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Հանդեսում տպագրված նյութերի վերատպման կամ թարգմանության համար անհրաժեշտ է խմբագրության թույլտվությունը:
Հրապարակված նյութերը կարող են չարտացոլել խմբագրության տեսակետը: Հրապարակումները վճարովի են։
Բոլոր հրապարակված հոդվածները տեղադրվում են eLIBRARY գիտական էլեկտրոնային գրադարանում յուրահատուկ eLIBRARY
Document Number (EDN) ծածկագրերեի հատկացումով և ինդեքսավորվում ԳՄՌԻ-ում` համաձայն "Գիտական էլեկտրոնային գրադարան"
ՓԲԸ-ի 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի # 660-12/2016 համաձայնագրի, որը թույլ կտա հետևել ձեր գիտական աշխատությունների
մեջբերումների ինդեքսին և էականապես ընդլայնել պոտենցիալ ընթերցողների շրջանակը:
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РЕДАКЦИОННАЯ___________________________________________________

Հայն ու Հայաստանը կհառնեն փյունիկի նման

Սարգսյան Սուրեն Թ.
պ.գ.դ., պրոֆեսոր, առաջատար գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, ՀՀ)
sargsyansuren@yandex.ru

EDN: ITLDGA
1988-ից սկսած Հայաստանում գրեթե միշտ քաղաքական լարված իրավիճակ է եղել: Կրքերը,
որպես կանոն, շիկանում էին տարվա բոլոր եղանակներին, բացի ամառվանից, քանի որ սաստիկ շոգ
էր լինում, արձակուրդներ էին և շատերն էլ մեկնում էին հանգստի վայրեր: Սակայն այս տարի
հանրապետության կյանքը աննախադեպ շիկացած էր հենց ամռանը ու հենց ամենաշոգ օգոստոսին:
Ինչո՞ւ...
1. Նախ՝ սկսենք նրանից, որ ամբողջ օգոստոսի ընթացքում «Հայհիդրոմետ» ծառայությունն
ահաբեկում ու գերլարված իրավիճակի մեջ էր պահում ողջ բնակչությանը: Գրեթե ամեն օր
հեռուստատեսությամբ և այլ հնարավոր բոլոր միջոցներով Երևանում բոլոր հաջորդ օրերի համար
կանխատեսվում էր 40 և նույնիսկ 42 աստիճան ջերմություն: Սակայն ոչ մի օր իրականում 38
աստիճանից ավելի չեղավ (դա էլ ընդամենը երկու-երեք օր նկատվեց), իսկ թե ինչի համար էր դա
արվում, այնքան էլ դժվար չի հասկանալ: Ուղղակի ժողովրդին այդ ջերմային ահաբեկումով փորձում
էին կաշկանդել ու հեռու պահել քաղաքական ակցիաներից՝ չըմբռնելով, որ մարդկանց հոգիներում ու
սրտերում ջերմությունը շատ ավելի բարձր է, որ դեռ 44-օրյայի վերքերը սաստիկ ցավում են, որ
գերիները ժամ առաջ վերադարձի են սպասում, իսկ Եռաբլուրի դրոշները՝ ալեկոծ վրեժ մռնչում: Այդ
ծանր ու դժվարին օրերին, երբ հայրենիքն էր մաս-մաս զիջվում, երբ քաղաքամայր Երևանի սրտում
բոլորովին անմեղ մարդիկ էին զոհվում, երբ պարբերաբար մետրոյում և այլ կարևոր կառույցներում
ռումբի առկայության մասին տագնապներ էին հնչում, երբ մարդիկ վախեցած են ու անասելի
շփոթված էին, երբ նույնիսկ Աստծո տունն էր վտանգված (ռումբի առկայության մասին
հաղորդագրություններում Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին էլ էր հիշատակվում), երբ վերջապես
երկրում երկօրյա սուգ էր հայտարարվել, շատերը դարձյալ զբաղված էին ներքին թշնամանք
քարոզելով, օդում մի հարց էր կախված՝ լավ, այսպես մինչև ե՞րբ, մինչև ո՞ւր...
2. Օգոստոսյան երևանյան շոգը կարծես քիչ էր, Սուրմալու տոնավաճառի պայթյունների ու
հրդեհի ջերմափոշախառը թունավոր ամպերն ու մարդկային ողբերգության ցավագին դրսևորումներ
գումարվեցին: Ասում են, թե ժողովուրդների իմաստությունը գալիս է տարիքի հետ միասին, բայց
հայերի մոտ տարիքը եկել է մենակ: Սա լիուլի վերաբերում էր նաև Սուրմալուի ողբերգության
ընթացքում ստեղծված ծանրագույն վիճակին: Երբ մարդկային ողբերգության կողքին հաճախ
հայտարարվում էր Երևանի կարևորագույն կառույցներում ռումբեր լինելու և դրանց մասին
իրարամերժ կարծիքներ հնչելու, երբ արտաքին թշնամուց ավելի մարդկանց վախեցնում էին հայ
քաղաքական ուժերի տարբեր, հակընդդեմ կեցվածք ունեցող ներկայացուցիչները, երբ անորոշության
տագնապը համատարած էր դարձել և այլն։ Իսկ ներկա պահին, երբ հայ ազգը այժմ կանգնած է
գոյության պայքարի առջև ու բազմադարյան պատմություն ունեցող ժողովրդին հայրենիքի
փրկության համար ոչ մի բան պետք է չխանգարի, այդ ամենն իսկապես ահավոր էր: Եղավ մի պահ,
երբ շատ արհավիրքներ, պшտերազմներ, ցավ ու դժվարություն տեսած, բայց երբեք չկոտրված մեր
ոգին, սկսել էր դողալ ու երերալ:
Տարբեր կարծիքներ հնչեցին այդ չարաբաստիկ պայթյունի մասին: Իսկ մեր լավագույն
մտավորականներից Արծրուն Ավետիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում պարզապես հայտարարեց. «Ես ոչ
թե կարծում եմ, այլ միանգամայն համոզված եմ, որ «Սուրմալու» առևտրային կենտրոնը պայթեցվել է
վարչակարգի ուղղակի ցուցումով։ Դրանք անելու են ամեն ինչ Հայաստանում բոշայա-թուրքական
միացյալ համակարգ ստեղծելու գործում, որովհետև դա միակ ճանապարհն է Ռուսաստանին
Հայաստանից դուրս մղելու համար։ Սա քաղաքական ծրագիր է, որը նրանց կողմից մինչ օրս
իրագործվում է անշեղորեն կերպով։ Դրա անհերքելի ապացույցներն են Արցախի պատերազմը
հրահրելը, մեր բանակը կազմակերպված կերպով պարտության տանելը, հայ երիտասարդ սերնդի
կոտորածը, ազատագրված տարածքների հանձնումը թրիքներին, մեր տարածքով ազիկ-թուրքերին
ազատորեն ճանապարհ տրամադրելը և վերջապես Հայաստանում բոշայա-թրքական միացյալ
կառավարման համակարգ ստեղծելը, ինչն էլ կլինի վերջը ոչ միայն ռուսների ներկայությանը մեր
երկրում, այլև հայոց պետականության վերջնական կործանումը»։ Գուցե չափազանցված է, բայց
ներկա պահին ընթացող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրականությունից այնքան էլ
հեռու չէ: Ինչպես ասում են՝ լրացուցիչ մեկնաբանություններն այս դեպքում իսկապես ավելորդ են:
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Ավելի շատ հակված ենք այն կարծիքին, որ Սուրմալուն որպես ահաբեկման ևս մեկ քայլ-միջոց
բնակավայրերի հանձնման համեմատաբար սահուն ընթացք ապահովելու հնար էր:
3. Հենց օգոստոսին նախկինում Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ
զիջելու մասին շշուկներն սկսեցին իրականություն դառնալ: Ամսվա օրերի հաջորդականությանը
զուգընթաց ավելի ու ավելի ուրվագծվեցին այն բնակավայրերի անունները, որոնք ինչ որ
անհասկանալի ու մութ պայմանավորվածությունների արդյունքում պետք է «նվիրաբերվեին մեր
վաղեմի բարեկամ» ազերիներին: Այդ շշուկազարգացումները, ցավոք, ի վերջո իրականացան:
Օգոստոսի 25-ին մեր իշխանությունների խիստ հսկողության ներքո (որ հանկարծ չլինի թե մերոնք
իրենց ձեռքերով կառուցած ու կահավորած տներին որևէ վնաս պատճառեն) մեր սրբազան
Հայրենիքի պաշտպանական վահանի կարևոր մասեր հանդիսացող Բերձորը, Աղավնոն և Սուսը
ուղղակի հանձնվեցին հակառակորդին: Այսինքն, այդ բնակավայրերը թշնամուն նվիրելով՝ ևս մեկ
քայլով նրան մոտեցրինք մեր բոլորի տներին: Իսկ ամենացավալին այն է, որ իրականում կտրվեց
Հայաստանից Արցախ տանող միակ ճանապարհը և այն, որ երբևէ, ողջ պատմության ընթացքում,
հայերը թեկուզ պետականություն չունենալով իրենց սեփական Հայրենիքում այսքան քիչ
տարածք չեն զբաղեցրել։ Բայց այս ամենից զատ, ամեծանր բաներից մեկը ամոթն է՝ անսահման,
անտանելի ու հոգեմաշ ամոթը: Ամոթն այն բանի համար, որ ինչ-որ բարբարոսներ և նրանց
կամակատար խմբակ անում են այնպես, որ մեր սերունդները թքեն մեր գերեզմանների վրա, քանի որ
անարժան ենք եղել այս դրախտային լեռնաշխարհի տերը լինելու բարձրագույն կոչմանը և այն մաս
առ մաս զիջել ենք բարբարոսական հորդաներին։ Աստված իմ, սա չի՞ այն իրավիճակը, երբ
սովորաբար ասում են՝ մեռոնին թույն խառնեցին...
Շատերն են հիմա գրում, հայհոյում, պախարակում ներկա վարչակարգին: Համամիտ եմ, բայց
նաև մտածում եմ, որ անկախությունից էս կողմ, բոլորս էլ մեր մեղքի բաժինն ունենք։ Տասնամյակներ
շարունակ ոչ ոք ուշադիր չէր ժողովրդի անասնացման, դեբիլացման և հիպնոզացման
գործընթացներին։ Ոչինչ չարվեց, որ կանխվեր կրթական համակարգի քայքայումը, սերիալներով,
շոուներով և անասուն տեխնոլոգիաներով` ազգի դեգրադացումը, որովհետև նախկին բոլոր
իշխանավորներն էլ էին հետամնաց, սովետական դոգմաների դարաշրջանի պարտադրած
աշխարհայացք ունեին։ Այսօր պետք է յուրաքանչյուրն իր չափով իր մեղքը գիտակցի և ընդունի,
մեղանչի, որ հնարավոր դառնա նորովի առաջ ընթանալ։ Պետք չէ աջ ու ձախ մեղադրանքներ
հնչեցնել, այլ երկրների դավաճան անվանել, քանի որ եթե քո երեխաները տգետ են, թերուս և բռի,
մեղավորը նախ և առաջ ինքդ ես։
Ավելի ճիշտ կլինի ուրիշներին մեղադրելու փոխարեն պատմությունը սերտել, վերլուծել,
հետևություններ անել և հասկանալի կդառնա, որ մեղավորը նախ մենք ենք: Դժվար չիհասկանալ
նաև, որ Ռուսաստանի կրավորական պահվածքը պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական
իրավիճակով: Նա չի ցանկանում նոր ճակատ բացել, ռազմական ճակատ, համենայն դեպս, ռազմաքաղաքական ճակատ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում: Քանի որ
Ուկրաինական թնջուկը չլուծած՝ այդ կոնֆլիկտը նրան բացարձակապես պետք չէ: Իսկ մենք, պետք չէ
ինքնախաբեությամբ զբաղվենք, այլ հարկավոր է ուղիղ նայենք իրականությանը՝ Ռուսաստանը չի
ճանաչել և չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում: Ռուսական քարտեզներում
Լեռնային Ղարաբաղն առաջվա պես պատկերված է որպես Ադրբեջանի մաս: Ռուսաստանը ձգտում է
(կհաջողվի թե ոչ, այլ հարց է) պահպանել իր դիրքերը Հայաստանում՝ չխզելով նաև իր սերտ կապերը
Ադրբեջանի հետ: Այսինքն՝ Ռուսաստանը ցանկանում է ինչ-որ չափով խաղալ այն խաղը, որը խաղում
էին ամերիկացիները Մերձավոր Արևելքում, երբ դաշնակցային հարաբերություններ ունեին և՛
Իսրայելի, և՛ Եգիպտոսի հետ: Մեզ մնում է հետևություններ անել և մեր խաղը խաղալ հենց այդ
խորապատկերի տիրույթում:
Հարկավոր է ըմբռնել, որ Ադրբեջանը շարունակելու է իր ագրեսիվ գործողություններն Արցախի
ու արցախահայության նկատմամբ։ Նրա ձեռագիրը չի փոխվել ու չի էլ փոխվելու։ Ամենակարևորն
այս դեպքում Ադրբեջանի շանտաժին տեղի չտալն է, քանի որ թույլի և պարտվողի դիրքերից հանդես
գալը շատ վտանգավոր է: Շատ, քանի որ եթե մի պահանջ բավարարեցիր, նոր պահանջներ է առաջ
քաշելու։ Իսկ մեր իշխանությունները թույլ, պարտվողական դիրք են բռնել, որը քաղաքական,
դիվանագիտական և պատմական սխալ է, պետք է կարողանալ ուղղակի արժանապատիվ բանակցել։
Իսկապես էլ, Ադրբեջանը ոչ մի դեպքում կանգ չի առնելու։ Եթե զիջեցիր մի բան, ընդառաջեցիր նրա
որևէ պահանջին, նոր պահանջներ է դնելու (նրանց ախորժակն իսկապես ուտելուց է բացվում)։
Ասում են՝ փակելո՞ւ ենք միջանցքը, փակում են թող փակեն և ամբողջ աշխարհն էլ կտեսնի, թե ոնց է
120 հազար բնիկ հային իր բնօրրանում բայրաքթարներով ոչնչացում։ Իսկ այդ ժամանակ ռուս
խաղաղապահը կկատարի իր պարտավորությունները, թե՝ ոչ, հետո պարզ կդառնա։ Հասկանալի է
նաև, որ միայն պաշտպանության բանակի ուժերը բավարար չեն պատերազմից հետո երկարած
շփման գծի ամբողջ երկայնքով պաշտպանությունն ապահովելու համար, բայց դա չի նշանակում, որ
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պետք է հանձնվել, զիջողականություն դրսևորել. ամենևին։ Համենայնդեպս, ոչ մի դեպքում չի կարելի
Ադրբեջանի շանտաժին տեղի տալ։
Հետո էլ, կարծում եմ, ստեղծված իրավիճակը կանխատեսելի էր։ Նախկինում որոշ
փորձագետներ և քաղաքական գործիչներ գրում էին, որ պետք է ամեն ինչ անել և կատարելագործել
պաշտպանության բանակը, որ պատրաստ լինենք հակահարվածի, բայց գրեթե ոչինչ չարվեց: Այնինչ,
այսօր էլ այս ամենն աչքի առաջ ունենալով՝ հարկավոր է օր առաջ հզորացնել բանակը և ոչ թե ինչ որ
հրաշքի սպասել։ Առավել ևս, որ բացակայում է նաև այն երաշխիքը, որ մեկ-երկու տարի հետո
խաղաղապահը, որ 2020-ի նոյեմբերի 10-ից որոշակի դրական դերակատարում է ունեցել և
ապակայունացնող երևույթներ իրեն թույլ չի տվել (Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի նման), չի
գնալու։
Բոլոր
դեպքերում
այսօր
խաղաղապահ
առաքելության
գործունեության
արդյունավետության բարձրացման խնդիր նույնպես կա. պատերազմից հետո Էսկալացիայի մի քանի
դեպքեր արդեն արձանագրվել են: Բնականաբար հայկական կողմը և՛ եռակողմ ֆորմատով, և՛
Ռուսաստանի առաջ պետք է բարձրացնի խաղաղապահ առաքելության գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու խնդիրը: Դա անընդհատ շարունակվող գործընթաց է,
խաղաղապահ առաքելությունը բացարձակ հաջողված լինել չի կարող: Աշխարհի ոչ մի երկրում որևէ
խաղաղապահ առաքելություն չկա, որն իդեալական է և 100%-ով հաջողված, նույն Կոսովոյում,
որտեղ ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունն է, այս տարիների ընթացքում միջադեպեր են եղել,
էսկալացիա է եղել: Մեզ մոտ նույնպես ցավոք սրտի դա անխուսափելի է, որովհետև խաղաղապահ
առաքելությունը առկա խնդիրների լուծման համար միակ դարմանը չի կարող լինել: Այսինքն, բոլոր
դեպքերում պարզ ճշմարտություն է, որ եթե դու քո պաշտպանությամբ չես զբաղվում, ուրիշը չի
զբաղվելու։ Մեզ համար օրինակ կարող է ծառայել այն, որ Հայաստանի չափ Թայվանը 1,5
միլիարդանոց չինաստանից չի վախենում, ու իր շահն է առաջ տանում։ Իսկ մեզ ամեն օր վախեցնում
են 80 միլիոնանոց թուրքիայով, Թուրքիայով, որը համեմատած Չինաստանի ոչինչ է, Թուրքիայով,
որը սահմանային բելոր երկների հետ թշնամական հարաբերություններ ունի։ Խնդիրը բոլորովին էլ
այն չէ, որ թայվանցի զինվորը հայ զինվորից ավելի արի է: Խնդիրն այն է, որ թայվանի
ղեկավարություն քնած չի, սթափ է գնահատում իրավիճակը և իր երկիրը չի թալանում, այլ բանակ ու
տնտեսություն է հզորացնում։
Իհարկե, կասկածից դուրս է, որ պատերազմի և խաղաղության երկընտրանքում Հայաստանը
պետք է ընտրի արժանապատիվ խաղաղությունը. նոր պատերազմը մեզ ավելի մեծ աղետներ կբերի:
Սակայն հարկավոր է նկատի ունենալ նաև, որ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի ներուժը
միավորելու դեպքում հաջորդ պատերազմում մենք ենք հաղթելու։ Այսինքն, որքան էլ օգոստոսյան
շոգը, վարչակարգի կողմից սիրահոժար կերպով բնակավայրերի հանձնումը, Սուրմալու
տոնավաճառի մահաբեր պայթյունն ու անմեղ զոհերի ցավը, տնտեսության ֆանտաստիկ աճի մասին
թվերի հետնախորքի վրա, թոշակ-նպաստների 2000 դրամով բարձրացման հրապարակային
հեգնանքը չեն կարողանա հայի ոգու կորովը խաթարել և հեռու չի այն օրը, երբ հայն ու Հայաստանը
փյունիկի նման կհառնեն ու աշխարհին կապացուցեն, որ թուրքավարի գործելակերպը վտանգ է ոչ
միայն հայերի, այլ հենց ողջ աշխարհի մարդկության համար:
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Аннотация. В статье анализируются перспективы, вызовы и возможности урегулирования карабахской
проблемы в обзоре бурных военно-политических процессов, происходящих вокруг Арцаха в последнее время.
В частности, в статье о продвижении «азербайджанских принципов» выдвигается точка зрения, что только
Минская группа ОБСЕ получила законный мандат заниматься урегулированием карабахского конфликта от
имени международного сообщества. Поэтому, несмотря на то, что из-за противоречий между Западом и
Россией он вынужден ничего не делать, все же, выступая от имени международного сообщества в процессе
карабахского урегулирования, следует в первую очередь рассматривать документы, решения и заявлений,
принятых этой самой структурой как легитимным органом. Это три принципа хельсинкского Заключительного
акта и шесть элементов урегулирования конфликта.
В то же время анализ военно-политических и дипломатических шагов официального Баку показывает, что
реальной целью идеи «азербайджанского мира» является окончательное закрепление завоеваний, достигнутых
в результате войны, в соответствии с собственными устремлениями. В данном случае для Азербайджана важно,
чтобы он имел статус международно-правового договора, заключенного между двумя суверенными
государствами, с вытекающими из него необратимыми последствиями. Дело в том, что если в 1920-х гг. Арцах
вошел в состав Азербайджанского государства благодаря давлению Кавказского бюро Коммунистической
партии, и это обстоятельство позже дало арцахским армянам как правовые, так и моральные основания для
борьбы за реализацию своих прав, после чего было подписано соглашение между два государства-члена ООН
исключает такое право и возможность.
Поэтому, если руководство Армении, поддавшись давлению азербайджанской стороны, подпишет так
называемое мирное соглашение в рамках выдвинутых последней предусловий или откажется от Арцаха, то
арцахским армянам больше нечего будет делать чем всеми возможными способами стремиться к установлению
таких отношений с Российской Федерацией, которые обеспечат безопасность Арцаха и возможность жить на
своей родине. Альтернативой является депатриация арцахских армян. Кавказское бюро ЦК Коммунистической
(трудовой) партии России.
Ключевые слова: Карабахский конфликт, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ, три принципа,
шесть элементов, пять предварительных условий, бакинская мирная повестка, Азербайджан, Армения, Арцах
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Abstract. The article analyzes the perspectives, challenges and opportunities of the settlement of the Karabakh
problemin the overview of the rapid military and political processes taking place around Artsakh recently.
In particular, the article on the promotion of "Azerbaijani principles" puts forward the point of view that only the OSCE
Minsk Group has received a legal mandate to deal with the settlement of the Karabakh conflict on behalf of the
international community. Therefore, regardless of the fact that due to the contradictions between the West and Russia, it
is forced to do nothing, yet speaking on behalf of the international community in the Karabakh conflict settlement
process, one should first of all consider the documents, decisions and statements adopted by this very structure as a
legitimate body. They are the three principles of the Helsinki Final Act and the six elements of conflict settlement.
At the same time, the analysis of military-political and diplomatic steps carried out by official Baku shows that the real
goal of the idea of "Azerbaijani peace" is the final fixation of the gains made as a result of the war in accordance with
one's own aspirations. In this case, it is important for Azerbaijan that it has the status of an international legal agreement
concluded between two sovereign states, with irreversible consequences arising from it. The point is that if in the 1920s
Artsakh became part of the Azerbaijani state due to the pressure of the Caucasian Bureau of the Communist Party, and
this circumstance later gave the Artsakh Armenians both legal and moral grounds to fight for the realization of their
own rights, then the agreement signed between the two UN member states excludes such a right and opportunity.
Therefore, if the leadership of Armenia, succumbing to the pressure of the Azerbaijani side, signs the so-called peace
agreement within the framework of the last preconditions put forward or renounces Artsakh, then the Armenians of
Artsakh will have nothing more to do than to strive by all possible means to establish such relations with the Russian
Federation that will ensure the security of Artsakh and the opportunity to live on my homeland. Alternative is the
depatriation of Artsakh Armenians.
Keywords: Karabakh conflict, international community, OSCE Minsk Group, three principles, six elements, five
preconditions, Baku peace agenda, Azerbaijan, Armenia, Artsakh

