլորտի պետական լիազոր
մարմնի, դրված է տեղական ինքնակառավարման ոլորտի քաղաքականության մշակումը:
Առհասարակ, տեղական ինքնակառավարման ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի, մասնավորապես՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար վարքագծի կանոնների սահմանումն է,
ինչպես նաև համապատասխան իրավական և
տնտեսական միջավայրի ապահովումը, որով
հնարավորություն կընձեռվի համայնքների
բնականոն կենսագործումն ապահովելու և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
աշխատանքները կազմակերպելու համար:
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացումը պայմանականորեն
կարող ենք բաժանել երեք շրջանների՝
 1995-2002 թթ.՝ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման շրջան,
 2002-2011 թթ., որի մեկնարկը տրվեց
այն ժամանակ, երբ Հայաստանն անդամագրվեց Եվրոպական խորհրդին և բազմաթիվ
համաձայնագրերից ու կոնվենցիաներից բացի՝ ստորագրվեց նաև «Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագիրը»:
 2011-ից մինչ օրս. տվյալ փուլը մեկնարկեց տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման նոր ռազմավարության
ընդունմամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգի
պետական քաղաքականությունն իրականացվում է հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝
 Վարչատարածքային,
 ֆինանսական և բյուջետային,
 տնտեսական և ներդրումային,
 ընտրական,
 տարածքային կառավարման,
 ապակենտրոնացման,
 ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական, մասնագի-

Ֆինանսական և բյուջետային բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակ-
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վում է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, ինչպես նաև ՀՀ
ֆինանսների նախարարության և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից: Վերջիններս՝ այդ ոլորտում համապատասխան
քաղաքականություն մշակելիս համագործակցում են ՀՀ տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարության հետ:
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում
ֆինանսական և բյուջետային քաղաքականությունը մշակվում է «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ
օրենքի [7], «Ֆինանսական համահարթեցման
մասին» ՀՀ օրենքի [8], ՀՀ հարկային
օրենսգրքի [9], «Տեղական տուրքերի և
վճարների մասին» ՀՀ օրենքի [10] և «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի [1]
ընդունմամբ և դրանցում համապատասխան
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու
միջոցով: Ֆինանսական քաղաքականության
մշակման
արդյունքում
պետությունը
համայնքների
համար
սահմանում
է
սեփական
եկամուտների
աղբյուրները,
ֆինանսական համահարթեցման նպատակով
տրամադրվող դոտացիաների գործոնները և
դրանց տրամադրման կարգը, տեղական
տուրքերի և վճարների տեսակները, դրանց
դրույքաչափերի նվազագույն և առավելագույն
շեմերը և կիրառվող արտոնությունները, ֆինանսական վերահսկողության առանձնահատկությունները և այլն:
Ընդհանուր առմամբ, վերոհիշյալ քաղաքականության ներքո տեղական ինքնակառավարման մարմինների և գործադիր իշխանության միջև ձևավորվել է ֆինանսական և
բյուջետային խնդիրներին վերաբերող փոխհարաբերություների
մի
ամբողջություն:
Նախևառաջ, պետական լիազորված մարմինը և մարզպետարանը մեթոդական, խորհրդատվական օգնություն են ցույց տալիս
համայնքի բյուջեի նախագծի մշակմանը,
ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով
վերահսկում են բյուջետային գործընթացը:
Մեթոդական ուղեցույցները յուրաքանչյուր
տարի մշակվում են պետական լիազորված
մարմնի կողմից և կոչված են ՏԻՄ-երին
իրազեկելու տվյալ տարվա համար բյուջեի
նախագծի կազմման հիմնական դրույթների
մասին՝ հաշվի առնելով օրենսդրական և

ենթաօրենսդրական
փոփոխությունները,
որոնք համապատասխան համայնքներին են
հասցվում մարզպետարանների միջոցով:
Հարկ է հավելել նաև, որ համայնքի բյուջեի կատարման սպասարկումն իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության
միասնական գանձապետական համակարգի՝ տեղական գանձապետական բաժանմունքների միջոցով, ինչը հանդիսանում է
ՏԻՄ-երի և հանրապետական գործադիր
մարմինների տարածքային ծառայությունների միջև փոխհարաբերությունների կոնկրետ
օրինակ: Համայնքի բյուջեի մուտքերի ապահովման նպատակով ՏԻՄ-երը կարող են
փոխհարաբերություների մեջ մտնել պետական հարկային մարմինների հետ, որոնք
օրենքով սահմանված դեպքում պետք է
ապահովեն եկամտահարկի, շահութահարկի
մասհանումների մուտքը համայնքի բյուջե:
Հարկ է նկատել, որ նախքան օրենսդրական
փոփոխությունները՝ հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրումն իրականացնում էին
պետական հարկային մարմինները: Նոր
օրենքի գործադրումը ենթադրում է պետական հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների սերտ համագործակցություն ինչպես տվյալների շտեմարանի
ստեղծման, այնպես էլ հավաքագրման
միասնական մեթոդաբանության առումով:

Տնտեսական և ներդրումային բնագավառում պետական քաղաքականությունն իրականացվում է տարածքային կառավարման և
զարգացման
նախարարության
կողմից,
տնտեսական ոլորտի պետական լիազոր
մարմինների հետ համագործակցության շըրջանակում: Համայնքի տնտեսական զարգացման քաղաքականությունը բխում է համայնքի
հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացումից և համայնքի կողմից տնտեսական գործունեության իրականացման անհրաժեշտությունից: Համայնքի տնտեսական գործունեության ակտիվացման, համայնքային ենթակառուցվածքների վերանորոգման կամ արդիականացման նպատակով, ինչպես նաև համայնքներում նպատակային ծրագրերի իրականացման նպատակով, պետությունը համապատասխան կառուցակարգեր է սահմանում
օրենքներով և կառավարության որոշումներով: Մասնավորապես՝ ներդրումային քաղա-
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ընտրական բաղադրիչը ներկայումս դրսևորվում է երկու եղանակով՝ համամասանական
և մեծամասնական ընտրակարգերով: Երևան
քաղաքում, Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում գործում է ավագանու ընտրության համամասնական ընտրակարգը, իսկ մնացած
համայնքներում՝ մեծամասնական ընտրակարգը: Համայնքի ղեկավարի ընտրության
մասով ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի 1-ին մասը ընձեռում է երկու հնարավորություն՝ ուղղակի ընտրակարգով ընտրվող
համայնքի ղեկավար և անուղղակի ընտրակարգով ընտրվող համայնքի ղեկավար: Համայնքի ղեկավարի անուղղակի ընտրակարգը
գործում է Երևան քաղաքում, Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում: Համայնքի ղեկավարի
անուղղակի ընտրակարգը սահմանվում է
համապատասխանաբար «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Երևան քաղաքում
տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքներով: Ինչ վերաբերվում է համայնքի
ղեկավարի ուղղակի ընտրակարգին, ինչպես
նաև համայնքի ավագանու ընտրության կարգին, ապա վերջիններս սահմանվում են ՀՀ
ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական
օրենքով [4]:

քականության տեսանկյունից կարևորվում է
ՀՀ կառավարության կողմից նպատակային
սուբվենցիաների տրամադրման քաղաքականությունը, որի արդյունքներով վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության մեծ
թվով համայնքներում բազմաթիվ տնտեսական և ներդրումային ծրագրեր են իրականացվել: Բացի այդ, համայնքների տնտեսական
գործունեությունը խթանելու նպատակով
տնտեսական բնույթի օրենսդրական ակտերում համայնքների համար սահմանվել են
առևտրային կազմակերպություններում որպես բաժնետեր հանդես գալու իրավասություններ, իսկ «Տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքով համայնքի համար սահմանվել է 100 տոկոս բաժնեմասով առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու լիազորություն
[1]:
Հավելենք
նաև,
որ
այս
քաղաքականության
շրջանակում
պետություն-համայնք-մասնավոր
հատված
համագործակցությունը խթանելու, ինչպես
նաև
համայնքի
տնտեսական
գործունեությունը
ակտիվացնելու
նպատակով՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարության կողմից մշակվել և համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին են տրամադրվել
համապատասխան մեթոդական ուղեցույցներ:
Ընտրական բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակվում է ՀՀ կառավարության կողմից՝ տարածքային կառավարման
և զարգացման նախարարության մասնակցությամբ: Ընտրական պետական քաղաքականությունը մշակվում է ՀՀ ընրական օրենսգիրք
սահմանադրական օրենքի [4], «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի [1],
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի [6], ինչպես նաև
որպես ընտրական գործընթաց ենթադրող՝
«Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի [2]
ընդունմամբ և դրանցում համապատասխան
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
միջոցով: Ընտրական բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակվում է եվրոպական երկրների առաջատար փորձի, ինչպես նաև Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական հռչակագրում ամրագրված սկըզբունքների համատեքստում: Այս իմաստով, ՀՀ
տեղական ինքնակառավարման համակարգի

Տարածքային կառավարման և ապակենտրոնացման բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակվում է ՀՀ տարածքային
կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից: Արդեն իսկ նախարարության
կողմից մշակվել և շրջանառության է դրվել
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը, որով սահմանվում են
տարածքային կառավարման սկզբունքները,
մարմինների լիազորությունները, գործունեության իրավական երաշխիքները: Տարածքային
կառավարման քաղաքականության հիմնական խնդիրն է՝ ապահովել ՀՀ կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացումը, ինչպես նաև սահմանել այն լիազորությունների շրջանակը, որոնց միջոցով
տարածքային կառավարման մարմինները՝
մարզպետներն և մարզպետարանները կիրագործեն վերը նշված քաղաքականությունն՝
ըստ համապատասխան ոլորտների: Ապակենտրոնացման քաղաքականությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման հիմնաքարերից մեկն է, առանց որի
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րում և կարգով իրականացնում են իրավական
և մասնագիտական հսկողություն [1]:
Իրավական հսկողություն իրականացնող
բարձրագույն լիազոր մարմինը համարվում է
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը: Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ
իրավական հսկողությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը կարող է իրականացնել անմիջականորեն կամ մարզպետների միջոցով [1]:
Պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողությունն
իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այն լիազոր մարմինները, որոնց իրավասության մեջ են
մտնում այդ լիազորությունները` անմիջականորեն կամ մարզպետների միջոցով` համաձայնեցնելով այդ ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմընի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ [1]:
Իրավական հսկողությունը սահմանափակվում է ՏԻՄ-երի սեփական լիազորությունների իրականացման արդյունքում ընդունված որոշումների օրինականությունը
ստուգելով: Մասնագիտական հսկողությունն
իրականացվում է մասնագիտական հսկողություն իրականացնող բարձրագույն մարմինների՝ ոլորտային համապատասխան նախարարությունների միջոցով անմիջականորեն
կամ մարզպետների միջոցով:
Իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացման ամենամյա ծրագիրը
հաստատվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի կողմից և
համապատասխան մարմինների կողմից հըսկողությունն իրականացվում է այդ ծրագրին
համապատասխան: Աշխատանքային ծրագրում չընդգրկված դեպքերում իրավական և
մասնագիտական հսկողություն կարող է իրականացվել միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության գրավոր համաձայնությամբ:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ իրավական

հնարավոր չէ պատկերացնել տեղական ինքնակառավարման իրավունքի պատշաճ իրացումը և բնակչությանը առավել մոտ, հասանելի ծառայությունների մատուցումը: Վերջին
տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված վարչատարածքային
բարեփոխումները, ինչպես նաև 2016թ. դեկտեմբերի 16-ին ընդունված նոր խմբագրությամբ «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքը ստեղծել են բոլոր հնարավոր նախապայմանները լիազորությունների ապակենտրոնացման գործընթացի պատշաճ իրականացման համար: Այդ համատեքստում, ՀՀ
տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարությունը մշակել է «Լիազորությունների ապակենտրոնացման ճանապարհային
քարտեզ» փաստաթուղթը, որը ոչ միայն բազմիցս դրվել է հանրային քննարկումների, գերատեսչական շրջանառության, այլև դրա մասով ստացվել է Եվրոպայի Խորհրդի միջազգային փորձագետի փորձագիտական կարծիքը: Ճանապարհային քարտեզով նախատեսվում է ապակենտրոնացնել արտահիվանդանոցային բժշկական սպասարկում իրականացնող գյուղական ամբուլատորիաներն ու
առողջության պահպանման կենտրոնները,
սոցիալական համալիր ծառայությունները,
միջհամայնքային ճանապարհների պահպանությունն ու շահագործումը:

ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ հսկողության քաղաքականությունը մշակվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության
կողմից: Հսկողությունը որպես այդպիսին,
իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝
 Իրավական հսկողություն,
 Մասնագիտական հսկողություն,
 Ֆինանսական հսկողություն:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինն
օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով
իրականացնում է իրավական հսկողություն:
Պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության լիազոր
մարմիններն օրենքով սահմանված դեպքե-
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և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող մարմինները պարտավոր են տեղական
ինքնակառավարման մարմնի պահանջով`
 Խորհրդատվություն մատուցել իրենց
սեփական լիազորությունների և պետության
պատվիրակած լիազորությունների իրականացման հարցերով.
 Սեփական լիազորությունների և պետության պատվիրակած լիազորությունների
հետ կապված` տալ պարզաբանումներ [1]:
Հարկ է նշել, որ իրավական հսկողությունը
սահմանափակվում է բացառապես այդ լիազորությունների իրականացման ընթացքում
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կողմից ընդունված որոշումների օրինականությունը ստուգելով, իսկ մասնագիտական
հսկողությունն իրականացվում է պետության
պատվիրակած լիազորությունների իրականացման արդյունավետությունն ու միասնականությունը ստուգելու նպատակով:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման
նկատմամբ հիշյալ օրենքով նախատեսված
ստուգումներն իրականացվում են «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով [3]:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող բյուջետային կամ
ֆինանսատնտեսական
գործունեության
նկատմամբ իրականացվում է ֆինանսական
հսկողություն` «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:
Ֆինանսական հսկողության շրջանակներում համայնքային բյուջեների միջոցների,
ստացած փոխառությունների ու վարկերի,
համայնքի սեփականության օգտագործման
օրինականության և արդյունավետության
նկատմամբ հաշվեքննություն է իրականացնում Հաշվեքննիչ պալատը` «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված դեպքերում [2]:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը միջամտության և
հսկողության դեպքերն ու կարգը սահմանվում
են օրենքով և պետք է համաչափ լինեն նման

միջամտությամբ կամ հսկողությամբ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին, և հաշվի
առնվի համայնքի բնակիչների հանրային
շահը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ–կառավարություն հարաբերությունները կրում են նաև վերահսկողական բնույթ,
ուստի կարևորվում է նաև ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ պետական վերահսկողության արդյունավետ համակարգի սահմանումը: Մասնավորապես՝ կառավարությունը,
ի դեմս պետական լիազորված մարմնի կամ
մարզպետարանի, ոչ ավելին, քան տարին մեկ
անգամ, համայնքներում և միջհամայնքային
միավորումներում իրականացնում է ֆինանսատնտեսական ստուգում: Տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում մարզպետն իրավունք ունի
նրանց առաջարկելու իր uահմանած խելամիտ
ժամկետում վերացնել խախտումները: Չվերացնելու դեպքում մարզպետն իրավունք ունի
դիմելու դատարան՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ oրենքով
նախատեuված պատաuխանատվության միջոցներ կիրառելու, կամ համայնքին՝ պարտավորեցնելու համապատաuխան գործողություն
կատարելու:
ՏԻՄ-երի և գործադիր իշխանության մարմինների միջև գոյություն ունեն նաև խորհրդատվական բնույթի հարաբերություններ,
որոնք իրականացվում են մարզի խորհրդի
միջոցով: Մարզի խորհրդում համայնքի ղեկավարները կարող են բարձրացնել և քըննարկման առարկա դարձնել իրենց համայնքների և մարզի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներին առնչվող ցանկացած հարց, որ
հետագայում, անհրաժեշտության դեպքում,
մարզպետի միջոցով քննարկման է ուղարկվում համապատասխան իրավասու մարմիններին [14]:
Տեղական ինքնակառավարման մասին
ՀՀ օրենսդրությամբ նաև նախատեսված են
ՀՀ կառավարության կողմից ՏԻՄ-երի գործունեությանը միջամտելու հնարավորություն՝ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է վաղաժամ-
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Регион и мир, 2019, № 7
կետ դադարեցնել ավագանու լիազորությունները, եթե`
1) հերթական նստաշրջանի ընթացքում
ավագանու նիստերը երեք ամսից ավելի չեն
գումարվում.
2) հերթական նստաշրջանի ընթացքում
ավագանին երեք ամսից ավելի իր քննարկած
հարցերի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացնում.
3) ավագանին հերթական նստաշրջանի
երեք ամսվա ընթացքում համայնքի ղեկավարի ներկայացրած արտահերթ քննարկման ենթակա նախագծի վերաբերյալ որոշում չի կայացնում:
4) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 73-րդ հոդվածով սահմանված կարգով նիստը գումարելուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, համայնքի ղեկավարի
թեկնածու չի առաջադրվում, կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ [1]:
Տվյալ դեպքում ավագանու արտահերթ
ընտրությունն անցկացվում է Հայաստանի
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով
սահմանված ժամկետներում:
Այսպիսով, Հայաստանի Հնարապետությունում տեղական ինքնակառավարման
ոլորտում իրականացվում է բազմաշերտ
պետական քաղաքականություն, որի նպատակներ են՝ ՏԻՄ-երի գործունեության համար հստակ վարքագծի կանոնների սահմանումը, համապատասխան իրավական և
տնտեսական միջավայր ապահովումը, համայնքների բնականոն կենսագործման և
զարգացմա ապահովումը:

2. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-58Ն ՀՀՊՏ 2018.01.31/8(1366)
3. «Հայաստանի Հանրապետությունում
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-60, ՀՀՊՏ
2000.06.23/14(112)
4. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական
օրենսգիրք, ՀՕ-54-Ն, ՀՀՊՏ 2016.05.30 /42 (1222)
5. «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ304, ՀՀՊՏ 2002.04.01/11(186)
6. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-5-Ն, ՀՀՊՏ
2009.01.16/3(669)
7. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային
համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-137, ՀՀՊՏ
1997.08.11/18
8. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ
օրենք, ՀՕ-262, ՀՀՊՏ 1998.12.31/33(66)
9. ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ՀՕ-165-Ն, ՀՀՊՏ
2016.11.04/79(1259)
10. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ
օրենք ՀՕ-185, ՀՀՊՏ 1998.01.11/1
11. «Հայաստանի
Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ18, ՀՀ ԱԺՏ 1995/9
12. ՀՀ Սահամանդրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21
/Հատուկ թողարկում
13. «Համայնքների խոշորացման և միջհամայն
քային համագործակցության ձևավորման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. նոյեմբերի 10-ինիստի N 44
արձանագրային որոշում https://www.e-gov.am/
u_files/file/decrees/arc_voroshum/11/qax4418_1.pdf
14. Ղազարյան Է. Ֆ. Պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
փոխհարաբերությունները
Հայաստանի
Հանրապետությունում, Եր.: Դար, 2006:

Օգտագործված գրականության ցանկ
Сдана/Հանձնվել է՝ 25.07.2019
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Резюме: Статья посвящена вопросам оценки финансовой устойчивости в разных странах. Проанализированы
общие подходы реализации денежно-кредитной политики в США, Великобритании, стран Европейского союза,
Канады и России по отношению подходов и компонентов оценки финансовой устойчивости экономики.
Специально обсуждается модель оценки финансовой устойчивости Центрального банка Армении.
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Approaches for Evaluating Financial Stability
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Department of Finance and Accounting, YSU (Armenia, Yerevan)
vtepoyan@yahoo.com
Abstract: The article is devoted to the assessment of financial stability in different countries. The general approaches
to the implementation of monetary policy in the United States, Great Britain, European Union countries, Canada and
Russia were analyzed in relation to the approaches and components of assessing the financial stability of the economy.
Тhe model for assessing the financial stability of the Central Bank of Armenia is discussed in detail.
Key words: financial stability, macro-prudential analysis, macro environment, stress test, shock, debt

Ֆինանսական կայունությունը այնպիսի
վիճակ է, երբ տնտեսության բանկային, ոչ
բանկ ֆինանսավարկային հատվածները, ֆինանսական շուկան և վճարահաշվարկային
համակարգը անհրաժեշտ կերպով իրականացնում են իրենց բնականոն գործունեությունը և ունակ են ապահովելու երկրի իրացվելիության մակարդակը արտաքին և ներքին
միջավայրերի անբարենպաստ ազդեցությունների պայմաններում:
Ֆինանսական կայունության ապահովման խնդիրը երկրների մեծ մասում առաջին
հերթին կենտրոնական բանկերի գործառույթն է: Անգլիայի բանկը, օրինակ ունի երկու հիմնական նպատակ. առաջին՝ ապահովել դրամավարկային կայունություն և երկրորդ՝ ֆինանսական կայունություն1: Ավստրալիայի Ռեզերվային բանկի համար երկրի
ֆինանսական կայունությունը համարվում է

նրա երկարաժամկետ պարտականությունը:
Որոշ դեպքերում ֆինանսական կայունությունը չի համարվում տվյալ երկրի կենտրոնական բանկի առաջնային նպատակներից,
օրինակ Եվրոպական կենտրոնական բանկի
առաջնային խնդիրներն են՝ գների կայունությունը, ցածր գործազրկությունը և տնտեսական աճի խթանումը2: Չինաստանի ժողովրդական բանկի առաջնային խնդիրներն են
գների կայունությունը և տնտեսական աճի
խթանումը: ԱՄՆ-ի Ֆեդերալ պահուստային
համակարգի (ՖՊՀ) հիմնական նպատակներն
են՝ ցածր գործազրկությունը և գների կայունությունը: Սակայն ֆինանսական կայունությունը բոլոր դեպքերում հանդիսանում է
նրանց կարևոր խնդիրներից կամ գործառույթներից մեկը:

2
1

https://www.bankofengland.co.uk/about

http://www.centralbanksguide.com/european+central+bank/
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ֆինանսական կայունության
գնահատմամբ զբաղվում է ՖՊՀ Կառավարիչների Խորհուրդը: Վերջինիս կողմից առանձնացնում են ֆինանսական կայունության հետևյալ ռիսկերը՝ շոկեր և ֆինանսական համակարգի խոցելի կողմեր: Շոկերը ֆինանսական համակարգի այնպիսի ցնցումներ են,
որոնք դժվար է նախապես կանխատեսել, իսկ
խոցելի կողմերը ձևավորվում են որոշակի
ժամանակահատվածում, դրանք ավելի հեշտ
է դիտարկելը և կանխատեսելը: Արդյունքում
ֆինանսական կայունության գնահատումը
ՖՊՀ կողմից վերաբերում է հետևյալ բաղադրիչներին3.
 ակտիվների գներին,
 տնային տնտեսությունների և բիզնեսի
վարկավորմանը,
 իրացվելիության ռիսկերին,
 ֆինանսավորման ռիսկերին:
Ակտիվները վերլուծության ժամանակ դիտարկվում են մասնավորապես՝ անշարժ գույքի գները տարբեր ժամկետայնության պարտատոմսերի եկամտաբերության տատանումները, բաժնետոմսերի ինդեքսների դինամիկան: Տնային տնտեսությունների և բիզնեսի
վարկավորման գնահատման ժամանակ վերլուծվում են վարկավորման ծավալները և տարեկան աճի տեմպերը, մասնավոր հատվածի
վարկավորման և ՀՆԱ հարաբերակցության
դինամիկան, բիզնեսի և տնային տնտեսությունների պարտքի ցուցանիշները: Իրացվելիության վերլուծության ժամանակ գնահատվում է ֆինանսական ինստիտուտների՝ բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների,
հեջ-ֆոնդերի հնարավոր վնասներին դիմակայելու ունակությունը, վերլուծվում է նրանց
կապիտալի համարժեքության ցուցանիշները:
Եվ, վերջապես գնահատվում են այն ֆինանսական ռիսկերը, որոնք կապված են «փախչող» ակտիվների հետ, ինչպես օրինակ՝ չապահովագրված ավանդները, ռեպո գործառնությունները և այլն: Գնահատվում է նաև
բանկերի իրացվելի ակտիվների ծավալը և
դինամիկան:
Մեծ Բրիտանիայում ֆինանսական համակարգի կայունության գնահատման համար
կիրառվում են բանկային համակարգի

սթրեսս-թեստեր, որոնք ընդգրկում են յոթ
խոշոր համակարգային բանկեր: Սթրեսսթեստերի օգնությամբ գնահատվում է, թե որքանով է բանկային համակարգը ունակ դիմագրավելու հնարավոր տնտեսական ճգնաժամին: Այդ թեստերի ժամանակ առաջադրվում են կոնկրետ տնտեսական ցուցանիշներ՝ Համաշխարհային ՀՆԱ անկում, Մեծ
Բրիտանիայի ՀՆԱ անկում, տոկոսադրույքների կտրուկ աճ, անշարժ գույքի գների խոշոր անկում, գործազրկության կտրուկ աճ և
այլն4: Բացի այս, ֆինանսական համակարգի
կայունության գնահատման ժամանակ վերլուծվում են քաղաքական դաշտի հնարավոր
ազդեցությունները, մասնավորապես՝ Brexit-ի
հնարավոր հետևանքները: Ֆինանսական
կայունության գնահատման հաջորդ բաղադրիչներն են՝ տնային տնտեսությունների
պարտքային բեռի ցուցանիշները և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին ֆինանսավորման ցուցանիշները, վերլուծվում են նաև աշխարհի
բոլոր երկրների պետական պարտքի տատանումները: Ֆինանսական կայունության գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև
ոչ բանկ ֆինանսական հատվածի ցուցանիշները:
Կանադայի բանկը ևս ֆինանսական կայունության գանահատման համար առաջադրում է սթրեսս թեստեր՝ կոնկրետ քանակական ցուցանիշներով՝ պահանջարկի շոկեր,
գլոբալ տնտեսության անկում, անշարժ գույքի
շուկայի անցանկալի տատանումներ, տոկոսադրույքների կտրուկ աճ և նման պայմաններում գնահատվում է ռիսկի մակարդակը՝ ցածր, միջին, բարձր, չափազանց բարձր: Գնահատվում է Կանադայի վեց խոշոր բանկերի
ցուցանիշները ըստ Բազել 3-ի կանոնակարգի
և նորմատիվների5: Ֆինանսական կայունության գնահատման ժամանակ վերլուծվում են
մակրոտնտեսական պայմանները, Կանադայի տնային տնտեսությունների պարտքային
բեռի ցուցանիշները, անշարժ գույքի շուկան,
նաև ֆինանսական համակարգի գործառնական ռիսկերը՝ մասնավորապես՝ կիբերհանցագործությունները:

4

3

Board of Governors of the Federal Reserve System,
Financial Stability Report, November 2018

Bank of England, Financial stability report, November 2018,
Issue N 44, էջ 2
5
Bank of Canada, Financial system Review, June 2018, էջ 20
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Եվրոպայի Կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ)
կողմից ֆինանսական կայունության գնահատման մոտեցումը իրականացվում է երեք
բաղադրիչներով.
 մակրոտնտեսական և վարկավորման
պայմաններ,
 ֆինանսական շուկաներ,
 Եվրամիության ֆինանսական հաստատություններ:
ԵԿԲ-ն ևս մշակում և վերլուծում է
սթրեսս-թեստեր՝ ֆինանսական համակարգին սպառնացող հնարավոր ռիսկերը գնահատելու համար, վերլուծվում են Եվրամիության
մակրոտնտեսական վիճակը, վարկավորման
պայմանները: Ինչպես և նախորդ դեպքերում,
ԵԿԲ-ն ևս մեծ ուշադրություն է դարձնում
տնային տնտեսությունների և կորպորատիվ
հատվածի պարտքային բեռի ցուցանիշներին,
ինչպես նաև անշարժ գույքի շուկային: Ֆինանսական կայունության գնահատման հաջորդ բաղադրիչը համաշխարհային ակտիվների գների կանխատեսումներն են BVAR6
մոդելի օգնությամբ: Գնահատվում են նաև
Եվրամիության առանձին երկրների պարտատոմսերի շուկայի զարգացումները, վարկային պայմանները:
Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության գնահատման մոդելը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
 գլոբալ տնտեսության և համաշխարհային ֆինանսական շուկաների վերլուծություն
 Ռուսաստանի ֆինանսական շուկաների վերլուծություն
 բանկային համակարգի համակարգային ռիսկերի գնահատում
 այլ ֆինանսկաան հաստատությունների համակարգային ռիսկերի գնահատում:
Հայաստանում մակրոմակարդակում ֆինանսական կայունության ապահովումը հանդիսանում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կարևորագույն խնդիրներից մեկը7: ՀՀ ԿԲ-ն երկրի
ֆինանսական կայունության գնահատման
համար կիրառում է հետևյալ մոդելը: Ֆինանսական կայունության գնահատման համար
6
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ՀՀ օրենքը ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին,
ընդունված 30 հունիսի 1996թ.., Հոդված 5

հնարավոր ռիսկերը հատվածավորվում են
ըստ դրանց առաջացման հինգ աղբյուրների:
Այդ աղբյուրներից մեկը համաշխարհային
տնտեսությունն է, իսկ մյուս չորսը էնդոգեն
են՝ վերաբերում են ՀՀ տնտեսությանը: Այդ
աղբյուրներն են.
1. արտաքին միջավայր՝ գնահատվում է
գլոբալ տնտեսությունը և ֆինանսական շուկաները,
2. ՀՀ մակրո միջավայր՝ գնահատվում է
ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակը,
3. ՀՀ ֆինանսական շուկաների կայունությունը,
4. ՀՀ ֆինանսական հաստատությունների կայունությունը,
5. ՀՀ ֆինանսական ենթակառուցվածքների կայունությունը:
Էկզոգեն միջավայրի գնահատման ժամանակ գնահատվում է համաշխարհային
տնտեսության ընդհանուր վիճակը և միջազգային ֆինանսական շուկաները, դրանցում
եղած զարգացումները, որոնք այս կամ այն
կերպ կարող են առնչվել ՀՀ ֆինանսական
կայունությանը: Արտաքին միջավայրի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում խոշոր տնտեսություններում տեղի ունեցող իրադարձությունները և քաղաքականության փոփոխությունները, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի,
Եվրոգոտու, Չինաստանի տնտեսական աճը,
գնաճը,
գործազրկության
մակարդակը,
առևտրի ծավալները և տնտեսական վիճակը
բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական
ցուցանիշները, այդ երկրների դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություն իրականացնող մարմինների որոշումները, քաղաքական դաշտի վիճակը: Հաշվի են
առնվում գլոբալ տնտեսությունում տնտեսական աճի գնահատականները, որոնք տրվում
են միջազգային կազմակերպությունների կողմից՝ ԱՄՀ, Համաշխարհային բանկ և այլն:
Բացի խոշոր տնտեսություններից, հաշվի
են առնվում մակրոտնտեսական զարգացումները զարգացող երկրներում, հատկապես
այն երկրներում, որոնք ՀՀ հետ խոշոր առևտրային գործընկերներ են, ինչպիսին օրինակ
Ռուսաստանն է: Վերլուծվում են ապրանքահումքային, արժութային շուկաների դինամիկան, մասնավորապես՝ նավթի, ոսկու, հացահատիկի և այլ շուկաները՝ հատուկ ուշադ-
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րություն դարձնելով այն ակտիվներին, որոնք
ՀՀ առևտրային հաշվեկշռում զգալի կշիռ
ունեն, ինչպես օրինակ՝ պղինձը, մոլիբդենը:
Վերլուծվում են խոշոր տնտեսություններում
տոկոսադրույքի մակարդակները, ինչպես
օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, Եվրոգոտում, Մեծ Բրիտանիայում պետական պարտատոմսերի
եկամտաբերության դինամիկան, ՀՀ տնտեսության համար կարևոր նշանակություն
ունեցող արժույթների՝ դոլար, եվրո, ռուբլի
փոխարժեքի տատանումները և միտումները,
խոշոր պետությունների կենտրոնական բանկերի կողմից բազային տոկոսադրույքների
սահմանումները, միջբանկային տոկոսադրույքները: Վերլուծության ընթացքում գնահատականները և ամփոփումները կատարվում են երկարաժամկետ և կարճաժամկետ
հեռանկարներով: Հարկ է նշել, որ գլոբալ աշխարհում տեղի ունեցող կոնկրետ իրադարձություններ կարող են անմիջականորեն
վտանգել ՀՀ ֆինանսական կայունությունը:
Մասնավորապես՝ 2014թ.-ից սկսած Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի կողմից հանգեցրին ՌԴ տնտեսության կտրուկ վատթարացմանը, ինչի հետևանքով կտրուկ կրճատվեցին ՌԴ-ից Հայաստան եկող տրանսֆերտները՝ հանգեցնելով արժութային ճգնաժամի և
ֆինանսական շուկայում դոլարային իրացվելիության կտրուկ կրճատման:
ՀՀ ֆինանսական կայունության գնահատման հաջորդ քայլը ՀՀ մակրոտնտեսական
միջավայրի գնահատումն է, մասնավորապես՝
իրական ՀՆԱ-ի աճը, տնետեսության տարբեր
ճյուղերում աճի ցուցանիշները, վարկավորման ծավալները, պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշները, վճարային հաշվեկշիռը և
արտաքին առևտուրը, դրա կառուցվածքը,
տնային տնտեսությունների եկամուտները և
պարտքային բեռը, աշխատանքի շուկայի ցուցանիշները՝ միջին աշխատավարձ և գործազրկության մակարդակ, տնային տնտեսությունների եկամուտներ և պարտքային բեռ,
արտերկրից ստացվող տրանսֆերտներ, ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ
տնային տնտեսությունների պարտավորություններ, ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների սպառողական, հիփոթեքային պորտֆելի կառուցվածք, վարկա-

յին տոկոսադրույքների դինամիկա, տնային
տնտեսության պարտքի և եկամուտների ցուցանիշներ և այլն:
Կարևոր է նաև քաղաքական դաշտի զարգացումների և դրանց հնարավոր հետևանքների գնահատումը: Ներքաղաքական բախումները և լարվածությունը հաճախ անմիջականորեն ազդում են ՀՀ ֆինանսական շուկայի վրա: Այսպես, 2018թ. ապրիլ-մայիս
ամիսներին ՀՀ ֆինանսական շուկայում
նկատվեցին ավանդների արտահոսքի, կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում՝ պարտատոմսերի մեծ ծավալներով վաճառքի դեպքեր: Այսպես, եթե 2018թ. մարտի վերջին ՀՀ
առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտ և ոչ
ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանցից ներգրավված ավանդների ծավալը
կազմում էր 2,64 տրլն դրամ, ապա ընդամենը
մեկ ամիս անց՝ ապրիլի վերջին, 2,54 տրլն
դրամ, կամ 100 մլրդ դրամով (3,9%-ով) ավելի
պակաս8: Համանման միտումներ գրանցվեցին
նաև կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում, որտեղ նկատվում էին ֆիզիկական անձնանց կողմից դոլարային պարտատոմսերի
վաճառքի խիստ բարձր մակարդակ: Եթե
2018թ. մարտ ամսում դոլարային կորպորատիվ պարտատոմսերի առուվաճառքի ծավալները կազմել են մոտ 1,1 մլն ԱՄՆ դոլար,
ապա ապրիլ ամսում՝ 2,7 մլն ԱՄՆ դոլարից
ավելի9: 2018թ. նոր կառավարության կողմից
ընդունվող ուշագրավ որոշումներից էր բանկերի կողմից բնակչության վարկերի տույժտուգանքների, վարկային տոկոսների ներման նախաձեռնությունը: Գործընթացի արդյունքում 2019թ. փետրվարի վերջի դրությամբ
շուրջ 19 հազ. ֆիզիկական անձի մասով
ներվել են ավելի քան 9.5 մլրդ դրամի չափով
պարտավորություններ10:
Մեր
կարծիքով
նման միջոցառումները կարող են երկակի
ազդեցություն ունենալ: Մի կողմից տնային
տնտեսությունների պարտքային բեռի մեղմացումը կհանգեցնի ընդհանուր ֆինանսական
համակարգի կայունության բարձրացմանը,
մյուս կողմից հետագայում կարող է նկատվել
8

https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
9
https://amx.am/am/9/trading/12/marketdata?markets=2&dp=2&y=2018&m=4
10
https://www.uba.am/uba/news/bank_credits.html
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տնային տնտեսությունների վարկային պարտավորությունների կատարման պատշաճ
վարքագծի թուլացում՝ հանգեցնելով չաշխատող վարկերի աճին և բացասաբար անդրադառնալով ֆինանսական կայունության վրա:
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ ֆինանսական շուկան զգայուն է քաղաքական միջավայրի
ցնցումներին: Քաղաքական օրակարգից բխող
վերը քննարկված այս և այլ իրադարձությունները և հնարավոր ռիսկերը կարող են էական
ազդեցություն ունենալ ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեության վրա, ուստի ֆինանսական համակարգի կայունության
գնահատման ժամանակ դրանք պետք է
առանձնակի վերլուծության ենթարկվեն:
Ֆինանսական համակարգի կայունության
գնահատման
ժամանակ
վերլուծության
առարկա է նաև անշարժ գույքի շուկան, որտեղ մեր կարծիքով ուշադրության արժանի
են հետևյալ ցուցանիշները՝ անշարժ գույքի
առուվաճառքի գործարքների քանակը, բնակարանների միջին գները, բանկերում վաճառքի համար պահվող և գրավ համարվող
անշարժ գույքի ծավալները, անշարժ գույքի
շուկայի վարկավորման ծավալները:
ՀՀ ֆինանսական կայունության գնահատման հաջորդ բաղադրիչը ֆինանսական շուկաների կայունության գնահատումն է, որը
ընդգրկում է փողի և կապիտալի շուկաները
և արժութային շուկան: Այստեղ վերլուծվում
են միջբանկային ռեպո գործառնությունների
ծավալների և դրանց տոկոսադրույքների դինամիկան, պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը, ինդեքսների բնութագրիչ
ցուցանիշները, ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից իրականացված ինչպես բորսայական, այնպես էլ արտաբորսայական արժեթղթերի առուվաճառքի
գործառնությունները: Արժութային շուկան
վերլուծելիս գնահատվում է հիմնական արժույթների տատանումները՝ դոլար, եվրո,
ռուբլի, արժութային շուկայի շրջանառության
ծավալները, գնահատվում են իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքները:
Ֆինանսական կայունության գնահատման չորրորդ բաղադրիչը ֆինանսական հաստատությունների կայունությունն է: Խոսքը
գնում է հատկապես բանկերի մասին, քանի
որ վերջիններս ՀՀ ֆինանսական շուկայում

լուրջ կշիռ ունեն՝ ֆինանսական համակարգի
համախառն ակտիվների 85,5%-ը11: Ֆինանսական կայունության այս բաղադրիչում գնահատվում են բանկային համակարգի վարկային, իրացվելիության և շուկայական՝ արտարժութային, տոկոսադրույքի, գնային ռիսկերը:
Կոնկրետ ռիսկերի գծով մշակվում և գնահատվում են սթրես-սցենարներ, գնահատվում է կապիտալի համարժեքության և եկամտաբերության ցուցանիշները: Բացի բանկերից դիտարկվում են նաև ֆինանսական շուկայի մյուս մասնակիցները՝ վարկային կազմակերպությունները, արժեթղթերի շուկայի
մասնակիցները, կենսաթոշակային ֆոնդերը և
ապահովագրական ընկերությունները:
ՀՀ Կենտրոնական բանկը հրապարակում
է ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունությունը բնութագրող յոթ հիմնական ցուցանիշներ (այս ցուցանիշները հրապարակում է
նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամը`
Financial Soundness Indicators)12.
1. Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված ակտիվներին
2. Նորմատիվային հիմնական կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված ակտիվներին
3. Չաշխատող վարկերի հարաբերությունը ընդհանուր վարկերին
4. Շահութաբերությունն ըստ ակտիվների
5. Շահութաբերությունն ըստ կապիտալի
6. Բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվներին
7. Բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունը ցպահանջ պարտավորություններին:
Մեր դիտարկմամբ, նշված ոչ բոլոր ցուցանիշներն են արդյունավետ մատնանշում ֆինանսական համակարգի կայունության խընդիրները և հնարավոր ցնցումները: Օրինակ
«նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված ակտիվներին»
և «Բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվներին» ցուցանիշ11

ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն,
2017թ., էլ. հղում՝
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_stab_18.pdf , էջ 28
12
http://data.imf.org/regular.aspx?key=61404590
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Регион и мир, 2019, № 7
ները էական տատանումներ չեն արձանագրել
ՀՀ տնտեսության համար ճգնաժամային խոշոր երկու իրավիճակներում՝ 2008-2009թթ.
Համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի և 2014թ. վերջին-2015թ. սկզբին
արժութային ճգնաժամի ժամանակահատվածում:

նիշը որոշակիորեն աճել է՝ 2014թ. տարեվերջյան ցնցումից հետո բարձր իրացվելի ակտիվները աճել են: Հետևաբար ներկայացված ցուցանիշները ընդհանուր առմամբ որևէ կանխատեսումային նշանակություն չունեն:

Գծապատկեր 3. ՀՀ բանկային համակարգի
շահութաբերությունն ըստ կապիտալի 20152019թ. փետրվար

Գծապատկեր 1. «Նորմատիվային ընդհանուր
կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով
կշռված ակտիվներին ԸԿ/ՌԿԱ» և «Բարձր
իրացվելի ակտիվների հարաբերությունն
ընդհանուր ակտիվներին ԲԻԱ/ԸԱ»
ցուցանիշների դինամիկան ՀՀ ֆինանսական
համակարգում 2006-2019թ.13

Գծապատկեր 2. Չաշխատող վարկերի
տեսակարար կշռի դինամիկան 20152019թթ.14
Թեև բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվներին ցուցանիշը 2009թ. որոշակի աճ է արձանագրել, դա
ընդամենը մատնանշում է, որ ճգնաժամային
իրավիճակը կանխազգալով՝ ֆինանսական
համակարգի մասնակիցները կտրուկ ավելացրել են իրենց բարձր իրացվելի ակտիվների ծավալը՝ իրացվելիության խնդիրներ չունենալու ակնկալիքով: 2015թ. ևս այս ցուցա13
14

https://www.cba.am/am/SitePages/finstabilitycucanish.aspx
https://www.cba.am/am/SitePages/finstabilitycucanish.aspx

Չաշխատող վարկեր-ընդհանուր վարկեր
հարաբերակցությունը ևս աճի միտում ունի
միայն 2016թ.՝ հասնելով 10,5%-ի, մինչդեռ
բուն ճգնաժամային վիճակում՝ 2015թ. սկզբին
այն 9%-ից ցածր էր: Սա նշանակում է, որ
2014թ. տարեվերջյան արժութային ցնցումը
Հայաստանում չաշխատող վարկերի աճի վրա
անդրադարձել է միայն որոշակի ժամանակ
անց, հետևաբար թեև չաշխատող վարկերի
կշիռը բնութագրում է տնտեսության մեջ կատարվող ֆինանսական կայունության գործընթացները, այնուամենայնիվ, դրանցով
հնարավոր չէ օպերատիվ տվյալներ ստանալ
զարգացող ճգնաժամի մասին և ձեռնարկել
անհրաժեշտ միջոցառումներ:
Այս առումով համեմատաբար ուշադրության արժանի ցուցանիշ է ՀՀ ֆինանսական
համակարգի ամսեկան շահութաբերության
ցուցանիշները:
Ինչպես տեսնում ենք, 2015թ. հունվարից
սկսած ՀՀ ֆինանսական համակարգի շահութաբերությունը ըստ կապիտալի բացասական
է եղել, իսկ տնտեսության կայունացմանը
զուգահեռ բարելավվել է: Մեր կարծիքով ՀՀ
տնտեսության կարևորագույն ցուցանիշներից
մեկը, որ հուշում է գալիք ճգնաժամի մասին և
ունի կանխատեսումային մեծ արժեք, դա
արտերկրից ստացվող տրանսֆերտների ցուցանիշն է: Բանն այն է, որ արտերկրից ստացվող տրանսֆերտների ծավալից է մեծապես
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կախված ՀՀ ամբողջական սպառողական
պահանջարկի մեծությունը, ուստի դրանց
կրճատումը անուղղակիորեն հանգեցնում է
տնտեսական վիճակի վատթարացման:

Գծապատկեր 4. ՀՀ բանկերի միջոցով
ֆիզիկական անձանց անունով
արտերկրներից զուտ ամսեկան
փոխանցումների ներհոսքը, մլն ԱՄՆ դոլար15
Այսպես, եթե 2013թ. արտերկրից ՀՀ-ն
ստացել էր 1 մլրդ 450 մլն դոլարի տրանսֆերտներ, ապա 2014թ. հենց առաջին ամիսներից այն սկսեց անկում ապրել՝ 2014թ. ընթացքում նվազելով 15,8%-ով՝ կանխատեսելով հնարավոր ֆինանսական ցնցումները
(գծապատկեր 4): Արդյունքում 2014թ. տարեվերջին Հայաստանը հայտնվեց արժութային
ճգնաժամի մեջ:
Ֆինանսական կայունության գնահատման վերջին բաղադրիչը ֆինանսական ենթակառուցվածքների կայունության գնահատումն է: Հայաստանում այդ ենթակառուցվածքներն են ՀՀ ԿԲ էլեկտրոնային վճարումների համակարգը, արժեթղթերի հաշվարկային համակարգերը, վարկային ռեգիստրը և
ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն: Ֆինանսական կայունության գնահատման համար վերլուծվում
են Էլեկտրոնային վճարումների համակարգի
վարկային, իրացվելիության ռիսկերը, վճարումների ժամային բաշխվածությունը, համակարգի թողունակությունը և համակարգի
գործառնական հասանելիությունը: վերլուծվում են ՀՀ երկու արժեթղթերի հաշվարկային
համակարգերի՝ ՀՀ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի և
Կենտրոնական բանկի Պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկների իրականացման համակարգի հիմնական բնութագրիչնե15

րը, մասնավորապես՝ բորսայական և արտաբորսայական գործարքների ծավալը և քանակը, այդ համակարգերի աշխատանքի վրա
ազդեցություն
ունեցող
խափանումները,
դրանց քանակը և հաճախականությունը:
Քննարկված հինգ բաղադրիչների հանգամանալից վերլուծության և գնահատման արդյունքում տրվում է ՀՀ ֆինանսական կայունության համալիր գնահատականը:
Այսպիսով, մեր կարծիքով, Կենտրոնական բանկի կողմից որդեգրած նման մոտեցումը և ֆինանսական կայունության հնարավոր ռիսկերի դիտարկումը հնարավոր բոլոր
հատվածներում լրիվ հիմնավորված է: Ֆինանսական կայունության ռիսկերը կարող են
ի հայտ գալ ինչպես էկզոգեն, այնպես էլ էնդոգեն միջավայրում, ուստի դրանց մշտադիտարկումը և հակազդեցության միջոցառումների մշակումը կարևոր նշանակություն ունի
ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար:
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Մշակութային նույնականության բնորոշման հիմնախնդիրներն
արդի պայմաններում
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Ամփոփում՝ Հոդվածում դիտարկված են «մշակութային նույնականության» ֆենոմենի էության ու
բովանդակային բնութագրերի ժամանակակից տեսակետները: Համակարգված են այդ համակարգի
հիմնական կառուցվածքային տարրերը: Գիտական գրականության վերլուծության հիման վրա ամփոփված են գլոբալիզացիայի պայմաններում, այդ թվում՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում, մշակութային
նույնականության բնորոշման հիմնախնդիրները: Տվյալ հետազոտության շրջանակներում հատուկ
ուշադրություն է դարձված վեստերնիզացիայի գործընթացին: Ուսումնասիրության արդյունքների հիման
վրա ձևակերպված են եզրահանգումները՝ արդյունավետ մեխանիզմի մշակման անհրաժեշտության
մասին, որն այնպիսի պայմաններ կստեղծի, որի պարագայում անհատի մոտ կձևավորվի որոշակի
մշակութային հանրությանը պատկանելիության մշտական զգացում:
Վճռորոշ բառեր՝ մշակութային նույնականություն, ավանդույթ, լեզու, էթնոս, գլոբալիզացիա, ինտեգրում,
վեստերնիզացիա, տեղեկատվական-հաղորդչական տեխնոլոգիա, զանգվածային մշակույթ

Problems of Definition of Cultural Identity in Modern Conditions
Panibratsev A. V.
MSTU of CA (Russia, Moskow)
pasabas@yandex.ru
Abstract: The article deals with the modern point of view on the essential-content characteristic of the phenomenon of
"cultural identity". The main structural elements of this system are systematized. Based on the analysis of scientific
literature, the problems of determining cultural identity in the context of globalization, including those relating to the
Russian Federation, are summarized. Particular attention is paid to the Westernization process. According to the results
of the study, conclusions are made about the need to form an effective mechanism that would create such conditions
under which there was a continuous sense of belonging of the individual to a particular cultural community.
Key words: cultural identity, traditions, language, ethnos, globalization, integration, Westernization, information and
communication technologies, mass culture

Вопросам культурной идентичности и проблемам ее определения всегда уделялось пристальное внимание со стороны специалистов различных научных направлений. Особую актуальность данная тематика получила в современных
условиях, когда процессы глобализации и интеграции проникли во все сферы жизнедеятельности общества и человека и поставили под угрозу
существование национально-культурной идентичности и, как следствие, целых этносов и их

культур. При этом вопросы сохранения культурной идентичности тесно связаны со стремлением
народов к самобытности и самоопределению, со
стремлением отстоять собственные позиции в
мире.
К сожалению, процессы, характерные для
глобализации вторгаются в уклады национальных культур, которые складывались столетиями,
и приводят к серьезным негативным последствиям. В частности речь идёт о межнациональной
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и межрелигиозной напряжённости, которые, в
свою очередь, выливаются в конфликты и приносят непонимание друг друга, что выливается в
человеческие жертвы. Поэтому важно сформировать эффективный механизм, способствующий сближению различных культур при одновременном сохранении собственной культурной
идентичности.
Цель настоящего исследования состоит в
рассмотрении ключевых проблем определения
культурной идентичности, характерных для современных условий глобализации и интеграции.
Для достижения заявленной цели необходимо решить ряд первоочередных задач, среди которых особого внимания заслуживают следующие вопросы:
 рассмотрение сущностно-содержательной характеристики понятия «культурная идентичность» и определение ее основных структурных элементов;
 систематизация ключевых проблем, которые свойственны современному процессу определения культурной идентичности;
 исследование влияния глобализации на
национальную культуру и формирование выводов о возможности сохранения отечественной
культурной идентичности.
Прежде всего, целесообразно определиться,
что представляет собой термин «культурная
идентичность» и из каких структурных компонентов она состоит. Так, некоторые авторы вкладывают в анализируемое понятие следующий
смысл: культурная идентичность представляет
собой осознанное принятие человеком определенных культурных норм и образцов поведения,
ценностных ориентаций и языка, понимании
собственного «я» с позиций тех культурных
характеристик, которые приняты в конкретном
обществе, а также в отождествлении себя с его
культурными образцами [4, с.115].
Надо сказать, что современный строй активизирует межкультурные отношения, возникающие между представителями различных этносов
и государств. В результате такие контакты часто
заканчиваются сильным влиянием взаимодействующих между собой культур. Люди заимствуют определенные черты друг у друга, что порождает процесс проникновения культурных новаций.
Для любого общества подобные взаимоотношения между людьми характеризуются двояко: с
одной стороны, они способствуют обогащению
культур, сближению наций, демократизации; с
другой – чрезмерное заимствование, которое
слабо контролируется государством и определенной группой, усиливает потенциально воз-

можную опасность утраты своей собственной
культурной самобытности. Именно таким проявлением и выступает трансформация культурной
идентичности.
Формируется идентичность через социализацию, аккультурации посредством усвоения
преобладающих в конкретном обществе элементов сознания, привычек, вкусовых пристрастий,
ценностей и норм. Отождествление своего «я»
со сложившимися культурными образцами делает жизнь человека упорядоченной, достаточно
понятной для простого обывателя и предсказуемой.
Являясь целостной системой, культурная
идентичность состоит из отдельных структурных элементов. А. Маршак выделяет следующие
компоненты идентичности на общекультурном
уровне [6, с.5]:
 историческая память;
 локальные традиции;
 культурные достояния;
 формы их осознания.
И.А. Акимова обращает внимание на то, что
на формирование культурной идентичности в
современных условиях оказывают серьезное
влияние
информационно-коммуникационные
технологии, включая компьютер, мобильные
устройства, Интернет. Причем в данном влиянии
можно выявить две диаметральные тенденции, а
именно [3, с.156]:
 информационно-коммуникационные
технологии как один из важнейших факторов
глобализации способствуют в некоторой степени унификации культурного и духовного
многообразия;
 они предоставляют прекрасную возможность более подробно ознакомиться с
ценностями иных национальных культур,
способствуя их взаимообогащению.
При этом, очевидно, что тесное взаимодействие представителей различных культур, их влияние друг на друга порождает некоторые сложности, которые связаны с возникновением их
взаимозависимости и, как следствие, уязвимости. В этой связи повышается актуальность сохранения собственной культурной идентичности.
Особый интерес вызывает научная точка
зрения А.В. Самойловой, которая утверждает,
что в повседневной жизни специфические особенности собственной культуры воспринимаются индивидом как некая данность, на которую
зачастую не обращается никакого внимания [9,
с.95]. Вместе с тем, специфика становится более
очевидна при столкновении с представителями
других культур. В подобной ситуации к человеку приходит осознание того, что существуют и
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другие формы переживаний, разновидности поведения, способы мышления и восприятия, которые существенным образом отличаются от ранее
известных и привычных ему. В этот момент
происходит четкое понимание того, что есть
«свои» и «чужие», происходит некое разделение.
При этом взгляды и образ мыслей последних
зачастую воспринимается как нечто далёкое,
непонятное и не совсем правильное.
Автор указывает на то, что в данном аспекте
к пониманию феномена культурной идентичности можно подходить с нескольких сторон:
 как общекультурная интеграция, сохраняющая этническое своеобразие;
 как дезинтеграция, некая изоляция
культуры отдельной общности, которая в
конце концов приведет к гибели культуры.
Необходимо обратить пристальное внимание
на то, что в условиях открытого культурного
пространства одной из наиболее значимых проблем является превращение «чужого» в «свое».
При этом наиболее опасна ситуация, когда
представитель конкретной культуры не замечает
подобные изменения. Усваивая продукты, передаваемые массовой культурой, происходит неосознанный неконтролируемый процесс подмены
традиционных ценностей. Все это имеет несколько сценариев поведения представителей
каждой культуры (принимающей и отдающей
стороны). Е.А. Авходеева относит к таким сценариям следующие [2, с.17]:
 самостоятельное снижение уровня
критичности восприятия составных элементов чужой культуры носителем в целях лучшей адаптации (при помощи языка он идентифицирует себя с тем этносом, в котором он
пребывает. Это происходит ввиду серьезных
социально-психологических
трудностей,
вызванных таким местонахождением);
 внешнее заимствование норм и
структурных элементов чужой культуры, так
называемая социальная мимикрия (в этой
ситуации заимствования выступают неким
имиджем их носителя. Они являются свидетельством широты кругозора и толерантности его взглядов и суждений, что особенно
очевидно в сравнении с другими представителями его социальной группы);
 фундаментальные ценности чужой
культуры первоначально случайным образом
совпадают с теми, которые были своими для
носителя, но позже сначала заменяют, а позже и вовсе подменяют новыми. Причем сам
носитель не осознает случившейся подмены
и существует в поле прежних ментальных
ориентаций.

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в процессе формирования культурной идентичности целесообразно концентрировать свое внимание не на противопоставлении
одной культуры другой, а на поиске общего,
объединяющего культурную жизнь различных
народов.
А.Г. Саакян выстраивает линию между культурной самоидентификацией личности и воздействием на данный процесс субъектно-объектной компоненты. Иными словами, абсолютно
каждый индивид, независимо от его пола, возраста, социального статуса, материального состояния может самостоятельно выстраивать
собственную самоидентификацию. Это проявляется в двух аспектах, а именно [8, с.89]:
 с объективной позиции (во внимание
принимаются внешние заданные основания
существования всего государства);
 с субъективной позиции (приходит
осознание себя как составной части конкретного сообщества и, соответственно, свою
непосредственную причастность к национальной культуре).
Следует подчеркнуть, что нейтрализация
процесса самоидентификации делает сообщество
аморфным, не способным к отстаиванию себя и
своих интересов. При этом субъект такого сообщества как органическая часть исторического
процесса остаётся нереализованным.
Отдельного внимания заслуживают вопросы,
непосредственно затрагивающие проблемное
поле определения культурной идентичности в
современных условиях. Многие ученные достаточно плотно занимаются данными исследованиями, однако до настоящего времени полностью устранить негативные последствия от подобного процесса не удалось. Так, О.А. Абрамова обращает внимание на следующие проблемы
формирования культурной идентичности: [1,
с.3]:
 отсутствие на государственном уровне действенной культурной политики,
которая обладает консолидирующей
ролью в социуме и базируется на эффективной культурной программе, которая
имеет четкое экономическое обоснование;
 в отношениях, складываются между
властными структурами, обществом и
культурой, слабо развит диалог, их позиции зачастую не совпадают, а иногда и
вступают в противоречия;
 определенный вес в обществе должна
иметь прослойка интеллигенции, которая
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в настоящее время сильно разрозненная
и не способна вести за собой массы;
 не наблюдается четкое стремление
населения к возрождению обмена культурами и ее структурными элементами,
что способствует прекращению культурной разобщённости.
Э.А. Куруленко и Д.Н. Нефёдова достаточно
подробно выделяют спектр угроз, с которыми
сталкивается культурная идентичность конкретной нации в условиях постиндустриального
глобализирующегося общества. К ним они
относят следующие моменты [5, с.232]:
 внутренние конфликтные ситуации,
возникающие на различной почве;
 пагубное воздействие массовой глобальной культуры, что, в конечном итоге,
влечет утрату национального самосознания;
 появление такого феномена, как человек-космополит, который находится в
состоянии свободы и не имеет национальных привязанностей и, как следствие, идентичности и др.
Действительно, все это разрушает культурную идентичность, что грозит разрушением
нации как устоявшейся веками общности и
утратой национальной культуры.
Следует подчеркнуть, что в современных
условиях все больше становится индивидов,
которым свойственна так называемая размытая
идентичность (полиидентичность). Как правило,
их сознание характеризуется фрагментарностью.
Им достаточно проблематично однозначно определить, кем именно они являются и к какой
культуре принадлежат.
Особый интерес представляет научная точка
зрения О.А. Останиной, которая достаточно подробно рассматривает проблемы культурной
идентичности в России. Среди наиболее типичных сложностей автор выделяет следующие [7,
с.88]:
1) процессы глобализации активизируют
ассимиляцию во всем мире, усиливают стандартизацию деятельности и поведения, а также
ставит под сомнение будущее национальных
культур и всего государства. Причем особое
значение приобретает определение понятия
национальное государство. Это обусловлено тем,
что в значительной темени возросло влияние
транснациональных корпораций, которые контролируют все многообразие процессов, включая
экономические, политические, образовательные
и, что более важно, идеологию.
Кроме этого, сама культура в определенной
степени становится рыночным продуктом. Осо-

бенно это отражается на тех субъектах, которые
оказываются неконкурентоспособными, что происходит ввиду усиления неравенства на мировой
арене. К сожалению, а определенный момент
Российская Федерация утратила свой статус мировой сверхдержавы, а, следовательно, и свою
идентичность. Но в настоящее время предпринимаются активные и весьма успешные попытки
изменить ситуацию;
2) для российского общества характерна
некая переоценка ценностей, что проявляется в
достаточно серьезном кризисе культуры и национального самосознания. Специалисты говорят о
том, что отсутствует консолидация, люди существуют разрозненно, обособившись друг от
друга, не развито чувство общности со всем
народом, отдельные представители перестали
доверять друг другу и представителям властных
структур.
Помимо этого, усиливается индивидуализм и
в некоторой степени можно говорить о появлении агрессивности друг к другу. Это все, в конечном итоге, приводит к серьезному влиянию
рисков и угроз на культуру. В этих условиях
объединяют людей лишь несчастные случаи и
катастрофы, в рамках которых появляется взаимопонимание и желание идти навстречу друг к
другу;
3) от состояния национальной культуры целиком и полностью зависит развитие общества,
основанное на активном использовании инноваций. Вместе с тем, в России отсутствуют институциональные единицы, ответственные за
обеспечение инновационного развития. Ситуация усугубляется тем, что культурные предпосылки задействованы недостаточным образом
либо вовсе не учитываются.
В данных условиях важно определить, какие
именно реалии адекватны текущим задачам, которые стоят перед обществом и являются наиболее приоритетными не только в краткосрочном
периоде, но и на долгосрочную перспективу.
Необходимо подойти к традициям с критической
позиции, то есть целесообразно сопоставить и
совместить традиционные ценности с современным положением дел и ключевыми тенденциями
становления цивилизации нового типа;
4) модернизация современных обществ, в
том числе российского, происходит по типу вестернизации, которая, в свою очередь, игнорирует
национально-культурные и цивилизационные
особенности. Данный процесс несёт серьезную
угрозу, состоящую в размывании сложившихся
на протяжении длительного времени глубинных
основ общественной жизни. Однако не тот воспринимать вестернизации как нечто исключительно носящее негативный окрас. Не стоит
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однозначно относится ко всему западному, поскольку и оно обладает определенными положительными сторонами;
5) Российская Федерация является многонациональным и многоконфессиональным государством. Здесь мирно, а иногда и не очень,
сосуществуют сотни народностей. Это, в свою
очередь, порождает множество противоречивых
ситуаций, разрешение которых требует соблюдения множества нюансов. В таких условиях
целесообразно задуматься над тем, как можно
фактически объединить в единое целое социальные и этнические группы, обладающие собственной идентичностью.
Помимо этого, особое внимание следует
обратить на функционирование на современном
этапе развития средств массовой информации и
возможностях и угрозах Интернета в формировании культурной идентичности. Они могут как
позитивно отразиться на данном процессе, открывая доступ к историческим справкам и фактам, так и сослужить негативную службу,
забивая ненужной информацией. Вместе с тем,
основным фактором, который оказывает непосредственное влияние на формирование культурной идентичности, остаётся образование.
Как отмечалось, одним из проявлений глобализации является процесс вестернизации. Являясь сложным и многоуровневым явлением, вестернизация охватывает все сферы жизнедеятельности современного общества. Как феномен,
характерный для современной культуры этот
процесс характеризуется вытеснением отечественной культуры и исторической веры образцами, пришедшими с Запада. Данный процесс
происходит посредством интенсивного внедрения результатов, полученных в ходе проведения
западных исследований, заимствование понятийно-терминологического аппарата, уподобления структур, функций и управления западным
образцам, которые зачастую чужды носителям
иных культур. Кроме того, вестернизация беспроблемно вливается в культуру через пропаганду западной моды, фильмов, книг и т.д. [10,
с.623]
При этом главная сложность со лит в том,
что процессы, происходящие ввиду вестернизации национальной культуры, вступают в серьезные противоречия с нравственными и ценностными представлениями, сложившимися в определенной системе. Так, заимствованные инновации не просто игнорируют этнокультурное своеобразие конкретной общности. Они ориентированы на полное разрушение традиционности при
помощи внедрения определенных, не характерных для определенного общества, шаблонов,
стереотипов поведения, мышления.