շեշտելով որ «այսօր միջազգային հանրությունը1
մեզ կրկին ասում է. մի փոքր իջեցրեք Լեռնային
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը
և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք
Հայաստանի և Արցախի շուրջ: Հակառակ դեպքում, ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում
ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ թե այն պատճառով, որ
մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով,
որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել» [7]:
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը և Ղարաբաղյան
հակամարտության
կարգավորման
սկզբունքներն ու տարրերը: Արցախի հարցում
իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշումը
բուռն և հակասական արձագանք գտավ ինչպես

Վերջին շրջանում Արցախի շուրջ տեղի
ունեցող
սրընթաց
ռազմաքաղաքական
գործընթացներն ու իրարամերժ հայտարարությունները, վերստին հրատապ են դարձնում
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման
հեռանկարների,
մարտահրավերների
ու
հնարավորությունների վերլուծությունը: Ինչպես
հայտնի է, ադրբեջանական կողմն օգտագործելով
2020
թվականի
աշնանային
պատերազմում ունեցած հաջողությունները,
առիթը բաց չի թողնում ճնշում գործադրելով և
հնարավորինս
կարճ
ժամանակամիջոցում
Հայաստանի Հանրապետության հետ այսպես
կոչված
խաղաղության
պայմանագիր
ստորագրելու համար: Արդեն 2020 թվականի
նոյեմբերի 9/10-ին հաջորդած ամիսներին այդ
երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը
սկսեց պարբերաբար հնչեցնել Ղարաբաղյան
հակամարտության
ավարտված
լինելու,
հետևաբար նաև նոր իրողությունների արձանագրմամբ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև
խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու
գաղափարը: Հստակեցնելով սեփական ձգտումները, 2022 թվականի մարտին՝ պաշտոնական
Բաքուն Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցեց հինգ սկզբունքներից բաղկացած
փաստաթուղթ [11], որն ադրբեջանական սպառնալիքների պայմաններում ձեռք բերեց ոչ
այնքան սկզբունքների, որքան նախապայմանների կարգավիճակ [20]: Որոշակի ընդդիմանալուց հետո, Հայաստանի իշխանությունները
ստիպված ընդունեցին նշված պահանջները, իսկ
արդեն ապրիլի 13-ին Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում, ՀՀ վարչապետը պաշտոնապես
ներկայացրեց Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման իշխող թիմի տեսլականը,

1

Համաշխարհային հանրություն (միջազգային հանրություն) քաղաքական տերմին, որը հաճախ օգտագործվում է
քաղաքագիտական աշխատություններում, պետական
այրերի ելույթներում և լրատվամիջոցներում՝ աշխարհի պետությունների համակարգային փոխկապակցվածությունը
մատնանշելու համար: Կախված համատեքստից, այն կարող է ցույց տալ երկրների տարբեր խմբեր՝ միավորված ըստ
տնտեսական, քաղաքական և գաղափարական բնութագրերի։ Երբեմն դա նշանակում է գործող միջազգային
կազմակերպություններ, առաջին հերթին՝ ՄԱԿ-ը, որպես
կազմակերպություն, որը միավորում է երկրագնդի գրեթե
բոլոր երկրները։ Հաճախ օգտագործվում է որպես հռետորական հնարք, հակադրելու մեկ պետության քաղաքականությունը մի խումբ այլ պետությունների նկատմամբ,
որոնք այս համատեքստում կոչվում են «համաշխարհային
հանրություն» [34]: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ Ոմանց
համար միջազգային հանրությունը պարզապես գոյություն
չունի։ Մյուսների համար տերմինը, որոշ չափով ավելի
պրագմատիկ, վերաբերում է բոլոր երկրներին, երբ նրանք
որոշում են համատեղ գործել: Կա մեկ այլ, ավելի ճշգրիտ
սահմանում, որն ընդգրկում է միջազգային ազդեցություն
ունեցող բոլոր երկրները. սա ցանկացած երկրի ձայնն է, որի
ինքնությունն ու ինքնիշխանությունը ճանաչված է, և որը
որոշում է մասնակցել գլոբալ քննարկումներին և
որոշումների կայացմանը [35]:
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ընդիմադիր, այնպես էլ հասարակական լայն
շրջանակներում: «Ադրբեջանական սկզբունքների» առաջմղման համատեստում պաշտոնական Երևանի ցուցաբերած դիրքորոշմանն
անդրադառնալով, անհրաժեշտ ենք համարում
նշել, որ իրավական տեսանկյունից միջազգային
հանրության անունից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու օրինական
մանդատ ստացել է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբը: Դեռևս 1992 թվականին Հելսինկիում
կայացած նիստում, Եվրոպայի Անվտանգության
և Համագործակցության Խորհուրդը խնդրեց
գործող նախագահին որքան հնարավոր է շուտ
հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ խորհրդաժողով` Հայաստանի
և Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Այս միջոցառումը պետք է անցկացվեր Մինսկում և դառնար
խաղաղ կարգավորման բանակցությունների
հարթակ [30]։ Արդեն 1994 թվականին ԵԱՀԽ
Բուդապեշտի
գագաթնաժողովում
Մինսկի
խումբը լիարժեքորեն գործելու հնարավորություն ստացավ: Գագաթնաժողովի որոշմանը
համաձայն [31] ՝ «1995 թվականի մարտի 23-ին
Գործող նախագահը հանձնարարել է Մինսկի խմբի
համանախագահներին համապատասխան հիմքեր
ապահովել հակամարտությունը կարգավորելու
համար», հատուկ ընդգծելով, որ «Մինսկի
գործընթացը կարելի է հաջողությամբ ավարտված
համարել, եթե այդ նպատակներն ամբողջությամբ
իրականացվեն» [32]։ Այսինքն՝ Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման գործընթացում
խոսելով
միջազգային
հանրության
անունից, պետք է նկատի ունենալ հենց այս
կառույցի՝ որպես լեգիտիմ մարմնի կողմից
ընդունած փաստաթղթերը, որոշումներն ու
հայտարարությունները: Այլապես յուրաքանչյուր
պետություն, կազմակերպություն կամ քաղաքական գործիչ ըստ նպատակահարմարության
կարող է հնչեցնել ամենատարբեր բնույթի
հայտարարություններ ու վերին աստիճանի
ճշմարտություններ, որոնք առնչություն չունեն
հիմնախնդրի բուն էության հետ: Այլ կերպ
ասած, եթե նույնիսկ որևէ երկիր, միջազգային
կազմակերպություն կամ հարթակ այս կամ այն
դրդապատճառով իրապես ցանկանում է իր
ներդրումն ունենալ հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ապա պետք է հիմք
ընդունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից ընդունած
սկզբունքներն ու տարերը, որոնց մշակման
համար տարիներ են պահանջվել և որոնք
ժամանակին ընդունվել են ինչպես միջազգային
հանրության, այնպես էլ հակամարտող երկրների
կողմից2։

Անցած տասնամյակների ընթացքում ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի կողմից՝ ի դեմս միջազգային
հանրության
անունից
մանդատ
ունեցող
կառույցի, Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման մի քանի առաջարկություններ են
ներկայացվել: Դրանցից մեկը և ըստ էության
ամենավերջինը, որը որպես ապագա բանակցությունների հիմք ընդունվել է հակամարտող
երկրների կողմից, հայտնի են Մադրիդյան
սկզբունքներ անվամբ: Հանդիսանալով ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի եռանախագահողների՝ հակամարտող բոլոր կողմերի հետ երկարատև
բանակցությունների ու հավասարակշռված
գործունեության արգասիք, փաստաթղթում տեղ
են գտել կարևորագույն այն սկզբունքներն ու
տարրերը, որոնք ըստ միջազգային հանրությունը ներկայացնող կառույցի, անհրաժեշտ են
էթնոքաղաքական այդ հակամարտությունը
կարգավորելու համար:
Այսպես, 2009 թ. հուլիսի 10-ին, Իտալիայի
Լ'Աքվիլա քաղաքում ընթացող Մեծ ութնյակի
գագաթնաժողովի
շրջանակներում
ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների
առաջնորդները՝ ԱՄՆ նախագահ Օբաման,
Ռուսաստանի
նախագահ
Մեդվեդևը
և
Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ
ընդունեցին
հետևյալ
համատեղ
հայտարարությունը.
«Մենք՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների՝ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի
Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
նախագահներս, հաստատում ենք մեր հանձնառությունը՝ աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի
ղեկավարների՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները
վերջնական տեսքի բերելու գործընթացին։
Հանձնարարում ենք մեր միջնորդներին
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին
ներկայացնել 2007 թվականի նոյեմբերի Մադրիդյան փաստաթղթի թարմացված տարբերակը,
որը համանախագահների կողմից հիմնարար
սկզբունքների վերջին ձևակերպումն է: Մենք կոչ
ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին լուծել իրենց միջև մնացած մի քանի
տարաձայնությունները և վերջնական տեսքի բերել
Հիմնարար սկզբունքների շուրջ այս համաձայնությունը, որը նախանշում է համապարփակ
կարգավորումը» [27]:
Այնուհետև տեղեկագրի ձևով ներկայացվել
է, որ «2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում
ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախարարները Հայաստանին և Ադրբեջանին են ներկայացրել կարգավորման Հիմնական սկզբունքների
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Հարկ ենք համարում շեշտել, որ խոսքը տվյալ դեպքում ոչ
թե Մինսկի խմբի մասին է, որը Արևմուտք-Ռուսաստան
հարաբերություններով պայմանավորված մատնված է
անգործության, այլև այդ կառույցի կողմից մշակված, հա-

կամարտող կողմերի ու միջազգային
ներկայացված սկզբունքների ու տարերրի:
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հանրությանը

վերադարձը Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո,
Լեռնային
Ղարաբաղի
ժամանակավոր
կարգավիճակը՝
անվտանգության
և
ինքնակառավարման երաշխիքների ապահովմամբ,
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող
միջանցքը, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական
իրավական կարգավիճակի ապագա սահմանումը՝
իրավական ուժ ունեցող կամարտահայտության
միջոցով, բոլոր տեղահանված անձանց և
փախստականների վերադարձի իրավունքն իրենց
բնակության նախկին վայրեր, անվտանգության
միջազգային երաշխիքները, որոնք ներառելու են
խաղաղապահ գործողություն» [26]:
Այն, որ Մադրիդյան փաստաթղթում
առաջադրված դրույթները լիարժեքորեն չէին
համապատասխանում
հայկական
կողմերի
դիրքորոշմանը, բազմիցս է ասվել [1]: Բայց հենց
այդպիսինն է եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի՝ ի դեմս
միջազգային հանրության, Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման
տեսլականը։
Իհարկե, 2020 թվականի պատերազմից հետո,
ինչպես ասում են շատ ջրեր են հոսել: Սակայն
տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների ձգտումներն
արտահայտող և կողմերին լավ հայտնի
սկզբունքների հիման վրա հիմնախնդրի վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման
ձեռքբերմանը հասնելը չի կորցրել արդիականությունը: Այդ մասին է 2021 թվականի ապրիլի
13-ի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների
հերթական հայտարարությունը [28]: Իսկ կողմերին լավ հայտնի սկզբունքները դրանք
«Մադրիդյան սկզբունքներն» են, որի շրջանակներում, ինչպես արդեն նշվել է, քննարկման
ենթակա են բոլոր համալիր խնդիրները, այդ
թվում նաև կարգավիճակի:
«Ադրբեջանական սկզբունքներն» ու
դրանց իրական նպատակը: 2020 թվականի
աշնանային պատերազմում ունեցած ձեռքբերումներից, 90-ականներին կրած սեփական
պարտության և հայկական կողմի թույլ տված
սխալներից դասեր քաղելով, ադրբեջանական
կողմը նոյեմբերյան հրադադարին անմիջականորեն հաջորդող օրերից ձգտում է օգտվել
ստեղծված նպաստավոր հանգամանքներից՝
փորձելով օրինականացնել ունեցած ձեռքբերումները և նոր զիջումներ պարտադրել Հայաստանին: Վերլուծաբանների կարծիքով՝ Բաքուն
մտավախություն ունի, որ ռազմական հաղթանակից հետո Լեռնային Ղարաբաղի վրա
լիակատար հսկողության վերականգնումը կարող է տարիներ ձգվել [19]: Ուստի իր նպատակին հասնելու համար երկրի ղեկավարությունը ամենատարբեր առիթներով հանդես է
գալիս խաղաղության հաստատման սեփական
օրակարգն ընդունելու Հայաստանին ուղղված