В условиях глобализации достаточно сложно
сохранить собственную культурную идентичность. Для этого необходимо сформировать
действенный механизм, которой бы создавал
такие условия, при которых происходило непрерывное чувство принадлежности индивида к
конкретной культуре. При этом подобный механизм должен органично сочетать процессы побуждения к добровольному осознанному копированию эталонных культурных образцов и принуждение к воспроизводству культурного кода
под давлением регулятивная государства в целом и культуры в частности.
Таким образом, в современных условиях глобализации и интеграции существуют определенные сложности, непосредственно связанные с
сохранением культурной идентичности отдельных общностей. Под воздействием массовой
культуры Запада повышаются риски стирания
собственной идентичности, утраты культурных
ценностей, которые присущи определенной
группе.
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Abstract: Culture is in the spotlight of the Armenian press publishing in Lebanon in the 1960s. Issues of
interconnection between culture and identity are observed in the article with the example of “Azdak”, “Ararat”,
“Zartonk” and “Nairi newspapers. The newspapers explore the problem of maintaining Armenianhood in Diaspora
through culture wholly-from family customs to cultural activity. They try to ensure the transmission of the culture and
stimulate feeling of pride among the readers towards their own culture. The consciousness of ongoing creation and
enhancement of culture is also reflected in the pages of the periodicals.
Party newspapers emphasize those cultural events of the community, the organization of which is connected to the
certain party or its subordinate body. Similarly, Armenia's cultural life is represented with corresponding accentuation
depending on the contradictory attitude of the parties towards Soviet Armenia.
Nevertheless, the publications of the periodicals jointly form the complete picture of the cultural life and events of the
Armenian community. Everyone agrees that culture is the guarantee of the existence and vital activity of the Diaspora.
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1960-ական թվականներին Լիբանանում
լույս տեսնող հայկական պարբերականների
ուշադրության կենտրոնում են գաղութահայության մշակութային կյանքը, արժեքները, ընտանեկան ու հասարակական բարքերը։ Մշա-

կույթը՝ որպես այդ ամենի ամբողջություն,
ընկալվում է Սփյուռքի կենսագործունեության
և լինելիության երաշխիք։
Մշակույթի և ինքնության փոխառնչության
հարցերի ուսումնասիրության համար դի-
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տարկվել են Բեյրութում լույս տեսնող Հայ հեղափոխական դաշնակցության «Ազդակ», Սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության
«Արարատ», Ռամկավար ազատական կուսակցության «Զարթոնք» պարբերականների և
գրող, հրապարակախոս Անդրանիկ Ծառուկյանի հիմնադրած «Նաիրի» շաբաթաթերթի
հրապարակումները։ Դրանցում արտացոլվում է մշակութային կյանքը Սփյուռքում և
Խորհրդային Հայաստանում իր բոլոր շերտերով, քննության է ենթարկվում ամեն ինչ՝ ընտանեկան ու հասարակական բարքերից
մինչև գեղարվեստական նոր ստեղծագործություն։ Դիտարկվում է դրանց անմիջական կամ
ածանցյալ ազդեցությունը օտարության մեջ
ապրող հայության ուծացման գործում։ Պատճառների վերլուծությունը թերթերը երբեմն
համադրում են խորհուրդների, հորդորների
հետ, որոնք դժվար է կոչել «գործողությունների ծրագիր», բայց անհրաժեշտ միջոցառումների ուղղությունների մասին ընդհանրական
պատկեր են ստեղծում։
Լիբանանի հայ պարբերականները գիտակցում են, որ սփյուռքահայությանը ինքնաճանաչողության և ազգային արմատներից
չկտրվելու համար անհրաժեշտ է ծանոթացնել
դարերի ընթացքում հայության ստեղծած
մշակույթի նմուշներին և առաջին հերթին՝
լեզվին։ Թերթերն այդ ծանոթացումն սկսում են
ձևավորման ակունքներից՝ շեշտադրելով
առանցքային ժամանակաշրջանները, գործոնները, ավանդույթներն ու դերակատարներին1։
Այդպիսիք են քրիստոնեական արժեքների
ներթափանցումը, գրերի ստեղծումը, թարգմանչաց շարժումը, ոսկեդարի պատմագրությունը, միջնադարը, գրականության նոր շըրջանը, Նարեկացին, Մ․Խորենացին և այլն։ Այս
ամենը ներկայացվում է այն համոզմամբ, որ
ազգային միասնությունից, պետականություՏե´ս Խրլոբեան Գ., Թարգմանչաց շարժման դերը հայ
մշակոյթի պատմութեան մէջ, Զարթօնք, Բեյրութ, 1968թ.,
հոկտեմբերի 20, թիվ 21, «Պատմական Հայաստանի
Նաւասարդեան օրերը», Զարթօնք, 1968թ., Բեյրութ, օգոստոսի 29, թիվ 282, «Մակար Եկմալեան», Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., փետրվարի 23, թիվ 297, Սեւակ Գ.
,«Մեսրոպ Մաշտոց», Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., մարտի 24,
թիվ 18, Արմէն Հ., Արշակունիք եւ լուսաւորչեաններ,
Ազդակ, Բեյրութ, 1968թ., օգոստոսի 26, թիվ 148, Կապուտիկեան Ս., Հայ դպրութեան մեծ տօնը, Նայիրի, Բեյրութ,
1962թ., հունիսի 10, թիվ 4, «Հայաստանի գուսանները»,
Արարատ, Բեյրութ, 1960թ., մայիսի 13, թիվ 154
1

նից զրկված ժողովուրդը կարողացել է ապրել՝
հարուստ մշակույթ կերտելով, որը կոփել է
ժողովրդի հավաքական ինքնագիտակցությունը2:
Այսինքն՝ օտար միջավայրում ապրող հայը
թերթերի էջերում գտնում է իր մշակութային
ծագումնաբանությունը և վերաբերմունք ձևավորում սեփական մշակույթի հանդեպ։ Այս
համատեքստում ուշագրավ է մշակույթի և
ինքնաճանաչողության փոխազդեցության մասին Է. Սմիթի դատողությունը. «Ընդհանուր,

յուրօրինակ մշակույթի միջոցով է, որ մենք
կարողանում ենք իմանալ` ով ենք մենք ժամանակակից աշխարհում: Վերաբացահայտելով այդ մշակույթը, մենք «վերաբացահայտում
ենք» ինքներս մեզ, մեր իսկական ես-ը...» 3։
Մշակույթը Խորհրդային Հայաստանում և
Սփյուռքում
1960-ականներին սփյուռքահայ թերթերը
ընթերցողներին ներկայացնում են նաև մշակութային ժամանակակից կյանքը Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքի տարբեր համայնքներում։ Սփյուռքահայերը հետևում են
մշակութային զարգացումներին, հաղորդակից
լինում խնդիրներին և դրանց լուծմանն ուղղված գործնական քայլերին։
Ինչպես բնորոշում է «Ազգ» թերթի, իսկ
նախկինում «Զարթոնքի» խմբագիր Հակոբ
Ավետիքյանը, 1960-ականները բեկումնային
էին Սփյուռքի և մասնավորապես` Լիբանանի
հայության համար։ Խորհրդային Հայաստանի
մշակութային գործիչների, խմբակների, սպորտային թիմերի հաճախակի այցելությունները
նոր ավյուն էին հաղորդում համայնքային
կյանքին, ամրացնում մշակութային կապերը,
արթնացնում մշակույթի զարգացմանը նպաստելու գիտակցություն։ Այդ տարիներին շրջագայությունների են մեկնել Հայաստանի երգիպարի անսամբլը՝ Թաթուլ Ալթունյանի գլխավորությամբ, «Արարատ» ֆուտբոլային թիմը,
թատերական տարբեր խմբակներ, ակադեմիկոսներ, գրողներ, արվեստագետներ։ ՆմանաԴիտարկվող թերթերի համանման դիրքորոշումն
արտահայտող այս միտքը վերցված է հետևյալ հոդվածից. Խրլոբեան Գ., Թարգմանչաց շարժման դերը հայ
մշակոյթի պատմութեան մէջ, Զարթօնք, Բեյրութ, 1968թ.,
հոկտեմբերի 18, թիվ 19
3 Anthony D. Smith, National Identity, University of Nevada
Press, 1991, p. 17
2
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պես սփյուռքահայ մշակութային գործիչները
այցելել են նախկինում «երկաթե վարագույրով» փակ Խորհրդային Հայաստան4։ Առհասարակ, Լիբանանի հայ համայնքի մշակութային կյանքը զարգացել է մի քանի ուղղություններով` երաժշտություն, գրականություն,
թատրոն, կինոարվեստ, կերպարվեստ և այլն5։
Լիբանանի պետական քաղաքականությունը մշակույթի բնագավառում ևս նպաստել է
այնտեղ հայերի մշակութային ինքնուրույն
կյանքի բարգավաճմանը: «Բեյրութը մշա-

կութային ծաղկող հանգույց էր դարձել տարածաշրջանի և դրանից դուրս հայկական համայնքների համար, անվտանգ ապաստարան
հայկական մամուլի, գրականության, թատրոնի, երաժշտության և պլաստիկ արվեստների
համար»6:
Թերթերն
ուսումնասիրելիս
առաջին
տպավորությունն այնպիսին է, թե մշակույթը
գլխավոր հանգրվան է, սպիտակ դրոշակ, որ
միավորում է Լիբանանի դաշնակցական,
ռամկավար, հնչակյան հայերին միմյանց և ողջ
հայության հետ, և մշակույթն է հայկականության վկայությունը թե´ Սփյուռքում, թե´
Խորհրդային Հայաստանում. «Հայաստանը

սովետական իր դարաշրջանին մէջ յաղթականօրէն կ'առաջանայ անաղարտ հայեցիութիւնը պահած – շնորհիւ մշակոյթին։ Սփիւռքը
իր յուսահատական գալարումներուն մէջ
կրնայ կառչիլ ազատարար միակ լաստին –
հայ մշակոյթին»7։
«Նաիրի» թերթի այս համոզմունքը գրեթե
անվերապահորեն ունեն դիտարկվող մյուս
1964թ.-ին է ստեղծվել Սփյուռքահայության հետ
մշակութային կապի կոմիտեն (Տե′ս Դալլաքյան Կ.,
Ռամկավար Ազատական կուսակցության պատմություն,
գիրք երկրորդ, Երևան, 2007թ., էջ 229)
5 Լիբանանի մշակութային կյանքի մասին առավել մանրամասն տե´ս Սանջյան Ա., Լիբանանի հայ համայնքի
մշակույթը, «Հայ Սփյուռք հանրագիտարան», գլխ. խմբ.
Այվազյան Հովհ., Երևան, 2003թ., էջ 313-317 կամ
http://www.armin.am/armeniandiaspora/am/Encyclopedia_h
ay_hamaynqi_mshakuyty), Դալլաքյան Կ., Հայ Սփյուռքի
պատմություն (համառոտ ակնարկ), Երևան, 2004թ., էջ
190-192, Migliorino N., (Re)constructing Armenia in
Lebanon and Syria: ethno-cultural diversity and the state in
the aftermath of refugees crisis, Studies in forced migration ,
Vol. 21, New York, 2008, pp. 122-126
6 Migliorino N., (Re)constructing Armenia in Lebanon and
Syria, 2008, p.123,
7
«Մշակոյթի հրաշքը», Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ.,
դեկտեմբերի 28, թիվ 28-31
4

թերթերը ևս։ Սփյուռքի հայությանը հնարավորություն էր տրվում ծանոթանալ ինչպես
Մերձավոր Արևելքից մինչև ԱՄՆ սփռված,
այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանի հայ արվեստագետների ու նրանց գործերի հետ։
Իհարկե, մշակութային կյանքի տարբեր
ասպարեզների հասցեին մամուլում գովասանքի կողքին չի նսեմացվում առողջ քննադատությունը՝ եղածը կատարելագործելու և
թերությունները վերհանելու նպատակով8։
«Զարթոնքն» ու «Արարատը» հասկանալիորեն առավել ընդգծված են ներկայացնում
Խորհրդային Հայաստանում մշակույթի զարգացման համար ստեղծված պայմանները։
Հետաքրքրական է, որ «Ազդակը» նույնպես
մի կողմ է դնում խորհրդային վարչակարգի
հետ անհաշտությունը, և մշակույթը ներկայացնելիս տարանջատում չկա Սփյուռքի և
Հայաստանի միջև։ Բնականաբար, ՀՅԴ պաշտոնաթերթն ուշադիր հետևում է մշակույթի
ծաղկման համար պայմանների առկայությանը ինչպես Սփյուռքում, այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանում, և թերություն նկատելու դեպքում վերադառնում է քննադատական
կեցվածքին։ Օրինակ՝ դիտավորություն է համարում սփյուռքյան գրողներից շատերի մասին Խորհրդային Հայաստանում չբարձրաձայնելը, հանճարեղ գործիչների՝ Նարեկացու,
Խորենացու հոբելյանը չհիշատակելը, Հայաստանի գրողների միության կողմից բոլորի
հանդեպ հավասարեցված մոտեցում ցուցաբերելը կամ «երկաթե վարագույրի» ներսում
ստեղծագործողի ներուժը չբացահայտելը9։
Նկատելի են նաև թերթերի ջանքերը՝
ճշմարտության մասին բացահայտորեն խոսելու։ Օրինակ՝ Խորհրդային Հայաստանը
Տե´ս Գանգրունի Հ., Չափանիշի պարագան հայրենի
գրականութեան համար, Արարատ, Բեյրութ, 1967թ.,
մայիսի 8, թիվ 149, Թաշեան Բ., Դեղատոմս, Ազդակ,
Բեյրութ, 1967թ., փետրվարի 22, թիվ 296, «Սփիւռքի
գրագէտին յանձնապաստանութիւնը», Ազդակ, Բեյրութ,
1967թ., փետրվարի 25, թիվ 299, «Կոչ Սփիւռքի
հայութեանը», Զարթօնք, Բեյրութ, 1968թ., հունվարի 10,
թիվ 87, Գապպէնճեան Ա., Թատրոնը Պէյրութի մէջ,
Նայիրի, Բեյրութ, 1966թ., հունիսի 5, թիվ 1-2
9 Տե´ս Վրոյր, Հայկական ազգային հանրագիտարանը,
Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., հունվարի 19, թիվ 268, Գեղարդ
Յ., Սփիւռքի գրագէտին յանձնապաստանութիւնը,
Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., փետրվարի 25, թիվ 299,
Թաշեան Բ., «Չարենցից սկսած` յառա՜ջ...», Ազդակ,
Բեյրութ, 1967թ., հունվարի 10, թիվ 260
8
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գովաբանող թերթերը երբեմն ընդունում են
հայրենիքի կաշկանդվածությունը՝ ազգային
արժեքներին առնչվող խնդիրների լուծում
նախաձեռնելիս, փոխարենը գիտակցելով
սփյուռքահայության ներուժը՝ դիմում են
օգնության10:
Մշակույթի հարցում թերթերի միասնական ոգևորության կողքին, այդուհանդերձ, չի
անհետանում կուսակցությունների միջև ներքին անհաշտությունը։ Դա դրսևորվում է
հատկապես նեղհամայնքային մշակութային
կյանքը լուսաբանելիս։ «Ազդակն» առավելապես լուսաբանում է ՀՅԴ, «Զարթոնքը»՝ ՌԱԿ,
«Արարատը»՝ ՍԴՀԿ ազդեցությամբ գործող
մշակութային, հայրենակցական, երիտասարդական, պատանեկան, սպորտային և համանման միությունների, դպրոցների նախաձեռնությունները՝ մանրամասնելով՝ հատկապես
ովքեր են կազմակերպիչներն ու ներկաները,
կամ ով ինչքան նվիրատվություն կատարեց։
Ստացվում է՝ Լիբանանի մշակութային կյանքը լուսաբանելիս թերթերը հատվածային շահով են առաջնորդվում։ Արդյունքում այնտեղի
հայը համայնքի մշակութային կյանքի մասին
հատվածային պատկերացումներ է ձևավորում՝ ծանոթ լինելով միայն որոշակի շրջանակի։
«Նաիրին» ավելի լայնախոհ է։ Լինելով
գրական շաբաթաթերթ՝ էջերը հատկացնում է
մշակութային հարցերի խորքային քննությանը՝ չկենտրոնանալով համայնքային այս
կամ այն ուղղվածության կառույցի մշակութային միջոցառումների գովերգման կամ պախարակման վրա11։ Փոխարենը այստեղ էլ
տարբեր առիթներով քննադատվում է ՀՅԴ-ի
մերժողական վերաբերմունքը իր նախկին անդամների նկատմամբ, ում դիրքորոշումը Խորհրդային Հայաստանի կամ այլ հարցերի առնչությամբ փոքր-ինչ տարբերվում էր կուսակՄասնավորապես՝ Հին Ջուղայի խաչքարերը փրկելու և
Հայաստան տեղափոխելու համար հայրենիքի մտավորականների կոչը՝ ուղղված ՀԲԸՄ, «Գյուլբենկյան»
հիմնադրամին և Սփյուռքի մշակութային, քաղաքական
բոլոր կազմակերպություններին, տպագրվել է Սփյուռքի
թերթերում (Տե′ս «Կոչ Սփիւռքի հայութեանը», Զարթօնք,
Բեյրութ, 1968թ., հունվարի 10, թիվ 87)
11 Մշակույթի ոլորտում «Նաիրիի» բացառիկ դերի և
առհասարակ առանձնահատկությունների մասին պատկերացում է տալիս հետևյալ հոդվածը. Թիւթիւնճեան Խ.,
Խոհեր «Նայիրի»ի 10ամեակին առթիւ, Նայիրի, Բեյրութ,
1963թ., ապրիլի 10, թիվ 47-50
10

ցության կեցվածքից12 (Հիշեցնենք, որ թերթի
խմբագիր Ա. Ծառուկյանը նախկինում ևս ՀՅԴ
անդամ է եղել)։ Շաբաթաթերթում նաև բանավեճեր, մեկնություններ, քննարկումներ են ծավալվում13, որոնք երբեմն զետեղվում են
համահունչ խորագրերի ներքո։
Առհասարակ, «Նաիրին» գրական ճաշակ
ու մշակութային օրակարգ է ձևավորում
Սփյուռքում՝ տպագրելով հայ և օտարազգի
գրողների ստեղծագործությունները, հաճախ՝
անտիպները, նորահայտ գրողների գործերը
(անգամ առանձին խորագիր կար՝ ««Նայիրի»ի
պատմուածքները», «Գիրքեր»), հուշերը, նամակները, արվեստագետների մասին ակնարկները, քննարկելով երաժշտության, թատրոնի, գրականության, նկարչության և մշակույթի այլ ճյուղերի կայացման ճանապարհը և
զարգացման միտումները14։ Շաբաթաթերթն
առանձնակի հոգատարություն է ցուցաբերում
հատկապես Լիբանանի հայ համայնքում
ստեղծվող մշակութային արժեքների նկատմամբ՝ հարազատի իրավունքով երբեմն իր
վրա վերցնելով խիստ քննադատի դերը15։ Այդ
Տե′ս Թիւթիւնճեան Խ., «Գնա մեռիր, եկուր սիրեմ»,
Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ., փետրվարի 2, թիվ 35)
13 Տե′ս Գապպէնճեան Ա., Անորակելի պարսաւ մը,
Նայիրի, Բեյրութ, 1968թ., մարտի 17, թիվ 41, Ծ., Հաշուեյարդար, Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ., նոյեմբերի 9, թիվ 22,
Խանզատեան Ս., Մի արտառոց անճաշակութեան
մասին, Նայիրի, Բեյրութ, 1962թ., հունվարի 7, թիվ 36
14 Տե′ս Սարոյեան Ու., Լաւագոյն մաղթանքներ, Նայիրի,
Բեյրութ, 1969թ., հունիսի 8, թիվ 1, Կիւլեանի Գ., Կեանքի
մէջէն, Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ., հունիսի 8, թիվ 1,
Պապիկեան-Անտիկեան Ա., Յուշէր Վարդապետէն,
Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ., դեկտեմբերի 28, թիվ 28-31,
Թոթովենց Վ., Յուշէր Թումանեանէն, Նայիրի, Բեյրութ,
1969թ., դեկտեմբերի 28, թիվ 28-31, Գապպէնճեան Ա.,
«Սփիւռքի հայ երաժիշտները», Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ.,
օգոստոսի 24, թիվ 12, Զարդարեան Հ., Սիամանթոյի հետ,
Նայիրի, Բեյրութ, 1963թ., ապրիլի 10, թիվ 47-50,
Թիւթիւնճեան Խ., «Այրուող այգեստաններ», Նայիրի,
Բեյրութ, 1967թ., հուլիսի 2, թիվ 4, «Արուեստագէտ հոգի
մը Վարուժան Սէթեան», Նայիրի, Բեյրութ, 1967թ.,
նոյեմբերի 5, թիվ 22, Սիրունի Յ., «Այս հիւանդ հանճարեղ պատանին», Նայիրի, Բեյրութ, 1968թ., սեպտեմբերի
22, թիվ 18, Չարլ եւ Մէրի Լէմ, Շէյքսփիրեան 10 պատմուածքներ, Նայիրի, Բեյրութ, 1969թ., փետրվարի 16, թիվ
37
15 Մասնավորապես՝ «Նաիրին» քննադատում է թերթերի
խմբագիրներին ամեն գործ տպագրելու համար՝ նշելով,
որ գրողների առատության մեջ գեղարվեստական արժեք ունեցող գործերը պակասում են, իսկ գրախոսականները կուսակցական ընկերներին չնեղացնելու նկատառումով են գրվում (Տե′ս Գապպէնճեան Ա., Գրական
12
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հրապարակումներն առանձին ուսումնասիրության են արժանի։
Որքան էլ պարզ է դառնում, որ կուսակցությունները պահպանում էին գաղափարախոսական անհաշտությունը և մրցակցում համայնքի ներսում նաև մշակութային հարթակում, այդուհանդերձ, մեծ է դրանց դերը մշակութային կյանքի ակտիվությունը պահպանելու և կազմակերպելու գործում։ «Նաիրիի»
հիմնադիր Անդրանիկ Ծառուկյանի կարծիքով
մշակութային կենտրոնները համայնքում կան
շնորհիվ կուսակցությունների աշխատանքի և
տարիների վաստակի. «Բոլորովին այլ հարց,

թէ մեր օրերուն, մշակոյթի յիշեալ օճախնե՞րն
են որ կ'ապրին կուսակցութիւններուն շնորհիւ, թէ՝ կուսակցութիւններն են որ պէտք
ունին անոնց վարկին, արժեցնելու համար
իրենց գոյութիւնը։ Կարեւորը այն է, որ Սփիւռքի գոյութեան եւ պահպանումին ծառայող
էական ազդակը՝ մշակոյթը, լքուած գետին մը
չէ, եւ տէր ունի»16:
Թերևս մշակույթի միավորող ուժով կարելի է բացատրել նաև այն հանգամանքը, որ
ուսումնասիրվող թերթերում ընդգծված տարանջատում չի դրվում Սփյուռքի տարբեր
համայնքներում ստեղծվող մշակույթների
միջև:
Այլ հարց է, որ «Ազդակ» թերթում հաճախ
արտացոլվում է խորհրդային կարգերի հանդեպ ՀՅԴ վերաբերմունքի ազդեցությունը։
Թերթը անհանգստացած է հայկական մշակույթի վրա խորհրդային մշակույթի հնարավոր ազդեցությամբ։ Եվ հակառակը՝ «Արարատ» թերթի հրապարակումներում նշմարվում է Խորհրդային Հայաստանի մշակութային կյանքը գերադրելու կեցվածք։ «Զարթոնքի» և «Նաիրիի» պարագայում հակոտնյա
կեցվածք շեշտված չէ։ Թերթերը հիմնականում
ակնածանքով են վերաբերվում Խորհրդային
Հայաստանի՝ որպես հայկական պետության
մշակութային կյանքին և հոգատարություն
դրսևորում Սփյուռքի, մասնավորապես՝ Լիբանանի հայ համայնքի մշակութային գործունեության նկատմամբ։

մթնոլորտ, Նայիրի, Բեյրութ, 1963թ., ապրիլի 10, թիվ 4750)
16 Ծառուկեան Ա., Սփիւռքի տասնամեակները, խմբ.
Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 2000թ., էջ 54

Լեզու և ինքնություն
Հայոց լեզուն՝ որպես հայ մշակույթի կարևոր բաղադրիչ, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում Լիբանանի հայ պարբերականների կողմից։ Գլխավոր դիտանկյունները հայ համայնքներում լեզվի պահպանման խնդիրը և Խորհրդային Հայաստանում լեզվի զարգացման միտումներն են։
Թերթերն ուղղակի կապ են տեսնում
Սփյուռքում մայրենիի պահպանման և հայության ինքնության պահպանման միջև17:
Նրանց անհանգստացնում է արաբերենից,
թուրքերենից կամ ռուսերենից օտար տարրերի ներթափանցումը մայրենի լեզու և հատկապես թրքախոսությունը Սփյուռքում։ Ինչպես
Ռ.Փանոսյանն է նշում, հետցեղասպանական
Սփյուռքում հայկական ինքնության ամրապնդման տեսանկյունից լեզուն դիտարկվում
էր որպես ընդհանուր հայտարար, միավորող
տարր։ ԽՍՀՄ-ից դուրս պոլսահայության
բարբառի հիման վրա ձևավորված արևմտահայերենն ընդունվում էր որպես գերիշխող
լեզու Սփյուռքում։ ««Հին երկրի» շրջանների

բարբառները մասնավոր շրջանակ էին իջեցվել, թուրքերենի գործածումը դատապարտելի
էր, և թրքախոսներին ամոթանք տալով համոզում էին սովորել հայերեն։ Շատ հստակ էր.
հայ լինելու համար պետք էր խոսել հայերեն»
18

:

«Նաիրին» ընդգծում է Սփյուռքի մամուլին
հատուկ ախտանիշը, երբ, օրինակ, օտարալեզու թերթերից հոդվածների թարգմանության
ժամանակ սխալ բառեր են գործածվում19։
Հատկանշական է, որ մայրենիի իմացությամբ թերթերը դիտարկում են լեզվի միջոցով

Այդ մոտեցումն արտահայտված է հետևյալ մեջբերումներում. «Հայուն ինքնապաշտպանութեան զէնքն է
հայերէնը» (Շահպազ Ստ., Հայերէնի պայքարը, Նայիրի,
Բեյրութ, 1963թ., ապրիլի 10, թիվ 47-50), «Երեխան
17

դեռեւս իր սնարից պէտք է լսի, յարմարուի հայոց լեզուի
հնչեղութեան… Այսպիսօւ է որ իր մօր կաթի հետ
երեխան կը ստանայ առողջ հայկական ոգի» (Խրլոբեան
Գ., Հայ ընտանիքին հասարակական դերը, Զարթօնք,
Բեյրութ, 1968թ., հուլիսի 5, թիվ 235)
18 Pannosian R., The Armenians From Kings and Priests to
Merchants and Commissars, London, 2006, p. 299
19 Ի դեպ, «Նաիրին» ունեցել է «Արշակաւան սյունակ»,
որը փակվել է՝ նման սխալների շատացման պատճառով
(Տե′ս հետևյալ հոդվածի վերջում. Շահպազ Ստ.,
Հայերէնի պայքարը, Նայիրի, Բեյրութ, 1963թ., ապրիլի
10, թիվ 47-50)
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միասնական ինքնության ձևավորման ու
հակառակը՝ պառակտման խնդիրը։ Օրինակ՝
«Ազդակի» վերլուծության համաձայն՝ գրաբարը միացրել էր հայությանը, աշխարհաբարը՝ երկու ճյուղերով բաժանել. միատեսակ
զգալու և մտածելու փոխարեն լեզվի արևելահայ ու արևմտահայ բաժանման հետևանքով
հայն սկսել է այլ կերպ զգալ, մտածել20:
«Զարթոնքը» արևմտահայ և արևելահայ
ճյուղերի միջև տարբերությունը հայրենիքի և
Սփյուռքի միջև անջրպետը խորացնող գործոն
է համարում՝ առաջարկելով հայերենի միասնական ուղղագրություն ստեղծել Սփյուռքի
կառույցների, օրինակ՝ Մխիթարյան միաբանության և Խորհրդային Հայաստանի կառավարության համատեղ ջանքերով21:
Մինչդեռ, ըստ «Նաիրիի», հայերենի երկու
ճյուղերը տարբեր լեզուներ դիտարկելը սխալ
է․ տարբերություններով հանդերձ՝ երկու ճյուղերով խոսողները հասկանում են միմյանց22։
Առհասարակ, բոլոր թերթերում (և հատկապես «Նաիրիում») հաճախ են քննարկվում
հայոց լեզվին վերաբերող մասնագիտական
հարցեր, օրինակ` հոմանիշների նրբերանգների, գործածության առանձնահատկությունների և այլնի մասին23։ Լեզվի գործածության
սխալները թերթերը նկատում են նաև Խորհրդային Հայաստանում։ Անգամ Խորհրդային
Հայաստանը գովաբանող ՌԱԿ պաշտոնաթերթը հայրենիքում լեզվի անաղարտության

Տե´ս Թաշեան Բ., Դժբախտ բաժանումը, Ազդակ,
Բեյրութ, 1968թ., հունիսի 7, թիվ 78
21
Տե´ս Յակոբ-Գրիգոր, Դարձեալ համազգային
ուղղագրութեան հարցը, Զարթօնք, Բեյրութ, 1965թ.,
սեպտեմբերի 5, թիվ 286
22 Այդուհանդերձ, թերթը, դրական տրամադրվածություն
ունենալով Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ, շեշտում
է, որ երկու ճյուղերի մերձեցման, հայ ժողովրդի երկու
հատվածների մշակութային կապերն ուժեղ են ավելի,
քան երբևէ։ Հետևաբար երկու հատվածների մերձեցման,
հայոց լեզուն հարստացնելու, մեկ ընդհանուր լեզու
ստեղծելու շահը թելադրում է խնդրի լուծման ուղիներ
որոնել (Վահանեան Գ., Տարբերութիւնը մեծ չէ, Նայիրի,
Բեյրութ, 1969թ., փետրվարի 9, թիվ 36):
23 Տե´ս Շահէն Ն., Յանուն մեր լեզուի բիւրեղացման,
Նայիրի, Բեյրութ, 1968թ., սեպտեմբերի 15 թիվ 17,
Գանգրունի Հ., «Հայոց լեզուի հոմանիշների բառարան»,
Արարատ, Բեյրութ, 1967թ., օգոստոսի 16, թիվ 235, Կոտէլ
Ռ., Մտածումներ հայ լեզուի մասին, Զարթօնք, 1968թ.,
Բեյրութ, հոկտեմբերի 5, թիվ 8, Բարսեղեան Յ.,
Պաշտպանենք եւ հարստացնենք հայերէնի բառագանձը,
Ազդակ, Բեյրութ, 1968թ., հոկտեմբերի 15, թիվ 189
20

սպառնալիք է տեսնում և բարձրաձայնում՝
զգուշորեն շրջանցելով տերմինաբանական
կոմիտեի ուղղակի քննադատությունը24։
«Ազդակի» համար ռուսերեն բառերի ներթափանցումն առօրյա հերթական առիթն է
պախարակելու խորհրդային ռեժիմը, հայերենի՝ պետական լեզվի «դե յուրե» կարգավիճակ
ունենալու, բայց «դե ֆակտո» ռուսերենին
ստորադասվելու հանգամանքը. Թերթն անգամ հեգնանքով նշում է․ «Կը թուի թէ Հայաս-

տանի մէջ հայերէնը այնքան «պետական» է,
որքան Հայաստանը՝ պետութիւն»25։ Քննադատվում են բառարաններն ու դասագրքերը,
Սփյուռքի ոչ խորհրդամետ հատվածի հանդեպ կողմնակալությամբ պայմանավորված,
ռուսաց լեզվի ու խորհրդային պատմագիտության ազդեցությամբ կազմելը, քաղաքականկուսակցական պարտադրանքով աբեղյանական ուղղագրություն26 ստեղծելը և այլն27։ Վերքերն ակնհայտ դարձնելու համար «Ազդակը»
հակակշռում է Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում հայերենի ծաղկումը, գրական

Տե´ս Նորենց, Վ. Տարոնցի Ս., Բաց նամակ Հայկական
Հանրապետութեան Մինիստրների Սսովետին առընթեր
տերմինաբանական կոմիտէին եւ Երեւանի քաղաքային
սովետի գործադիր կոմիտէին, «Զարթօնք», Բեյրութ,
1965թ., սեպտեմբերի 23, թիվ 301, Յակոբ-Գրիգոր, Սրտէ
սիրտ խօսակցութիւն հայաստանցի խմբագրի մը հետ,
«Զարթօնք», Բեյրութ, 1965թ., մարտի 17, թիվ 141, Սվաճեան Յ., Հայերէնի հարստութիւնը անտեսողներ եւ
մսխողներ, «Զարթօնք», Բեյրութ, 1965թ., փետրվարի 6,
թիվ 109
25 Վրոյր, Քիչ մը ամէն բանի մասին, Ազդակ, Բեյրութ,
1968թ., մարտի 13, թիվ 8
26 Ինչպես նկատում է Ռազմիկ Փանոսյանը, խորհրդային
ղեկավարության կողմից հաստատված հայոց լեզվի
ուղղագրության թողած ամենամեծ ազդեցությունը
արևելահայերենի էլ ավելի տարանջատումն էր
արևմտահայերենից. «Ազգի երկու հատվածի գրական
24

լեզուների տարբերությունը յուրաքանչյուրի գրականությունը դարձրել էր օտար մյուսի ականջի և աչքի
համար։ Սփյուռքի մտավորականների համար դա խիստ
զգայուն հարց էր, և նրանք կոչ էին անում միավորելու
լեզուն՝
մինչխորհրդային
դասական՝
արևմտյան
ուղղագրության հիման վրա» (Pannosian R., The
Armenians From Kings and Priests to Merchants and
Commissars, London, 2006, pp. 344-345):
27 Տե´ս Վրոյր, Ուղղագրութեան հարցը, Ազդակ, Բեյրութ,
1968թ., ապրիլի 16 և ապրիլի 17, թիվ 36 և 37, Նարդունի
Շ., Հոմանիշներու բառարան, Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ.,
հոկտեմբերի 6, թիվ 183, «Արժէքաւո՞ր, թէ՞ խոտելի
դասագիրք», Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., հոկտեմբերի 11,
թիվ 187
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լեզվի գործածությունն ու բառապաշարի
հարստացումը28։
Հակառակ պատկերն է ձևավորվում «Արարատն» ընթերցելիս։ Չշրջանցելով հանդերձ
Խորհրդային Հայաստանի երիտասարդության
շրջանում ռուսերենի լայն ընդունելությունը՝
թերթը կենտրոնանում է դրական փոփոխությունների վրա։ Մասնավորապես՝ Հայաստանի
մարզերում ամեն բան հայացվում է՝ խանութների ու ապրանքների անվանումներից մինչև
ճանապարհային ցուցանակներ, պաշտոնական վայրերում, ժողովներում հայերեն է
հնչում և այլն29: Այն, որ հայերենը համատարած լեզու է Հայաստանում, ըստ թերթի, հայրենասիրության դրսևորում է։
«Նաիրին», նկատելով հանդերձ օտար բառերի գործածությունը Խորհրդային Հայաստանում, այնուամենայնիվ, կարծում է՝ հայերենի՝ պետական լեզվի կարգավիճակն արդեն
բավարար է լեզուն կենդանի պահելու համար30։
Ներհամայնքային փոխհարաբերությունների
մշակույթ և ընտանեկան բարքեր
Լիբանանի հայ մամուլում 1960-ական
թվականներին արտացոլվում է համայնքում
ձևավորված մշակույթը՝ սերունդների փոխհարաբերությունների, նիստուկացի, դաստիարակության «կանոնները»։ Հոդվածագիրներն ասես ներխուժում են համայնքակիցների ընտանիք, խոշորացույցով զննում
արտաքին միջավայրի ազդեցությամբ ձևավորվող նոր արժեքները, վերհանում համայնքի հայկականությանը սպառնացող վտանգները և ուղեգիծը պահպանելուն ուղղված խորհուրդներ տալիս։
Թերթերում ընտանիքը կերպավորվում է
որպես համայնքի բջիջ, որտեղ հնչող մայրենիով, ավանդույթների կենսագործմամբ, հայեցի դաստիարակությամբ է ձևավորվում հայ
անհատը: Ինքնության պահպանման հարցը
զուգակցվում է ընտանեկան ճիշտ դաստիարակության հետ:
Տե´ս Բարսեղեան Յ., Պաշտպանենք եւ հարստացնենք
հայերէնի բառագանձը, Ազդակ, Բեյրութ, 1968թ.,
հոկտեմբերի 15, թիվ 189
29 Տե´ս Պատմագրեան Ա. Հայաստանում, Արարատ,
Բեյրութ, 1967թ., դեկտեմբերի 27, թիվ 35
30 Տե´ս Շահպազ Ստ., Հայերէնի պայքարը, Նայիրի,
Բեյրութ, 1963թ., ապրիլի 10, թիվ 47-50
28

Ուստի Սփյուռքի նահանջը կանխելու համար գործնական քայլերի կոչ անելիս պարբերականները բացահայտում են ընտանեկան
բարքերի աղավաղումները, որոնք հող են նախապատրաստում ազգային արմատներից
սփյուռքահայի հեռացման համար: «Զարթոնքի» դիտարկմամբ՝ ավագների նկատմամբ
հոգատարությունը պակասել է, սերնդի դաստիարակության գործում հայրերի դերը նվազել է, ամուսնությունը և′ կնոջ, և′ տղամարդու
ընտրությունն է դարձել, անհատական հարաբերություններն ընդգծվել են ընտանիքում՝
դառնալով ամուսնալուծությունների ավելացման պատճառ և այսպես շարունակ31։ Թվարկվածներում կարելի է նկատել «Զարթոնքի»
մտահոգությունը, որ ավանդական, երբեմն
նահապետական բարքերից շեղումը հանգեցնում է անհատի իրավունքների շեշտադրմանը, հետևաբար՝ հավաքական մշակութային շրջանակից դուրս գալուն, ինչը սպառնալիք է գաղութի համար։
«Ազդակը» նույնպես «խորասուզվում է»
հայ ընտանիքի աղճատման խնդրի մեջ՝
առանձնացնելով հայ օրիորդների դաստիարակության, դեպի ամուսնություն առաջնորդելու գործում ծնողների թույլ տված սխալները32: Թերթը վերլուծում է խառնամուսնությունների հոգեբանական պատճառները33 և
ազգային կյանքի հանդեպ անտարբերության
հետևանքները34։
«Արարատ» պարբերականին անհանգըստացնում են առհասարակ բոլոր այն վատ
սովորությունները, որոնք բնորոշ են Արևմուտքի երիտասարդներին և տարածվում են
աշխարհում՝ ներթափանցելով նաև հայ համայնք։ Հետևաբար թերթը մեծ տեղ է հատկացնում դաստիարակչական հոդվածներին,
Տե´ս Կեսարացի Վ., Սփիւռքահայութեան ապագան,
Զարթօնք, Բեյրութ, 1968թ., օգոստոսի 3 և 4, թիվ 260 և
261, Խրլոբեան Գ., Հայ ընտանիքին հասարակական դերը, Զարթօնք, Բեյրութ, 1968թ., հուլիսի 3 և 6, թիվ 233 և
236
32 Տե´ս Սէ, Ի՞նչպէս պիտի դիմագրաւէք ձեր աղջկան
ամուսնութեան հարցը, Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ.,
հոկտեմբերի 3, թիվ 180
33 Այսպիսիք են՝ օտարի հետ դյուրին հասկացվելը, օտարի հետ ամուսնանալը հերոսություն համարելը, օտարների հետ ծնողների կապ («Հերթական զրոյց-ընթրիք»,
Ազդակ, Բեյրութ, 1968թ., փետրվարի 29, թիվ 304):
34 Տե´ս Գէորգեան Վ., Անզգան, Ազդակ, Բեյրութ, 1968թ.,
փետրվարի 3, թիվ 283)
31
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երբեմն հարթակ տրամադրում նաև ուսուցիչներին, բժիշկներին՝ շեշտադրելով կենցաղավարության, մարդկային փոխհարաբերությունների կառուցման և երեխաներին սեփական օրինակով դաստիարակելու խնդիրները35։
«Նաիրին» հարթակ է տրամադրում մտավորականներին՝ արտահայտելու իրենց մտահոգությունը Սփյուռքի երիտասարդության
համար։ Մի կողմից՝ հուսահատեցնում է երիտասարդների նյութապաշտությունը, ազգային գաղափարների փոխարեն ժամանակակից
երաժշտությամբ և ֆիլմերով խանդավառվելը,
մյուս կողմից՝ մատնանշվում են անբնական
պայմանները, որում հայտնվել է հայ երիտասարդը, բնական, նույնիսկ օգտակար է համարվում ավագ սերնդին բնորոշ զգայականության փոխարինումը սառը դատողությամբ36։
Լիբանանի հայկական պարբերականներում ընտանեկան խոհանոցը բացահայտող
հոդվածներն առավելապես Լիբանանի հայ
համայնքին են վերաբերում, որը հոդվածագիրները ներսից են ճանաչում: Սակայն
դրանց միջոցով արտացոլվում է նաև
Սփյուռքում տիրող ընդհանուր պատկերը՝
երբեմն առանձին գաղութների առավել անմխիթար վիճակի ակնարկությամբ: Բացասական հետևանքները նկատելով հանդերձ՝
թերթերը հակված չեն «օտարը» բացարձակ
մերժելու, միջավայրից մեկուսանալու դիրքորոշմանը: Առավելապես սփյուռքյան իրականությունում ճկուն գործելու մարտավարությամբ են առաջնորդվում: Ի վերջո, թերթերի
հրապարակումներում արտահայտվում է այն
գիտակցումը, որ Սփյուռքի, տվյալ դեպքում՝
Լիբանանի հայն առնչվում է նաև ապաստանած երկրի նիստուկացին, մշակույթին։
Ամփոփենք. 1960-ական թվականներին
Լիբանանում լույս տեսնող հայկական պարՏե´ս Ալեքսանեան Վլ., Ծնողի անձնական օրինակն ու
վարքագիծը, Արարատ, Բեյրութ, 1967թ., հուլիսի 12, թիվ
205, Եղիկեան Ա, Ո՞ւր կ'երթայ արդի երիտասարդութիւնը, Արարատ, Բեյրութ, 1967թ., դեկտեմբերի 29,
թիվ 37, Գանգրունի Հ., Սփիւռքի իր գոյութեան հարցականին առջեւ, Արարատ, Բեյրութ, 1967, նոյեմբերի 4, թիվ
304
36 Տե´ս «Բազմաձայն զրոյց երիտասարդութեան մասին»,
Նայիրի, Բեյրութ, 1967թ., սեպտեմբերի 10 և 17, թիվ 14 և
15
35

բերականների հրապարակումները միասին
ձևավորում են հայ համայնքի մշակութային
կյանքի ու իրադարձությունների ամբողջական պատկերը: Առանձնաբար դիտարկելիս
նկատելի է, որ կուսակցական թերթերը շեշտադրում են համայնքի մշակութային այն
անցուդարձերը, որոնց կազմակերպչական
թելերը տանում են դեպի տվյալ կուսակցություն կամ դրան ենթակա մարմին: Նմանապես
Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ կուսակցությունների հակոտնյա վերաբերմունքից
կախված՝ համապատասխան շեշտադրումներով է մատուցվում Հայաստանի մշակութային կյանքի անդրադարձը:
Այդուհանդերձ, մշակույթի պարագայում է,
որ թերթերը, ասես չգրված պայմանավորվածությամբ, հասնում են փոխզիջման: Բոլորը
ջանում են մշակույթի փոխանցելիությունն
ապահովել և ընթերցողների շրջանում սեփական մշակույթի հանդեպ հպարտության զգացում արթնացնել՝ ներկայացնելով ինչպես հայ
մշակույթի դրոշակակիրներին ու նրանց
թողած մշակութային ժառանգությունը, այնպես էլ այլազգի մտավորականների, նշանավոր գործիչների և օտար մամուլի դրական
գնահատականը հայկական մշակույթի հասցեին:
Պարբերականների էջերում արտացոլվում
է նաև մշակույթի շարունակական կերտման և
զարգացման գիտակցումը: Գործելու պատասխանատվությունը դրվում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Սփյուռքի մտավորականության և նոր սերնդի ուսերին: Թերթերը
համակարծիք են, որ մշակույթը Սփյուռքի
կենսագործունեության և լինելիության երաշխիքն է, պաշտպանական վահանը ուծացման
դեմ:
Պարբերականները մշակույթի միջոցով
Սփյուռքում հայապահպանությունը դիտարկում են ամբողջության մեջ` գաղութահայության ընտանեկան ու հասարակական բարքերը,
ազգային ավանդույթները, արժեքները և ընդունված նորմերից շեղումները հաշվի առնելով։
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Резюме: В период Арцрунинского королевства Васпуракан развивалась не только армянская культура и
церковное строительство, но и богословская мысль того времени. Гагик Арцруни был не только политиком, но
и богословом. Его богословский ум служил не только для укрепления христианской веры, но и для
политических целей. Другими великими людьми этого периода богословской мысли были Анания Нарекаци и
Григор Нарекаци.
Ключевые слова: Богословская мысль, Царство Арцруни, Гагик Арцруни, Армянская и Византийская церкви,
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Abstract: In The period of Artsrunies of Vaspurakan was evolved not only the Armenian culture and church building
but also the theological thought of that time. Gagik Artsruni was not only a politician but also a theologian. His
theological mind was served not only for the strengthening of the Christian faith but also for political purposes. The
other greats of this period of theological thought were Anania Narekatsi and Grigor Narekatsi.
Key words: Theological thought, Kingdom of Artsruni, Gagik Artsruni, Armenian and Byzantine churches, Christ,
martial and divine nature, Anania Narekatsi, worship

Արծրունիների թագավորության (908-1021)
շրջանում Վասպուրականում բարձր զարգացում է ապրում փիլիսոփայական և մասնավորապես աստվածաբանական միտքը: Հասկանալի է,որ այդ մտքի զարգացման հիմնական
կենտրոնները եկեղեցիներն էին: Բայց, դրանով հանդերձ, պետք է նշել, որ բավական
խորը աստվածաբանական միտք է ունեցել
նաև թագավորության հիմնադիր Գագիկ Արծրունին: Այս առումով բավական հետաքրքիր է
նրա մի թուղթն` ուղղված բյուզանդական
կայսր Ռոմանոս Լեկաբենոսին ( 920-944 ) և
«Բյուզանդական եկեղեցվո ժամանակակից
պետին, որ մեծագույն հավանականությամբ

Տրյուփոն պատրիարքը (դեկտ. 927-օգոստոս
931) պիտի ըլլա [2, էջ 94]»:
Թղթին կամ նամակին անդրադառնալը
կարևոր է այն տեսանկյունից, որ այնտեղ արծարծվում են դավանաբանական խնդիրներ:
Վ.Վարդանյանն այդ նամակի ուղարկման
պատճառ է համարում Բյուզանդիայի` Վասպուրականը նվաճելու ձգտումները: Ըստ
նրա`Գագիկ Ա-ն փորձել է իր երկիրը զերծ
պահել դրանցից`«խնդրելով հայերին վերցնել
իր հովանավորության տակ [1, էջ 104]»:
Կարելի է համաձայնվել նույն Վ.Վարդանյանի հետ,որ Գագիկն այս ուղերձով ոչ թե ուզեցել է դառնալ կայսեր վասալը, այլ այն
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դարձնել «դիվանագիտական այն սողանցքներից մեկը,որի միջոցով հույս ուներ խույս տալ
բյուզանդական նվաճման քաղաքականությունից [1, էջ 104] »:
Եվ իսկապես,Գագիկ Ա-ն փաստորեն
դնում է հայ և բյուզանդական եկեղեցիների
միավորման հարցը, դիվանագիտորեն ցույց
տալով,թե կան դրա հիմքերը:Նա, նախ հետևյալն է գրում. «Զի ոչ միայն սիրողաբար հարկանէաքկայսեր, այլև առ սուրբ հաւատոյն
միավորութիւն խոստովանութեան հաղորդս և
հաւասարս գտանէաք [3, էջ 295] »:
Դոկտոր Մեսրոպ Գրիգորյանը այն կարծիքն է հայտնում, թե Արծրունին այս տողերով
նկատի ուներ եկեղեցական պատմության նախաքաղկեդոնական ժամանակաշրջանը, երբ
քրիստոնեական
գաղափարախոսությունից
չէին անջատվել նեստորականությունը և քաղկեդոնականությունը [2, էջ 94]»:
Այսինքն,հետևությունն այն է,որ ըստ Գագիկ Արծրունու կան հայ և բյուզանդական եկեղեցիների միավորման հիմքերը,որոնց միջև
առաջացած տարբերությունը Քրիստոսի բնության կամ Քաղկեդոնի ժողովի հարցն է: Գագիկ Արծրունին իր հիմնավորումները ներկայացնում է`վկայաբերելով Հայաստանյայց եկեղեցվո դավանության մեծագույն հեղինակներին`սկսած Գրիգոր Լուսավորիչից: Եվ նա այն
տեսակետին է,որ «հայ եկեղեցին մի բնություն
խոսքով կարտահայտեր և կարտահայտե ոչ
թե միակ բնություն ի Քրիստոս,այլ աստվածային և մարդկային բնությանց հրաշալի միավորությունը [2, էջ 94]»:
Ստացվում է, որ Գագիկ Արծրունին ընդունելով Քրիստոսի միաբնակությունը, դիվանագիտորեն փորձում է չժխտել նաև նրա մարդկային բնությունը, որն ընդունում է քաղկեդոնական եկեղեցին: Պարզ է,որ Գագիկը հետապնդել է քաղաքական նպատակներ:
Իր նամակում Գագիկ Արծրունին այց հարցից բացի քննարկում է մեկ հարց ևս` Երրորդության փառաբանությանը նվիրված «Սուրբ
Աստված» երգի «ոչ խաչեցար վասն մեր» հավելվածի պարագան, որում կայանում էր հայ և
բյուզանդական եկեղեցիների մյուս կարևորագույն տարբերությունը: Ասորիքի, Եգիպտոսի
և Հայաստանի աստվածաբանները պնդում
էին,թե «որ խաչեցար» խոսքը վերաբերվում է
միայն Քրիստոսին,մինչդեռ բյուզանդացիները

դրանում աղանդավորական վտանգ էին տեսնում`«խորհելով,ըր գուցե ոմանք խաչելությունը ընդհանրապես Երրորդության հետ առնչէին և կամ աստվածային բնությունը ևս խաչյալ իմանային [2, էջ 94]»:
Սա նույնպես բխում էր Քաղկեդոնի կամ
Քրիստոսի բնության մասին վեճերից: Եվ ահա, Գագիկ Արծրունին հետևյալ կերպ է լուսաբանում «որ խաչեցարի» իմաստը. «Քաւ մի
լիցի.որ երրորդութեանն զփառաբանութիւնս
զայս վերաձայնեմք,այլ որդւոյ միայնոյ.որպէս
զմարդանալն ի Կուսէն Որդւոյ միայնոյ հավատամք,որպէս զխաչն և զմահն Որդվոյ խոստովանիմք [3, էջ 298]»:
Դոկտ. Մեսրոպ Գրիգորյանն այս խնդրո
վերսբերյալ հետևյալ տրամաբանական եզրակացություններին է հանգել, որոնց հետ լիարժեքորեն կարելի է համաձայնվել. «Առ այս նամակագիրը կպիտառե Սոկրատի եկեղեցական
պատմութենեն վկայություն մը` ըստ որում
Հովհան Ոսկեբերան,արիոսականներու դեմ
պայքարի ընթացքին, հրահանգած էր գիշերային պաշտամունքին ժամանակ երրորդությունը փառաբանել առանց «որ խաչեցարի»,իսկ
առավոտյան ժամերգության մեջ Երեքսրբյանը
«Որդվոյ ընծայեցուցանելը»: Արծրունի կհիշե
նաև Սոկրատա մյուս վկայությունը,-շարունակում է նա, - թե Իգնատիոս Անտիոքացի (12-րդ դդ.) առաջինն էր,որ կարգադրեց «յերկոյս
եւ ի վաղորդեան»`պաշտամունքի ժամուն Երեքսրբյանը ի վերա Որդվո երգել: Սույն տեղեկությունները Գագիկ քաղած է Սոկրատի
Պատմության հայերեն խմբագրութենեն կամ
այսպես կոչված «Փոքր Սոկրատեն», որովհետև բուն Սոկրատի Պատմության մեջ նման
հաղորդումներ չկան: Հետևաբար, կենթադրեմ,
որ Բյուզանդիոնի կայսրը, Կ.Պոլսոյ Պատրիարքը և այլ աստվածաբաններ զարմացած
պիտի ըլլան հայոց այս մեկնաբանության վրա
[3, էջ 96-97]»:
Գագիկ Արծրունու նամակը գնահատելի է
նրանով, որ այնտեղ նոր ձևով է մեկնաբանվում հայոց միաբնակ եկեղեցու գաղափարախոսությունը և փաստորեն`Քրիստոսի`որպես
Աստծու պաշտամունքի ընդունումը հիմնավորվում է մարդկային և աստվածային բնությունների միավորմամբ: Հենց այդ մարդկայինի
շեշտումը հաճո էր Բյուզանդական կայսրությանը,որն ուներ քաղկեդոնական դավանանք:
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Գագիկ Արծրունին իր նամակն ավարտում
է հետևյալ կոչով. «Եթէ իցէ արդեւք հնարաւոր
իբաց բառնալ զկրճիմն`որ կայ ի միջի,ըստ Առաքելոյն Պաաւղոսի, զցանկն քակել և զնիջնորմն յատակել,և զերկուսինն հաստատել ի
մի նոր մարդ, յոր կոչեցաք ծննդեամբ սուրբ ավազանին [3, էջ 301] »:
Գործնական առումով, անշուշտ,դժվար էր
միավորել երկու եկեղեցիները, բայց, ինչպես
ճիշտ կերպով նկատել է Մ. Գրիգորյանը` «Համենայն դեպս, չի կրնար առ այդ կասկած լինել,
որ Արծրունյաց թագավորը իր աստվածաբանական թուղթով հաջողեցավ շահիլ Ռոմանոս
կայսեր համակրությունը և ապահովել անոր
քաջալերությունը ի նպաստ Վասպուրականի
դիրքի հզորացման [2, էջ 98; 4, էջեր 77-83] »:
Այսպիսով, Գագիկ Արծրունին ժամանակի
ոչ միայն քաղաքական, այլև աստվածաբանական մտքի կարևորագույն կրողներից էր:
10-րդ դարի նշանավոր աստվածաբան –
փիլիսոփա էր Նարեկավանքի առաջնորդ և
դպրոցի հիմնադիր Անանիա Նարեկացին
(ծնդյան թիվը անհայտ-մահը մոտավորապես
978թ.): Նըրան ժամանակին մեղադրել են
թոնդրակյան շարժմանը հարելու մեջ, որը
կարծում ենք, իրականությանը չի համապատասխանում: Կաթողիկոս Անանիա Մոկացու
պահանջով իր դավանանքի մասին գրել է «Գիր խոստովանութեանը», ուր հերքել է թոնդրակյաններին հարելու իր հասցեին եղած մեղադրանքները, նույն կաթողիկոսի հրամանով
գրել է նաև «Նախաճառութիւն ընդդեմ թոնդրակեցւոց» աշխատությունը: Ուխտանեսը հիշատակում է նաև Անանիա Նարեկացու «Հավատարմատ» աշխատության մասին,ուր հեղինակը ձաղկել է «երկաբնակներին»: Ցավոք
նրա աստվածաբանական հայացքների վերաբերյալ հնարավոր չէ ընդհանուր եզրակացության հանգել հիշատակված աշխատությունների մեզ չհասնելու պատճառով:
Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության շրջանում ոչ միայն տեղի,այլ ընդհանրապես հայ փիլիսոփայական մտքի գագաթը հանդիսանում է Գրիգոր Նարեկացին: Նա համարվում է Հայաստանում միստիցիզմի
ամենամեծ ներկայացուցիչը: Ինչպես արդեն
նշել ենք, Գրիգոր Նարեկացու մտածողության
կիզակետը մեղքերը քավելով գերագույն տիրոջը միանալու, նրա մի մասնիկը դառնալու

ձգտումն է: Նրա մեծ ողբերգության էությունը
կայանում է նրանում,որ նման ձգտում ունենալով, իր պոեմում երբեմն հնարավոր է համարում դրա իրականացումը: Բայց մյուս կողմից էլ, ըստ նրա մտածողության, քանի որ
մարդը երկրային էակ է և մեղսալից, այդ
պատճառով գերբնականի հետ միաձուլումն
անհնար է:Եվ այստեղից էլ գալիս է Գրիգոր
Նարեկացու փիլիսոփայական մտքի երկվությունը.մի կողմից նա կարծես հնարավոր է համարում վեհի,երկնայինի հետ միավորվելը,երկրորդ կողմից էլ` մարդու մեղսունակ
էությունն ըստ նրա արգելք է հանդիսանում
դրան:Սրանում է կայանում մեծ մտածողի ողբերգությունը: Մի խոսքով`Նարեկացու միստիցիզմի էությունը հետևյալում է`մարդն իր
մտավոր և հոգևոր բոլոր հնարավորություններով պետք է ձգտի նմանվել Աստծուն, որպեսզի մերձենա և ձուլվի նրա հետ:
Սակայն, խորհրդահայ գրականագիտության մեջ երբեմն այն տեսակետն էր հնչեցվում,
որ Նարեկացու միստիկական գաղափարները
ավելորդ էին դարձնում եկեղեցու և հոգևորականության` որպես մարդու և Աստծու միջև
միջնորդի դերն ու նշանակությունը: Այս եզրակացության համար հիմք էին ծառայեցնում
Նարեկացու ուղիղ խոսքն Աստծու հետ: Կարծում ենք,որ սա միանգամայն արհեստական
տեսություն էր` հետևանք խորհրդային գաղափարախոսական պարտադրանքների: Նախ`Նարեկացին ինքը հոգևորական անձնավորություն էր, Նարեկավանքի և դպրոցի ղեկավարը Անանիա Նարեկացուց հետո: Սա նշանակում է, որ նա Աստծու հետ խոսում էր որպես հոգևորական անձնավորություն,նրա հավատի տան սպասավոր: Երկրորդ. ԳրիգորՆարեկացին երբեք չի դնում եկեղեցու և հոգևորականության`որպես հավատի միջնորդի
բացառելու խնդիր,ինչն անում էին թոնդրակյանները: Նա ոչ աղանդավոր էր և ոչ էլ հայ
քրիստոնեական եկողեցին ու կրոնը մերժող
գաղափարախոս: Պարզապես դնում էր մարդու`աստվածային մաքրության խնդիրն առհասարակ`առանց տարանջատելու հոգևորականին աշխարհիկ մարդուց:
Ամփոփելով ամբողջ շարադրվածը, անհրաժեշտ է շեշտել, որ Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության գոյության տարիներին (908-1021 թթ.) հայ աստվածաբանական
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указывает на то, что два города в Бирме Ава и
Рангун, были уже знакомы армянам [9].