նախնական տարբերակը։ Ըստ այդմ՝ հիմնական
սկզբունքներն արտացոլում են ողջամիտ փոխզիջում, որը հիմնված է Հելսինկյան եզրափակիչ
ակտի երեք՝ ուժի չկիրառման, տարածքային
ամբողջականության և հավասարության ու
ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների
վրա:
Հիմնական սկզբունքների հիման վրա Մինսկի
խումբը կողմերին է ներկայացրել վեց կետից
բաղկացած դրույթներ կամ ինչպես ընդունված է
ասել տարրեր, որոնք մասնավորապես կոչ են
անում.
1. Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը.
2. Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որը տալիս է անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ.
3. Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ
կապող միջանցք.
4. Լեռնային Ղարաբաղի ապագա իրավական
կարգավիճակի վերջնական որոշում՝ իրավական
պարտադիր կամքի արտահայտման միջոցով.
5. բոլոր ներքին տեղահանված անձանց և
փախստականների իրենց սկզբնական բնակության
վայրերը վերադառնալու իրավունք. և
6. անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղաղապահ գործողություն։
Այս Հիմնական սկզբունքների հաստատումը
Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից թույլ կտա
համապարփակ
կարգավորում՝
ապահովելու
խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճման
ապագա Հայաստանի և Ադրբեջանի և ամբողջ
տարածաշրջանի համար» [27]:
Հարկ է նշել, որ հակամարտության երեք
կողմերի համար որպես հիմք ընդունված
«Մադրիդյան
սկզբունքները»
որոշակի
խմբագրումներով հանդերձ, տարիներ շարունակ
եղել են բանակցային սեղանին: Այսպես 2007-ից
12 տարի անց՝ 2019 թվականին, բանակցային
գործընթացի վերաբերյալ հակասական հայտարարություններին ի պատասխան ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբ տարածել է հետևյալ հայտարարությունը:
«Մինսկի խմբի գործունեության բնույթի վերաբերյալ վերջերս արված հակասական հրապարակային հայտարարությունների առնչությամբ
համանախագահները վերահաստատում են, որ
արդար և տևական կարգավորումը պետք է հիմնվի
Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի առանցքային
սկզբունքների վրա, ներառյալ ուժի կամ դրա
սպառնալիքի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը և ժողովուրդների իրավահասարությունն ու ինքնորոշման իրավունքը: Այն պետք է
նաև ներառի լրացուցիչ տարրեր, որոնք 2009-2012
թվականներին առաջարկվել են համանախագահ
երկրների նախագահների կողմից այդ թվում՝
Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների
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պահանջներով3: Խտացված տեսքով այդ մոտեցումը նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական
անգամ ներկայացրեց 2022 թ. առաջին
կիսամյակի
արդյունքների
վերաբերյալ
խորհրդակցության ժամանակ [23]: Դատելով
ԱՀ նախագահի և երկրի պաշտոնյաների
հայտարարություններից,
2021
թվականին
ադրբեջանական կողմը տարբեր խողովակներով
Հայաստանին
առաջարկություններ
կամ
պահանջներ է փոխանցել, որոնք վերջնականապես ամբողջացվել և հայկական կողմին են
ներկայացվել հինգ «ադրբեջանական սկզբունքների» տեսքով:
Այսպես՝ 2022 թ. մարտի 11-ին Ադրբեջանի
արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Anadolu պարբերականին տված հարցազրույցում
հայտարարել է, որ Բաքուն Երևանին է ուղարկել
հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ 5 կետից բաղկացած փաստաթուղթ և
սպասում է պատասխանի [12]: Բայրամովի
խոսքով՝ արդեն շուրջ մեկ տարի է, ինչ
Հայաստանը որևէ պատասխան չի տալիս
Ադրբեջանի առաջարկին։ «Ադրբեջանը վերջերս
նոր առաջարկ է ուղարկել Հայաստանին, որպեսզի
ցույց տա իր բարի կամքը։ Մենք Հայաստանին
առաջարկել ենք մի քանի հիմնարար սկզբունքներ,
որոնք ներառում են Ադրբեջանի և Հայաստանի
հարաբերությունների կարգավորում։ Մենք ասել
ենք, որ պատրաստ ենք հարաբերությունները
զարգացնել որոշ սկզբունքների հիման վրա։
Հայաստանը պետք է դիտարկի այդ հարցերն ու
պատասխան տա։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է
հարաբերությունների կարգավորում, ապա սա
հիանալի հնարավորություն է նրա համար։ Առաջիկայում հայտնի կլինի Հայաստանի պատասխանը,
և բնականաբար, մենք կձեռնարկենք համապատասխան քայլեր», - թուրքական պարբերականին
ասել է Բայրամովը [12] ։
Ըստ Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ
Լեյլա Աբդուլաևայի հրապարակման` փաստաթուղթն արտացոլում է երկու երկրների միջև
հարաբերությունների կարգավորման հետևյալ
հինգ հիմնական սկզբունքները.
- ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության,
միջազգային
սահմանների
անձեռնմխելիության և միմյանց քաղաքական
անկախության փոխադարձ ճանաչում.
- պետությունների միմյանց նկատմամբ
տարածքային պահանջների բացակայության և
ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու

իրավական պարտավորության փոխադարձ
հաստատում.
- ձեռնպահ մնալ միջպետականհարաբերություններում
միմյանց
անվտանգությանը
սպառնալուց, քաղաքական անկախության և
տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ և ուժ կիրառելուց, ինչպես նաև ՄԱԿի կանոնադրության նպատակներին անհամատեղելի այլ հանգամանքներից.
- պետական սահմանի սահմանազատում և
սահմանազատում, դիվանագիտականհարաբերությունների հաստատում.
- տրանսպորտի և կապի բացում, այլ
համապատասխան
հաղորդակցությունների
հաստատում և փոխադարձ հետաքրքրություն
ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն» [21]։
Արձագանքելով ադրբեջանական կողմին, ՀՀ
ԱԳ նախարարն ընդգծեց, որ խաղաղության
պայմանագրի շուրջ յուրաքանչյուր բանակցություն պիտի ընթանա առանց նախապայմանների։ «Հարկ է նկատել նաև, որ առաջարկում
նշված կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում
առկա խնդիրների ողջ օրակարգը։ Հայկական
կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ
հստակ
երաշխավորվեն
արցախահայության
իրավունքները և ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Մեզ համար ԼՂ հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների: Ինչպես արդեն
տեղեկացրել ենք, հայկական կողմը պատասխանել
է ադրբեջանական առաջարկին՝ համահունչ նշված
դիրքորոշմանը» [4]։ Հայկական կողմի պատասխան առաջարկները մեկնաբանելով, Ադրբեջանի
ԱԳ նախարարն այն ըստ էության անընդունելի
համարեց [22] (հարկ է նշել, որ պաշտոնական
Երևանի՝ Բաքվին ներկայացրած կետերը [3] ոչ
առանց հիմքերի ծաղրի [5] ու քննադատության
առարկա դարձան նաև հայ հասարակական
քաղաքական շրջանակներում [9]): Դիվանագիտական ճանապարհով չստանալով Հայաստանի
համաձայնությունը, մարտի 24-ին ադրբեջանական կողմը ձեռնամուխ եղավ ուժային
եղանակով առաջադրված խնդրի լուծմանը՝
բացահայտ ռազմական ագրեսիա ձեռնարկելով
Արցախի
արևելյան
հատվածում
[18]:
Արդյունքում՝ կարճ ժամանակ անց հայկական
կողմն ընդունեց ադրբեջանական «առաջարկները» [15]: Արդեն ապրիլի 13-ին Ազգային
ժողովում ունեցած ելույթում ՀՀ վարչապետը
ներկայացրեց հիշատակված՝ Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման տեսլականը,
որի հիմնական շեշտադրումը կապված էր
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձողի
իջեցման հետ [7]: Այս հանգամանքը հերթական
անգամ մատնանշում է հիմնախնդրի՝ միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքների և ԵԱՀԿ
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Օրինակ, 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Ղուբայի շրջանի Ղոնախքենդ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման
ընթացքում Իլհամ Ալիևը հանդես էր եկել Ադրբեջանի
պայմաններն ընդունելու և այսպես կոչված «Զանգեզուրի
միջանցքի» բացման կոնկրետ ժամկետ հայտարարելու՝
Հայաստանին ուղղված պահանջներով, տես՝ [13]
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Մինսկի խմբի կողմից առաջ քաշված տարերի
հիման վրա կարգավորելու կարևորությունը4:
Իհարկե սրան կարելի է հեշտությամբ հակադարձել
հայտնի՝
իրավիճակ
է
փոխվել
արտահայտությամբ, որի իմաստն այն է, որ
Ադրբեջանը հաղթողի՝ ուժի դիրքերից հանդես
գալով պարտադրում է այն ամենը, ինչն իրեն է
ձեռնտու, հակառակ դեպքում հանդես է գալիս
նոր սպառնալիքներով: Այս տրամաբանությունից ելնելով մենք պետք է բավարարենք
Ադրբեջանի բոլոր պահանջներն ու ցանկությունները, որոնք, ինչպես ախորժակի դեպքում,
ուտելիս է բացվում:
Պետք է ասել, որ իրենց խոսքում անընդունելի համարելով հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նախապայմանները, որի
հիմքով ժամանակին մերժվել էր Հայաստանի
կողմից առաջ քաշված սահմանազատման և
սահմանագծման մասին առաջարկությունները
[24], ադրբեջանական կողմը տարբեր առիթներով հայտարարում է, թե Բաքուն պատրաստ է
խաղաղության պայմանագրի շուրջ Երևանի
հետ բանակցությունների՝ այն պայմանով, որ
Հայաստանը կընդունի իր կողմից առաջ քաշված
«հինգ հիմնարար սկզբունքները» [15]:
Դրան զուգահեռ ադրբեջանական կողմը
պարբերաբար նոր նախապայմաններ է առաջ
քաշում՝ սպառնալով համապատասխան ռազմական քայլեր ձեռնարկել [16]: Այն, որ պաշտոնական Բաքվի առաջարկները 2020 թվականի
պատերազմից հետո միայն սպառնալիքների
ձևով է հնչում, որևէ մեկի համար այլևս
գաղտնիք չէ: Սակայն պարզվում է, որ առաջ
քաշված նախապայմանները հայկական կողմին
պարտադրելու համար ադրբեջանական կողմը
սպառնալիքների
լեզվից
անցել
է
նաև
գործնական քայլերի՝ ակնառու դարձնելով
դիվանագիտական ջանքերը ուժի գործոնով
լրացնելու ձգտումը [19]: Այս ամենն ակնհայտ է
դառնում
ադրբեջանական
պահանջների
ներկայացման
ժամանակահատվածի
և
Արցախում կամ ՀՀ տարբեր հատվածներում
ձեռնարկված մարտական գործողությունների
հերթական
սրացումների
պարզագույն
համադրմամբ:

Ո’րն է իրականում ադբեջանական կողմի
բուն նպատակը: Ակնհայտ է, որ պաշտոնական
Բաքվի համար ձեռնտու է անտեսել Ղարաբաղյան
հակամարտության
կարգավորման
տարիներով մշակված և հավասարակշռված
Մադրիդյան սկզբունքները: Այդ սկզբունքներից
հրաժարումն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից հիմնախնդրի
կարգավորման
գործընթացը
այլ
հարթակներ տեղափոխելը, որի ուղղությամբ
ժամանակին ադրբեջանական կողմը բազմաթիվ
նախաձեռություններ է հանդես բերել5, հնարավորություն է տալիս հետպատերազմական
իրողությունների
հաշվառումով,
ճնշումներ
գործադրել պաշտոնական Երևանի վրա, սեփական սկզբունքներով խաղաղության դարաշրջան բացելու համար: Այսինքն՝ միջազգային
ընդունված ձևաչափի փոփոխությունը և 3+3
բազմակողմ, առավել ևս Հայաստան-Ադրբեջան
երկկողմ բանակցությունները որևիցէ ձևով չեն
բխում հայկական կողմերի շահերից6: Բանն այն
է, որ նման ձևաչափերում ադրբեջանն ու
Թուրքիան այլևս կաշկանդված չեն Լեռնային
Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու
պարտադրանքից,
որն
ամրագրված
էր
մադրիդյան
սկզբունքներում
կամ
դրան
հաջորդած կազանյան փաստաթղթում: Բացի
դրանից, ինչպես ցույց են տալիս Թուրքիայից ու
Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները [33],
հարաբերությունները կարգավորելուն ուղղված
հանդիպման
նախապայմաններն
[29]
ու
պատմության
դառը
փորձը,
սեպարատ
բանակցություններում նրանք կաշկանդված չեն
լինի
ցանկացած
պահանջ
Հայաստանին
պարտադրելուց: Օգտվելով ռուս-ուկրաինական
առճակատման
հետևանքով
առաջացած
իրողություններից, ասել է թե Ռուսաստանի
շուրջ ստեղծված կացությունից, ադրբեջանական կողմն արդեն սկսել է նաև բացահայտորեն
անտեսել 2020 թ. նոյեմբերի 9/10 եռակողմ
հայտարարության դրույթները, ինչի մասին են
վկայում ինչպես Փառուխի, այնպես էլ Լաչինի
միջանցքի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները [25]: Տարածքային նոր նվաճումներով, բարձունքների գրավմամբ և Արցախի
մնացյալ հատվածի շուրջ օղակի սեղմամբ,
Ադրբեջանի Հանրապետությունը որպես առաջնային նպատակ փորձում է ստեղծել մի այնպիսի
իրավիճակ, որի պայմաններում կկանխվի արցա-
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Մեր համոզմամբ, նախ՝ օրինական և հիմնավոր պետք է
համարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու լիազորված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի՝ հիմնախնդրի լուծման համար ներկայացրած սկզբունքներն ու
տարերը: Բացի դրանից, հաշվի առնելով փաստաթղթերն ու
համատեղ հայտարարությունները կամայականորեն մեկնաբանելու ադրբեջանական կողմի գործելաոճը, ինչպես
օրինակ 2020 թվականի նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարության՝ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի դեպքում, անիմաստ ենք համարում նշված սկզբունքների մեկնաբանությունը, մանավանդ , որ դրանք ակնհայտորեն մեկ
նպատակ ունեն՝ օրինականացնել Ադրբեջանի ձեռքբերումներն ու պահանջները:

5

Տես՝ ՄԱԿ Գլխավոր ասամբլեայի 2008 թ. մարտի 14-ին
ընդունած A/RES/62/243 բանաձևը կամ [8]
6
Ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը երկկողմ հանդիպումների դեպքում իրեն ավելի ազատ է զգալու ինչպես
հայկական կողմի վրա ճնշումներ կատարելու, այնպես էլ
նոր զիջումներ պահանջելու համար: Դրա հերթական
վկայությունը դարձավ հուլիսի 16-ին Թբիլիսում տեղի
ունեցած Միրզոյան-Բայրամով երկկողմ հանդիպումը, որին
հաջորդեցին հանդիպման վերաբերյալ հակադիր մեկնաբանություններն ու օգոստոսյան սրացումները:

14

Регион и мир, 2022, № 5
իրական նպատակը ոչ թե խաղաղությունն է,
այլև պատերազմի հետևանքով սեփական
ձեռքբերումների և նպատակների վերջնական
ամրագրումը: Տվյալ պարագայում Ադրբեջանի
համար կարևոր է, որ այն ունենա երկու
ինքնիշխան պետությունների միջև կնքված
միջազգային-իրավական պայմանագրի կարգավիճակ՝ դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով: Բանն այն է, որ եթե օրինակ 1920-ական
թթ. Կովբյուրոյի ճնշմամբ է Արցախը հայտնվել
ադրբեջանական պետության կազմում և այդ
հանգամանքը հետագայում և իրավական, և
բարոյական հիմքեր է տվել արցախահայությանը
պայքարելու սեփական իրավունքների իրացման
համար, և դա հասկանալի ու ընդունելի էր ողջ
քաղաքակիրթ մարդկությանը, ապա ՄԱԿ-ի
անդամ երկու պետությունների միջև կնքված
պայմանագիրը այլևս բացառում է նման
իրավունքն ու հնարավորությունը: Հետևաբար,
եթե Հայաստանի ղեկավարությունը անսալով
ադրբեջանական կողմի ճնշումներին, վերջինիս
առաջ քաշված նախապայմանների շրջանակներում ստորագրի խաղաղության պայմանագիր
կոչվածը [17], ասել է թե հրաժարվի Արցախից,
ապա արցախահայությանը այլ բան չի մնա
անելու քան բոլոր հնարավոր միջոցնելով ձգտելու հասնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ
այնպիսի հարաբերությունների հաստատմանը,
որը կապահովի Արցախի անվտանգությունն ու
սեփական հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը:
Այլընտրանքը՝
արցախահայության
հայրենազրկումն է:
Նման պայմաններում ավելի է կարևորվում
հիմնախնդրի
կարգավորման
սեփական
տեսլականն ունենալու և այդ ուղղությամբ փոքր
քայլերով
առաջ
շարժվելու
միասնական
դիրքրոշումը:

խահայության հետագա պայքարի բոլոր հնարավորությունները [2]:
Բացի դրանից, դատելով պաշտոնական
Բաքվի Հայաստանի (ՀՀ+ԼՂՀ) նկատմամբ
իրականացվող ռազմաքաղաքական քայլերի
հաջորդականությունից, Ադրբեջանի Հանրապետության անթաքույց ռազմավարական նպատակը, բացի Արցախից նաև Սյունիքի մարզի,
Տավուշի ու Գեղարքունիքի մարզերի որոշ
մասերի գրավումն է: Դրան հասնելու համար
երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն
անթաքույց օգտագործում է ռազմական ճնշման
մարտավարությունը [10]: Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ պաշտոնական Բաքուն նախ
հայտարարում է իր այս կամ այն ցանկության
մասին, ժամանակ տալիս հայկական կողմին և
այն կամովին չկատարելու դեպքում ռազմական
ճանապարհով լուծում խնդիրները: Հայկական
կողմն էլ որոշակի դիմադրություն ցույց տալուց
հետո լայնածավալ ռազմական գործողությունների սպառնալիքի ներքո ստիպված բավարարում է հերթական ցանկությունը: Օրինակները բազում են՝ Խծաբերդ ու Հին Թաղեր (2020
թ. դեկտեմբեր), Փառուխ և Քարագլուխ (2021 թ.
մարտ), Բերձոր ու մյուս մարտավարական
կարևորության բարձունքներ (2022 թ. օգոստոս):
Այս
համատեքստում՝
պաշտոնական
Երևանից ստացվող արձագանքները հիմք են
տալիս ենթադրելու, որ առայժմ երկրի
իշխանությունները որդեգրել են ադրբեջանական կողմի պահանջներն աստիճանաբար
բավարարելու մարտավարությունը [6]: Դրա
նպատակն, ըստ երևույթին, մի կողմից
Ադրբեջանի հետ ուղղակի լայնածավալ բախումից խուսափելն է, մյուս կողմից՝ ժամանակ ձգել
ավելի նպաստավոր պայմանների համար:
Որքան կշարունակվի այս ամենը դժվար է
կանխատեսել: Սակայն ակնհայտ է, որ այսօր
ժամանակն ամենևին էլ մեր օգտին չի
աշխատում: Հաշվի առնելով ադրբեջանական
լրատվամիջոցներում վերջին շրջանում ռուսական խաղաղապահների դեմ ծավալված արշավը,
կարելի է ենթադրել, որ ադրբեջանական նպատակների իրականացմանն Արցախում խոչընդոտ են հանդիսանում ոչ այնքան ՀՀ-ն, որքան
ռուսական խաղաղապահները: Հետևաբար
պետք է ենթադրել, որ առաջիկայում ադրբեջանական կողմի թիրախներից մեկն էլ Պաշտպանության բանակի հետ մեկտեղ հանդիսանալու է
նաև ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, եթե
իհարկե վերջինս չկատարի Ադրբեջանի առաջ
քաշած բոլոր պահանջները:
Այսպիսով, ադրբեջանական կողմի խաղաղություն հաստատելուն ուղղված ռազմաքաղաքական ու դիվանագիտական ձգտումների
վերլուծությունն ակնհայտ է դարձնում, որ դրա
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ՉԺՀ արտաքին քաղաքականությունը Ցզյան Զեմինի օրոք (1989-2003). «Վախի երեք
ուրվականները»՝ որպես ներէլիտար կոնսենսուսի հաստատման հիմք արտաքին
քաղաքականության ոլորտում
Բարդակչյան Հովհաննես Խ.
Հայ-Ռուսական Համալսարանի դասախոս, 2-րդ կուրսի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
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Ամփոփագիր. Հոդվածում քննարկվում է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին
քաղաքականությունը նախագահ Ցզյան Զեմինի օրոք։ Ուսումնասիրվել է Չինաստանի արտաքին
քաղաքականության ապագաղափարականացման և պրագմատիզացիայի միտումը։ Բացահայտվում են դրա
պատճառներն ու արդյունքները, օրինակ՝ ՉԺՀ-ի հեղինակության վերականգնումը Տյանանմեն հրապարակում
տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Բացի այդ, ուսումնասիրվել է Ցզյան Զեմինի օրոք Չինաստանի
արտաքին քաղաքականության զարգացման համար պատասխանատու առաջատար քաղաքական գործիչների
հարաբերությունները։ Պարզվել է, որ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի մի շարք առաջատար քաղաքական
գործիչներ անցել են նման կայացման ուղի, ինչը իր հերթին ազդել է նրանց վարած տնտեսական և արտաքին
քաղաքականության վրա։ Ցզյան Ցեմինի օրոք ՉԺՀ-ի կարևոր ձեռքբերումը ՉԺՀ-ում շուկայական
տնտեսության վերջնական հաստատումն է և համաշխարհային ֆինանսատնտեսական համակարգի հետ
ինտեգրումը. Այս ձեռքբերումը հնարավոր է դարձել Չինաստանի կառավարության ֆինանսատնտեսական
բլոկի ջանքերով, որը գլխավորում էր Չժու Ռոնջին: Այս գործընթացը իր գագաթնակետին հասավ 2001
թվականին Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Չինաստանի անդամակցությամբ: Բացի այդ, հենց
ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում չինական դիվանագիտությունը սկսեց ակտիվորեն օգտագործել
տնտեսական ազդեցության գործիքները։ Արդեն Հու Ցզինտաոյի և Սի Ցզինպինի կառավարման տարիներին
սա կդառնա չինական դիվանագիտության բնորոշ նշան։ Ներկայացված տվյալների հիման վրա ենթադրություն
է արվել ՉԺՀ առաջատար քաղաքական գործիչների միջև ոչ պաշտոնական ներէլիտար համաձայնության
մասին։ Ըստ այդ համաձայնության, ոչ մի ներկուսակցական և ներքաղաքական հակամարտություն չպետք է
արտացոլվի արտաքին քաղաքականության վրա, որպեսզի չդառնա ՉԺՀ-ի թուլացման պատճառ։ Այս
համաձայնության պատճառը Շթեյն Ռինգենի կողմից բացահայտված «վախի երեք ուրվականներն են», որոնք
իրականության ընկալման որոշիչ գործոններ են ոչ միայն Չինաստանի բնակիչների, այլև ՉԺՀ-ի էլիտաների
համար։
Հանգուցաբառեր՝ ՉԺՀ, Չինաստան, արտաքին, հարաբերություններ, Ցզյան Զեմին, քաղաքականություն,
պետություն, նախագահ, միջազգային, Շանհայ

Внешняя политика КНР во время правления Цзян Цзэминя (1989-2003): «три призрака
страха» как основа установления внутриэлитарного консенсуса во внешней политике
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Аннотация: В статье изучается внешняя политика Китайской Народной Республики в годы правления
председателя Цзян Цзэминя. Изучен тренд на деидеологизацию и прагматизацию внешней политики Китайской
Народной Республики. Выявлены ее причины и результаты, такие как восстановление авторитета КНР после
Событий на площади Тяньаньмэнь. Были изучены взаимоотношения ведущих политических деятелей
отвечавших за выработку внешней политики КНР в период правления Цзян Цзэминя. Выяснено, что ряд
ведущих политиков изучаемого периода прошли похожий путь становления, что в свою очередь, влияло на
проводимую ими как экономическую, так и международную политику. Важным достижением КНР периода
правления Цзян Цзэминя является окончательное утверждение в КНР рыночной экономики и интеграция с
мировой финансово-экономической системой, достигнутой благодаря усилиям финансово-экономического
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блока китайского правительства, возглавляемого Чжу Жунцзи. Кульминацией этого стало вступление КНР во
Всемирную Торговую Организацию в 2001 году. Кроме того, именно в изучаемый период китайская
дипломатия начала активно применять экономические инструменты влияние. Уже в годы правления Ху
Цзиньтао и Си Цзиньпина это станет визитной карточкой китайской дипломатии. На основе предоставленных
данных выдвинуто предположение о негласном внутриэлитарном консенсусе между ведущими политиками
КНР. Консенсус состоит в том, что любой внутренний конфликт ни при каких обстоятельствах не должен был
отражаться на глобальной внешней политике или становиться причиной ослабления КНР. Причина этого
кроится в выявленных Штеином Рингеном «трех призраках страха», которые являются определяющими
факторами в восприятии реальности не только жителями Китая, но и элитами КНР.
Ключевые слова: КНР, Китай, внешняя, отношения, Цзян Цзэминь, политика, государство, президент,
международная, Шанхай

After the death of Mao Zedong and the victory
of the group of pragmatists within the CCP over the
far-left Maoists, the foreign policy of China began
to change. The second generation of Chinese leaders
who came to power, led by Deng Xiaoping, saw
different goals in the country's foreign policy,
namely [3, p. 104]:
1) Maintain a peaceful international
environment to carry out the “four modernizations”.
2) Contribute to the establishment of a new
international political and economic order.
An important feature of the foreign policy of
the PRC before Jiang Zemin is its high reliance on
ideology. The roots of this were in the Communist
Party ideology. The Party, first of all, should pursue
the proletariat's interests in its foreign policy, not the
national interests. During the Mao reign, "national
interest" was a rarely seen concept in Chinese
diplomacy. For example, among the 173 writings,
speeches, talks, comments and telegrams on China's
diplomacy included in the “Selected Works of Mao
on diplomacy” (1994) and in the “Selected Works of
Zhou Enlai on Diplomacy” (1990), we have not the
term "national interest". Between 1949 and 1992 the
term only appeared twice in the CCP mouthpiece
People’s Daily and was never mentioned by Chinese
leaders [11, p. 460].
In addition, an active internal political
discussion led to the fact that, following economic
liberalization, active sections of Chinese society
began to expect political liberalization. Moreover,
similar expectations existed in the expert
community of Western democracies. The incident in
Tiananmen Square has become a sobering factor for
both internal opposition and external players.
In such conditions, Chairman Jiang faced a
very non-trivial task: not only to strengthen his
power but also to lead the country out of the
international isolation in which it found itself after
the above-mentioned events. The most important
trend during the reign of Jiang Zemin in foreign
policy was its de-ideologization and pragmatization.
There are several reasons for this. For example,
there was no authoritative leader in the Chinese
political space who could dictate the country's
foreign policy with his willpower. In addition, there

Jiang Zemin's reign covers a long period fourteen years. The highest officials of the PRC
during the reign of Jiang Zemin in the official
Chinese historiography were collectively called the
Third Generation of Chinese leaders, by analogy
with the second generation associated with Deng
Xiaoping and the first generation of Mao Zedong.
However, against the background of the former
rulers of the PRC, Mao Zedong and Deng Xiaoping,
Jiang Zemin's personality seems somewhat faded.
Chairman Jiang's reign was not marked by epochal
changes in the domestic and foreign policy of the
country. He did not offer a radically new ideology
like Mao or did not change the economic structure
like Deng Xiaoping. But it is difficult to overestimate the time of Chairman Jiang's rule precisely
from the point of view of consolidating all the
results that China has achieved over the previous
decades.
Jiang Zemin's coming to power was due to
objective circumstances that prompted Deng
Xiaoping and his supporters to look for a highly
competent transitional figure who could lead the
country in the conditions of the political crisis that
arose due to the riots in Tiananmen Square in 1989.
Jiang Zemin, whose political influence in
Beijing was limited, turned out to be a suitable
candidate for the "temporary worker" [6]. It was
because Jiang Zemin quite gently solved the
problem of protests in Shanghai when he was the
head of the city. In addition, party leaders also took
into account the fact that during Jiang's tenure as a
mayor, Shanghai changed a lot and began to turn
into a modern showcase of China, clearly showing
all the changes that have taken place in the country
[5, p. 36].
At that time China's foreign policy had already
undergone a serious transformation [3, p. 104]. For
example, the goals of Chinese strategy in
international relations under Mao Zedong can be
characterized as follows:
1) Ensuring national security.
2) Guaranteeing the state sovereignty and
territorial integrity of China.
3) Raising the international status of China
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similar to Jiang Zemin and Qian Qichen, including
falling under repression during the Cultural
Revolution. After Jiang Zemin was promoted, Zhu
Rongji took over as head of the CCP's Shanghai
City Committee. In 1991, he took the post of Vice
Premier of the State Council of the People's
Republic of China. As vice premier in Li Peng's
government, Zhu oversaw economic affairs. From
1993 to 1995, he simultaneously served as a
member of the Standing Committee of the Politburo
of the CPC Central Committee, Vice Premier of the
State Council of the People's Republic of China, and
Director of the People's Bank of China [13].
Already as Premier of the State Council of the
People's Republic of China after Li Peng's
resignation, he promoted China's accession to the
WTO in 2001 [5, p. 103].
In his book “Chinese Politics in the Hu Jintao
Era”, Willy Lam, associate professor at the Center
for Chinese Studies at the Chinese University of
Hong Kong, claims that Zhu, like Jiang Zemin, has
formed his faction within the CCP. Willy Lam
called this group “Technocrats”. The faction
consisted of officials of the financial and economic
block of the Chinese government who actively
interacted with external players and were deeply
integrated into international economic relations [8,
pp. 22-23].
The opposition to the “Technocrats” and the
“Shanghai clique” was the so-called “Electric
group” headed by Li Peng [5, p. 104]. He was also
born in Shanghai in the family of a communist
revolutionary from Sichuan, Li Shuxiong. He lost
his father at an early age, after which he was
adopted by Zhou Enlai. Like Jiang Zemin, Qian
Qichen and Zhu Rongji, Li Peng was educated in
the USSR, graduating from the Moscow Energy
Institute. He worked in positions related to the
energy sector in many provinces. Unlike the
politicians mentioned above, Li Peng managed to
avoid repression during the years of the Cultural
Revolution. Moreover, in 1966 he was appointed
head of the Beijing Electric Power Bureau. After the
victory of Deng Xiaoping in 1981, Li Peng was
appointed as the Minister of Energy of the PRC. In
June 1983 he was appointed as a Vice-Premier of
the State Council of the People's Republic of China.
In 1987 he was elected to the position of the Premier
of the State Council of the People's Republic of
China [16]. Between 1988 and 1993, he headed the
so-called Central Leading Group for Foreign
Relations under the CPC Central Committee, the
party body responsible for making recommendations on foreign policy [9, p. 9].
It is not difficult to see that the most mentioned
top leaders of the PRC got an education in the
USSR. In addition, several senior leaders of the

was an expansion and complication of the sphere of
international relations, and their content became
more professional, because of which the process of
complicating the bureaucratic system of the
Ministry of Foreign Affairs of the PRC began [11,
pp. 460-461].
This led to the fact that in the conditions of the
end of the Cold War reliance on ideology turned
into a counterproductive method. In addition, it is
worth considering the personal factor of leading
politicians when studying the country's foreign
policy. So the most important role in the
normalization of relations between the PRC and the
world after the crisis of 1989 was played by the
Minister of Foreign Affairs of the PRC, Qian
Qichen. The biography of Qiang Qichen and Jiang
Zemin is similar in many ways. The future Chinese
Foreign Minister Qian Qichen was born in
Shanghai. During the war with Japan, he was a
member of the communist underground in
Shanghai. At one time, both Jiang Zemin and Qian
Qichen studied in the USSR. Both politicians were
repressed during the Cultural Revolution and later
gain high positions during the early years of the
"policy of reform and openness" [1].
However, if Jiang Zemin remained a regional
politician, Qian Qichen, thanks to the fact that he
was the protégé of Zhou Enlai's adopted son, Li
Peng, from the very beginning built a career in the
PRC Foreign Ministry. After rehabilitation, he
served as the PRC Ambassador to some African
countries, and later became the first speaker of the
MOFA. In 1988, he took over as Minister of
Foreign Affairs of the People's Republic of China.
The name Qian Qichen is associated with the
normalization of relations between the PRC and the
United States after the incident on Tiananmen
Square and between the PRC and the USSR. It was
Qian who negotiated with the USSR, and later with
the former Soviet republics, to normalize border
issues [7, p. 139].
There is an opinion among researchers that
Qian, despite his origin, was not originally an ally of
Jiang Zemin. He was part of the so-called "Li Peng
Group," a small association led by Premier of the
State Council Li Peng, Jiang Zemin's main rival for
power in the country. However, already at the
beginning of the 2000s, he, along with some
supporters of Li Peng, began to support Jiang and
his policies. However, despite this, he is not
included in the "Shanghai clique", an informal
group of supporters of Jiang Zemin, in the same way
as Zhu Rongji, Deng Xiaoping's longtime protege
and the most consistent supporter of the market
reforms in China [5, p. 104].
At one time, he also served as the head of
Shanghai and went through a path of formation
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newly created independent republics and established
diplomatic relations with them. The nineties cannot
be called a period of active action. It was a time to
resolve border issues left over from Soviet times, as
well as to create the necessary legal framework for
bilateral and multilateral cooperation [7, p. 139].
An important place in creating the necessary
basis for cooperation and resolving security issues
was the emergence of the Shanghai Five format,
created in 1996. This format established the
conditions for the beginning of the regulation
process of the relations between the region
countries. This is how border disputes between the
PRC and the three Central Asian states Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan - were
settled in 1998, 1999 and 2002, respectively. In
1997, was signed an agreement on the mutual
reduction of the number of troops in the border area,
under which the countries of the Shanghai Five
(China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Tajikistan) reduced troops in the border areas and
took other confidence-building measures. In the end,
the settlement of relations and mutual benefit based
on resolving security and economic issues led to the
emergence
of
the
Shanghai
Cooperation
Organization in 2001 [15, p. 80].
It was in 2001 that the most active military
cooperation began both within the framework of the
SCO and at the bilateral level. These relationships
are diverse, ranging from arms supplies and direct
financial assistance to joint military exercises and
antiterrorist operations.
It cannot be said that the Chinese ruling elite
was not at all engaged in ideological work in foreign
policy. So, Jiang Zemin proposed a "New concept of
security", which was worked out in 1997-2002 as a
fundamentally new approach to the problems of
global security. As Jiang Zemin stated in his speech
at the 16th Party Congress in November 2002, the
PRC's "New security concept" is based on mutual
trust, mutual benefit, equality and coordination
between countries [14, p. 7].
However, the proposed concept, in connection
with the trend toward deideologization of foreign
policy, did not have a strong connection with the
ideology of Sino-Marxism that dominated China
and was the response of the Chinese power elites to
international processes in the logic of the classical
theory of international relations [14, p. 10].
Summing up, we can say that during the reign
of Jiang Zemin, there was a final de-ideologization
and pragmatization of China's policy in general and
foreign policy in particular, which went back to the
days of Deng Xiaoping. The symbolic step that
demonstrates all the changes that have taken place
within the PRC can be called the disappearance of