История. География.
Где и когда появились первые армяне на
территории Мьянмы1, неизвестно
неизвестно. Самый ранний первоисточник относящийся к XV-XVI вв.,
Республика Союз Мьянма [бирм. ြပည်ေထာင်စု သမမ တ
ြမန်မာနို င်ငံေတ, англ. Republic of the Union of Myanmar) сокращенно Мьянма (бирм. ြမန်မာ, англ. Myanmar)
Myanmar до 1989 г.
– Бирма, Бирманский Союз (англ. Burma)
Burma – государство в
Юго-Восточной Азии. Столица Мьянмы – город Найпьидо
(Мандалайский административный округ
округ). По конституции 1974 г. Мьянма является унитарным государством.
Страна разделена на 7 административных областей
(тайинг) и 7 штатов – национальный областей
о
(пуй-не).
Кроме того имеется 6 самоуправляемых зан,
зан из которых 5
в штате Шан и 1 в области Сикайн. Области и штаты
делятся на районы (мьонэ), которые состоят из городов
(мьо) и сельских волостей (подрайонов
подрайонов), объединяющих
городские кварталы (яквэ) и группы деревень (чейюа).
1

128

На присутствие армянских общин в конце
XVI в. начале XVII в.
в указывают как многочисленные первоиточники [15; 3, стр. 152], в
том числе иностранные [22, стр. 346; 19, 264],
упоминающие не только общины и армянские
фактории, но и памятники материальной
культуры [18, стр.. 135], так и надгробные плиты
хранящиеся в Государственном музее Янгона [6,
стр. 16]. Благодаря надгробным эпиграфиям
выявляется картина многообразия занятий
представителей общины
общины, как то политические и
военные деятели, торговцы,
торговцы моряки и др. [1,
стр. 282]. Необходимо тометить, что общины
раннего периода не становились крупными и,
как правило, сохранялись не более нескольких
десятков лет. Причина в постоянных войнах
между местными царствами и княжествами, и
как следствие, частая смена политических и
экономических центров
центров, в которых и оседали
армяне. [1, стр. 284].
В середине XVIII в. общины пополнились
за счет иммигрантов из Британской Индии и
Новой Джульфы. Разростающаяся община в
прибрежном Сириаме, сильно пострадала, если
не говорить практически
рактически уничтожена, в ходе
бирмано-монской войны (1752-1759), когда
бирманцы в 1756 г. практически сожгли город.
В XIX в., армяне приняв сторону бирманцев
в англо-бирманских
бирманских войнах (1823-26, 1852-53,
1885), а так же обвиняемые англичанами в
склонении бирманских властей к пророссийской
ориентации [18, стр. 135], существенно пострадали.
Согласно переписи в Британской Индии в
Бирманской ее части проживало армян:

В первой половине XVI вв. армяне уже были
также в городах Амарапура, Мандалай
Мандалай, Сириам,
Моламиа2, Пегу. Во время войны ТоунгуХантавади (1534-1541) в 1541 г.,
г при осаде
Мартабана3, в числе прочих иноземных купцов
пострадали и армянские купцы. [[22, стр. 156157; 25, стр. 15]. В 1545 г. в дворцовой страже
Павы II в Аве на высоких должностях служили
армяне [7, стр. 170].

годы
1871
1881
1891

население
1250
1308 (в
( Рангуне 466 чел.)
? (в Рангуне 1295 чел.)

А согласно церковно
церковно-приходским книгам в
Бирме (Янгон, Мандалай и Маймио4) было:
рождено и крещено – более 76 чел. (между 18511915), бракосочетаний – 237 раз (между 18551941), умерло – более 320 чел. (между 18551921). [16].
После преобретения независимости жизнь
общины ухудшилась на столько, что прошедшие
через междуусобные войны,
войны войны с Англией, а
затем с Японией (1942
(1942-45), армяне были
вынуждены эмигрировать.
эмигрировать Ныне в Мьянме
насчитывается лишь несколько армян.

Моламьяйн (Моулмейн, ранее Моламиа)
Моламиа (мон မတ်မလီု ,
бирм. ေမာ်လြုမိင်ြုမိ ့ , англ. Mawlamyine / Mawlamyaing)
Mawlamyaing – столица штата (национальной области) Мон,
Мон третий по населению город страны. Был первой столицей Британской
Бирмы (1827-1852).
3
Моттама (мон မု ဟ်တၟအ်, бирм မု တတ မြုမိ,့, , англ. Mottama) –
небольшой город в районе Татон (англ
англ. Thaton district)
штата (национальной области) Мон. Ранее Мартабан,
столица одноименного царства (англ. Martaban Kingdom)
(1287–1364) позднее известного как царство Хантавади
(англ. Hanthawaddy Kingdom).
2

Пьян-Оу-Лвин (бирм. ြပင်ဦးလွ င်, англ. Pyin U Lwin) ранее
Маймио (бирм. ေမြုမိ ့ , англ. Maymyo; ныне) – город, административной центр одноименного района в административной области Мандалай.
4
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Հնդկաստանի եւ Ծայրագույն Արեւելքի
Հայրապետական Պատվիրակություն),
Պատվիրակություն центрами депутации стали Калькутта для Индии и
Сидней для Крайнего Востока
Востока. С этого времени
община Мьянмы стала окармляться депутацией
Крайнего Востока. [10,, стр. 152-154; 14].
До наших дней дошла лишь одна церковь в
Янгоне, об остальных сохранившихся церквах
сведений нет (см. табл.).
Кроме ААЦ в Бирме с XVIII в. есть
упоминания и о двух армяно-католических
церквах, участь одной из них не известна, а
другая – первая кирпичная постойка в Бирме,
сохранилась до наших дней в развалинах.
Сведения об образовательных учреждениях
отсутствуют.
СМИ.
Кратковременно издавалась газета Арач
(арм. Յառաջ) на английском
английско языке (1930).

Организации.
в действовало
В Бирме в начале XX в.
несколько общественных, благотворительных и
спортивных организаций. Так в Рангуне были
созданы: “Армянский клуб”” (1915-20),
(1915
“Союз
армянских женщин” (1916), филиал “Общеармянского благотворительного союза”
союза (ՀԲԸՄ)
(1927-35), “Благотворительный
ый союз армян
Бирмы” (1935-41), “Патриотический
Патриотический союз
Месропяновцев” (1923), “Армянское
Армянское прогрессивное общество” (1930), “Армянский
Армянский спортивный клуб” (1930). Ныне никаких армянских
организаций в Мьянме нет. [8, стр
стр. 230].
Церковь. Образование.
В 5 городах Бирмы уже с XVII в. есть
упоминания о наличии церквей
церквей, которые
входили в состав Ирано-Индийской
Индийской епархии
ААЦ (изначально именуемой
емой – епархия
Исфахана и Индии). [11, стр.. 290
290]. В 1958 г. от
епархии была отделена и создана Патриаршия
депутация Индии и Крайнего Востока (арм.

Таблица-перечень
перечень памятников архитектуры и топонимики Мьянмы с текстом
н/
н

Объект

Наименование

Адрес и контакты

Год

Вид

Не сохранилась

4. Мандалай (မနတ
မနတေလးတို င်းေဒသြကီ း)5
1.

церковь

Св. Иоанна
Крестителя

Mandalay (မန တေလး)6

Уп. XVII в.

2.

церковь

Св. Григорияя
Просвятителя

Mandalay (မန တေလး)

1860
Рест. 1935,
1958
XIX в.
Рест. 1958

3.

здание

Пасторат

Находится с западной
стороны церкви,
Mandalay (မန တေလး)

4.

церковь

?

Inwa (Ava) (အင်းဝြုမိ ့)7

5.

колокольня

?

При церкви
Inwa (Ava) (အင်းဝြုမိ ့)

Уп. XVII в.
и в 1805 г.
Уп. XVII в.
и в 1805 г.

[8, стр. 228]

Не сохранилась
[3, стр. 152]
Не сохранилась
[3, стр. 152]

Мандалай [бирм. မန တေလးတို င်းေဒသြကီ း, англ. Mandalay Region) – административная область в Мьянме. Административный
центр – город Мандалай. В административной области 7 районов, 30 городов, 2 320 посёлков.
6
Мандалай [бирм. မန တေလး, англ.. Mandalay
Mandalay) – столица административной области Мандалай, второй по величине город, в
прошлом столица Бирманской империи.
7
Ава (ранее Инва) (бирм. အင်းဝြုမိ ့ , англ
англ. Ava / Inwa) – исторический город в административной области Мандалай, некогда
столица одноимённого государства. В наши дни – незначительный населённый пункт.
5
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6.

здание

7.

кладбище

8.

церковь

католическая

9.

кладбище

армянское

надгробие

Эпитафия билингва
трехстрочная на
бирманском и
семистрочная на
армянском10 языках

10.

Пасторат

При церкви
Inwa (Ava) (အင်းဝြုမိ ့)

Уп. XVII в.
и в 1805 г.

При церкви
Inwa (Ava) (အင်းဝြုမိ ့)

XVIIXVIII вв.

Inwa (Ava) (အင်းဝြုမိ ့)
old Armenian cemetery.
Находится на
территории
Linn Zin Kone cemetery,
рядом с Tawagu Pagoda,
Amarapura
(အမရပူ ရမရ ု◌ိ့ )8

Уп. XIX в.
9

Не сохранилось
[3, стр. 152]
Несколько надгробий
перевезено в Государственный музей Янгона
Не сохранилась

[23]

Находилось на старом
армянском кладбище,
Amarapura
(အမရပူ ရမရ ု◌ိ့ )

7. Янгон (ရန်ကုန်တိုင်းေဒသြကီ း)11
11.

церковь

?

12.

часовня

?

13.

церковь

Св. Богоматери

14.

здание

Пасторат

Yangon (ရန်ကုန်)12
Находилась на берегу
притока р. Ирадева
Yangon (ရန်ကုန်)
Находилась на берегу
притока р. Ирадева,
Yangon (ရန်ကုန်)
Рядом с церковью
Св. Богоматери,
Там же

Нач.XVIIв.
Уп. 1763

1766

1766

Будучи из дерева оба
строения13 сожжены в
1824 г. во время Первой
англо-бирманской войны
(1823-26) [8, стр. 228]

Амарапура (бирм. အမရပူ ရမရ ု◌ိ့ , англ. Amarapura) – город в административной области Мандалай в составе агломерации
Мандалай.
9
Могилы на кладбище Амарапура датируются началом и серединой XIX века [25, стр. 24-25]
10
ՊԱՐՈՆ ՍՈՒ.. / ՍԱՀ…. ՄԿԵՐՏ. / ՀԱՆԴԵՍ…..
ՀԱՆԴԵՍ
ԵՒ .. / ՕԳՈՍՏՈՍԻ 35 ԱՄԱՅ / …ՀՐԱՍԱԿԻ
ՀՐԱՍԱԿԻ ԵՒ ԱՐ/ՔԱՅՈՒԹԵԱՆ …/
ԵՂԻՑԻ
11
Янгон (бирм. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသြကီ း, англ.
англ Yangon Region) – административная область в Мьянме,
Мьянме созданная вокруг города Янгон. Административный центр – город Янгон. В административной области 4 района, 45 городов. В настоящее время
город Янгон охватывает 33 города из 44.
12
Янгон (до 1989 г. – Рангун) (бирм. ရ န ုက န္, англ. Yangon / Rangoon) – столица административной обла
области Янгон, бывшая столица Мьянмы/Бирмы, крупнейший город страны.
страны
13
Церковь и пасторат построил ходжа Григор Айваз (арм. Գրիգոր Այվազ), начальник таможни
таможни, который после победы над
англичанами был назначен наместником юга Сириама.
8
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

здание

церковь

дом Саркиса
Манукяна14

Св. Богоматери

на берегу моря,
Yangon (ရန်ကုန်)
Armenian church15.
Построена на месте
сгоревшей церкви,
Yangon (ရန်ကုန်)

До 1820

Между
1824 и
1846 гг.

Пасторат

Построен на месте
сгоревшего пастората,
Yangon (ရန်ကုန်)

церковь

Св. Иоанна
Крестителя

Armenian Church of St.
John the Baptist
(အာမီ နီယမ် ဘု ရားေကျာင်း)
66 Bo Aung Kyaw St.
(66 ဗို လ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း),
На перекрестке с
Merchant St.
(ကု န်သည်လမ်း),
Yangon (ရန်ကုန်)
Tel.: +95 1 242 318
yangonarmenianchurch.o
rg

мемориальная
доска

Памятная
восьмистрочная
надпись на
английском16 языке

Находится на стене
справа от входа в
церковь Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

1863

лапидарная
надпись

Памятная 12-строчная на армянском17
языке

Находится на стене
слева от входа в
церковь Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

1876

мемориальная
доска

Памятная
шестистрочная
надпись на
английском18 языке

Находится на стене
церкви Св. Иоанна
Крестителя, слева от
предыдущей,
Там же

здание

Дом был известен размерами и красивой архитектурой [7, стр. 169]

оба строения сожжены во
время пожара в 1850 г. [8,
стр. 228]
В 1858 г
выделена
земля.
1862
Осв.
17.01.1863
Разр. от
обстрела.
Рест. 1947,
Осв.
06.1948
2013

Саркис Манукян (арм. Սարգիս Մանուկյան) (-), капитан, купец. Имел монопольное право на вывоз некоторых товаров из
Бирмы. Пользовался большим влиянием при дворе. Сыграл важную роль в примирении между воюющими бирманцами и
англичанами в 1824 г. [7, стр. 169].
15
Церковь отмечена на плане Рангуна 1852 г. созданного по памяти Грантом Голсуорси, после посещения Бирмы в 1846 г.
Помещен в книге описывающей путешествие после стр. 49. В той же книге имеются две литографии на которых изображен
купол армянской церкви. [20, стр. между 20 и 21, между 24 и 25].
16
ARMENIAN CHURCH / OF / ST. JOHN THE BAPTIST / RANGOON / ERECTED IN 1862. / CONSECRATED BY / REV. AVIET CHAYTOR /
ON 17TH JANUARY 1863.
17
ՅԻՇԱՏԱԿ Է / ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՏԻԿԻՆ ԵՂԻՍԱՅԻ Ց. / ՅԱԿՈԲԵԱՆՂ. / ՈՐ ՀԱՆԳԵԱՒ ՝Ի ՏԷՐ / ՝Ի ՌԱՆԳՈՒՆ 30
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1870 / ՝Ի ՀԱՍԱԿԻ 65 ԱՄԱՑ. / ՍԱ ԵԹՈՂ / ՋԱՆՇԱՐԺ ՍՏԱՑՈՒԱԾ ՄԻ / ԱՄԱՐ 10 ՝Ի ՓՈՂՈՑԻ
ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱՑ. / ՅՕԳՈՒՏ ՍԲ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅՍ. ԵՒ / ՎԱՍՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԻՒՐՈՅ. / ՝Ի ՌԱՆԳՈՒՆ ՋԱՆԷՐ 1871:
18
THIS TABLET IS ERECTED / TO THE MEMORY OF / ELISABETH (LIZZY) SIMON MINUS / IN RECOGNITION OF HER GENEROUS /
ENDOWMENTS TO THIS CHURCH / 1865-1956
14
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22.

мемориальная
доска

Памятная
девятистрочная
надпись на
английском19 языке

Находится на стене
церкви Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

23.

мемориальная
доска

Памятная
одиннадцатистрочная надпись на
английском20 языке

Находится на стене
церкви Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

1942

мемориальная
доска

Памятная 21-строчная надпись на
английском21 языке

Находится на стене
церкви Св. Иоанна
Крестителя, слева от
предыдущей,
Там же

1942

Вмонтирован в стену
при входе в церковь Св.
Иоанна Крестителя в
дверном проеме справа,
Там же

2010

Находится вокруг
креста на хачкаре,
Там же

2010

Находится в нижней
части хачкара,
Там же

2010

24.

25.

хачкар

Памятный

26.

лапидарная
надпись

на армянском
русском и
английском
языках22

лапидарная
надпись

Памятная билингва
пятистрочная на
армянском23 и
двухстрочная на
английском24
языках

27.

19

THIS TABLET IS ERECTED / TO THE MEMORY OF / AVIETOOM AGHABEG (DIED 1856) / (AVIETOOM TRUST), / AND / MARY GABRIEL
ELEAZAR (DIED 1883) / (ELEAZAR TRUST), / IN RECOGNITION OF THEIR / GENEROUS ENDOWMENTS TO THIS CHURCH.
20
IN LOVING MEMORY / OF / ARAM (BUNNY) / BELOVED SON OF / Mr. & Mrs. HAIK AGANOOR / BORN AT RANGOON. / 28 JANUARY
1911. / KILLED IN ACTION / IN BURMA / WORLD WAR II / FEBRUARY 1943.
21
SACRED / TO / THE MEMORY OF / Aonstanse Abraham / Albert Abraham / Lionel Abraham / Margaret Abraham / Edward Abraham /
Gladys Lawson / James Lawson / Patricia Lawson / Ester Minus / Phylis Fairley / Donald Fairley / Terence Seymour / Cyril Saymour /
Dearly beloved children and / grandchildren of the late Arakiel / Mackertich Minus and Woscoom / Minus. Who died on the trek to
India. / 1942.
22
ՕՐՀՆԵԱ ՏԵՐ ՕՋԱԽՆ ԱՅՍ * ГоСпОДи БлаГослоВи ОчаГ Сей * God BLeSS ThiS HOMe
23
ԽԱՉՆ ԱՅՍ ՆՎՒՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒՆ / ԳՈՒՐԳԵՆ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆԻՑ ԾՆՆԴՈՎ ՂԱՐԱԲԱՂՑԻ /
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ ԹԻՎ 2010 ՀԻՇԵՑԵՔ
24
KINDLY PRESENTED BY GURGEN NERSESYAN / SHAHUMYAN REGION KARABAKH REPUBLIC 2010
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28.

здание

Пасторат

29.

здание

Зал для собраний

30.

oграда с
воротами

прицерковная

31.

здание

Пасторат

32.

кладбище

Армянское

33.

надгробия

у 8 из 24 надгробий
имелись эпитафии

34.

кладбище

Армянское

35.

здание

Круглая галерея с
колоннами

36.

37.

38.

Находились во дворе
церкви Св. Иоанна
Крестителя,
Там же
Находится вокруг
церкви Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

Находилось в
нынешнем центре
города, на углу улиц
Фрезера (теперь эта
улица носит имя
короля Аноратхи) и
пагоды Суле,
Yangon (ရန်ကုန်)
Находились на
армянском кладбище,
Yangon (ရန်ကုန်)
Находится на окраине
города,
Yangon (ရန်ကုန်)
Находится в центре
кладбища,
Там же

надгробие

Овсеп Манукян25

гостиница

Саркисянов
“Sarkies Hotel”26

Ныне “Strand Hotel”,
92 Strand Rd.
(ကမ်းနား လမ်း),
Yangon (ရန်ကုန်)

Шафраз27

Разрушено во время
японо-бирманской войны
(1942-45)

Yangon (ရန်ကုန်)

Находится на
кладбище,
Там же

улица

кон. XIX в.

Разрушены во время
японо-бирманской войны
(1942-45)
[8, стр. 228]

Shafraz Road.
Ныне Bank St.
(ဘဏ်လမ်း)
Yangon (ရန်ကုန်)

XVII-XIX
вв.
Закрыто в
1860 г.

Разрушено после 1948 г.
[8, стр. 231]

Не сохранились
Уп. 1948 г.
[8, стр. 231]
XIX-XX
вв.

[8, стр. 231]

1869

[8, стр. 231]
В эпитафии на
бирманском указаны два
его титула
Մահաբավազա, Ռազա

1901

Переименована
после 1945

Овсеп Манукян (арм. Հովսեփ Մանուկյան) (-), капитан. Сын Саркиса Манукяна. Занимал должность калавуна – министра
иностранцев [7, стр. 169], удостоился высоких титулов Մահաբավազա, Ռազա, князь и рыцарь.
26
Построили братья Саркиес (арм. Սարգիսեան). [13; 17].
27
Шафразян (-), богатый коммерсант, владелец первой таверны в Рангуне [7, стр. 171].
25
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39.

40.

41.

Офисное здание
Балтазар,
принадлежало
фирме “Messrs
Balthazar & Son”

Balthazar’s Building.
Ныне принадлежит
Министерству
сельского развития,
животноводства и
рыболовства
Находится на Bank St.
(ဘဏ်လမ်း), между 33th
(၃၃လမ်း) и 34th (၃၄လမ်း)
Streets,
Yangon (ရန်ကုန်)

1905

здание

Ресторан “Silver
Grill”.
Владелец Аратон
Питер28
[7, стр. 172].

Silver Grill (a black-tie
restaurant and jazz club),
82 Barr Street
(ဘားလမ္◌း), ныне Maha
Bandula Park St.
(မဟာဗနဓုလပန်းြခံ လမ်း),
Yangon (ရန်ကုန်)

Снесли в
1970-х

здание

Гостиниац
“Особняк Минто”
[7, стр. 172].

Minto Mansions Hotel,
Halpin Road corner of
Leeds Road,
Yangon (ရန်ကုန်)

здание

42.

здание

43.

здание

44.

здание

45.

надгробия

Эпитафии с датами.
Перевезены с
армянского кладбища в Сириаме

46.

церковь

?

Cambawza,
Yangon (ရန်ကုန်)
Criterion,
Yangon (ရန်ကုန်)
Metropole,
Yangon (ရန်ကုန်)
Национальный музей
Янгона,
66 Pyay Rd.,
11191Yangon (ရန်ကုန်)
Thanlyin (သန်လျင်ြုမိ )့ 29

47.

колокольня

прицерковная

Находилась рядом с
церковью
Там же

48.

церковь

Католическая
«португальская»
церковь 31

Ancient Portuguese
Church,
Thanlyin (သန်လျင်ြုမိ )့

Не сохранилось
Не сохранилось
[7, стр. 172].
Не сохранилось
[7, стр. 172].
Не сохранилось
[7, стр. 172].
1725,
1732,
1737.
Уп. 174330,
1756
Уп. 1756

1749

[6, стр. 16]

Будучи из дерева были
сожжены во время монабирманской войны (1756)

Пострадала во время
англо-бирманской войны
(1826-28)
28

Аратон Питер Богулар (англ. Peter Bugalar Aratoon) (-), ресторатор, представитель известной в юго-восточной Азии
армянской семьи. В 1925 г. купил у братьев Саркиес гостиницу Странд в Рангуне. Вышел на пенсию в 1971 г. и поселился в
Англии.
29
Танхльин (ранее Сириам) (бирм. သန်လျင်ြုမိ ့ , англ. Thanlyin / Syriam) – город в административной области Янгон.
30
Армянская церковь упоминается в связи с разграблением во время восстания бурманцев изгнавших монов из города [21, стр.
240].
31
Первая кирпичная постойка в Бирме. Построил ходжа Николай де Агилар (арм. Նիկողայոս Աղալարյան), казначей страны.
[15, стр. 2; 24, стр. 284].
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49.

50.

лапидарная
надпись

Строительная
памятная билингва
десятистрочная на
латинском32 и
двухстрочная на
армянском33 языках

Находится на камне
некогда вмонтированном в стену церкви,
ныне внутри
небольшого сарая34 в
центре церкви,
Thanlyin (သန်လျင်ြုမိ )့
Thanlyin (သန်လျင်ြုမိ )့

кладбище

1750

172535,
1732,
1737.

Надгробия перевезены в
Национальный музей
Янгона [6, стр. 16]

XVII в.

[18, стр. 136]

2. Баго (ပဲခူးတို င်းေဒသြကီ း)36
51.

надгробия

52.

здание

Конгрегации
Пропаганды Веры

53.

лапидарная
надпись

Строительная
памятная
амятная билингва
восьмистрочная на
латинском38 и
двухстрочная на
армянском39 языках

54.

церковь

?40

Bago (ပဲ ခူးြုမိ ့)37
Congregationis de
Propaganda Fide,
Bago (ပဲ ခူးြုမိ ့)
Находилась на камне
вмонтированном в
стену здания Конгрегации Пропаганды Веры.
Ныне перенесено в
Shwe Gu Gyi Pagoda,
Bago (ပဲ ခူးြုမိ ့)
Сринг
Локализовать не
удалось

1750

1750

уп. XVIII
в.

Использованные шрифты: Padauk - бирманский

32

TEMPLUM HOC / BEATÆ MARİAE VİRGİNİ
V
/ SİNE LABE CONCEPTÆ / SACRUM /NİCOLA
COLAİ DE AGUALAR / NATİONE
ARMENİ / ET MARCARİTÆ CONĴUGİS / ERE EXTRUCTUM EST / ANNO DOMİNİ SANCTO / MDCCL (1750)
33
ՇԻՆԵՑԱՒ ԵԿԵՂԵՂՑ[Ի]Ս ԱՐԴԵԱՄԲ ԵՒ ՎԱՍՏԿՕՎՔ ԱՂԱԼԱՐԻ ՈՐԴԻ Պ[Ա]Ր[Ո]Ն
Ն / ՆԻԿ[Ո]ՂՈՍԻՆ ԵՒ ԻՒՐ
Կ[Ո]Ղ[Ա]Կ[Ի]Ց ՄԱՐԳԱՐԸՏԻՆ ԱՌ Ի ՅՇ[Ա]Տ[Ա]Կ
ՅՇ
1750
34
Пристройка сооружена в начале XX в. над двумя камнями не имеющими ничего общего: выпавшей из стены памятной
строительной надписью Николая де Агилара (1750 г.) и надгробной плитой Марии Диас (ум
(ум. 1732 г.). Последняя бела
перевезена в конце XIX в. с неизвестного кладбища Сириама.
35
Надгробие 1725 г. упоминается как первое армянское надгробие в Сириаме [22, стр. 346]
36
Баго (бирм. ပဲ ခူးတို င်းေဒသြကီ း, англ. Bago Region) – административный округ Мьанмы, расположен на юге страны.
Административный центр – город Пегу. В административной области 4 района.
37
Баго (ранее Пегу) (мон. ဗေဂ, бирм. ပဲ ခူးြုမိ ့ , англ. Bago / Pegu) ранее Хантхавади (бирм:
бирм: ဟံ သာဝတီ ; мон: ဟံ သာဝတဳ , пали
Haṃsāvatī, англ. Hanthawaddy) – город, столица одноимённой административной области.
38
ÆDEM HANC / AD FIDEM PROPAGANDAM / CLERCIS: REGBUS: STI: PAULİ / NICOLAUS DE AGUALAR / ET MARGARİTA
CONJUX / ÆDİFİCABANT / ANNO DOMİNİ
DOM
SANCTO / MDCCL (1750)
39
ՇԻՆԵՑԱՒ ՏՈՒՆՍ ԱՅՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ ԵՒ ՎԱՍՏԿՕՎՔ ԱՂԱԼԱՐԻ / ՈՐԴԻ Պ[Ա]Ր[Ո
Ո]Ն ՆԻԿ[Ո]ՂՈՍԻՆ ԵՒ ԻՒՐ
Կ[Ո]Ղ[Ա]Կ[Ի]Ց ՄԱՐԳԱՐՏԻՆ ԱՌ Ի ՅՇ[Ա]Տ[Ա]Կ
ՅՇ
1750
40
Построил ходжа Николай Агаларян (арм
арм. Խոջա Նիկողայոս Աղալարյան).
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Անձի գործոնը ռազմահումանիտար ուսումնասիրությունում
Ստեպանիշչև Ա. Տ.
ՌԴ Պաշտպանության նախարարության Ռազմական համալսարանի ռազմահումանիտար
ուսումնասիրությունների գիտահետազոտական բաժին (Ռուսաստան, Մոսկվա)
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Ամփոփում՝ Հոդվածում քննարկվում է անձի գործոնի էությունը, առաջարկվում են դրա օգտագործման
եղանակները ռազմահումանիտար ուղղվածության գիտահետազոտական աշխատանքներում: Ուշադրություն է հրավիրվում զուտ անձային տերմինաբանությանը (մեծագույն անձինք, հռչակավոր անձինք և այլն):
Հումանիտար ուղղվածության հայրենական ու արտասահմանյան տասնյակ աղբյուրների վերլուծության և
հիմնախնդրի նկատմամբ սեփական տեսակետի մշակման հիման վրա, հոդվածում բացահայտվում է
տարբեր տիպերի անհատականությունները բնութագրող հասկացությունների ու տերմինների խորքային
իմացության հարցերն ու առանձնացվում են դրանց իրացման ուղիները:
Վճռորոշ բառեր՝ անձ, անհատ, անհատականություն, հումանիտարներ, հռչակավոր անձեր, վերնախավ,
համոզմունքների հաստատակամություն, շրջված կարծրատիպեր, խարիզմա, նեստորականություն, առաջնորդ, քաղաքական փոփ-աստղեր
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Без знания личностей знание гуманитарных
наук не станет полноценным. Существовавшие
установки «Дело в классах, а не в лицах» (ленинская) и «Апофеоз лиц. А где же марксизм?»
(сталинская) давно перестали быть бесспорными.
К историографии проблемы. Отечественная и всеобщая история, политология, социология, философия и т. д., все гуманитарные науки
наполнены личностями: известными ‒ по занимаемым должностям в основном; выдающимися
– по выигранным сражениям, удачно проведен-

ным реформам, сделанным открытиям и т. д. И
очень мало и редко встречаются просто лица –
чаще они входят в понятие «народ», а то и «человеческие массы», или даже современный «электорат». Но при любом раскладе без изучения
личностей гуманитарные дисциплины останутся
одинокой матерью без своих многочисленных
чад.
Независимо от научных школ учёные мужи
одну из главнейших задач исследования видели в
том, чтобы, по словам П.Н. Кудрявцева, «выяс-
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нить и спасти от забвения человеческие черты в
жизни исторических лиц». Заметим ‒исторических, то есть значимых, лиц. Но бывало и подругому: в источниках встречаются и случайные
лица – лишь по должности, родству и т. п. Большинство гуманитариев считали (считают и сейчас), что изучать требуется не только выдающихся личностей, надо снижать кабину их лифта с
вершин тронов на землю ‒ к зерноуборочному
комбайну, в научную лабораторию, в солдатский
строй и видеть там простого, но значимого
человека, «…ибо на самом деле человек – центр
мира истории, через которого и для которого
происходит всё совершающееся в истории» [1,
187].
И то правда. Элита общества ‒ политическая,
военная, от литературы и искусства и т. д. ‒ бесспорно есть важная составляющая жизнедеятельности любого государства. Но не менее существенное место занимает и обычный человек – фермер и младший научный сотрудник, рыболов и
шахтёр, ткач и рядовой воин и т. д. Роль простых
людей не так мала, как кому-то всё ещё кажется.
Генералиссимус А. В. Суворов совершил
фантастический переход через Альпы не только
за счёт своего полководческого таланта. Во
многом – благодаря высоким качествам солдат
его армии. Не обладай рядовые воины богатырскими свойствами, присущими русским
людям, никакой талант, никакие молитвы не
помогли бы генералиссимусу одержать победу.
Французские учёные Ж. Мишле и М. Блок
также определяли историю как науку о людях, а
её предметом считали простого человека: «За
зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчуждёнными
от тех, кто их учредил, история хочет увидеть
людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее,
может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий
же историк похож на сказочного людоеда. Где
пахнет человечиной, там, он знает, его ждёт
добыча» [2, с.17-18].
Ведущие
гуманитарии
выступают
за
умеренные оценки личностей, без крайностей и
излишних эмоций, соответственно их заслугам –
и не более того, без пустой трескотни восхваления или грохота уничижения, призывают не
делать самим из них кого Гулливером, кого
лилипутом. Еще В.О. Ключевский, в частности,
говоря о роли и месте в государстве Российском
Минина, Пожарского, Петра I, призывал «…не
безумствовать перед великими фигурами Минина и Пожарского, не понимая их смысла и значения» [3, с. 275] И далее: «Чтобы сделать Петра
великим, его делают небывалым и невероятным.