PRC from the "third generation" somehow suffered
from the radical Maoist policy in connection with
the repressions that were carried out during the
years of the "Cultural Revolution". This, in turn,
influenced their economic and international policies.
Each of the politicians, one way or another, was
leading a small informal association of their
supporters. In addition, each of these politicians, one
way or another, participated in the foreign policy
pursued by the state, implementing a unified
strategy aimed at integrating the PRC into the world
economy.
However, the influence of orthodox Maoists in
the nineties remained at a fairly high level. The
main carriers of the ideas of Maoism in the top
leadership of the CPC at that time were the so-called
“old guard”, headed by Deng Liqun, who had
already moved away from active politics in the
nineties but still actively influenced it. Bo Yibo,
whose son, Bo Xilai, will be arrested in the last
years of Hu Jintao's rule during a large-scale anticorruption campaign, is also called the leading
figure of the "old guard" [5, p. 104].
The collapse of the USSR had the most
important influence on the foreign policy pursued
by the PRC during this period. The Chinese
leadership had to hastily establish relations with the
new states that appeared near the borders of the
PRC. The appearance of radical Islamist and
nationalist organizations in the border regions of the
countries of Central Asia made this issue
particularly relevant, which forced the leadership of
the PRC to take up issues of ensuring the security of
its borders, even though the new countries, from an
ideological point of view, stood on anti-communist
positions.
It is worth noting that the Chinese influence on
Central Asia, depending on the historical period,
varied from the formal recognition of the suzerainty
of emperors to the direct entry of some of the tribes,
nations and states into the empire. At the same time,
regardless of the level of integration, local entities
were recognizing their subordinate position to the
empire and were included in the Sino-centric system
of international relations.
In the face of the independent republics of
Central Asia, for the first time in its modern history,
the PRC has faced problems associated with indirect
security threats like terrorism and extremism. Under
such conditions, China's cooperation with the
Central Asian states began to play a strategic role. In
addition, the foundations built by Jiang Zemin
would later enable his heirs to deepen their
influence in the region.
The starting point of the modern history of
cooperation between the Central Asian republics
and the PRC is 1992 when China recognized the
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twentieth century, this led China to internal
fragmentation and civil war between the most
influential commanders of the former Army of the
Qing Empire. In official historiography, this period
was called the Warlord Era. From the point of view
of ordinary Chinese, brought up in the key that
China is a kind of centre of the world, and all those
who are living outside its borders are barbarians,
this state of affairs was unacceptable and unfair. In
parallel, there came an understanding that the place
of the "centre" of the world is not guaranteed and
that it must first be returned and then retained [10,
pp. 2-4].
The second ghost was the policy pursued by
Mao Zedong. Unsuccessful economic reforms, the
failure of the Great Leap Forward, massive famine
and, as an apotheosis, the Cultural Revolution. From
this period, the modern Chinese elites learned the
lesson that in the name of the survival of the regime,
it is necessary to create a kind of system of checks
and balances within both the party and state
systems, which would not allow individual
functionaries take too much power into their own
hands [10, pp. 2-4].
And the third ghost is the collapse of the Soviet
Union. The Chinese system of government largely
copied the Soviet one. It is logical to assume that
problems in one similar system will also arise in
another. The reason for the fall of the Soviet Union
from the Chinese point of view is the rejection of
the past, the debunking of the cult of Stalin and the
general weakening of state control over the
economy and the population, which led to
stagnation and discontent among the broad masses.
From what happened the Chinese learned two
lessons: the importance of control and feedback.
Control over the population cannot be weakened,
however, in return, the people should be given the
opportunity for self-realization in the economy and
their enrichment as a kind of reward for loyalty [10,
pp. 2-4].
Since the 90s of the twentieth century, when
Jiang Zemin came to power in the PRC, these three
"ghosts of fear" have become the factors that largely
determined the modern worldview of the Chinese
elites and ordinary Chinese. Because of these
“ghosts”, the Chinese elites are doing everything to
avoid the recurrence of situations, many of which
they experienced themselves.
Summing up, we can state that the actions of
the Chinese political elites are often dictated by the
fact that they are trying to avoid the situations
described above. Therefore based on the preceding,
it is much easier to understand the motives and
analyze the actions of the PRC political elite both in
foreign and domestic policy.

an article for ideological crimes from the PRC
criminal code in 1997 [12, p. 449].
In addition, during the reign of Jiang Zemin,
for the first time in many years, was reached a
consensus between domestic political players in
China. Chinese elites had finally established the
political system based on consensus between
different political factions within the CCP. Evidence
of this is the active inter-factional cooperation
between Jiang himself and the heads of other
factions. Thus Chairman Jian consistently
cooperated with both Li Peng and Zhu Rongji [5, p.
124]. At the same time, one should not forget that
after the retirement of Jiang's political competitors,
their political factions lost their influence, while the
“Shanghai clique” is still a significant political force
within the CCP [5, p. 124].
An important result of the rule of Jiang Zemin
and other leaders of the "third generation" was the
final establishment of a market economy in the
PRC. This leads to another important result that can
be noted, namely, the deepening of the economic
bias in the foreign policy of the PRC within the
framework of the socialist market economy. A sign
of this can be called the entry of the PRC into the
World Trade Organization, in which Zhu Rongzi
played the most important role. It was during the
reign of Jiang Zemin that the tendency of the
Chinese elites to use economic tools in foreign
policy appeared, which, over time, will become the
hallmark of Chinese diplomacy [2, p. 26].
There is also a suggestion that during the years
of President Jiang's rule, an unspoken consensus
emerged among intra-party groups about the foreign
policy of the PRC. Any internal conflict should not
be reflected in global foreign policy or become a
reason for the weakening of the PRC. Foreign
policy became a field where internal party
contradictions were not allowed. The Ministry of
Foreign Affairs could be an arena of confrontation,
but the officials were obliged to adhere to the
political line set by the CCP, without introducing
their contradictions into official rhetoric, as this
could harm the country's security, which is quite
consistent with the idea of the "three ghosts of fear"
expressed by Stein Ringen.
In his book “The Ideal Dictatorship: China in
the 21st Century,” he noted that three so-called
“ghosts of fear” influence the formation of the
modern worldview of the Chinese [10, pp. 2-4].
First of all, we are talking about the Opium
Wars and the transformation of the Chinese Empire
into a semi-colony of the Great colonial powers in
the 19th century. In just a few decades, China has
turned from the strongest state on the planet into an
economic appendage, miraculously retaining the
remnants of sovereignty. In turn, already in the
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Аннотация. Статья посвящена оценке реинтеграционного потенциала Евразийского экономического союза на
постсоветском пространстве на основе основных политических результатов, зафиксированных Союзом с
момента его создания, и их анализа. Конечная цель статьи – выяснить, достиг ли Евразийский экономический
союз как единый экономический и политический союз достаточных результатов, чтобы претендовать на роль
пионера в процессах полноценной интеграции евразийского региона в целом и постсоветского пространства.
региона в частности. Для достижения цели были определены следующие задачи: проанализировать основные
достижения и упущения, зафиксированные в результате его деятельности с момента создания ЕАЭС, описать
процесс формирования евразийской идентичности. Представить возможности ЕАЭС в контексте современных
геополитических и регионально-политических процессов в Евразии, в том числе на постсоветском
пространстве, с точки зрения формирования интеграционных процессов и их реализации. Выделить
возможности и особенности ЕАЭС с точки зрения построения и развития отношений с геополитическими
внерегиональными государствами и международными организациями.
Ключевые слова: интеграция, СССР, постсоветский регион, ЕАЭС, внерегиональное сотрудничество,
свободная экономическая зона, евразийская идентичность
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Abstract. The article is devoted to the assessment of the reintegration potential of the Eurasian Economic Union in the
post-Soviet space on the basis of the main political results recorded by the Union since its inception, and their analysis.
The ultimate goal of the article is to find out whether the Eurasian Economic Union as a single economic and political
union has achieved sufficient results to claim the role of a pioneer in the processes of full integration of the Eurasian
region as a whole and the post-Soviet region in particular. To achieve the goal, the following tasks were identified: to
analyze the main achievements and omissions recorded as a result of its activities since the creation of the EAEU, to
describe the process of formation of the Eurasian identity. Present the possibilities of the EAEU in the context of
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modern geopolitical and regional political processes in Eurasia, including in the post-Soviet space, in terms of the
formation of integration processes and their implementation. Highlight the possibilities and features of the EAEU in
terms of building and developing relations with geopolitical non-regional states and international organizations.
Keywords: integration, USSR, post-Soviet region, EAEU, non-regional cooperation, free economic zone, Eurasian
identity

աշխարհաքաղաքական
իրողություններին:
Նորանկախ պետությունների միջև տարածաշրջանային ամուր կապերի ձևավորման վրա
հսկայական ներգործություն են ունեցել ԽՍՀՄում երբևէ գոյատևած և այնտեղ գործած
քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլ
կուռ
և
միացյալ
մեխանիզմները:
Նոր
անկախություն
ստացած
պետությունները,
բախվելով մի շարք դժվար լուծելի խնդիրների՝
կապված
սեփական
տնտեսության
աճի,
սոցիալական իրավիճակի, նոր տնտեսակարգի՝
ազատ
շուկայական
հարաբերությունների
անցման, նախկին խորհրդային պետությունների
պետական համակարգի սահմանման, ինչպես
նաև համաշխարհային հարթակում ընթացող
գլոբալացման ակտիվ գործընթացների հետ
համընթաց քայլելու հրամայականի հետ, պետք է
իրենց տեղը սահմանեին համաշխարհային
հանրության մեջ: Այս համատեքստում հարկ ենք
համարում շեշտել, որ Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն և տարածաշրջանային
միջազգային նոր մեխանիզմների առաջացման
հարցում առանձնահատուկ յուրահատկություններից մեկը պատմականորեն ձևավորված
ամուր կապերն են հանրույթների և պետությունների միջև, եվրասիական տարածաշրջանի
երկրների միացյալ պատմական անցյալով,
մշակութային, սոցիալական, կրթական, լեզվական և այլ բնագավառների ամբողջությամբ [6,
էջեր 64-70]: Այս առումով հարկ է նշել, որ
տարածաշրջանում ի հայտ եկած նորանկախ
պետությունները հնուց կապված են բազմաշերտ
և սերտ կապերով տնտեսական, մշակութային,
քաղաքակրթական ոլորտներում: Բազում տարիների ընթացքում նրանց տնտեսությունները
զարգացել են որպես մեկ միասնական տնտեսական համալիր, ինչն ապահովում էր տեխնոլոգիական տարածաշրջանի հարաբերական
միատարրությունը, հիմք դնում արտադրական
համագործակցությանը: Այս համատեքտում
անհրաժեշտ է նշել, որ ի տարբերություն համաշխարհային և այլ տարածաշրջաններում
ռեգիոնալիզմի տեմպերի, հետխորհրդային տարածաշրջանում այս գործընթացը ընթանում է
զգալիորեն արագ, քանզի, ինչպես վերևում նշեցինք տարածաշրջանում իրականում պահպանվել է խորհրդային ընդհանուր անցյալի
իներցիան, իսկ միացյալ տնտեսական համալիրի
գոյությունն իր հետքն է թողել: Հետխորհրդային
տարածաշրջանում ներկայումս գործում են մի
շարք բազմաբնույթ միջազգային և տարածա-

Ներածություն. Հոդվածը Եվրասիական
Տնտեսական Միության ունեցած՝ հետխորհրդային տարածաշրջանում վերաինտեգրացիոն
պոտենցյալի գնահատման մասին է՝ հիմնված
միության ստեղծումից ի վեր նրա գրանցած
հիմնական քաղաքական արդյունքների և դրանց
վերլուծության վրա։ Հոդվածի վերջնանպատակն
է պարզել, արդյոք ԵԱՏՄ-ն որպես մեկ միասնական
տնտեսաքաղաքական
միություն
գրանցել է բավարար արդյունքներ, որպեսզի
հավակնի
Եվրասիական
տարածաշրջանի՝
ընդհանրապես, և հետխորհրդային տարածաշրջանի՝ մասնավորապես, լիարժեք ինտեգրացման գործընթացներում առաջամարտիկի դերին:
Նպատակին հասնելու համար սահմանվել են
հետևյալ խնդիրները. վերլուծել ԵԱՏՄ ստեղծումից ի վեր դրա գործունեության արդյունքում
գրանցած հիմնական ձեռքբերումները և բացթողումները, այս համատեքստում նկարագրել
եվրասիական ինքնության ձևավորման գործընթացը: Ներկայացնել ԵԱՏՄ կարողությունները արդի աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային-քաղաքական
զարգացումների
խորապատկերում Եվրասիական՝ այդ թվում
հետխորհրդային տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացներ գեներացնելու և դրանք
կյանքի կոչելու տեսանկյունից: Վեր հանել
ԵԱՏՄ կարողությունները և առանձնահատկությունները աշխարհաքաղաքական արտատարածաշրջանային պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների կառուցման և զարգացման
տեսանկյունից:
Վերլուծություն. ԽՍՀՄ փլուզումը 20-րդ
դարավերջի կարևորագույն աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունեցող իրադարձություններից մեկն էր, որը լուրջ հետևանքներ
ունեցավ ոչ միայն գլոբալ մակարդակում, այլև
ամբողջապես փոխեց շուջ 7 տասնամյակ բուն
եվրասիական տարածաշրջանում գոյություն
ունեցած
տարածաշրջանային
միջազգային
կառավարման կուռ մեխանիզմը, որը միավորում
էր 15 պետական միավորների: Իրադարձությունն այս հանգեցրեց նախկին ԽՍՀՄ տարածքում 15 անկախ պետությունների ձևավորմանը,
ինչն էլ իր հերթին անխուսափելիորեն պետք է
հանգեցներ հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում նորանկախ պետությունների համագործակցության նոր մեխանիզմների սահմանման անհրաժեշտությանը, որոնք կհամապատասխանեին
տվյալ
պատմական
փուլի
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զախստանը ու Ռուսաստանը, քանի որ
միությունը, ինչպես վերևում նշեցինք, հիմնված
էր վերջիններիս կողմից ստեղծված մաքսային
միության և միասնական տնտեսական տարածքի հիմքի վրա: Մաքսային միությունը սկսել
է գործել 2010 թ. հունվարից, իսկ 2011 թ.
դեկտեմբերին որոշում է կայացվել Միասնական
տնտեսական տարածքը ձևավորող միջազգային
պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու մասին: 2013
թ-ին Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է Մաքսային միություն մտնելու, այդ
նպատակներով անհրաժեշտ գործնական քայլեր
ձեռնարկելու, իսկ այնուհետև՝ Եվրասիական
տնտեսական միության կազմավորմանը մասնակցելու որոշման մասին [2]: 2014 թ. մայիսի
29-ին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի
բարձրագույն նիստում Մաքսային միության և
Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ
երկրների նախագահները ստորագրել են
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ)
մասին պայմանագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2015
թվ. հունվարի 1-ից: Սա նշանակում էր անցում՝
ավելի խորը ինտեգրացիայի մակարդակ: 2014 թ.
դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ԵԱՏՄ պայմանագրին է միանում Ղրղզական Հանրապետությունը: Պայմանգիրը վավերացվում է 2015
թվ. օգոստոսի 12-ին, որով Ղրղստանը դառնում
է ԵԱՏՄ 5-րդ անդամ պետությունը: ԵԱՏՄ
կազմակերպչական կառուցվածքը ամրագրված է
պայմանագրի 8-րդ հոդվածով, ըստ որի՝
միության բարձրագույն մարմինը Բարձրագույն
Եվրասիական Տնտեսական Խորհուրդն է, որի
կազմի մեջ են մտնում անդամ պետությունների
ղեկավարները: Եվրասիական միջկառավարական տնտեսական խորհուրդը մարմին է, որի
կազմի մեջ են մտնում անդամ պետությունների
կառավարությունների ղեկավարները: Միության
մշտական գործող վերազգային կարգավորող
մարմինը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն է, որը ձևավորում են Հանձնաժողովի
խորհուրդն ու Հանձնաժողովի կոլեգիան:
Միության Կոլեգիան հանդիսանում է Հանձնաժողովի կատարող մարմին և իրականացնում է
նրա դեպարտամենտների ղեկավարումը: ԵԱՏՄ
դատարանը միության դատական մարմինն է,
որն ապահովում է անդամ-երկրների և միության
մարմինների կողմից ԵԱՏՄ պայմանագրի և այլ
միջազգային
պայմանագրերի
կիրառումը
միության շրջանակներում: Նախագահությունը
Բարձրագույն խորհրդում, Միջկառավարական
խորհրդում և Հանձնաժողովի խորհրդում
իրականացվում է ռոտացիոն սկզբունքով՝
ռուսերեն այբբենական կարգով, մեկ անդամ
պետության կողմից օրացուցային մեկ տարվա
ընթացքում՝ առանց երկարաձգման իրավունքի:
ԵԱՏՄ հիմնական նպատակները թվարկված են
պայմանագրի 4-րդ հոդվածում, այն է՝ անդամ