Между тем надобно изобразить его самим собою, чтобы он сам собой стал велик» [4, с. 269].
Непозволительным для исследователя, даже
самого заслуженного, является попытка надеть
на себя мантию судьи – единственного, мудрого
и справедливого. Б. Паскаль, провозгласивший
человека «мыслящим тростником», удивлялся
ученой братии: «Все играют в богов, творя суд:
это хорошо, а это плохо…» [5, с. 80]. И суд этот,
как показывает опыт, очень часто бывает неправедным по отношению к конкретному лицу: одни
«судьи» его оправдывают, другие приговаривают, третьи реабилитируют, четвертые славят и
т.д. [6].
Г. Болингброк, справедливо считая, что есть
лица, которые «заведомо извращают историю»,
предлагал более критично относиться к самой
пишущей компании: «Когда искренность при
изложении факта вызывает сомнение, мы добываем истину, сопоставляя различные сообщения,
подобно тому как мы высекаем огонь, ударяя
сталью о кремень. Когда суждения производят
впечатление пристрастных, мы можем сделать
выводы самостоятельно или принять суждения
авторов, сделав известные поправки. Достаточно
немного природной проницательности, чтобы
определить, какая нужна поправка – в зависимости от конкретных обстоятельств жизни авторов
или общего склада их ума, и тем самым нейтрализовать воздействие этих факторов» [7, с. 9].
Мотивы изучения личностей. У М. А.
Булгакова есть рассказ «Ханский огонь». В нём
посетители одного дворца, находясь на
экскурсии, вступили в диалог:
‒ Смотри, смотри, Верочка, ‒ зашептала
толстая мать, ‒ видишь, как князья жили в нормальное время.
Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у
него на бритом сморщенном лице тихо, повечернему.
Голый (тоже персонаж. – Авт.) поправил
пенсне на носу, осмотрелся и сказал:
‒ Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.
‒ Какой Растрелли? – отозвался Иона, тихонько кашлянув. – Строил князь Антон Иванович, царствие ему небесное, полтораста лет назад
[8, с. 461.
Заметим, что незнание выдающихся личностей людьми, не имеющими отношения к гуманитарным наукам, ‒ беда, но небольшая. Для гуманитария же оплошности с лицами из прошлого
недопустимы – это грозит уже научной катастрофой.
Главная причина изучения личностей заключается в следующем: гуманитарные науки, неза-
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висимо от времени и темы, всегда должны иметь
«человеческое лицо», в противном случае они
окажутся «науками ни о чём». К примеру, социология. Она не пустынна, она интересуется людьми, не понимая которых нам не под силу понять
жизнь племени, общины, государства, человечества.
Для археолога важны найденные при раскопках глиняные горшки, металлические или каменные наконечники стрел, пряслицы, берестяные грамоты или высеченные на камне граффити
и т. д., но, чтобы понять эти находки, требуется
выяснить, какими людьми они изготавливались и
для каких целей.
Остановимся на достаточно обоснованных
мотивах, требующих обстоятельного изучения
личностей.
1. Отдельные гуманитарии ограничивают
круг изучаемых личностей элитой, да и то лишь
перечислением их персональных заслуг. Но ведь
личностей окружали конкретные сословия, классы, партии, они жили за счёт простых людей,
что не всегда попадает в поле внимания исследователей. А без этого и курсы истории, политологии, социологии и т. д. (монографии, диссертации) неполноценны, и личности, вошедшие в них
будто только через своё имя, а не через государственную, политическую, военную, социально-экономическую, культурную, и другую деятельность.
В Древние и Средние века многие гуманитарии рассматривали личности изолированно от
народных масс, поскольку те ставились ими превыше и народа, и общества в целом. Пусть так,
но ведь личности, действуя, выражали чьи-то
интересы, равно как и неизбежно противоречили
интересам других групп общества.
Еще двести-триста лет назад, взяв историческое произведение о войне, искусстве, религии и
т. п., читатели не встречали ни понятия «народ»,
ни описания представителей народных масс.
«Низкое происхождение» простолюдинов (лиц,
не принадлежащих к привилегированному сословию) не позволяло авторам «унизиться» до уровня описания хотя бы основных вех их жизни.
Страницы сочинений были наполнены элитой:
императорами, королями, царями, военачальниками, князьями, баронами, боярами, со временем
– дворянами и т. д. Один из средневековых хронистов по этому поводу так и заметил: «Что
касается третьего сословия, составляющего всё
население королевства, то сюда входят добрые
города, купцы и трудовой люд, на которых не
подобает останавливаться так же подробно, как
на дворянах, потому что они сами по себе не
способны к высокой политической деятельности,
пребывая на стадии рабства» [9, с. 67].

Великий Л.Н. Толстой гневался, прочитав
труды по истории России С.М. Соловьёва, который, на его взгляд, недостаточно и незаслуженно
мало уделил внимания простому человеку:
«Читаю историю Соловьёва… (Соловьёва С.М. –
Авт.) Читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли… невольно приходишь к вопросу:
что грабили и разоряли? А от этого вопроса к
другому: кто производил то, что разоряли? Кто и
как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал
парчи, сукна, платья, в которых щеголяли цари и
бояре? Кто ловил чёрных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто
строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил
товары? Кто воспитывал и рожал этих людей
единого корня?..» [10, с. 42-43].
Гуманитариям, изучающим личности из
«верхов», но при этом пренебрегающим конкретными людьми из «низов», полезно не забывать
восточную пословицу: «Если народ топнет,
будет землетрясение».
2. Изменение личностями своих политических, идеологических, морально-нравственных
позиций нередко вводит в заблуждение молодых
исследователей.
Многие личности объективно не оставались
приверженцами одной идеи, одного общественно-политического строя, даже одного отечества.
Андрей Курбскийбыл и с Россией, и против неё.
Филарет Романов (в миру Фёдор Никитич), отец
первого царя династии Романовых Михаила
Фёдоровича при Борисе Годунове (1601 г.) по
обвинению в измене был сослан и пострижен в
монахи; при Лжедмитрии I возведён в сан Ростовского митрополита; при Лжедмитрии II (Тушинском воре) стал патриархом всея Руси; возглавлял посольство в Польше в целях возведения
королевича Владислава на русский престол; с
1619 г. до смерти (1633 г.) фактически правил
Россией через сына.
Советский генерал А. Власоввоевал против
А. Гитлера (в начале войны даже отличился),
затем повернул оружие против своего народа.
Первый президент России Б. Н. Ельцин длительное время занимал самые высокие посты в Коммунистической партии Советского Союза, а затем распустил её и стал ярым антикоммунистом.
Не отличались постоянством убеждений и
личности «за кордоном». Одно время супруга
короля Франции Людовика XVI Мария-Антуанетта в своих письмах настоятельно рекомендовала принимать масонов и содействовать им
во всей Франции. Затем, когда «начали вырисовываться последствия тех странностей, на которые никто не обращал внимания», Мария-Антуа-
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нетта, в своих новых письмах, недавних друзей
рисует в образе чудовищ [11].
Нечто подобное происходило и с нашей Екатериной II. С каким упоением уже не молодая
императрица вела просвещенческую переписку с
Вольтером! Но стоило во Франции произойти
революции с низложением монарха, как Екатерина-монарх тут же прервала общение с философом – так боялась революции в России.
Нередко личности меняли убеждения временно, через насилие, оставаясь (не публично)
преданными своей идее. Так, Г. Галилей был
согласен с учением Н. Коперника о гелиоцентрической системе мира. Он так активно защищал
данную теорию, что был подвергнут суду католической инквизиции, вынудившей его отречься
от учения Коперника. Отрёкся на словах. «А всетаки она вертится!» ‒ именно эта фраза Галилея,
произнесённая после суда, осталась в памяти
потомков.
Встречаются личности, меняющие идеологическую веру не по убеждениям, а по указанию:
встают на позицию «того толку, куда толкнут»
власти.
Вглядываясь в личности, важно соотнести их
теоретическое кредо с практическими действиями, образ мысли с образом жизни – тут не всегда
одно соответствовало другому. Как это, к примеру, произошло с революционером А.И. Герценом, что подметил Ф.М. Достоевский: «Он отрекался от основ прежнего общества, отрицал
семейство и был, кажется, хорошим отцом и
мужем. Отрицал собственность, а в ожидании
успел устроить дела свои и с удовольствием
ощущал за границей свою обеспеченность. Он
заводил революции и подстрекал к ним других и
в то же время любил комфорт и семейный
покой» [12, с. 10].
Примеров двойных, тройных «убежденческих передислокаций» по исторической поверхности у личностей наблюдается множество. Молодые исследователи нашего времени, однажды
услышав (прочитав) оценку товарища (господина) Иванова или сэра Джонсона, в последующем
используют её, независимо от времени и деятельности, однозначно, что и приводит к ошибочным
выводам.
Трудность данного вида в изучении личностей создают, вольно или непроизвольно, авторы
книг – ведь их взгляды тоже претерпевают изменения. И это тоже не удивительно. Одно дело,
например, писать историю на волне роста мировой социалистической системы, другое – после
её крушения. Даже маститые ученые не могут
избежать крутых поворотов в своих взглядах и
убеждениях.

3. Исторические личности, особенно выдающиеся (или высокие персоны), а также дела, им
подведомственные, в зависимости от времени и
лиц, их оценивающих, порой «преображаются»
до неузнаваемости.
Историк Г. Миллер видел в Борисе Годунове
талантливого государственного деятеля. Для М.
М. Щербатова и Н. М. Карамзина Годунов, прежде всего, узурпатор на троне. Для большинства
историков сталинского периода Годунов − царь,
который укреплял центральную власть, опираясь
на дворянство.
Продолжают линию разноплановых оценок
предшественников современные историки. Один
лишь пример оценки И.И. Болотникова: «Болотников ненавидел рабство и стоял на стороне свободного народа. Он был умным, мужественным
и энергичным человеком...» [13, с. 87]. А через
30 лет мы находим другое:«…народ не увидел в
нём (Болотникове. – Авт.) защитника своих
интересов»[14, с. 114].
Прежде Николай II был «кровавым», теперь
стал святым. И. В. Сталин слыл «вождём всех
народов», в 1990-х гг. числился в «сообщниках
Гитлера» и «параноиках», а сегодня в его честь
проводятся демонстрации. А.Ф. Керенский прошёл путь от «первого демократа России» до
«труса и подлеца, предавшего Россию». Прав
В.Б. Кобрин, называя наше время «эпохой
перевернутых стереотипов»: «Мы только меняем
плюс на минус и наоборот, превращая былых
грешников в праведников, а праведников − в
грешников» [15, с. 214].
Оценки личностей нередко всецело зависят
от научных школ, в которых состоят оценщики.
Например, параллельно существовали советская
историческая школа и западная историческая
«школа Анналов». Под их оценочную «мельницу» попал император Китая ЦиньШихуанди
(259‒210 гг. до н. э.), основатель династии Цинь.
В советской школе он квалифицировался так:
казнил 460 учёных, сжёг всю гуманитарную
литературу и т. п. В общем – гонитель, душитель, вешатель. У «Анналов» же император прославляется: ввёл общую для империи письменность, единую денежную систему, общие меры
весов и длины, даже единую ширину колеи для
повозок. В итоге – благодетель.
Гуманитарии, оценивая отдельных отечественных личностей, порой не удосуживаются аналогизировать их, то есть сравнить с равнозначными по положению, сферам деятельности личностями, жившими (правившими) за рубежами
России в тех же временных рамках. Н. М. Карамзин осыпал ругательствами в «Истории государства Российского» царя Ивана IV Грозного,
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обвинив его в злодеяниях против своего собственного народа вообще и против жён своих в
частности. По его подсчётам царь только казнил
50 000 человек. Что же касается семи жён, то
прямого доказательства их смерти от руки мужа
нет. А вот современник Ивана IVанглийский
король Генрих VIII являлся убийцей шести своих
жён – это доказано. Кроме того, только за бродяжничество он, при населении тогдашней
Англии в 5,5 миллионов человек, казнил 60 000
человек. Примерно в то же время (24 августа
1572 г.) в Париже произошла дикая резня
(Варфоломеевская ночь), унесшая жизни 10 000
человек. А с августа по октябрь было вырезано
ещё 70 000 человек. Опасаясь за свои жизни,
200 000 человек бежали из Франции.
Приведенные данные не оправдывают Ивана
Грозного – тиран есть тиран, но ведь вся Европа
страдала от подобной и не меньшей тирании.
Сравнивай, сопоставляй и думай!
Вряд ли возможна односторонняя и на все
времена оценка личности, какими бы высокими
заслугами человек ни обладал. «Царь-освободитель» Александр II часто, пожалуй, как никто
другой, несмотря на огромные отличия перед
Отечеством, проходил «гуманитарную переаттестацию» в среде своих современников и потомков. Так, одни современники встретили акт отмены крепостного права восторженно, другие, что
называется, насупившись – полную свободу
крестьяне так и не получили, третьи, больше из
числа помещиков, с негодованием, ведь их лишали права владеть полурабами.
Для одних введение суда присяжных показалось вхождением в европейскую цивилизацию,
для других ‒ началом безнаказанного терроризма
(В. Засулич, стрелявшая в Санкт-Петербургского
генерал-губернатора Ф. Трепова и ранившая его,
была оправдана судом присяжных).
Одни политики и историки оправдывали
продажу Аляски (открыта русскими моряками в
1732 г.), обмен Сахалина на Курилы (освоены
русскими в XVIII в.), отказ войти в Константинополь в Русско-турецкую войну 1877‒1878
годов, когда наши офицеры уже в подзорные
трубы рассматривали достопримечательности
города, тем, что земли на Дальнем Востоке всё
равно было не удержать, уж очень далеки они
были от центра, а из-за Константинополя могла
разразиться новая война, которую Россия, вторую подряд, будто не выдержала бы. Другие
считают такие действия Александра II если не
предательством национальных интересов, то
проявлением его бездарности, ведь на Аляску
военной силой никто не покушался, да и отдали
её по бросовой цене (продана за 7 миллионов 200

тысяч долларов, то есть по 2 цента за гектар
земли; сегодня за такую сумму «домик» на Рублевке с участком в стопу человека не купишь).
Далее. Курилы законно принадлежали России,
права Японии на Сахалин были сомнительны, а
новой войны в Европе из-за Константинополя
больше боялись европейские державы, поскольку в тот момент не имели достаточных ресурсов
для её ведения, и т. д.
В таком споре проигрывают, во всяком случае в оценках, сторонники внешней политики
Александра II. А противники – «на коне». Трудно себе представить, говорят они, как выгодно
для нас строились бы отношения между Российской империей (СССР, Российской Федерацией) и
США, будь Аляска российской; и Японией, при
бесспорном сохранении Курильской гряды и
Сахалина за Россией. Вряд ли США были бы
нынешними США, боязливо поглядывая на российские ракеты «Тополь-М», размещенные в их
приграничной полосе на юге Аляски. А Япония
уже более семидесяти лет не спекулировала бы
на подписании мирного договора с Россией с
условием передачи ей Курильских островов.
Приведенные обстоятельства показывают,
что оценивать личности и их деятельность со
ссылкой только на одного гуманитария, тем более политика, какой бы характер ссылка ни
носила (негативный, позитивный, нейтральный),
для современного исследователя неправомерно
ни теоретически, ни методологически. Тут молодому исследователю требуется почувствовать
себя ведущим «круглого стола», который выслушивает (изучает) все мнения и суждения, синтезирует их и делает обоснованные выводы.
4. Личности гораздо лучше воспринимаются
и понимаются через их «человеческую» сторону,
которая порой является более сильнодействующим фактором, чем оперирование событиями
через личностей,«одетых» в мундиры и ордена,
научные мантии, наделённых должностями,
государственными премиями и президентскими
грамотами.
Грустно, конечно, когда исследователи определяют значимость военачальника первой половины XIX в. по пышным погонам-эполетам и
«вся грудь в орденах», ачиновника − по его высокому галстуку и длинным бакенбардам. Выяснение основных мотиваций и действий личностей: что и как они творили; почему они поступали именно так, а не иначе; к чему это приводило и чем завершалось ‒ вот что является одной
из главных задач изучения истории. Чтобы приблизиться к истине в этих вопросах, исследователь, делающий такую попытку, решает две
задачи, максимально используя при этом личные
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способности и имеющиеся знания: ставит себя на
место изучаемой личности; смотрит на события
того времени глазами изучаемого лица и с
позиций его внутреннего мира.
Гуманитарии, далекие от армии, вооружённых сил не без удовольствия, любят «поговорить
по-свойски»» с полководцами, порассуждать об
их стратегии и тактике в войнах, поставить им в
укор просчёты и поражения. Но, что встречается
нередко, они забывают рассмотреть глубинные
аспекты их действий в условиях войны. Действительно, одни полководцы и опытны, и умны,
прекрасно владеют стратегией и тактикой, но над
ними будто рок завис – победы обходят их стороной. Почему? Один из ответов: они не обладают внутренней силой, способной увлечь за
собой войско, заразить его верой в победу.
В начале XIX в. М.Б. Барклай-де-Толли
служил в России в качестве военного министра.
Он ввел корпусную организацию войск и новые
воинские уставы, добился усовершенствования в
боевой подготовке и довольствии войск, строительстве новых крепостей, наконец, разработал
прекрасный, как позже оказалось, план войны с
Наполеоном, грянувшей в 1812 г. В Отечественную войну командовал 1-й Западной армией, ему
же, как военному министру, была подчинена 2-я
Западная армия П.И. Багратиона. В условиях
значительного превосходства французских сил
Барклай сумел успешно осуществить отход и
соединение двух русских армий под Смоленском. Однако отступление без сражений и побед
вызывало недовольство и открытый ропот в
дворянских кругах и армии.
Всем показалось, что повлечь войско за собой на победу Барклай-де-Толли не сможет: его
как-то недолюбливали, не жаловали, к нему не
стремились, не тянулись, он не обладал «заводной» харизмой. Тогда по велению императора в
командование русской армией вступил фельдмаршал М. И. Кутузов. Он сумел, в основном
используя тот же план войны Барклая, вдохнуть
в армию дух стойкости, патриотизма, ненависти
к агрессору-завоевателю и повести за собой солдат и офицеров, результатом чего стал разгром и
бегство остатков армии Наполеона.
Л.Н. Гумилёв, отец знатного поэта Н. Гумилёва, называл людей типа М.И. Кутузова высокопассионарными личностями (пассионарный от
лат. passio – одержимо, не признавая никаких
преград, стремящийся к какой-либо цели)[16, с.
474]. К их числу он относил и А. В. Суворова,
одержавшего ранее в Европе блестящие победы
над лучшими французскими генералами (1799
г.), командуя небольшим корпусом и не лучшими вспомогательными австрийскими дивизиями. Полководец вдохнул в своих солдат волю к

победе, высокую харизму (харизма от греч.
charisma ‒ милость, божественный дар) [17, с.
724], которой в наивысшей степени обладал сам.
В то же время (как бы в противовес умнице
Суворову) действовал другой полководец ‒
генерал А.М. Римский-Корсаков. У него вместе с
союзниками было явное превосходство над противником ‒ в количестве солдат и орудий. Но его
войско проиграло сражение под Цюрихом. Почему, ведь генерал был вроде толковый? Как оказалось ‒ только для мирного времени, для военных игр на картах. Попав же в трудное положение (почти полное окружение), генерал не смог
набраться высокого духа, чтобы вдохнуть его в
армию. Это и привело к потере 15 тыс. солдат и
большей части обоза, а в итоге ‒ к постыдному
разгрому.
При изучении личностей гуманитарий каждый раз «влезает в их шкуры», чтобы сложить о
них образное представление (понимание), достигнуть определенного умственного контакта с
ними. Понять их внутренний мир – такую задачу
в качестве основной ставят сегодня все гуманитарии.
5. Путаница в однофамильцах, которая приводит к ошибкам в их оценке, к беспорядку в
гуманитарном исследовании, искажению исторических событий и явлений.
В отечественной и всеобщей истории имеется премножество выдающихся и известных
деятелей, носящих одинаковые фамилии. Это
Несторы, Сильвестры, Филареты, Барятинские,
Волконские, Воронцовы, Голицыны (только в
современную энциклопедию «Отечественная история: Энциклопедия: В 5 т.» вошло 12 князей
Голицыных), Долгорукие, Орловы, Панины,
Шуваловы, Богдановичи (7 человек) и др. Это 6
титулованных Екатерин, 3 титулованных Елизаветы, 3 титулованных Наполеона. Это два
Николая II – Римский Папа и русский царь и т. д.
Первое в данном перечне имя – Нестор. Есть
Нестор-историк, автор «Повести временных
лет», есть Нестор – царь Пилоса, один из участников Троянской войны, есть Нестор-монах,
приближённый Ивана IV Грозного и им же замученный. Начинающие гуманитарии, во-первых,
нередко путают их, во-вторых, пытаются на основе Несторов найти объяснение несторианству.
Происходит это потому, что исследователи знают перечисленных личностей лишь по имени, не
вникая в сущностные оценки и время их деятельности. А ведь все названные Несторы не
имеют никакого касательства к несторианству,
которое связано с именем патриарха Константинопольского Нестория, утверждавшего, что
Иисус Христос, будучи рождённый человеком,
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лишь впоследствии воспринял божественную
природу. (Несториан и поныне можно встретить
в Иране, Ираке, Сирии).
Естественно, путаница имён неизбежно приводит к неразберихе в не всегда прочных знаниях
молодых исследователей.
6. Исследователи обходят стороной так
называемый «женский фактор» в гуманитарных
науках, особенно в истории. А ведь представительницы прекрасного пола, даже не будучи
официальными правительницами, какими были
Ольга, Екатерины I и II, Елизавета Петровна,
Ульрика Элеонора (Швеция) и другие, то и знай,
врезаются в общественно-политическую, религиозную, морально-нравственную жизнь народа
страны, иногда даже меняют устои государства.
Екатерина Арагонская (рубеж XV-XVI вв.)
была женой английского короля Генриха VIII.
Супруги не заладили, хотя и прожили вместе
добрую четверть века, и король подал прошение
на развод. Случай, конечно, не рядовой, не
каждому королю доводится, хотя и бывало такое,
менять жён, но этот развод потянул за собой
шлейф важнейших последствий. Главное – он
послужил поводом для разрыва с Папой Римским
и для начала Реформации в Англии1.
Не минуло женское влияние и на жизнь и
быт народа России. Ну как тут обойти вниманием славянку Евпраксию Всеволодовну, жену
императора Франции Генриха IV, который принуждал её к участию в тайных оргиях – «черных
обеднях». Гордая русская женщина не стерпела
немецкого кощунственного разврата и убежала с
жалобой к Папе Римскому, который, дав ей отпущение, отправил княжну под надежным конвоем
домой в Чернигов. (Беспрецедентный акт!)
А кто сегодня помнит о княжне Анне, дочери
всесильного канцлера А.Л. Ордин-Нащокина, не
пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека, чем потрясла воображение современников?
Насколько изучено влияние жён на российских
правителей и их политику: Зои Фоминичны на
Ивана III, Екатерины I на Петра I, Александры
Федоровны на Николая II, Раисы Максимовны на
М. Горбачёва?
Вот только одно мнение ‒ о Софье Палеолог
(Зое Фоминичне). Софья ‒ это женщина «с самой
толстой талией и самым тонким умом в Европе»,
влияла на мужа до такой степени, что вскоре
самостоятельно стала принимать иностранные
посольства, добилась удаления ханских послов с

территории Кремля, не переставала воздействовать на своего супруга, настаивая на свержении
ордынского ига. Не без её влияния с конца XV
века на печатях Ивана III появился византийский
герб – двуглавый орёл, далёкий предшественник
орла на современном Гербе России.
Исследователей соответствующих периодов
ожидает самое тщательное изучение вопросов
канонизации женщин Русской православной церковью: в XI в. святых женского пола было 35, в
XII в. ‒ 55, в XIII в. ‒ 47, в XIV в. ‒ 65, в XV в. ‒
106. Главное здесь – деяния объявленных святыми женщин, которые служили примером, оказали
конкретное влияние на жизнь, быт, культуру
народа.
Под «женским вопросом» скрывается большая политика, хотя имена её носительниц нередко не вписываются в рамки исследований, а то и
вовсе не упоминаются. Если на вашем исследовательском пути встретилось скульптурное изображение женщины с веслом (снопом, серпом,
ведром, арфой и т.д.), меньше рассматривайте
собственно женщину, очертания её тела, больше
‒ сферу её деятельности, отраженную в предметах.
7. Клички, метафорические и гиперболические сравнения государственных, политических,
военных и других деятелей несут весьма высокую смысловую нагрузку, но редко рассматриваются исследователями.
К наиболее известным относятся следующие
прозвища: Владимир Красное Солнышко, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Иван IV Грозный, Пётр I Великий, Екатерина II ‒ Ангел Хранитель земли Русской, Александр I ‒ Спаситель Отечества, венценосный Ангел России, Александр II – Освободитель, Николай II ‒ Кровавый и т. д. Каждое прозвище несёт
в себе содержательную нагрузку. Какую? Многие об этом нередко даже не задумываются. И не
случайно отдельные курсанты объясняют прозвище «Невский» тем, что князь Александр Ярославич жил на реке Неве2, прозвище «Великий» ‒
потому что Пётр I был высок ростом и силён
физически, прозвище «Боголюбский» ‒ так как
князь Андрей слыл ярым богомольцем.
На Руси, так уж повелось, нередко прозвища
перерастали в фамилии. Но чаще всего отражали
«нутро» и быт русского человека: характер, места проживания, профессии, увлечения, обычаи и

1

2

Генриху VIII не повезло и со второй женой – Анной
Болейн, которая через три года была казнена по
обвинению в супружеской неверности. Но это
обстоятельство не привело к особым последствиям.

Один из абитуриентов потряс преподавателя таким
ответом: «Александр Невский стал так называться,
потому что жил на Невском проспекте в СанктПетербурге».
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т. д. Исходя из множества употреблений слова
«поганка», например, при его тщательном изучении можно открыть любопытную страницу истории3.
Одни прозвища как бы сами за себя говорят:
Мудрый, Грозный, Кровавый и т. д. Другие остаются закрытыми для читателя: Святополк Окаянный, Юрий Долгорукий, Иван Калита и др. А
ведь, к примеру, за СвятополкомОкаянным –
целое пространство в истории Древней Руси. И
привилось к нему такое прозвище не сразу, а в
результате его действий и поступков, хотя и начало его жизни явно не обошлось без «дьявольского» вмешательства.
История Окаянного такова. Сын Святослава
Владимир после смерти отца вёл борьбу за первенство с братьями Олегом и Ярополком. Олег
вскоре погиб от рук Ярополка. Владимир, а он в
это время правил Новгородом, испугавшись меча
оставшегося в живых брата, князя киевского,
бросился в варяжские земли за подмогой. Когда
сил было набрано изрядно, Владимир вернулся в
родной город и стал готовиться к походу на
Киев.
Прежде чем выступить против Ярополка,
Владимир решил усилить свою дружину: пополнить его аборигенами местных племён и заручиться поддержкой соседа − князя Полоцкого
Рогволода. В этой связи надумал Владимир
жениться на дочери Рогволода Рогнеде. Послали
в Полоцк сватов. Но там случился казус: за
княжну уже посватался его брат и враг Ярополк
3

В 1238 г. на пути от новгородских земель Батый
решил пограбить маленький городок Козельск. Все
бы как обычно, но козельцы показали славянский
характер и монголам пришлось остановиться на
целых семь недель. Войско надо было кормить.
Батыевцы
обязали
жителей
неподалеку
раскинувшегося села Поганкино снабжать их
продовольствием. Те безропотно повиновались.
Очень долго потом по этой причине козельские парни
не сватали девиц из Поганкино, как это было раньше,
а городские девицы упорно не хотели идти замуж за
поганкинских женихов. Всех обидчиков-степняков не
христианской веры на Руси веками называли
поганками. Дмитрий Шемяка, с применением
рейдерского захвата присвоивший себе княжескую
власть в Москве (середина XV века), был отравлен
подкупленным собственным поваром Поганкой.
Среди купцов XVII века жил да был купец Сергей
Поганкин. Очень богатый, но, как пишут,
омерзительный тип. В псковских землях до сих пор
живёт легенда, что одну из своих жен Поганкин
замуровал живьём в стену своего дома. В наше время
несъдобные грибы называются поганками, и
водоплавающая птица семейства утиных, мясо
которой не пригодно в пищу из-за отвратительного
запаха, тоже называется поганкой.