շրջանային կազմակերպություններ, ինչպիսիք
են՝ ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, Շանհանյան համագործակցության կազմակերպություն, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն, ԲՌԻՔՍ և այլն, սակայն տնտեսական
հիմնական դերակատարությունը տարածաշրջանում ստանձնած կազմակերպությունը
Եվրասիական տնտեսական միությունն է՝
ԵԱՏՄ-ն, որի գործունեության հիմնական
ուղղություններին, արդի ժամանակահատվածում առկա ձեռքբերումներին և մարտահրավերներին էլ կփորձենք անդրադառնալ այս
հոդվածում: Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական ինտեգրման միջազգային
տարածաշրջանային կառավարման մեխանիզմ
ենթադրող կազմակերպություն է՝ օժտված
միջազգային իրավասուբյեկտությամբ և հիմնադրված Եվրասիական տնտեսական միության
մասին Պայմանագրով, որը ստորագրվել է 2014
թվականի մայիսի 29-ին Աստանայում [1]:
ԵԱՏՄ-ն հետխորհրդային տարածաշրջանում
տնտեսական միություն ստեղծելու առաջին
փորձը չէր բնավ, դեռևս 1990 թ. Ղազախստանի
նախաձեռնությամբ մի շարք կենտրոնասիական
երկրներ
համաձայնել
էին
տնտեսական,
գիտատեխնիկական և մշակութային համագործակցության նոր հարթակ ստեղծելու մասին,
ինչն էլ կարող ենք համարել միության առաջին
նախատիպը
կամ
նախագաղափարը:
«Եվրասիական Միություն» եզրը առաջին
անգամ
ձևակերպվել
է
1994
թ-ին՝
Ղազախստանի նախագահ Ն. Նազարբաևի
կողմից առաջ քաշված գաղափարի հիման վրա
կարճ ժամանակ անց կազմված փաստաթղթում:
1995 թ-ին Բելառուսը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը համաձայնության եկան միասնական մաքսային գոտի ստեղծելու մասին, ինչը,
կարող ենք ասել, դարձավ հետագա միության
կարևորագույն շարժիչ ուժերից մեկը: 2000 թ-ին
ՌԴ նախագահ Վլ. Պուտինը հանդես եկավ
մաքսային միասնական գոտին համալիր և
ամբողջական
միջպետական
տնտեսական
միության
վերածելու
նախաձեռնությամբ,
միություն, որը կունենար իր կառավարման
մեխանիզմենրը և կիրականացներ արդյունավետ
գործունեություն՝
համապատասխան
մարմինների և ենթամարմինների միջոցով: Այս
նախաձեռնությանը
հաջորդեց
Բելառուսի,
Ղազախստանի, ՌԴ, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի միջև համապատասխան պայմանագրի
ստորագրումը, որը կոչվում էր Եվրասիական
Տնտեսական
Միության
պայմանագիր
(Եվրազես): ԵԱՏՄ ստեղծումը իրականացվել է
երեք փուլով՝ ազատ առևտրի, մաքսային
միության և միասնական տնտեսական գոտու
ստեղծումով: ԵԱՏՄ հիմնադիր պետություններ
ընդունված է համարել Բելառուսը, Ղա-
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պետություններ, ինչպիսիք են՝ Հնդկաստանը,
Չինաստանը, Վիետնամը, Սինգապուրը, Իրանը
(վերջին երկուսի և ԵԱՏՄ-ի միջև համագործակցության խթանումը տեղի է ունեցել
Հայաստանի ակտիվ մասնակցությամբ [5],
ակտիվորեն հետաքրքրված են տարբեր ոլորտներում Միության հետ համագործակցության
ակտիվացմամբ, ինչը վկայում է Միության
հետագա ընդլայնման բավականին առարկայական հնարավորությունների մասին, ինչը իր
հերթին խոսուն փատ է առ այն, որ Միության
գրանցած հաջողությունները բավականին դրական միջավայր են ստեղծել Միության արտաքին
գրավչության բարձրացման հարցում [7]:
Կառույցի, վերջինիս արձանագրած արդյունքների և առհասարակ դրա արդյունավետության
վերաբերյալ գնահատականներ անելիս հարկ է
նշել, որ կառույցը իր բնույթով, շատ տեսաբանների կարծիքով, ավելի շատ համեմատելի է
փոքր ծավալների տնտեսական կազմակերպությունների և ոչ թե ԵՄ հետ, ինչպես ձգտում են
ցույց տալ կառույցի ղեկավարները [8]: Այսպես,
կառույցի ուժեղ և թույլ կողմերը նշելիս կարծում
ենք, որ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը,
որ կառույցը դեռևս նոր է, և իր զարգացման
շրջանում հնարավոր է, որ դեռ չի իրացրել իր ող
պոտենցյալը: Հիմնադրման պահից մինչև 2016
թ. ընկած ժամանակահատվածում արագ տնտեսական աճին հաջորդեցին որոշակի տնտեսական լճացման երևույթներ, ինչը բնականաբար
բացասական ազդեց միության անդամ պետությունների տնտեսական կարողությունների
վրա, սակայն սա չբերեց նրան, որ միության
կառույցների աշխատունակությունը և միասնական մաքսային տարածքի գործունակությունը տապալվեն, ինչը բնականաբար խոսում է
միության ճկունության և դիմակայունության
հնարավորության մասին: Կառույցի թույլ
կողմերից է միության անդամ պետությունների
միջև տնտեսական ամուր բազմակողմ հարաբերությունների թերզարգացած լինելը։ Անդամ
պետությունները հիմնականում հարաբերություններ պահպահում են ՌԴ հետ, ինչը
հանգեցնու է ՌԴ դերի գերարժևորմանը, ինչը
բնականաբար բացասական կարող է ազդեց
միության՝ որպես ինտեգրացիոն կառույցի
դիվերսիֆիկացված գործունեության վրա [9,
էջեր 4-8] Ռուսաստանի դերի գերկենտրոնացվածությունը կարելի է ներկայացնել նաև կառույցի ռեսուրսների և այլ հատկությունների
մասը դիտարկելիս, ինչը ևս միության բացասական կողմերից է [10]: Միության գրանցած
առաջին մեծ ձեռքբերումը այն էր, որ
հատկապես 1990-2000-ականներին հետխորհրդային և Եվրասիական տարածաշրջանում նոր
ինտեգրացիոն միության ստեղծման բազմաթիվ
«կեղծ մեկնարկներից» և անհաջող փորձերից

պետությունների տնտեսական զարգացման
պայմանների ստեղծում՝ բնակչության կենսապայմանների
բարձրացման
նպատակով,
միասնական շուկայի ձևավորման ձգտում,
բազմակողմանի մոդեռնիզացիա, կոոպերացիա
և ազգային տնտեսությունների մրցունակության
բարձրացւոմ գլոբալ տնտեսության պայմաններում: Միավորումը պնդում է, որ իր նպատակն
է ազգային տնտեսությունների բազմակողմանի
արդիականացման,
համագործակցության,
մրցունակության բարձրացման և անդամ
պետությունների բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված կայուն զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով: Միասնական տնտեսական տարածքը
անդամ
երկրներին
հնարավորություն
է
ընձեռում համակարգել տնտեսական քաղաքականությունն առանցքային բնագավառներում:
Դրա ձևավորման հիմնական բաղադրիչներից
մեկը ներքին շուկայի գործունեությունն է, որի
շրջանակներում անդամ-երկրների ապրանքների
փոխադարձ
առևտրում
չեն
կիրառվում
ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքեր,
ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ,
հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման ու
փոխհատուցման միջոցներ։ ԵԱՏՄ-ում իրականացվում է մակրոտնտեսական համաձայնեցված
քաղաքականություն, որի վարման հիմնական
ուղղություններն են. միության անդամերկրների
տնտեսությունների գործունեության նույնական
սկզբունքների ձևավորումը, տնտեսությունների
արդյունավետ փոխգործակցության ապահովումը, ինչպես նաև կողմերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսության համար միասնական սկզբունքների և ուղղությունների
մշակումը [3]:
ԵԱՏՄ-ում համագործակցությունը տարածաշրջանային
միջազգային
կառավարման
յուրահատուկ մեխանիզմ է, որը ընդգրկում է
անդամ պետությունների փոխգործակցության
գրեթե բոլոր հիմնական ոլորտները, բացառությամբ՝ ռազմական և քաղաքական ոլորտի:
Մեր համոզմամբ, սակայն, սխալ կլինի պնդել, թե
ԵԱՏՄ-ն զուտ տնտեսական միություն է՝ զուրկ
աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքական
որոշակի հավակնություններից: Ասվածի վառ
վկայությունը ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
ղեկավարներից հատկապես Բելառուսի նախագահ Ալ. Լուկաշենկոյի և Ռուսաստանի նախագահ Վլ. Պուտինի կողմից բազմից հրապարակային արված մի շարք հայտարարություններն
են, ըստ որոնց՝ միությունը իրենից ներկայացնում է ուժային նոր կենտրոն, որը կարող է
լրացուցիչ ներդրում ունենալ աշխարհի բազմաբևեռայնության զարգացման գործում [4]:
ԵԱՏՄ գրանցած հաջողության առարկայական
ապացույցն է նաև այն, որ մի շարք երրորդ
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ինտեգրացիոն խմբերից մեկը, որ ձգտում է
ազդեցության գոտիների մեծացման՝ այս
տարածաշրջանում։ ԵԱՏՄ-ն՝ հանձին ՌԴ-ի
փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը ոչ միայն
Չինաստանի՝ ներառյալ «Գոտի և ճանապարհ»
նախաձեռնության (BRI), այլև Վիետնամի,
Իրանի, Սինգապուրի, Սերբիայի, Հնդկաստանի,
Ինդոնեզիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի, Կամբոջայի կամ Չիլիի նկատմամբ: Առանձնահատուկ
են ԵԱՏՄ հարաբերությունները նաև միջազգային տասնյակից ավելի կառույցների հետ
հարաբերությունների ձևաչափում: Կառույցի
նման բազմավեկտոր ռազմավարությունն ընկալվում է որպես Եվրասիայում Չինաստանի ազդեցությունը վերահսկողության տակ պահելու
միջոց [10, էջեր 119-126]։ Թեև ի սկզբանե
նախատեսված էր, որ ԵԱՏՄ-ն պետք է
«կամրջի» դեր կատարի Եվրոպայի և դինամիկ
փոփոխվող Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի միջև, ակայն ԵԱՏՄ ստեղծման
սկզբնական տարիներին՝ 2013-14 թթ., ռուսուկրաինական
հակամարտության
սրմամբ
պայմանավորված լարվեցին քաղաքական և
տնտեսական հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ՝
ըստ էության հենց սկզբից արգելակելով
կառույցի կողմից «կամրջի դերի» ստանձնումը
[6, էջեր 70-72]։ ԵԱՏՄ-ն արտաքին ռազմավարության մեջ օգտագործում է ինստիտուցիոնալ
արտաքին ազդեցության տարբեր գործիքներ,
ինչպիսիք են՝ տնտեսական և առևտրային
համագործակցության մասին արտոնյալ համաձայնագրերը (Չինաստանի հետ), ազատ
առևտրի համաձայնագրեր (Վիետնամի, Իրանի,
Սինգապուրի և Սերբիայի հետ), դիտորդի
կարգավիճակի տրամադրում (Մոլդովային),
փոխըմբռնման
հուշագրեր
(Բանգլադեշ,
Կամբոջա, Չիլի, ԱՊՀ, ԵՄ ստանդարտացման
կոմիտե և Սինգապուր) և համագործակցության
հուշագրեր (Կուբա, Էկվադոր, Ինդոնեզիա,
Հորդանան, Մոնղոլիա, Մարոկկո, Պերու,
Հարավային Կորեա և Թաիլանդ): ԵԱՏՄ հետ
համագործակցության պատրաստակամություն
հայտնած երրորդ երկրների քաղաքական
ռեժիմների դիտարկումը ցույց է տալիս, որ, ըստ
Freedom House-ի «Ազատությունն աշխարհում
2019» զեկույցի՝ 21 հնարավոր արտաքին գործընկերներից 15-ը ճանաչվել են որպես ոչ լիովին
ժողովրդավարական ռեժիմներ։ Քաղաքական
ռեժիմների այսպիսի նմանությունները մի
կողմից բնորոշ են տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացների քաղաքական բաղադրիչի խորացմանը՝ խոչընդոտների բացակայությամբ պայմանավորված, բայց մյուս
կողմից, նման տեսլականը կարող է խանգարել
կազմակերպության ներսում ժողովրդավարացման գործընթացների զարգացմանը և նոր
կապերի ձևավորմանը ժողովրդավարական

հետո (մասնավորապես՝ 1995 թվականի Մաքսային միություն և 2003 թվականի Միասնական
տնտեսական տարածքի գաղափարը), 2015-ից
ԵԱՏՄ-ն արդեն գործող և կուռ կազմակերպական կառույցներ ունեցող սուբյեկտ է, թեև
նմանատիպ այլ միությունների (օր.՝ ԵՄ) հետ
համեմատության մեջ վերցրած՝ միությունը
դեռևս չի հասել մեծ արդյունքների այս առումով:
Միության գրանցած հաջողություններից է նաև
ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետություններում
եվրասիական ինքնության արմատավորման
դրական դինամիկան, ինչի ապացույցն է անդամ
պետություններում իրականացված հանրային
կարծիքի գնահատման հարցումների տվյալները,
ըստ որի՝ բացի Հայաստանից բոլոր անդամ
պետություններում հանրության ճնշող մեծամասնությունը (63-86%, Հայաստանում՝ 43%)
ողջունել է այդ պետությունների ակտիվ
ներգրավվածությունը միության գործունեության մեջ: Հայաստանում ԵԱՏՄ նման ցածր
վարկանիշը կապվում է 2016-ից սկսած՝
Լեռնային
Ղարաբաղում
տեղի
ունեցած
իրադարձությունների հետ [8, էջեր 60-62]:
Եվրասիական ինքնության ձևավորումն իր
սկզբնական փուլում է: Դրա կայուն զարգացման
մեծ խոչընդոտներից է անդամ պետությունների,
ինչպես նաև դրանից դուրս սահմաններում
ռուսաֆոբիայի մեծ ծավալները: ԵԱՏՄ-ն իր
ներքին կառուցվածաքային ինստիտուտները
ուղղակիորեն կրկնօրինակել է ԵՄ-ից, ինչը
արդյունավետ չէ՝ հաշվի առնելով այս երկու
կառույցների սկզբունքային և բովանդակային
տարբերությունները: ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Ղազախստանն ու Բելառուսը անկախությունից ի վեր ամբողջությամբ չեն անցել
ազատ շուկայական և կապիտալիստական
համակարգերի, ինչը այս առումով լոկոմոտիվի
ամբողջ դերը դնում է ՌԴ վրա, որը շատ հաճախ
չի կարողանում ամբողջությամբ իրակնացնել
այդ դերը իր տնտեսության ոչ բավարար
դիվերսիֆիկացված լինելու պատճառով: ԵԱՏՄն առանձնանում է հետխորհրդային տարածքում
այլ ինտեգրացիոն խմբերից արտաքին հարաբերություններ ստեղծելու իր կարողություններով։ ԵԱՏՄ-ի ինտեգրացիոն հայեցակարգն
ինքնին վերաբերում է ոչ միայն ներքին ասպեկտներին, այլև կարող է ունենալ արտաքին
ռազմավարության ձև։ ԵԱՏՄ հիմքում ընկած
ռազմավարություններից առանցքայինը հենց
կառույցի միջազգայնացման նպատակն է:
Դեռևս 2011-ին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր
Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել
ԵԱՏՄ ընդունել ԱՊՀ անդամ երկրներին՝
հայտարարելով, որ միությունը բաց նախագիծ է:
Եվրասիայում Չինաստանի, ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի
միջև այսպես կոչված «Նոր մեծ խաղի» լույսի
ներքո ԵԱՏՄ-ն դարձել է կարևորագույն
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վարչակարգեր ունեցող պետությունների և
միջազգային կազմակերպությունների հետ:
Եզրակացություն. ԵԱՏՄ-ն դեռևս չի
հասել սկզբնական փուլում իր առջև դրված
նպատակների գոնե թե մեծ մասին, ինչը վերջինիս գործունեության արդյունավետության գնահատման տեսանկյունից թույլ է տալիս պնդել, որ
կառույցը
թեև
հսկայական
պոտենցյալի
առկայությանը, դեռևս չի կարող հավակնել ողջ
Եվրասիական տարածաշրջանի՝ այդ թվում
հետխորհրդային հանրապետությունների միջև
լիարժեք ինտեգրացիոն գործընթացի առաջամարտիկի դերի ստանձնմանը: ԵԱՏՄ կազմակերպական կառուցվածքի և դրա սկզբնավորման տեսանկյունից ԵԱՏՄ կազմակերպության
և դրա կառուցվածքում ներկայումս գործառնող
ինստիտուտների ստեծղումը ինքնին մեծ
ձեռքբերում է, մի քանի չստացված մեկնարկների
փորձերից հետո: Մյուս կողմից՝ ԵԱՏՄ
ենթամարմինները ընդհանրապես չեն համապատսխանում կառույցի բովանդակությանը և
կարողություններին և վերցված են ԵՄ-ից:
Ռուսաստանի հեգեմոն դերը մի կողմից
ներկայացվում է որպես առավելություն՝ կառույցում մշտական առաջնորդի առկայությամբ
որոշակի կայունության հասնելու տեսանկյունից, մյուս կողմից՝ թերություն, քանի որ
ստվերվում
է
միջպետական
կապերի
կարևորությունը,
ինչը
մեծ
դեր
ունի
ինտեգրացիոն ցանկացած գործընթացի համար:
Եվրասիական ինքնության ձևավորման տեսանկյունից սոցոլոգիական մի շարք ուսումնասիրությունների
տվյալները
կարող
ենք
ներկայացնել որպես ուղղակի ապացույց՝
եվրասիական կայուն ինքնության ձևավորման։
Այլ հեղինակներ, սակայն, պնդում են, որ
եվրասիական ինքնության ձևավորման որոշակի
մակարդակ այնուամենայնիվ կա, բայց դա
կապվում է ավելի շատ հետխորհրդային
միասնական անցյալի, դրա բերած բարձր
կենսամակարդակի հավաքական հիշողության
հետ, ինչը, համադրելով տարածաշրջանի
պետություններում
ռուսաֆոբիայի
բարձր
մակարդակի հետ հարցականի տակ է դնում
եվրասիական
ինքնության
կայունության
գաղափարը: Վերլուծելով ուսումնասիրված
հեղինակների աշխատություններում տեղ գտած
մոտեցումները՝ կարող ենք փաստել, որ ԵԱՏՄ-ն
որպես մեկ միասնական տնտեսաքաղաքական
միություն դեռևս չի կարողացել իրականացնել
իր առջև դրված նպատակների մեծ մասը,
իրացնել այն պոտենցյալը, որը առկա է այս
տարածաշրջանի պետությունների համագործակցության մեջ, այդպիսով՝ ԵԱՏՄ-ն դեռևս
չունի այն կարողությունը, որպեսզի ստանձնի
ողջ Եվրասիական տարածաշրջանի ինտեգրա-
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Խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետությունը Ռուսաստանի
Դաշնությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն)
Չախալյան Արմինե Գ.
Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի Իրավունքի
տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
arminechakhalyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Աշխատությունը դիտարկելու է խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետությունը և
կկատարվի վերջինիս իրավահամեմատական վերլուծությունը: Ընդհանուր իմաստով խորհրդարանական
վերահսկողությունն անհրաժեշտ է գործադիր իշխանությունների գործունեության արդյունավետությունն
ապահովելու և հիմնական նորմատիվ-իրավական ակտերի արդյունավետ կիրառելիությունը ապահովելու
համար: Վերահսկողության այդպիսի գործիքներից են խորհրդարանական հարցումները, ինչպես նաև
Պետդումայի կողմից կառավարության նկատմամբ վստահության հարցի քննարկումը և Ռուսաստանի
Դաշնության Կենտրոնական բանկի հաշվետվությունների քննարկումը: Իրավական լուրջ խախտումների
դեպքում նախատեսվում է հատուկ ընթացակարգ՝ խորհրդարանական հետաքննություն։ Նման
խախտումները, որոնք առաջացնում են բացասական հետևանքներ, կարող են հիմնված լինել, օրինակ,
քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների ոտնահարման կամ արտակարգ իրավիճակներին հանգեցրած
գործողությունների կապակցությամբ։ Սույն գործիքակազմը վերաբերում է նաև դաշնային բյուջեի և
արտաբյուջետային միջոցների հետ կապված ֆինանսական կարգապահության կոպիտ խախտման, ինչպես
նաև դաշնային գույքի վատ կառավարման և տնօրինման փաստերին: Այս պրակտիկան կիրառվել է ոչ միայն
Ռուսաստանում, այլ նաև հետխորհրդային տարածքի որոշ այլ երկրներում։ Խորհրդային տարիներին եղել է
խորհրդարանական վերահսկողության պրակտիկա, սակայն այն հստակ ձևակերպված չէր։ Այսօր
խորհրդարանական վերահսկողության համակարգը դեռ կատարյալ չէ, քանի որ խոշոր իրավախախտումները
տեղի են ունենում մեծ քանակությամբ, և նման վերահսկողության միջոցների համակարգը գործնականում
հիմնականում կիրառելի չէ։
Հանգուցաբառեր՝
խորհրդարանական
վերահսկողություն,
խորհրդարանական
հետաքննություն,
խորհրդարանական հարցումներ, իրավական խախտումներ, պետական վերահսկողություն Ռուսաստանի
Դաշնության գործադիր իշխանության ոլորտում
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Abstract. The paper considers the effectiveness of parliamentary control and conducts its comparative legal analysis. In
general, parliamentary control is necessary to ensure the effectiveness of the activities of executive authorities and to
ensure compliance with the main regulatory legal acts. One of such control tools is parliamentary inquiries, as well as
consideration by the State Duma of the issue of trust in the Government, and its consideration of reports of the Central
Bank of the Russian Federation. In case of serious legal violations, a special procedure is envisaged – a parliamentary
investigation. Such violations, generating negative consequences, can be based, for example, on the violation of human
rights and freedoms, or actions that have caused man-made emergencies. The law also includes the facts of gross
violations of financial discipline in relation to federal budget funds and extra-budgetary funds, as well as poor-quality
management and disposal of federal property. This practice has been applied not only in Russia, but also in some other
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post-Soviet countries. In the Soviet era, the practice of parliamentary control existed, but it was not clearly formulated.
Today, the system of parliamentary control is still not committed, since a lot of major offenses occur, and the system of
measures of such control is largely not applicable in practice.
Keywords: parliamentary control, parliamentary investigation, parliamentary inquiries, legal violations, state control in
the sphere of executive power of the Russian Federation

полномочиями по контролю за Правительством
и федеральными органами исполнительной
власти в части соблюдения сроков принятия
нормативно правовых актов, а также за их
полнотой и исключением пробелов в их текстах.
Кроме этого, палаты обладают исключительными полномочиями в порядке парламентского
контроля – а именно, возможностью принимать
решение по целесообразности разработки
определенного нормативно-правового акта. Под
формы парламентского контроля подпадают не
только парламентские слушания, но и, в особых
случаях, парламентские расследования.
На парламентском расследовании как одной
из форм парламентского контроля стоит остановиться подробнее как на единице выборки,
осуществленной в целях анализа эффективности
парламентского контроля. Парламентские расследования в Российской Федерации регулируются отдельным специальным нормативноправовым актом – Федеральным законом «О
парламентском расследовании Федерального
Собрания РФ». Данный закон специально был
принят в целях создания надлежащего регламента для парламентариев в случаях, возникающих при определенных обстоятельствах,
породивших негативные последствия для
общества и государства. Такие обстоятельства
могут основываться, например, на нарушении
прав и свобод гражданина либо действиях,
повлекших чрезвычайные ситуации техногенного характера. К данным обстоятельствам закон
также относит факты грубого нарушения
финансовой дисциплины в отношении средств
федерального бюджета и внебюджетных фондов,
а также некачественное управление и распоряжение федеральной собственностью. Инициаторами возбуждения парламентского расследования могут выступать члены Совета Федерации
или Государственной Думы численностью не
менее одной пятой от общего числа членов,
соответственно, Совета Федерации или Государственной Думы. Для осуществления расследования создается парламентская комиссия по
расследованию.
Парламентское расследование является достаточно новым институтом в форме парламентского контроля Российской Федерации.
Оценка его эффективности, как одной из составляющих парламентского контроля может быть

Парламентским контролем является совокупность мероприятий, проводимых Парламентом в отношении установления эффективности
деятельности органов исполнительной власти
государства. Данная совокупность мероприятий
направлена на укрепление законности в
государстве, повышение статуса Конституции и
иных федеральных законов, соблюдение равноправия граждан, а также на возрастание инициативы граждан в отношении предложений по
изменению законодательства в целях улучшения
качества жизни каждого из индивидуумов, а
также системы и методов управления государством.
Тем не менее, ошибочным будет полагать,
что парламентский контроль способен подменить собой осуществление правосудия или
оперативно-розыскные мероприятия. Его вмешательство в данные виды деятельности является
недопустимым.
Законодательное регулирование парламентского контроля в Российской Федерации наряду
с Конституцией РФ осуществляется и Федеральным законом «О парламентском контроле».
К органам, которых закон наделил соответствующими полномочиями относятся равнозначно
как каждая из палат парламента (Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Государственная Дума Федерального Собрания РФ), так и
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Также, в исключительных случаях, функции парламентского
контроля
осуществляет Счётная палата РФ.
Исследователи юридической науки в
качестве объектов исследования выбирают в
преимущественном порядке такую форму
парламентского контроля, как парламентские
или депутатские запросы [6, с. 95-98; 8, с. 65-80;
10, с. 152-156]. Тем не менее, стоит отметить,
что законодателем сформирован намного более
обширный перечень инструментов. В частности,
ст. 5 Закона О Парламентском контроле
содержит формы соответствующего контроля, в
числе которых, помимо прочих, и рассмотрение
Государственной Думой вопроса о доверии
Правительству, и рассмотрение ею отчетов
Центрального банка РФ. Также в полномочия
парламентариев входит назначение и освобождение от должности руководителя Счетной
палаты РФ, его заместителей и её аудиторов.
Палаты Федерального Собрания наделены
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федерального законодательства. Следствием
чего стало адресованное в 2005 г. в Послании
Президента РФ В. В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации однозначное
указание на необходимость утвердить законом
процедуру парламентских расследований [5]. В
результате Послания Президента и был издан
упомянутый раннее Федеральный закон, регулирующий парламентские расследования.
Законодательное урегулирование полномочий парламентариев проводить парламентские
расследования, с одной стороны, номинально
позволило им пресекать факты грубого нарушения Конституции РФ, с другой стороны,
странным образом из числа обстоятельств,
подлежащих парламентскому расследованию,
законодатель исключил деятельность Президента РФ, деятельность суда по осуществлению
правосудия, деятельность органов дознания и
органов предварительного следствия, осуществляемую ими в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством.
При этом, если принцип недопустимости
вмешательства в деятельность суда, иных ветвей
государственной власти прямо определен в ч. 1
ст. 120 Конституции Российской Федерации и
вполне объясним ограждением правосудия от
влияния политических сил, то исключение
деятельности Президента Российской Федерации
из числа объектов парламентского расследования выглядит весьма спорным, с учетом полномочий Государственной Думы, предусмотренных п. «з» ч. 1 ст. 103 Конституции в части
возможности выдвижения обвинения Президента Российской Федерации для отрешения его
от должности.
Данное исключение видится достаточно
неоднозначным для страны, провозглашающей
демократию, одним из основных принципов
функционирования Российской Федерации.
Поэтому, думается, принятый закон имеет
несколько декларативный характер, в сравнении
с другими развитыми странами, парламентские
расследования которых не имеют аналогичных
ограничений по субъектному составу, и, кроме
этого, результаты данных исследований ложатся
в основу решений правоохранительных и
судебных органов.
Практика применения обсуждаемого закона
прямо свидетельствует о слабом его применении. С момента его принятия, парламентских
расследований произошло минимальное количество, которые происходили параллельно с
возбуждением уголовных дел, при этом деятельность парламентариев была сведена к
минимуму и, как следствие, результаты расследования не имели соответствующего веса.

произведена путем сравнения с аналогичным видом парламентского контроля иных государств.
Как и в России, парламент многих стран
обладает правами собственного расследования
посредством создания палатами специализированных комиссий по расследованию событий
общественной значимости.
Бундестаг в ФРГ, к примеру, наделен правом образовывать свой персональный следственный комитет, в полномочия которого входит как
сбор требуемых доказательств, так и формирование выводов по результатам этих доказательств, которые могут быть положены судами в
основу их решений, несмотря на то, что данные
этих выводов представляют собой результаты
парламентских расследований [9, с. 40-44].
В соответствии с Конституцией Испании, в
парламенте страны могут быть созданы
следственные комиссии по любым делам,
представляющим
общественный
интерес.
Результаты комиссий будут иметь достаточно
весомую силу для прокуратуры при принятии
необходимых мер. [7, с. 43-49]
Каждая палата парламента Италии вправе
вне зависимости друг от друга проводить расследование по вопросам, которые являются
животрепещущими для общества. Комиссии
парламента имеют те же полномочия, как и
судебная власть.[7, с. 43-49]
Страны постсоветского пространства также
принимают законодательные нормы в отношении создания парламентских комиссий по
расследованию общественно значимых инцидентов. Такие нормы, в частности, закреплены в
законодательстве Украины и Армении.
Россия, будучи частичным правопреемником Советского Союза, обрела потребность в
парламентских расследованиях в конце 80-х
годов прошлого века, в свете выяснения
обстоятельств создания и функционирования
ГКЧП в период ввода советских войск в
Афганистан. Однако, в тот период не получили
широкого применения нормы, предоставлявшие
и общесоюзному, и республиканскому парламенту право проводить по любому вопросу
парламентские расследования.
Современная Россия запомнила несколько
эпизодов парламентских расследований: это и
попытка отрешения от должности Президента
страны Б. Н. Ельцина, и расследование деятельности депутата Говорухина по событиям в
Чечне, и расследование финансового дефолта в
1998 г., а также анализ событий в Беслане в 2004
г.
Данная совокупность эпизодов окончательно и безоговорочно стала предпосылкой для
принятия соответствующих актов на уровне
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Анализ вышеизложенного свидетельствует
об отсутствии у нынешнего российского института парламентского расследования фактических
эффективных организационных и правовых
механизмов, позволяющих влиять на состояние
законности в стране, качественно пресекать
злоупотребления, происходящие на разных
уровнях публичной власти. Усиление превентивной функции парламентского контроля позволило
бы
избежать
многомиллиардных
хищений бюджетных средств в Министерстве
обороны,
в
компаниях
«Росагролизинг»,
«Курорты Северного Кавказа», в процессе
строительства олимпийских объектов и многих
других. Таким образом, на сегодняшний день
можно сделать вывод, что результаты парламентского расследования в системе действующего правового регулирования носят пока еще
только информативный характер и, как представляется, трудно воплощаемы в жизнь.
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ՀՀ ՊԿԱ-ի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ի ռազմավարական առաջնորդության և կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի
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Ամփոփագիր. Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել հուզական ինտելեկտի տեսական հիմքերը՝ ցույց
տալով զինծառայողների հոգեբանական կայունության ապահովման գործում վերջինիս տեղն ու դերը:
Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամաքնով, որ ժամանակակից պատերազմների
բնույթի փոփոխությունն ավելի բարդ պահանջներ է ներկայացնում զինծառայողներին. այն է՝ պատերազմի
հիբրիդային բնույթը, արագընթացությունը, տեղեկտվական-օպերացիաների ակտիվ օգտագործումը, պայքարի
ոչ ավանդական, անհամաչափ միջոցների լայն կիրառությունը, երբ վախը, խուճապը և սթրեսը դառնան ոչ թե
կազմալուծող, այլ խթանող գործոններ: Հոդվածի նպատակից ելնելով՝ առաջ են քաշվում հետևյալ խնդիրները.
ուսումնասիրել տարբեր հեղինակների կողմից մշակված և գիտական հանրույթում մեծ տարածում գտած
հուզական ինտելեկտի մոդելները, ցույց տալ զինծառայողների հուզական ինտելեկտի զարգացման
նշանակությունը հոգեբանական կայունության ապահովման գործում: Աշխատանքում կիրառվել են
ընդհանրացման և դասակարգման մեթոդները: Տեսական ուսումնասիրության արդյունքը ցույց է տալիս, որ
հուզական ինտելեկտի զարգացումը կենսական նշանակություն ունի, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս
ռիսկային իրադրությունում կամ մարտի պայմաններում կառավարել սեփական հույզերը և արձագանքել
համածառայակիցների ապրումներին: Այն պայմանավորում է անձի հոգեհուզական վիճակի կառավարման
կարողությունը, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է հոգեբանական կայունության ապահովմանը:
Հանգուցաբառեր՝ ժամանակակից պատերազմների բնույթ, ռիսկային իրադրություն, զինծառայողներ,
հոգեբանական կայունություն, հուզական ինտելեկտի մոդելներ, սեփական հույզերի կառավարում,
ապրումակցում, անձնային հատկություններ, ինքնակառավարման մեթոդներ, արդյունավետ գործունեություն:
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Аннотация. Цель данной статьи – представить теоретические основы эмоционального интеллекта, показать его
место и роль в обеспечении психологической устойчивости военнослужащих. Актуальность работы
обусловлена тем, что изменение характера современной войны предъявляет военнослужащим более сложные
требования – гибридный характер войны, скорость, активное применение тактико-операций, широкое
применение нетрадиционных, асимметричных средств ведения боя, когда страх, паника и стресс станут не
дезорганизующими, а стимулирующими факторами. Исходя из цели статьи, выдвигаются следующие вопросы.
изучить модели эмоционального интеллекта, разработанные разными авторами и получившие широкую
известность в научной среде, показать значение развития эмоционального интеллекта военнослужащих в
обеспечении психологической устойчивости. Статья написана с использованием методов обобщения и
классификации. Результат теоретического исследования показывает, что развитие эмоционального интеллекта
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имеет жизненно важное значение, так как позволяет управлять своими эмоциями в рискованной ситуации или в
боевых условиях и реагировать на чувства однополчан. Он определяет способность управлять
психоэмоциональным состоянием человека, что в свою очередь приводит к обеспечению психологической
устойчивости.
Ключевые слова: характер современных войн, рискованная ситуация, военнослужащие, психологическая
устойчивость, модели эмоционального интеллекта, управление собственными эмоциями, эмпатия, личностные
качества, методы самоуправления, эффективная деятельность.