из Киева, мало того, Рогнеда уже была беременна от него. Тогда Владимир нападает на
Полоцк, убивает Рогволода и его сыновей и
насильно берет в жёны беременную от брата Рогнеду. Вскоре княгиня разродилась сыном Святополком, у которого было как бы два отца –
Ярополк и Владимир. Но и это обстоятельство до
поры до времени не давало повода «кликать»
Святополка Окаянным, пока он не проявил себя
таковым своими неблаговидными деяниями.
После смерти Владимира I его сыновья, как
это уже стало плохой традицией, схватились в
кровь в борьбе за верховенство на Руси. Святополк, проиграв первое же сражение, бежал в
Польшу. Получив поддержку, возвратился в
киевские земли и подло убил своих конкурентов
на престол – братьев Бориса и Глеба. Еще один
соперник, брат Святослав, бросился от страха в
бега и был настигнут где-то в Карпатах. Теперь
дорога к высокому киевскому столу была почти
расчищена, в живых оставался лишь брат Ярослав, но это был серьезный и опасный конкурент.
Святополк делал всё для организации сборного войска из поляков, немцев, венгров, печенегов и пошёл с ним на Киев. Ярослав потерпел
поражение и сбежал в Новгород. Святополк сел
на киевский стол, интервенты бесчинствовали в
городе. Ярослав, собрав войско, пошел вернуть
себе высокое место. Интервенты побежали, даже
не вступив с ним в сражение. Святополк, лишившись поддержки с Запада, бросился к печенегам,
где стал готовить решающую битву. Встретились
войска братьев на реке Альте в 1019 году. Святополк проиграл сражение и вновь сбежал на Запад. Беглец стал терзаться манией преследования, пока не исчез где-то между Польшей и
Чехией. Ненавидимый народом, проклятый церковью, гонимый страхом, Святополк умер, говорили, от угрызений совести, вызвавших у него
психическую болезнь. Другие утверждали, что
он провалился сквозь землю и от могилы его
пошел злой смрад. В народе за Святополком
установилось прозвище «Окаянный», то есть подобный Каину, сыну первой человеческой пары
Адама и Евы, убившему брата Авеля. (Окаянный
– проклятый, греховный, нечестивый, нечистая
сила, бес, черт). Вот ведь какая многоплановая
история лежит за одним прозвищем.
Отбор личностей. Думая о количестве личностей, подлежащих изучению, исследователь
имеет в виду, что оно не может быть одинаковым
в учебнике и монографии, диссертации и фундаментальном труде, даже если во всех случаях
охвачен один и тот же временной и содержательный период истории. Перегрузка лицами вряд ли
будет способствовать научному изучению и глу-
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бокому усвоению материала4. Нехватка же лиц
неизбежно приведет к обеднению создаваемого
труда. Важна золотая середина, но не столько в
количественном, сколько в смысловом отношении.
Гуманитарию-диссертанту, отыскивающему
личностей в архивной и археологической пыли,
преподавателю, определяющему в лекции «кто
есть кто», автору романа, не просто показывающего действующих лиц, но и отображающего их
в художественной и эмоциональной форме, ‒
всех волнует один вопрос: как отделить «зерна
от плевел»? В. С. Пикуль, написавший десятки
романов на исторические темы, находил своих
героев следующим образом. Он «…брал портреты людей той эпохи, о которой задумывал роман.
Портреты тщательно отбирал, доверяя только
тем художникам, которые следовали натуре и
были правдивы в деталях. Долго всматривался в
портреты, стараясь представить, как эти люди
могли говорить, поступать, взаимодействовать…
Так, мысленно их оживив, брался за сочинение
виртуальной истории» [18].
Сколько существует человечество, столько
оно остаётся неравнодушным к своим лидерам –
по положению и значимости, симпатиям и антипатиям, созиданию и разрушению. На ком необходимо акцентировать внимание? Гегель вводил
в предмет истории и социологии людей, создающих государство. Н.М. Карамзин считал, что
«история передает деяния великодушных царей».
Современные российские историки, ощутив
контраст в результатах правления двух первых
президентов России Б. Н. Ельцина и В. В. Путина, также склонны обозначить зависимость развития государства и общества от первого лица.
Личности в истории, напомним, выделяются:
по занимаемому положению (наследственные
правители и т. п.); по заслугам − положительным
(реформаторы, полководцы-победители, учёные
и т. п.) и условно отрицательным (гонители
просвещения, узурпаторы и т. п.). Но кто из них
обрёл реальное право быть на страницах гуманитарных трудов? Конечно, самые заслуженные. А
кто из них является таковым?
Если следовать В.И. Ленину, «…исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали
исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали
нового сравнительно со своими предшественниками» [19, с. 178].
Встречается и другой критерий – насколько
человек был полезен обществу. Вот жандарм
4

М.П. Погодин требовал от своих студентов знания
имен 500 великих и удельных князей. О мучениках,
совладавших с таким заданием, история умалчивает.

допрашивает Ф.М. Достоевского по делу петрашевцев. Среди вопросов стража порядка ставится и такой: «Вредный ли человек сам Петрашевский и до какой степени он вреден для
общества?» [20, с. 230].
А вот из доноса чиновника на имя министра
народного просвещения (1856г.): «Я отметил…
преувеличенные до нелепости похвалы Белинскому… Позволительно ли так выражаться о
писателе, который официально (насколько мне
известно) признан вредным?» [21, с. 16].
Однако здесь надо иметь в виду что оценки
«полезности» и «вредности» одного и того же
лица у различных гуманитариев могут сильно
расходиться.
Ведущую роль в развитии государства играют те лица, кто наделен талантом мыслить стратегически, масштабно и при этом находиться «на
своём» месте, то есть во главе государства,
армии, большой группы людей и т.д.
Значимая личность не ограничивает свою
деятельность традиционными, стандартными для
гражданина рамками девиза: «Посадить дерево,
построить дом, вырастить сына». Историческая
личность видит своё место в обществе гораздо
шире. Для неё недостаточно посадить одно дерево, он видит всю Землю в цветущих садах, он
также уверен, что «и на Марсе будут яблони
цвести». И одного дома ему недостаточно, его
удовлетворят только построенные им новые
большие города. Вырастить сына – это хорошо.
Но личность выращивает и сына, и свой народ,
равно заботясь об их благе.
Личности проявляют себя в зависимости от
целей, которые перед ними стоят, и к которым
они стремятся. Одни хотят власти, лидерства,
первенства среди других ‒ во что бы то ни стало.
Другим такое первенство безразлично, хотя они
по результатам своей деятельности не менее
значимы, чем лидер или вождь. Л.Н. Гумилёв
описывает на примере И. Ньютона, как проявляют себя такого типа люди: «Ньютон потратил
свою жизнь на решение двух кардинальных
научных проблем – создание механики и толкование Апокалипсиса, только это его и интересовало. Жены не завел, богатства не накопил, ничем не интересовался, кроме своих идей, жил
дома с экономкой и работал. И когда король
Англии Карл II сделал его пэром, он, как добросовестный человек, ходил в парламент и высиживал там все заседания, но за всё это время он
сказал там только два слова: «Закройте форточку». Все остальное его не интересовало» [22, с.
77].
При выборе личностей для изучения важно
учитывать их морально-нравственные ценности.
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Одни жертвовали жизнью ради сохранения чести
и достоинства своего личного и Отечества,
другие легко отказывались от этих возвышенных
ценностей ради собственного благополучия. К
первым по праву относятся И. Сусанин, Д.
Карбышев, З. Космодемьянская, Р. Зорге. Ко
вторым – генерал Власов5, атаманы Шкуро,
Красновы и др.
При отборе и рассмотрении личностей исследователи не ограничиваются перечнем и даже
лишь анализом всех их заслуг, просчётов и
последствий – и это объяснимо. Въедливые гуманитарии непременно всматриваются и в условия,
обстоятельства, в которых действовала та или
иная личность. К примеру, у многих само только
упоминание о короле ‒ царе ‒ президенте, что
называется, придерживает дух – как-никак первая фигура в государстве. Но если оценивать
самую высокую персону ещё и с точки зрения
условий, в которых она формировалась, совершала действия, то от величия некоторых «белокостных» и «голубокровных» останутся лишь
мерцающие отблески, а бывает, реже, – и восхищение.
Английский король Эдуард III правил с 1327
по 1361 г. Он, монарх, не имел права жить в
столице своего государства Лондоне. Nonsense?
Отнюдь. По уставу лондонской общины ни один
дворянин не мог ночевать в столице. Король –
это дворянин. Так что его величество прибывал
поутру ли, в полдень ли из своей «Барвихи» в
город, справлял там нужные государственные
дела, а вечерком отправлялся домой. На исследователя, надо полагать, эта странная традиция,
произведёт сильное впечатление, а король предстанет перед ним несколько в другом свете: в
чем-то могущественный монарх, в чём-то бесправный правитель и, смотрите-ка, ‒ законопослушный гражданин.
Интересен внутренний мир личностей, для
которых характерны неординарные и в то же
время судьбоносные поступки. Наполеоновский
генерал Дезе, прибывший к Маренго, только и
увидел, что усыпанное трупами французов поле
завершившейся битвы. А в Вену уже улетела
депеша противника о грандиозной победе. Пишут, что генерал Дезе достал карманные часы,
посмотрел на циферблат и произнёс: «Первое
сражение проиграно. Но есть еще время начать
второе». И повёл свой отряд, в пять раз меньший
по численности противостоявших австрийцев, в
5

Неприятно поразило российское общество сообщение о решении Синода Русской православной церкви
за рубежом (РПЦЗ), объявившего перешедшего на
сторону Гитлера Власова патриотом России //
Известия. 2009. 15 сентября.

бой. Генерал погиб, но французов было уже не
остановить, и второе победное донесение о
выигранном сражении отправлять австрийцам не
пришлось – не они одержали победу.
Гуманитарий отбирает и оценивает личность
не по какой-то одной заслуге – малозначащей
или выдающейся. Если так поступать, то француза Наполеона Бонапарта можно считать заурядным военачальником, если он проиграл войну
русскому фельдмаршалу Кутузову, затем антифранцузской коалиции. Но так ли это в самом
деле? Можно ли Наполеона считать ординарной
личностью? Разве он силой оружия и страха не
поставил на колени половину Европы? Разве он
не выигрывал сражения по-суворовски – «не
числом, а уменьем»? Конечно, да. Так Наполеон
− выдающийся полководец или посредственность? Выдающийся, поскольку военные неудачи были для него в новинку, а победы – системой, пока не посягнул на русский дух.
Достойны внимания гуманитариев личности, чья деятельность в рамках конкретного процесса превращалась в движение «коленками назад», то есть они стремились к одному, как правило, высокому, чистому и благородному, а получали совершенно противоположный результат.
Есть такое выражение – «благими намерениями вымощена дорога в ад». В российском
бытии по такой мостовой шли сотни государственных деятелей, правда, с надеждой попасть в
рай. Александр II, отменяя крепостное право,
надеялся с правовой и материальной точек
зрения улучшить повседневную жизнь крестьян.
На деле фактически до самой столыпинской аграрной реформы начала XX в. прежние сельские
«блага» сохранялись почти неизменными. В
годы правления М.С. Горбачёва происходили
события, которые и близко не предполагались
им: он не хотел развала СССР, а это случилось;
он не добивался запрещения КПСС, а она перестала существовать; он не хотел распада союза со
странами Восточной Европы – союз распался; он
не замышлял стремительного объединения Германии – оно при его участии свершилось и т. д.,
в общем – сплошной ад6. В таких жизненных
сюжетах учитываются и «мозги, и душа» личности, которая, совершая дела государственного
6

Смысл выражения «благими намерениями вымощена дорога в ад» - не прямой, разумеется. Благие намерения и дела на их основе, конечно же, приведут в
рай – на страницах истории. А вот недодуманные,
неосмысленные, непросчитанные, выведенные из
ошибочных точек отсчёта лишь «громкозвучащие»
намерения и действия - прямой путь в hades – местопребывание душ, обречённых на вечное мучение. В
данном случае - в ад, и тоже на страницах истории.
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уровня, не может предвидеть даже их ближайших последствий.
Взыскательно и предельно осторожно относится исследователь к самооценкам личностей –
как положительным (встречаются часто), так и
отрицательным (совсем редко).
Подобная болезнь преследует и отдельных
гуманитариев. Досточтимые учёные мужи оставили для своих потомков-коллег, напомним, постулат – время от времени называть себя дураком.
И если такое кому-то удаётся ‒ не верьте, тут
что-то не то, действительно дурак никогда не
назовет себя таковым. Если учёный муж сам
ставит себя выше других, тоже не верьте, тут
тоже что-то не то. Обратите внимание на самооценку философа В.В. Розанова: «Прочие из знаменитых людей, которых я встречал: Рачинский,
Страхов, Толстой, Победоносцев, Соловьёв, Мережковский, − не были сильнее меня…» [23, с.
521].
Рачинского, к примеру, и в энциклопедиях-то
не сыщешь. Но Лев Николаевич Толстой! Действительно, с Розановым «что-то не то»? Действительно – не то, ибо, как говаривал Базаров из
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», «…русский человек только тем и хорош, что он сам о
себе прескверного мнения» [24, с. 205].
Самооценка – важнейший показатель морально-нравственного состояния личности. В
изучении этого вопроса требуется предельная
осторожность, поскольку на исследовательском
пути достаточно встречается, говоря словами
Белинского, «мальчиков на палочке верхом,
которые воображают, что сидят на лошади».
В наше время сродни правилам стало выражать свои мысли в адрес личностей срамными
(бранными, «матерными», нецензурными) словами. Поскольку столь «высокую» культуру речи в
гуманитарную печатную продукцию без телевизионных «писков» внести сложно, авторы допускают максимально приближенный к мату тюремный жаргон. О бедные наши предки, как только
неблагородные потомки вас не поносят! Конечно, назвать (обозвать) ту или иную личность мерзавцем, реакционером, ублюдком, бездарностью,
подлецом, политической проституткой и т. п. –
дело примитивно простое. Поэтому важно разобраться (имеются ввиду не спонтанные разборки) с личностями, не только названными таковыми, но и с теми, кто их так называл. Какие
впечатления вынесет исследователь из «Размышлений над Февральской революцией» А.И. Солженицына, если в них великий князь, главнокомандующий Русской армией Николай Николаевич – «такой же дутый глупец, как Родзянко»,
генерал Хабалов – «полудремлющее бревно,

бездарный, безвольный, глупый», министр внутренних дел Протопопов – «психопатический болтун, лгун, истерик и трус», военный министр
Сухомлинов – «пустоголовый» и т. д. А вывод
писателя ‒ как приговор: умный Николай II в
окружении бездарей и дуралеев.
«Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты».
Эта пословица также становится одним из факторов при выборе и изучении личностей. Здесь
требуется щепетильное обследование не только
избранных лиц, но и лиц, их окружавших – по
деятельности, влиянию, родству. И для многих
мир явит целые открытия.
Так, отобрав для изучения представителей
«ленинской гвардии» Троцкого, Свердлова, Менжинского, исследователь знакомится с их родственниками. Л.Д. Троцкий – соратник Ленина, до
мозга костей революционер, до 1917 года много
лет вынужден был жить в эмиграции. А его дядя
А. Животовский мультмиллионерствовал в это
время в России. Я.М. Свердлов – ярый большевик, председатель ВЦИК в Советской России.
А его брат Вениамин уехал в США, создал там
свой банк и жил припеваючи. Второй брат
Зиновий, воспитанник М. Горького, пошёл во
французский легион, воевал в Марокко [25, с.
106]. Братья Менжинские: один ‒ В.Р. Менжинский, государственный и партийный деятель
СССР, а его брат – крупный банкир за границей.
Как так получалось, почему братья оказывались
по разные стороны баррикад, какое влияние они
оказывали друг на друга? Ответы на эти и другие
вопросы проливают свет на деятельность
отобранных для изучения личностей и их время.
Встречаются в истории личности ‒ деятели, а
встречаются личности ‒ поп-звёзды. Народные
массы достаточно хорошо знают своих попзвёзд, хотя бы по именам. Но они никогда не
знают, кто известных певцов продюсирует (осуществляет художественный и организационнофинансовый контроль их песен и концертов).
Зная поимённо отдельных политических попзвёзд, народ далёк от понимания, кто является их
«продюсерами». Реальная власть не всегда предстает на открытой сцене, она частенько прячется
за кулисами. Вспомните 1990-е годы. Кто не знал
президента России Б. Н. Ельцина? Знали все,
многие вначале даже чуть ли не боготворили его.
Но только небольшая часть людей ведала о том,
что страной реально управляла «семья», в которую входили некоторые могущественные олигархи, политики и родственники.
Как это ни грешно звучит, но поп-звездой
был и крупный советский учёный, трижды Герой
Социалистического Труда академик Д. А. Сахаров. В своем деле ядерщика он обрел титул выда-
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ющейся личности – это бесспорно. В политике
же, в которую его окунули силы, оппозиционные
власти, он был не столь прозорлив, как в водородном оружии. Потому-то им достаточно умело
манипулировал «круг друзей» его жены Е. Боннер. (Опять «семья»!) Даже многие речи и выступления, как теперь вспоминают коллеги учёного, ему писали на стороне, он же их только озвучивал.
К политическим поп-звёздам исследователь
относится многопланово, с учетом личностных
качеств, условий, в которых они жили (правили),
результатов их деятельности на исследуемом
поприще.
Под непосредственный интерес гуманитария
попадают в первую очередь выдающиеся, великие личности, от которых исходили революции и
реформы, открытия и победы. Но кого к истинно
великим можно отнести?

Нобелевский лауреат Р. Фейнман всю жизнь
убедительно доказывал, что законы электромагнетизма Фарадея значили для человечества гораздо больше, чем Французская революция и
Наполеон Бонапарт, вместе взятые. Между тем,
когда на демонстрацию электрических опытов
Фарадея пригласили премьер-министра Великобритании Г. Пальмерстона, тот высокомерно
бросил: какая от этой затеи польза? На что ученый скромно ответил: «Вы будете получать от
электричества налоги». Глава правительства не
поверил. И что теперь? Фарадея знает весь мир,
а о Пальмерстоне мало кто помнит.
Гегель считал великим человеком любой
эпохи того, «…кто может воплотить в словах
волю своей эпохи, сказать своей эпохе, в чём её
воля и выполнить её. То, что он делает, − сердцевина и суть его эпохи, через него проявляется
эпоха» [26, с. 49].

Великие заслуги изобретателей

Они приближают Апокалипсис

1. Расщепление ядра атома. Цель:
использование атома в решении мирных задач
(электростанции, силовые установки, двигатели
для судов (атомоходы) и коcмических кораблей,
лечение неизлечимых болезней и т. д.).

Создание ядерного оружия. Атомные
бомбардировки японских городов Хиросима и
Нагасаки, пострадало около 500 тыс. жителей. В
мире накоплено ядерное оружие, способное
многократно уничтожить всё живое на нашей
планете.

2. Изобретения в области химии. Цель:
борьба с вредителями сельского хозяйства
(«химическая прополка», уничтожение саранчи
и т.д.); исцеление людей с инфекционными
заболеваниями; создание химических технологий в промышленности и т. д.

Создание химического оружия. Массовые
отравления жителей Вьетнама во время войны с
США, уничтожение курдов в Ираке. Истребление американцами вьетнамцев и природы их
страны напалмом и т. д.

Г.В. Плеханов отмечал, что «великий человек
велик не тем, что его личные особенности
придают индивидуальную физиономию великим
историческим событиям, а тем, что у него есть
особенности, делающие его наиболее способным
для служения великим общественным нуждам
своего времени, возникающим под влиянием
общих и особенных причин… И не для одних
только «начинателей», не для одних «великих»
людей открыто широкое поле действия. Оно
открыто для всех, имеющих очи, чтобы видеть,
уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить
своих ближних. Понятие великий есть понятие
относительное. В нравственном смысле велик
каждый, кто, по евангельскому выражению, «полагает душу свою за други своя» [27, с. 234, 235].
Великих личностей немного, и им находится
место в монографиях, диссертациях, учебниках
естественно. Внутри «их величеств» уживаются
созидатели и разрушители, победители и побеждённые, просветители и душители. Разница в их

отборе и оценке в одном: «тёмные личности с
факелами не живут». Великое и заурядное сосуществовали всегда. Гуманитарная литература
пестрит примерами, как великое от смешного не
раз отделял один шаг.
В Музее современного искусства (Нью-Йорк)
в течение полутора месяцев картина известного
художника А. Матисса «Лодка» висела вверх
тормашками (1961 г.). Но никто из 116 тысяч
ценителей искусства, посетивших выставку, так
и не заметил оплошности устроителей. И только
один, биржевой маклер, сообщил о перевернутой
картине в газету.
Для великих людей давно прошедших дней
история нередко становится то матерью, то мачехой. Для Ивана IV Грозного череда смены такого
«материнства» затянулась уже на полтысячелетие. Для Ленина и Сталина – на век, но это ещё
не предел. Процесс «пасынки – сынки», «падчерицы – дочки» в гуманитарных науках будет
продолжаться, поскольку современная свобода в
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изложении своих взглядов на прошедшее, с одной стороны, позволяет находить новые документы и делать соответствующие выводы, подтверждающие (опровергающие) величие личности, с другой стороны, гуманитарий может озвучивать свои догадки, домыслы, даже если они
очевидно «кривые», но находят отклик в умах
определенной части исследователей. На эту
мысль современного читателя наталкивает, например, монография И. Я. Фроянова «Драма
русской истории: на путях к опричнине. М.,
2007». Иван Грозный и Иосиф Сталин оцениваются в ней следующим образом: «В исторической науке, как ни в какой другой, так много
клеветы, наветов и злобных вымыслов, изготовленных под сиюминутный политический заказ.
Особенно, на мой взгляд, не повезло двум крупнейшим фигурам русской истории: Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Именно по отношению
к ним потомки оказались столь же невежественны, сколь и неблагодарны… Между тем заслуги
этих людей просто неоценимы. Я утверждаю, что
если Сталин трижды спас Россию, то Иван Грозный в своё время спас Россию в трёх ее ипостасях» [28, с. 108].
Что-то напишут о двух грозных деятелях
последующие гуманитарии?
Присуждение предшественникам титула «Великий» − самый трудоёмкий для исследователя
процесс. К примеру, есть такая категория людей
– первооткрыватели, изобретатели. Каков уровень их значимости? Ведь открытия часто имеют
разнонаправленные последствия.
Исследователь помнит, что для оценки личности только его мнения и мнений его учёныхпредшественников недостаточно, поскольку они
не всегда могут носить объективный характер – в
силу различных причин. Не лишним станет
соотнести своё видение той или иной личности с
отношением к ней не гуманитариев и не политиков. Здесь будет полезно «посоветоваться с
народом»1.
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В 2008 году в России был проведен интернет-опрос
5 миллионов граждан по выбору и оценке наиболее
достойных сынов Отечества. В первичный список
вошло 500 имен, затем было отсечено 450 менее
популярных лиц, наконец, под итоговое голосование
подпало 12 личностей. В результате самыми
выдающимися личностями в более чем 1200-летней
истории России были признаны (в порядке занятых
мест): 1. А.Я. Невский. 2. П.А. Столыпин. 3. И.В.
Сталин. 4. А.С. Пушкин. 5. Пётр I. 6. В.И. Ленин. 7.
Ф.М. Достоевский. 8. А.В. Суворов. 9. Д.И.
Менделеев. 10. Иван IV. 11. Екатерина II. 12.
Александр II.
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Публицистика Миграна Таматяна
Саргсян С. Т.
Институт истории НАН РА (Армения, Ереван)
sargsyansuren@yandex.ru
Резюме: В конце XIX и начале XX веков сверхзадачей армянского народа являлась освобождение от турецкого
господства. В этот период, революционное поколение ринулось в бой во имя решения этой проблемы. Яркий
представитель этого героического поколения, общественно-политический и партийный деятель, писатель,
переводчик и педагог Мигран Таматян всю свою сознательную жизнь посвятил великому делу освобождения
своего народа от оков турецкой тирании.
Помимо организационно-пропагандистской деятельности, а порой даже вооруженной борьбы, Таматян часто
обращался также к письму. В этой, ускользнувшей от внимания исследователей, сфере, он проявил себя
успешным деятелем – со своими смелыми и всеобъемлющими аналитическими трудами, чем способствовал
делу освобождения от турецкой тирании, делу борьбы против угнетения народа, тем самим внес свой вклад в
сохранение армянского народа. Ярким свидетельством сказанному являются публицистические статьи М.
Таматяна, опубликованные в египетской армяноязычной газете “Пюник”.
Ключевые слова: Мигран Таматян, публицистика

Journalism of Migran Tamatyan
Sargsyan S. T.
Institute of history of NAS RA (Armenia, Yerevan)
sargsyansuren@yandex.ru
Abstract: In the late XIX and early XX centuries, the supreme task of the Armenian people was liberation from
Turkish rule. During this period, the revolutionary generation rushed into battle to solve this problem. A bright
representative of this heroic generation, a sociopolitical and party leader, writer, translator and teacher Migran
Tamatyan devoted his entire conscious life to the great cause of liberating his people from the shackles of the Turkish
yoke.
In addition to organizational and propaganda activities, and sometimes even armed struggle, Tamatyan often also turned
to writing. In this field, which escaped the attention of researchers, he proved himself a successful figure - with his bold
and comprehensive analytical works, which contributed to the liberation from the Turkish yoke, the struggle against
oppression of the people, and thereby contributed to the preservation of the Armenian people. A vivid evidence of the
above is the journalistic articles of M. Tamatyan, published in the Egyptian Armenian-language newspaper “Pyunik”.
Key words: Migran Tamatyan, journalism

Հայ ազգային-ազատագրական պայքարի
նվիրյալ, հասարակական-քաղաքական և կուսակցական գործիչ, գրող, թարգմանիչ, մանկավարժ Միհրան Տամատյանը (1863-1945) ողջ
գիտակցական կյանքն անմնացորդ նվիրաբերեց թուրքական բռնության ճիրաններից սեփական ժողովրդին ազատելու և ինքն իր ճակատագիրը տնօրինելու հնարավորություն
ստեղծելու վեհ գործին: Չընկրկելով պայքարի
ընթացքում անխուսափելի դժվարություններից և նույնիսկ իրական մահվան սպառնա-

լիքից, Տամայանը կարողացավ այդ նվիրական
առաքելությանը ծառայել բոլոր հնարավոր
միջոցներով ու ձևերով: Պայքար, որի առաջին
քայլերը միտված էին Օսմանյան կայսրության
դաժան ու անմարդկային տիրապետության
տակ մի քանի հարյուր տարի հեծող հայությանը դարավոր ընդարմացումից դուրս բերելու քարոզչությանը: Այնուհետև զենքը ձեռքին անվարան կռվում էր թուրքական ու
քրդական հրոսակների դեմ, իսկ կյանքի վերջին շրջանում արդեն գրչի հատու հարվածնե-
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րով մերկացնում ու անարգանքի սյունին էր
գամում բոլոր տեսակի բռնակալներին ու բոլոր այն հայ մեծահարուստներին, որոնք ընչաքաղցորեն հանուն փողի ու հարստության
օտարներից ոչ պակաս ազգային դիմագիծը
կորցրած կեղեքում էին տառապյալ հայ
ժողովրդին:
Իր հրապարակումներով, որոնք թեև միշտ
չէ որ փայլում են վերլուծական, գրական-գեղարվեստական բարձր մակարդակով, սակայն լավագույնս նպաստեցին հայ ժողովրդի
ազգային ինքնագիտակցությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու խիստ կարևոր ու ազգանվեր գործին: Եվ հենց այդ դժվարություններով ու մահացու վտանգներով լեցուն անցած
ճանապարհն ապահովեց նրա անուրանալի
տեղը հայ ազգային-ազատագրական պայքարի փաղանգում և իրավամբ ու պատվով կրելու մեծ երազի վաստակած ճամփորդի կոչումը:
Մ. Տամատյանն էությամբ ակտիվ, պրպըտող ու անհանգիստ բնավորություն ուներ: Ա.
Արփիարյանի և այլ համախոհների հետ
նրանք գտնում էին, որ 19-րդ դարի վերջին
դեռևս վաղ միջնադարյան մակարդակում
գտնվող Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո գոյատևող արևմտահայ իրականությունը հասունացած չէր և շատ հեռու էր
սոցիալիստական
գաղափարախոսությամբ
առաջնորվելուց: Բացառապես արևմտահայերից բաղկացած նրանց խումբն այդ հենքի վրա
զատվեց Հնչակյան կուսակցությունից և հիմնեց տվյալ պահի համար առավել իրատեսական ծրագրով տոգորված Վերակազմյալ
հնչակյան կուսակցությունը: Իսկ 1908 թ.
երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո վերջիններս միավորվելով նախկին արմենականների և այլ գաղափարական համախոհների
հետ հիմնեցին Հայ սահմանադրական ռամկավար կուսակցությունը: Ավելի ուշ, Մ. Տամատյանի և իր գաղափարակիցների ակտիվ
նախաձեռնությամբ 1921 թ. հիմնադրվեց մինչ
օրս գործող Ռամկավար ազատական կուսակցությունը: Հետագա տարիների ընթացքում իր
հասարակական-քաղաքական և ազգային
գործունեությանը զուգընթաց Մ. Տամատյանն
ամենաակտիվ մասնակցություն ունեցավ այդ
կուսակցությունների պաշտոնաթերթերի և
նույն գաղափարական դաշտում գործող հա-

մակիր այլ պարբերականների ստեղծմանն ու
արգասաբեր գործունեությանը: Դրանցից էին
Եգիպտոսում լույս տեսնող «Փիւնիկ», «ԱրեւԼուսաբեր», «Արեւ», Բեյրութում հրատարակվող «Զարթոնք» և այլ թերթերը, որոնցում Մ.
Տամատյանը մեծ թվով հոդվածներ է հեղինակել:
Հայ պատմագիտությունը թեև ժլատ, սակայն Մ. Տամատյանի հեղափոխական, կուսակցական ու ազգային-ազատագրական
պայքարին անմիջական մասնակցության մասին անդրադարձեր եղել են1: Ենթադրում ենք
նաև, որ նրան նվիված դեռ շատ ուսումնասիրություններ կգրվեն2: Սակայն նրա գրչի մարդ
լինելու, տարբեր պարբերականներում մեծաքանակ հրապարակումներ հեղինակելու իրողությունը դուրս է մնացել ուսումնասիրողների ուշադրությունից:
Հոդվածում, որն այդ բացը լրացնելու փորձ
է, քննական մոտեցումներով ներկայացրել ենք
նշված պարբերականներում Մ. Տամատյանի
հեղինակած հրապարակումները և վեր հանել
դրանցում առկա տեսական-գաղափարական,
կազմակերպչական բնույթի հարցերը: Մատնանշել դիվանագիտական դաշտում գոյություն ունեցող դավադիր դրսևորումների և
հասարակական-քաղաքական դաշտում մեծ
տարածում գտած անարդարությունների դեմ
նրա բարձրացրած բողոքի ձայնը: Ցույց տվել,
որ հեղափոխական-ազատագրական պայքարի բովով անցած աննկուն մարտիկը նույնքան
ազնիվ ու անզիջում էր նաև գաղափարախոսական պայքարի դաշտում: Հնարավորինս
հարազատ ենք մնացել բնագրերի լեզվին և
ոճին: Ձեռնպահ ենք մնացել նաև դրանք թեմատիկ, ժամանակագրական կամ մեկ այլ
հատկանիշով խմբավորելուց: Ելակետը եղել է
ժամանակագրական հատկանիշը:
Չբացարձակեցնելով Մ. Տամատյանի հեղինակած նյութերի նշանակությունը, ընդգծենք,
որ դրանք կարևոր աղբյուր ու բանալի կարող
են դառնալ իր ապրած ժամանակաշրջանն ու
կատարված իրադարձությունները ճիշտ հասկանալու, պատմական իրողություններն ու

Այս դեպքում շահեկանորեն առանձնանում է Մ. Տամատյանի կյանքի ու գործունեության պատմությանը
նվիրված Պ. Տեփոյանի հեղինակած աշխատությունը [1]:
2 Մոտ ապագայում նախատեսում ենք Մ. Տամատյանին
նվիրված մենագրություն հրապարակել:
1
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գործիչներին անաչառ գնահատելու և ընդհանրապես հայ ազգային-ազատագրական
պայքարի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, թույլ տված սխալներն ու վրիպումները, ինչպես նաև Հայկական հարցի նկատմամբ մեծ տերությունների վերաբերմունքն
ամբողջ խորությամբ ըմբռնելու համար:
Իհարկե, մենք հեռու ենք այն մտքից, որ Մ.
Տամատյանը տիրապետում էր լրագրության,
պատմագիտության ու քաղաքագիտության
բոլոր նրբություններին և անսխալ ու անթերի
քաղաքական գործիչ էր: Վստահ ենք նաև, որ
պատմական իրադարձությունների ու գործիչների վերաբերյալ հայտնած նրա գնահատականները զերծ չեն սուբյեկտիվիզմից ու կուսակցականությունից: Սակայն մեր դիտարկումների արդյունքում կարող ենք պնդել, որ
Տամատյան-հեղինակը հիմնականում անկեղծ
է եղել և փորձել է հնարավորինս վեր կանգնել
անձնական ու կուսակցական շահերից: Նրան
հաջողվել է հասկանալի մատուցել նյութը,
պարզաբանել իր առջև դրված խնդիրները և
մատնացույց անել դրանց լուծման ուղիները:
Մ. Տամատյանի հեղինակած հրապարակումներում հստակ երևում է սեփական ժողովրդի
ազատության գործին անմնացորդ նվիրյալի,
փակուղային իրավիճակներում ելք գտնելու
կարողություն ունեցողի, անհրաժեշտության
դեպքում վճռական որոշումներ կայացնողի և
հայրենիքի փրկության ու սեփական ժողովրդի բարօրության համար նույնիսկ սեփական
կյանքը նվիրաբերելուն պատրաստ իսկական
հայորդու կերպարը:
Առաջին պարբերականը, որի էջերում
հանդիպել ենք Մ. Տամատյանի հեղինակած
հոդվածների, ազգային-դեմոկրատական ուղղություն ունեցող «ազգային, գրական և քաղաքական» «Փիւնիկ» թերթն է, որը լույս է
տեսել 1899 թ. Եգիպտոսի Կահիրե, իսկ 19011903 թթ. Ալեքսանդրիա քաղաքներում3: ՊարԹերթի անվանումը և ճակատին պատկերված փյունիկ
թռչունի պատկերը խորհրդանշում էին թերթի հիմնական նպատակը, որն էր՝ հայության պատմական հայրենիքի ազատագրումն ու անկախ, ազատ պետականության վերականգնումը: Ունեցել է ժողովրդավարական
ուղղություն: Լուսաբանել է Արևմտյան Հայաստանի
բնակչության տնտեսական և ազգային ծանր վիճակը,
մերկացրել թուրքական հարստահարողներին և այդ
պատճառով մի քանի անգամ արգելվել։ Քննադատել է
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Հանդես է
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բերականը բարձրացրել է հայ ժողովրդին հուզող շատ խնդիրներ, որոնցից կարևորագույնը
թուրքական դաժան բռնատիրությունից հայրենիքի ազատագրման հիմնահարցն էր: Թերթի խմբագիրն էր աչքի ընկնող մտավորական,
ազատագրական շարժման գաղափարների
ջատագով, լայնախոհ հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Սմբատ Բյուրատը (ՏերՂազարյանց):
Մ. Տամատյանը նշանավոր մտավորականներ Ե. Օտյանի, Մ. Գալայանի, Շ. Հովիվյանի,
Մ. Պեյլերյանի հետ բավական ակտիվ աշխատակցել է «Փիւնիկին» և հոդվածներ հրապարակել հայ ժողովրդի ծանր վիճակի, դրանից
դուրս գալու ուղիների, ինչպես նաև հայ աշխատավոր զանգվածների անմարդկային շահագործման մասին: XX դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում շարունակվում էին
բռնաբարվել և ոտնահարվել հայ ժողովրդի
արժանապատվությունն ու իրավունքները:
Ծառանալով այդ աղաղակող անարդարությունների դեմ և չկարողանալով մնալ անտարբեր դիտողի դերում, Մ. Տամատյանը թերթում
բարձրացնում էր իր բողոքի ձայնը: Մ. Տամատյանի հոդվածները վերաբերում են տարբեր հիմնախնդիրների՝ սկսած տեղական, ներհամայնքային խնդիրներից, այլ քաղաքական
կազմակերպությունների հետ գաղափարական ներհակություններից, վերջացրած ազգային-ազատագրական պայքարի ու հայ ժողովրդի խիստ մշուշոտ ապագայի հարցերով: նա
հատկապես կրքոտ պայքարում էր սահմանադրական նորմերի կիրառման համար:
Հայրենիքի ազատագրման, աշխատավորության մարդկային արժանիքների փառաբանման ու նրա շահերի և իրավունքների
պաշտպանության հարցերին նվիրված հոդվածներում կարմիր թելի նման անցնում է այն
գաղափարը, որ ռամիկ մարդն է ի վերջո
փրկելու հայրենիքը, նրա արյունով է ներկված
հայրենի հողը, նա է տնքում թուրք բարբարոսի կրնկի տակ, նա էլ պետք է լինի «վերջին
յաւիտենական յաղթողը». «Նա է կեանքի վերափոխիչ ոյժը, համբերութիւնը հատնի, նա
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մոլեգնօրէն կը յարձակուի եւ կը խորտակի
բոլոր պատնէշները»4:
Մյուս կարևոր հիմնախնդիրը, որին պարբերաբար անդրադարձել է Մ. Տամատյանը
սահմանադրության գործադրման հարցն էր:
Հաճախ դիմելով պատմությանն ու աշխարհի
զարգացած երկրների փորձին՝ նա հայության
համար ևս բարձրացնում են օրենքների կիրառման, կարգ ու կանոնի հաստատման պահանջներ: Սխալ է համարում այն արմատացած կարծիքը, թե ազգի վարչական գործերը
պետք է վստահել բարձր դիրք ունեցող, տիտղոսավոր ու հարուստ մարդկանց և առաջարկում է վերջ տալ նրանց տիրապետությանը:
Բնականաբար այդպիսի գաղափարները դուր
չէին գալիս հայ մեծահարուստ իշխանավորներին և նրանք խեթ աչքով էին նայում Մ.
Տամատյանին, ում «ամէն մի բառը սլաքի պէս
կցցուէր խնամակալութեան կուշտին և անոր
ապուշ փաստաբաններուն գանկին»5:
Յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ էլ, գրում է
Մ. Տամատյանը «Հրապարակային ստախոսություն» հոդվածում, կան միապետական
գաղափարների հետևորդներ, որոնք կարծում
են, թե իրավունք ունեն հասարակության գործերը վարել բացարձակապես իրենց ուզած
եղանակով, առանց կարևորություն տալու ժողովրդի պահանջներին: Այդպիսի մարդկանց
համար սահմանադրությունը և ժողովրդական
ընտրություններն ավելորդ բաներ են: Իսկ երբ
այդպիսի պայմանավորվածություններ են
մուտք գործում ժողովրդի մեջ, նրանք դժկամակությամբ են ընդունում դրանք և առիթը
ներկայանալու դեպքում չեն վարանում այդ
նոր՝ իրենց համար օտարոտի՝ այդ սկզբունքները ոտնակոխ անել: Որովհետև իրենց
ըմբռնումով «ազգային օրէնքը իրենց կամքէն
կը բղխի և անոր ստորադաս է»6, սահմանադրությունը ժողովրդի վրա իրենց կողմից դըրված պարտականություններ են, ընտրությունները` միայն իրենց ձեռքով կարող է կատարվել: Հասարակ ժողովուրդն էլ հասու չէ իրենց
պես բարձրակարգ անձնաորությունների
ընտրության համար քվե տալու: Չնայած,
պարզաբանում է հոդվածագիրը, այդ դասակարգի ներկայացուցիչների մեջ էլ կարող են

իսկապես բարի մարդիկ լինել, իրենց սեփական դրամով դպրոց ու եկեղեցի կառուցել,
քանի որ «միապետականութիւնը իրենց
սկզբունքն է, որն իր հետեւորդները ունի դեռ
մենէ շատ աւելի զարգացած ազգերու մեջ
անգամ»7:
Մ. Տամատյանն Ալեքսանդրիա քաղաքի
թաղային խորհրդում հասարակ ժողովրդի
համար ստեղծված անցանկալի վիճակի օրինակով աշխատում է հաստատել վերը շարադրած իր տեսական մոտեցումները: Նկարագրելով այդ խորհրդի անդամ ոմն Լևոն
Մկրտչյանի «երկդիմի ու ճիզվիթական քաղաքականութեան հետեւած և առժամապէս յաջողած» պահվածքը, Մ. Տամատյանը գրում է, որ
վերջինս «Արշալույս» թերթում տպագրած
«Սահմանադրութեան պաշտպանները» վերնագրով հոդվածով ոտքի է ելել խեղդելու ազգային սահմանադրութունն առանց հապաղելու գործադրելու մասին Ալեքսանդրիայի
հասարակության բարձրացած օրինավոր պահանջը: Նրա անբարո պահվածքին, խարդավանքներին ու խաբեություններին գումարվող
այդ հոդվածով, իրավացիորեն նշում է Մ. Տամատյանը, «կարելի է իրաւամբ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍՏԱԽՕՍՈՒԹԻՒն անունը տալ»
(ընդգծումը հոդվածի հեղինակինն է): Քանի որ
այդ հոդվածով ժողովրդի բարեկամի, օրենքի
բծախնդիր–նախանձախնդրի դիմակով անպատկառորեն գալիս էր ի լուր ժողովրդի հայտարարելու, թե սահմանադրությունը Ալեքսանդրիայում «բռնաբարուած չէ»: Այնինչ,
պարզաբանում է հոդվածագիրը, «թեթև քննութիւն մը բաւական է հիմէն խախտելու» այդ
հայտարարությունը8:
Ամփոփելով Մ. Տամատյանը գրում է, թե
ժամանակն է ուրեմն որ ժողովուրդը զգուշանա ու չխաբվի «թելադրութիւններէն ու սադրանքներէն անձի մը որ, ճիւաղութեան և
մաքիավէլեան» պահվածք ունի9:
Որպես լիարժեք համաձայնության նշան
Մ. Տամատյանի հոդվածում բարձրացրած
հարցերին թերթի խմբագրությունը պարզաբանում է. «Օրուան հրատապ հարցն ընդգրկող բարեհամբաւ ազգային գործիչ ու հայրենի
բանաստեղծ Տիար Միհրան Տամատեանի ներ-

4

Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, թիվ 20, էջ 206, 1901:
Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, թիվ 2, 1902, էջ 10:
6 Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, թիվ 12, 17 օգոստոսի, 1901:

7

5

8

Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, թիվ 12, 17 օգոստոսի, 1901:
9 Տե'ս նույն տեղում:
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կայ ընդարձակ յօդուածը, կը հարկադրե զմեզ
այս օրուան թիւէն դուրս ձգել տեղական ու
քաղաքական լուրերու բոլոր բաժինները»10 և
ներողություն է խնդրում իր ընթերցողներից11:
Հայ ժողովրդի ապագայով մտահոգ Մ.
Տամատյանը հաճախ անդրադարձել է նաև
Հայկական հարցին և ամեն անգամ, երբ որևէ
նորություն է նկատել մամուլում, արտահայտել է իր տեսակետներն այդ հարցի վերաբերյալ: Այդ հոդվածները հիմնականում հավասարակշռված, նյութի իմացությամբ և բավականին իրատեսական մոտեցումներով են գրված:
«Վերջապէս ծայր տալ կ'սկսի մեր ամենասուրբ իղձերուն ու յոյսերուն արշալոյսը Հայկական Հարցը», ոգևորված գրում է նա, ապա
շարունակում ներկայացնել հարցի ծագումնաբանությունը: XIX դարի վերջին քառորդին
աստիճանաբար հասունացող այդ հարցը,
գրում է նա, որը պաշտոնապես հաստատված
էր արդեն, «300,000 զոհերուն արեան ծովը
զայն մկրտեց, քանդուած գեղերն ու քաղաքները, վանքերն ու եկեղեցիները-որոնք դեռ կը
մխան-սրբագործուեցաւ անի. 50,000 որբերն ու
այրիները, Սասուն ու Զեթուն, իրենց ազնիւ
ընդվզումներով փառաւորեցին այս Հարցը»12 և
այն գործնական փուլ է մտնում: Ֆրանսիայի
արտաքին գործերի նախարարը, գրում է Մ.
Տամատյանը, բոլոր եվրոպական երկրների
խորհրդարաններին
շրջաբերականներ
է
ուղարկել, որի մեջ նշված էր. «Հայկական
Հարցին գոհացուցիչ լուծում մը տալու պատեհ
ժամը հասած նկատելով, եւ անոնց լուրջ
ուշադրութիւնը հրաւիրելով Հայկական նահանգներու մէջ Բարենորոգումներուն գործադրութեան անհրաժեշտութեանը վրայ»13: Այդ
պաշտոնական լուրերը, որոնք փաստորեն
ճիշտ են, բնականաբար յուրաքանչյուր հայի
երակներում «սփոփարար սարսուռ մը պիտի
հոսեցնեն», նշում է հոդվածագիրը:
Մեր դավանանքը, գրում է Մ. Տամատյանը,
արտասահմանի հայության մեջ հայրենիքի
գաղափարը միշտ վառ պահելն է: Այդ պատճառով պիտի ջանանք օգտագործել յուրքանչյուր առիթ «Փիւնիկի» ընթերցողներին Հայկա-

Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս նաև «Անպատկառ իմաստակութեան գլուխ
գործոցը», «Փիւնիկ» թերթ, 19 սեպտեմբերի, 1901:
12 Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, 28 սեպտեմբերի, 1901:
13 Տե'ս նույն տեղում:
10
11

կան հարցին և բոլոր քաղաքական իրադարձություններին ծանոթացնելու համար: Արդեն
հինգ դարից ավելի է, որ հայերը տառապում
են թուրքական գարշելի տիրապետության
ներքո, շարունակում է հոդվածագիրը, և քրիստոնյա Ռուսաստանն էր, որ Պետրոս Մեծից
սկսած հետաքրքրվում էր հայերի ողբալի
վիճակով: Բայց նրա հաջորդները որդեգրեցին
«գարշելի եւ երկար ատեն տարուած լուծէն
ազատելու քրիստոնեայ ազգերը, տալու
անոնց քիչ առ քիչ ազատութիւնը շարունակ
ապակեդրոնացնելով զանոնք»14 քաղաքականությունը: Սակայն եվրոպական մյուս տերությունները, մանավանդ, Անգլիան ու Ֆրանսիան, Օսմանյան կայսրությունն անդամահատելուն հակադրեցին այն ամբողջական ու
անկախ պահելու քաղաքականությունը: Դա էլ
Փոքր Ասիայի քրիստոնյաների համար ճակատագրական եղավ և նրանց անլուր տառապանքների պատճառ դարձաց Չնայած սուլթանները, 1839 թ. Գյուլհանեի հրովարտակը,
ապա 1856 թ. Խաթթը Հյումայունը հրատարակեցին, որոնցով բոլոր օսմանահպատակներին
առանց ցեղի ու կրոնի խտրականության
օրենքի առջև հավասար ճանաչեցին, բայց այդ
բոլոր խոստումները մնացին թղթի վրա:
Հենց դա և հայերի անլուր տառապանքներն էին պատճառը, որ արդէն 1877-1878 թթ.
ռուս-թուրքական պատերազմից առաջ Ռուսաստանը, որ տեղյակ էր այդ ամենին,
ստանձնեց պաշտպանել նրանց շահերը,
շարունակում է հոդվածահգիրը, ապա ավելացնում, որ նրա ջանքերով էլ Սան-Ստեֆանոյի դաշնագրում տեղ գտավ 16-րդ հոդվածը,
որն ի նպաստ Հայաստանի եվրոպական միջամտության առաջին դրվագը եղավ. «Բ. Դուռը վրան կ'առնէ իրագործելու առանց այլ եւս
ուշացնելու, Հայերէն բնակուած նահանգներուն մէջ տեղական պէտքերուն պահանջած
բարելաւացումներն ու բարենորոգումները, եւ
հոն երաշխաւորելու անոնց ապահովութիւնը
Քուրտերուն ու Չէրքէզներուն դէմ»15:
Իսկ ժողովրդավար Անգլիան` 1878 հունիս
4-ին կնքված դաշնագրով թուրքերից ստանալով Կիպրոսը, փոխարենը խոստացավ պահպանել Օսմանյան կայսրության ամբողջությունը: Բէրլինի վեհաժողովի 61-րդ հոդվածով
14
15
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Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս նույն տեղում:

եվրոպական վեց մեծ տերությունները բարենորոգումների ծրագերաշխավոր դարձան և
այդ պահից սկսած, արձանագրում է Մ. Տամատյանը, Հայկական հարցը դադարեց լինել
ներքին խնդիր. «Յաջողութիւն մ'էր ասի մեզ
համար, մեծ ցավով գրում է հոդվածագիրը,
բայց անկից ծագեցաւ եւ մեր մեծ Աղէտքը»16:
Սուլթանը յուրովի էր ըմբռնել հիմնախընդիրը և «խորհեցաւ լուծել մեր հարցը, Հայերը
բնաջինջ ընելով»17: Հայության վիճակն այն
աստիճան վատթարացավ, որ պատրիարք
Ներսես Վարժապետյանն 1880 թ.ստիպված
օգնության կոչով դիմեց եվրոպական տերություններին: Սակայն վերջիններս խուլ մնացին և դրժեցին իրենց ստանձնած պարտավորությունները: «Ի՞նչ ընէինք, հարցնում է
հոդվածագիրը, Քուրտերէն ու Չէրքէզներէն
կողոպտուած, անարգուած, սպաննուած ու
Եւրոպայէն լքուած. դիմեցինք, գերագոյն, վսեմ
միջոցին.- Յեղափոխութեան»18: Մի շարք ցույցերից ու ֆիդայիների կողմից ռազմական գործողություններ իրականացնելուց հետո միայն
Եվրոպայի միջամտությամբ 1895 թ. մայիսի
11-ին, սուլթանին ներկայացվեց նոր բարենորոգումների ծրագիր: Աբդուլ Համիդը զանազան խոչընդոտներ հարուցելուց հետո, ի վերջո տեղի տվեց և 1895 թ. հոկտեմբերին ընդունեց դրանք` այս անգամ ևս իր ըմբռնած եղանակով և ձեռնարկեց դրանք ջարդեր կազմակերպելով:
1895 թ. Գում Գափուի ցույցը, 1896 թ. Զեյթունի ապըստամբությունն ու 1896 թ. օսմանյան բանկի գրավումը, որոնք բողոքի գործնական արտայայտություններ էին, հիմնականում մնացին անարձագանք: Միայն ցարի
հրամանով դեսպան Մ. Նելդովը 1896 թ. սուլթանին նոտա հղեց և պահանջեց «անյապաղ
եւ առանց թագուն դիտումի գործադրելու խոստացուած բարենորոգումները, եթէ ոչ, մեծագոյն վտանգներու պիտի ենթարկուեր»19:
Սակայն սուլթանը ոչ միայն մնաց անդրդվելի,
այլ բազմապատկեց Համիդիե գնդերի թվաքա-

Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս նույն տեղում:
18 Տե'ս նույն տեղում: Հեղափոխությունն այս դեպքում
պետք չի ընկալել դասական իմաստով, այլ ընդամենը
որպես ազգային-ազատագրական պայքարի:
19 Տե'ս նույն տեղում:

նակը պաշտոնյաների խստությունները` դրանով ծաղրելով ողջ Եվրոպային:
Իսկ մենք, ասելիքը եզրափակում է Մ.
Տամատյանը, «կը սիրենք յուսուալ թէ՝ այս
անգամ գոնէ մասնակի կարգադրութիւն մը
պիտի ըլլայ, արգիլելու համար շարունակութիւնը ջարդերուն»20, բարենորոգումներ կատարել և դյուրացնել գաղթականների վերադարձը հայրենիք:
Շարունակելով Եգիպտոսում և մասնավորապես Ալեքսանդրիա քաղաքում սահմանադրական նորմերի կիրառման վերաբերյալ
տեղի հայ ամիրաների ու նրանց շահերը
պաշտպանող
գաղափարախոսների
հետ
բանավեճը`Մ. Տամատյանը ևս մեկ ծավալուն
հոդված-պատասխան է հրապարակել հիշյալ
Տ. Մկրտչյանի դեմ: Նա կրկին քննարկելով
թաղային խորհրդի չարչրկված խնդիրը նշում
է. «Թաղ. Խորհուրդըն օրէնքով կազմուած
չէ»21: Հետևաբար այն ինքնակազմ է և նոր
ընտրությունների ժամանակ եթե ժողովուրդը
կրկին ամիրաներին չընտրելու անխոհեմությունն ունենա, այդ դեպքում 1899 թ. դեկտեմբերի դեպքերը նույնությամբ պիտի կկրկնվեն:
Իսկ եթե հանկարծ, հեգնանքով գրում է Մ.
Տամատյանը, «օրէնսգէտ պէյերը իրենք մերժեն Թաղ. Խորհրդի մէջ պաշտօն ընդունիլ,
Աղեքսանդրիա չպիտի կրնայ Թաղ. Խորհուրդ
մը ունենալ»22:
Աշխատավոր մարդկանց իղձերն ու ցանկությունները պաշտպանող Մ. Տամատյանը
համոզված շեշտում է, որ ընդհանուր առմամբ
սահմանադրությունը կեղծ ու պատիր հանգամանք է և եթե կայսրության որևէ մասում այն
թվացյալ գործում է, որին հոդվածագիրը խիստ
կասկածում է, ապա «ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻՈՅ ՄԷՋ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԱԾ
Է»23 (ընդգծումը հեղինակինն է):
Շարունակելով թեման Մ. Տամատյանը
քննադատում է «Նիլ» լրագրի «հրապարակ
նետուած նոր Յաւելուածն ալ (Արշալոյս, թիւ
220, Հոկտ. 12)», որով պիտի «ան շարունակէ
ստութեան խախուտ կռուանին վրայ մնալ»24:
Հավելվածըում մեր ընդդիմախոսը, գրում է մ.

16
17

Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, 12 հոկտեմբերի, 1901:
22 Տե'ս նույն տեղում:
23 Տե'ս նույն տեղում:
24 Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, 2 նոյեմբերի, 1901:
20
21
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Տամատյանը, «խոհեմութիւն համարած է
զաքարիական լռութիւնը պահպանել»: Սակայն այդ լռությունը պատճառ չի, որ «այն
չ'ներկայացնենք ընթերցողներու դատաստանին»25: Դրա ամենածավալուն հատվածը վերաբերում է Սահմանադրությունը գործադրելու խնդրին: Այն ամբողջովին միտված է խեղաթյուրելու աշխարհածանոթ մի իրողություն, շարունակում է պարզաբանել հոդվածագիրը, իսկ ժամանակավոր Թաղային խորհուրդը «ժողովրդէն ընտրուած օրինաւոր եւ հարազատ Թաղական Խորհուրդ մը կարծեցնելու
խաբեբայութիւնը դեռ կը շարունակուի»26:
Այնպես որ, հոդվածն ամփոփում է Մ. Տամատյանը, անկախ այն բանից, թե մեր ընդդիմախոսները ինչպես կներկայացնեն խնդիրը, թաղային խորհրդի ատենապետ Պողոս
Նուբարն ավելի խոհեմ գտնվեց և հայտարարեց. քանի որ ժողովը մի շարք անդամների
հրաժարականների պատճառով կորցրել է իր
մեծամասնությունը, իրեն հայտարարում է
ինքնալուծարված: Այսինքն` իր քննադատություններում Մ. Տամատյանը միանգամայն
իրավացի էր, լավ էր տիրապետում իրադրությանը և իր մարտական հոդվածներով
երբեմն հասնում էր արդարության:
Շարունակելով բանավեճն ընդդիմախոսների հետ Մ. Տամատյանը մեկ այլ՝ «Խօսք մ՚ալ
ճշմարտութիւնը խեղաթիւրողներուն» հոդվածում պարզապես զարմանում է, «թէ ի՞նչպէս
այս յայտնի իրողութեան հակառակը պնդողներ կրնան գտնուիլ՚27
՚ : Մարդը պետք է «մահու
չափ ուրանա ճշմարտութիւնը», որ այդ թաղային խորհուրդը ժողովրդի կողմից ընտրված
լինելու համար նախկինի շարունակությունը
համարի: Ճշմարտությունն էլ երբեմն այն աստիճան ակներև է դառնում, որ ամենաանպատկառ ուրացողներն անգամ ստիպված են
լինում լռել:
Անհանգիստ, ժողովրդի ու օրինականության մասին մտածող, սահմանադրության
գործարկման անհրաժեշտությունը գիտակցող
և դրա կիրառման համար պայքարող Մ. Տամատյանը՝ չվախենալով տեղի մեծահարուստների սպառնալիքներից, պարբերաբար հանդես էր գալիս հրապարակումներով և ժողո-

վրդին ներկայացնում իրերի իսկական դրությունը: Նա բացատրում էր, որ «խնդիրը պարզապէս Թաղական Խորհուրդ մ'ընտրելու գործը չէ»28, այլ մի խորքային իրողություն, երբ
յուրաքանչյուրի բռնած դիրքից կախում են
ունենում ազգային կենսական շահերը:
«Փիւնիկի» ընթերցողները և ալեքսանդրիացիների մեծ մասը գիտի, պարզաբանում
էր հոդվածագիրը, որ իրենց պայքարի նպատակը եղել է օրենքով երաշխավորված «ձեռք
բերել կամայականութեանց բարձումը, բռնաբարուած օրէնքին գործադրութիւնը»: Սակայն
այս օրինավոր նպատակը, որ ամեն ինքնաճանաչ հայի բաղձանքն էր, բախվում էր բուռն
ընդդիմության: Իշխանության մաս կազմողներն իրենց դիրքերն ամուր պահելու համար,
պարզաբանում էր հոդվածագիրը, դիմում էին
ամեն տեսակ ստոր միջոցների, արհամարհում ժողովրդին, մինչև անգամ սպառնում:
Ստախոսություն, կեղծիք, իմաստակություն և
ամեն տեսակ այլ նենգ միջոցներ գործադրում
միամիտ ժողովրդին խաբելու և իրերի դրությունն անփոփոխ պահելու համար: Սակայն
սահմանադրության պաշտպանները կարողանում էին մնալ իրենց առաքելության բարձրության վրա, նշում է Մ. Տամատյանը, նշանակում հակառակորդների կեղծիքներն ու
ապօրինությունները, լռեցնում կորսված դատի անճարակ պաշտպաններին: Սակայն
նրանք ամբողջովին զինաթափ չեղան, այլ
սկսեցին գաղտնի շարունակել իրենց սև
գործը` բացառությամբ Պողոս Նուբարի, ով
արժանացավ ժողովրդի վստահությանը, քանի
որ «չ'վարանեցաւ ճշմարտութիւնը յայտարարել»29: Այնպես որ, իր ընթերցողներին բացատրում էր Մ. Տամատյանը, ժողովրդի
խնդիրն է բոլոր նրանք, ովքեր արհամարհում
էին օրենքը, սահմանադրությունն ու ժողովրդի կամքը և հայտարարում, որ սահմանադրությունն այս երկրի համար չի, եթե վերընտրվեն, ոչ մի երաշխիք չկա, որ չեն նույնը
չեն կրկնի ամեն անգամ. «ի՞նչպէս կրնանք
մեր շահերը յանձնել օրէնքը հեգնող, իրենց
կամայականութիւնները մեր վրայ իբր օրէնք
դնող անձերու ձեռքը»30, հարց է հնչեցնում
հրապարակախոսը:

25

Տե'ս նույն տեղում:
Տե'ս նույն տեղում:
27 Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, 16 նոյեմբերի, 1901:

28

26

29

Տե'ս «Փիւնիկ» թերթ, 12 մարտի, 1902:
Տե'ս նույն տեղում:
30 Տե'ս նույն տեղում:
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Պարզաբանելով հիմնախնդիրը, գրում է Մ.
Տամատյանը, «ժողովուրդը կը հրաւիրեմ որ
աչքը բանայ ու չի խաբուի. գիտնայ իր ձայնին
ու իր քուէին կարեւորութիւնը»31: Կոչ-հորդոր,
որ արդիական է նաև բոլոր ժամանակներում:
Ամեն մարդ պետք է խորհի, հարցնի, փնտրի,
որոշակի եզրակացության հանգի և դրանից
հետո միայն իր ձայնը տա այս կամ այն թեկնածուի օգտին: Սրանով միայն յուրաքանչյուր
ազնիվ ու իրեն հարգող քաղաքացին կատարած կլինի իր քաղաքացիական պարտականությունը և կհաստատի, որ արժանի է ունենալու սահմանադրական մարմին և ազատ
լինելու բռնաբարիչների կամայականություններից:
«Փյունիկի» էջերում Մ. Տամատյանի հեղինակած մի քանի հոդվածներ էլ կան, որոնք
ավելի շատ տեղական, կենցաղային բնույթ
ունեն և հրապարակախոսության տեսանկյունից մեծ արժեք չեն ներկայացնում: Այդ պատճառով էլ դրանց չենք անդրադարձել:
Այսպիսով`
1. Մ. Տամատյանը կրթալուսավորական,
ֆիդայական, գաղափարաքարոզչական և
կուսակցական գործիչ լինելուն զուգընթաց
«Փյունիկ» թերթում հեղինակել է նաև մի շարք
հրապարակախոսական հոդվածներ:
2. Դրանք թեև երբեմն պարզ են, աչքի են
ընկնում հարցերին ոչ խորքային մոտեցումներով, քաղաքագիտության ու հրապարակախոսության տեսանկյունից կաղում են, սակայն
անկեղծ են, համարձակ և յուրակերպ մարտահրավեր են տիրողների դեմ և նպաստում են
հայության շրջանում պայքարի ոգի ներարկելու կարևոր գործին:
3. Այդ հոդվածներում հայության թշնամիների դեմ անթաքույց կոչ-հորդոր կա, սեր
տարաբախտ հայրենիքի նկատմամբ և որոշակի լավատեսություն ապագայի նկատմամբ:
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1. Տեփոեան Պ., Միհրան Տամատեան (1863-1945),
Պէյրութ, 1964:

2. «Փիւնիկ» թերթ, 1901-1902 թթ.
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