the military profession is one of those professions
that are associated with risks, performing complex
professional tasks, emotional tension, stress,
therefore the need to ensure psychological stability
is the reason for the first theoretical study of
emotional intelligence, stress resistance and other
psychological factors that ensure stability,
transferring information about the availability and
significance of such phenomena.
Referring to emotional intelligence, it should be
noted that scientists, namely E. Thorndike, J.
Guilford, H. Gardner, J. Meyer, P. Salovey, D.
Caruzon, D. Goleman, R. Bar-On, D. Lucy and
others have great contribution. In Russian literature,
the concept of "Emotional Intelligence" was first
used by G. C. Garskova [2, p. 9]. As of the national
scholars, this phenomenon was addressed in
separate articles by R. Aghuzumtsyan, A. Lokyan,
V. Margaryan, L. Petrosyan, S. Poghosyan et al.,
who view emotional intelligence from an eminently
applied perspective.
Thus, in order to be successful in combat
operations, it is important to ensure psychological
stability, one of the key factors of which is the high
emotional intelligence of the serviceman, which is
the ability to understand and effectively manage his
emotions and the emotions of the people around
him.
The first studies of emotional intelligence made
by J. Meyer, P. Salovey and D. Caruso are
remarkable. According to the obtained results, they
built a model in which the phenomenon was
represented by three interrelated components. They
are:
1. understanding emotions. that is, the ability
to understand the transition from one emotion to
another and the origin of emotions in general,
2. managing emotions. that is, the ability to
control emotions, to reduce the impact of negative
emotions, to be aware of one's emotions, to solve
problems caused by emotions,
3. differentiation of emotions. determining
their content, that is, the ability to correctly express
emotions and determine the emotions imbued by
facial expression [12]:
The key difference between the D. Goleman
model and the Meyer, Salovey and Caruso model is
that it consists of five components: self-awareness,
self-control, motivation, empathy and social skills:

According to prominent German theoreticcian
in the military field Clausewitz, a soldier does not
see the "underwater stones" in war, but due to his
personal qualities and mental stability, he is obliged
to anticipate and know how to avoid them. In order
to overcome the obstacles of war, the leader,
military commander, in addition to knowledge and
experience, must have emotional and spiritual
qualities [1, p. 119]. In this regard, Clausewitz
emphasizes the virtues of honesty, stability, and
determination in order not to allow emotions to rule
him when making decisions.
Given these conditions, servicemen at different
levels should not only have a high level of
professional training, be physically well-tempered,
but also be able to resist stress, maintain stability,
overcome mental tension, react adequately to the
situation, and withstand the psychological pressure
of the enemy. These abilities are the factors that
determine the successful outcome of the war, the
development of which is carried out in peaceful
conditions within the framework of psychological
training. Psychological preparation for the influence
of modern means of armed struggle and
psychological factors of battle is a complex of
measures aimed at the formation of psychological
stability among servicemen, emotional qualities
necessary for the performance of combat tasks,
professional and personal qualities necessary for
coping in tense, risky situations, as well as reducing
the probability of collision with uncertain elements
of battle.
As for the psychological stability, it has a wide
extent, including emotional, volitional, cognitive,
motivational factors, therefore it is studied in the
field of correlation with various psychological
processes. It is no coincidence that emotional
intelligence is considered a key prerequisite for
ensuring psychological stability in various articles
and works. For example: L. Abolin, B. Smirnova
and E. Dolgopolova define psychological stability
as a set of emotional manifestations, which makes it
possible to maintain work capacity and mobilize
energy to achieve a set goal.
The essence of psychological stability is best
reflected in A. Antsupov’s definition: it is associated
with personal characteristics, psychophysiological
factors and the level of professional training, which
maintains the balanced functioning of the psyche in
complex, stressful situations [3, pp. 201-202]. Since
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It is worth mentioning the model developed
d
byy
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L
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h, on the onee
hand
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the other - with personal quaalities:
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portant task,,
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interfere with the successsful perform
mance of a
com
mbat mission: This is evidenced by a preliminaryy
stud
dy of the em
motional inteelligence off servicemenn
cond
ducted by uss in 2021. Itt identifies th
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At the sam
me time, eaach of them
m is a diffficult
complex.
Thus, self-awarene
s
ess implies:
 Undderstanding emotions: i. e., analyyzing
one's emotioons and preddicting their consequence
c
es,
 Selff-assessmentt: i. e., knoowledge of their
weaknessess and strengtths, as well as
a disadvanttages
and advantaages
 Selff-confidencee. i. e., the belief in their
abilities
Self-coontrol impliees:
 Opttimism. that is, waiting for
f the successful
completion of difficult situations
s
 Resstraint of em
motions. that is, the abilitty to
control em
motions andd the destruuctive impuulses
associated with
w them
 Adaaptation. i. e., the abiility to resppond
harmonioussly to changinng situationss.
Motivaation impliees: the abilityy of a persoon to
conduct actiivities aimedd at meeting his needs.
Empatthy, that is, inner
i
supportt,
Social skills includde:
 Com
mmunicationn: that is, thee ability to send
clear inforrmation aboout experiennce, knowleedge,
abilities,
 Leaadership: i. e., the ability to influencee and
direct,
 Coooperation: i. e., the abbility to achhieve
common gooals in coopeeration with others [4, ppp. 816]:
The neext model was
w developed by R. Barr-On,
identifying five areass of compeetence that are
identified with
w
the five componennts of emotiional
intelligencee with their suubcomponennts. Thus:

Figure 1:
1 Average inddicators of em
motional intelliigence (n=20))
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The results of the study showed that
servicemen had poor abilities to understand and
manage their own and others' emotions, which
means that emotional manifestations in war
conditions can hinder the processes of quick
orientation, accurate decision-making, contributing
to the incomplete execution of the combat task [9,
pp. 73-79].
Thus, studies based on theoretical approaches,
allow us to conclude that:
1. In management psychology, emotional
intelligence is of great importance, as it makes it
possible to make decisions quickly, build balanced
relationships, prevent conflicts arising in the course
of activity, and provide a favorable psychological
atmosphere, thereby creating prerequisites for
effective activities.
2. High level of emotional intelligence helps
servicemen to show tolerance to uncertainties, to
manage their own emotions and the emotions of the
people around them in complicated situations, to
perform their military duty flawlessly and to
perform impeccable service
3. Psychological stability is one of the
guarantees to successfully perform the combat task
in the conditions of combat operations, one of the
key prerequisites of which is emotional intelligence.
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ԱՄՆ կենսալաբորատորիաները՝ սպառնալիք ողջ մարդկության համար
Շաքարյանց Սերգեյ Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ (Երևան, ՀՀ)
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփագիր. Այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Ռուսաստանի 2022 թվականի փետրվարի վերջին սկսված
հատուկ ռազմական գործողությունը՝ նեոֆաշիստական Ուկրաինայի ապառազմականացման և
դենացիֆիկացիայի համար, նոր թափով մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ԱՄՆ Պենտագոնի ամերիկյան
ռազմական մասնագետների զբաղվածությամբ նախկին այսպես կոչված «Ուկրաինական ԽՍՀ» և նախկին
Խորհրդային Միության այլ հանրապետությունների տարածքում գտնվող հսկայական թվով ռազմական
տեղեկատու (ռեֆերենս) կենսալաբորատորիաների վրա։ Ցավոք, Հայաստանը նույնպես զերծ չէ ամերիկյան
ռազմական կենսալաբորատորիաներից։ Արդեն պարզ է, որ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում կենսաբանական
լաբորատորիաների վերահսկման ոլորտում ԱՄՆ-ի բոլոր քայլերը կենսաբանական պատերազմի
նախապատրաստությունն է՝ ինչպես Խորհրդային Միության ժողովուրդների, այնպես էլ ողջ մարդկության
դեմ։
Հանգուցաբառեր՝ Ուկրաինա, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Պենտագոն, կենսազենք, կենսաբանական տեղեկատուլաբորատորիաներ, Հայաստան, Ղազախստան, Իրան, մարդկություն
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американцы – и, главное, для чего: ведь и власти
Киева, и Госдепартамент США многие годы
напролёт заверяли, что деятельность этих биолабораторий, как и «работа» в этих учреждениях
американских экспертов и иных «специалистов»
чуть ли не «во благо всего мира» и ради
«защиты здоровья населения». Но вот парадокс –
пока об этом не заявил депутат Госдумы РФ, 1-й
секретарь Компартии России Г. Зюганов, мало
кто мог подумать, что на Украине у американцев
целых 46 (!..) биолабораторий [1], а по сути –

Сегодня весь мир знает, что специальная
военная операция России по демилитаризации и
денацификации неофашистской Украины, начавшаяся в конце февраля 2022 г., с новой силой
возбудила повышенный интерес к тому, чем
занимаются американские военные специалисты
Пентагона США на громадном количестве военных референс-биолабораторий на территории,
так называемой, бывшей «УССР». Причём, до
недавнего времени мало кто знал, сколько же
этих референс-биолабораторий используют
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ущерб всем народам планеты, в конце концов –
их биолаборатории разбросаны по всему миру.
Начинали американцы ведь не с Украины и не с
бывших республик Советского Союза, а – с
Азии, Африки, Латинской Америки. И понятно –
почему: в этих регионах мира – практически
«всемирная кладовая» различных эпидемий,
пандемий, эпизоотий, а опасные патогены
существуют прямо в природе. А вот почему
предметом пристального внимания и изучения
со стороны американских военных биологов и
микробиологов стали бывшие республики
бывшего СССР – это иная история: американцы
прекрасно знали, что биологи СССР отлично
изучили, зафиксировали и систематизировали
все наиболее опасные патогены. И республики
бывшего Советского Союза, конечно, именно с
момента самороспуска СССР, стали главным
объектом для США. Причём не только Украина
– но и республики Прибалтики, Закавказья и
Средней Азии. Закавказье и Средняя Азия – в
особенности, потому что это, всё-таки, именно
Азия, а не Европа…
Мы даже не станем цитировать президента
России В.Путина – просто хотим напомнить, как
он несколько лет назад в одной из своих
публичных речей открыто обвинил Вашингтон в
том, что теперь США уже мало грабить или
«покупать» эти самые опасные патогены в
республиках бывшего СССР, теперь американские «специалисты» занимаются отбором…
образцов человеческого материала, причём –
именно у русской нации. [5] И наглость дошла
до того, что эти отборы образцов человеческого
материала секретно и незаконно ведутся даже
внутри территории России. Спустя некоторое
время после заявлений В.Путина, и власти Китая
обвинили американцев в такой же преступной
деятельности – как в самом Китае, так и в других
странах, в которых есть значительные китайские
диаспоры. Да о чём говорить вообще? Чуть
более 10 лет назад власти страны-проамериканской марионетки, т.е. власти Индонезии,
после ряда вспышек опасных эпидемий,
уносивших жизни женщин и детей, запретили на
своей территории деятельность американских
биолабораторий. И вдруг 26 мая 2022 г. из
Индонезии пришли такие сведения: США, возможно, продолжают биологические исследования в военных целях на территории Индонезии,
несмотря на закрытие биолаборатории NAMRU2 в Джакарте более 10 лет назад, заявила
агентству РИА Новости Сити Фадила Супари,
врач-кардиолог, которая была министром
здравоохранения в своей стране с 2004 по 2009
годы. «Я не могу это доказать, но из того, что
я читала и слышала, исследовательская дея-

военно-биологических баз США. И всё это –
зачастую в непосредственной близости от
внешних
границ
России
на
западном
направлении.
Вторым интереснейшим «нюансом» информационных сведений, которые породили военные действия против украинских фашистов, стал
тот факт, что мир узнал… о том, что всю работу
американских референс-биолабораторий на
Украине координировал и курировал не кто
иной, а лично сын действующего президента
США Джо Байдена – Хантер Байден. [2] Эта
парочка много чем известна в связи с Украиной,
начиная с госпереворота в Киеве в феврале 2014
г. Они же – инициаторы войны против русского
населения Донбасса, они же – представители тех
американских фирм, которые вели и ведут
разработки и добычу сланцевого газа в разных
странах мира, в связи с чем основной очаг войны
в 2014 г. «крутился» вокруг городов Лисичанск,
Северодонецк, Славянск, Краматорск, Горловка,
Макеевка и т.д., «Странным образом», именно
эта территория указывалась «американскими
специалистами» как потенциальные газовые
поля, содержащие сланцевый газ. Наконец, Джо
и Хантер Байдены – «создатели» дочерней газовой, но всё же лже-фирмы «Бурисма» [3], которая была создана только в 2014 г. и только для
того, чтобы «узаконить» проникновение США,
как и семейных капиталов Байденов, в Новороссию – на Донбасс. И не случайно, видимо, то
обстоятельство, что очень много биолабораторий США функционировали как раз на оккупированной части Донбасса – те же самые завод
«Азовсталь» в Мариуполе, завод «Азот» в Северодонецке и так далее. И именно эти объекты
ВСУ ожесточённо обороняли – судя по всему,
выполняя приказ «прикрывать» многочисленных
западных не только военных наёмников, но и
«специалистов» по биолабораториям.
Сейчас многие (и – вполне справедливо)
указывают на известное интервью широко
известной «пламенной революционерки» из
США Виктории Нюланд, в котором она откровенно признавала, что – да, действительно,
Вашингтон «заведовал» биолабораториями на
Украине. [4] Есть и другие, вполне многочисленные «признания» западных политических
деятелей и «специалистов» – например, из
Англии. Но что изменилось кардинально в связи
с тем, что Нюланд и другие представители
Запада в 2022 г. стали открыто признавать свою
причастность
к
незаконной,
преступной
деятельности биолабораторий на Украине? Кто в
мире, из числа осведомлённых лиц – политиков
и представителей спецслужб, не знал или «не
догадывался», что США действуют нагло и в
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В Алма-Ате 10−11 июня 2018 г. прошли
заседания Совета министров иностранных дел
ОДКБ СНГ, и глава российского МИД С. Лавров
поставил ряд острых вопросов перед своими
союзниками по ОДКБ. Тогда – конкретно перед
Казахстаном и Арменией [7], хотя это явно
относится и к Таджикистану и Киргизии, да и к
другим странам-членам СНГ и, вообще, постсоветским республикам. С ними, видимо,
разговор будет «отдельным».
Одним из острых вопросов, которым
озабочены российские спецслужбы, сказал
Лавров, стало размещение на территории
Казахстана и Армении референс-биолабораторий США, которые также действуют на
территории Грузии, Украины, Таджикистана,
Азербайджана, Молдавии, Узбекистана (готовилась «принять гостей» из США и Киргизия прим.) и занимаются «сбором биоматериалов».
Безусловно, это беспокоит Москву, которая
исходит из того, что эти лаборатории вокруг
российских границ могут быть использованы
против России. Как справедливо заметил
дипломатический источник газеты, «они же в
Западной Европе эти лаборатории не ставят». По
информации «Коммерсанта», Москва обсуждает
с Ереваном возможность подписания соглашения о доступе российских специалистов к
действующим в Армении референс-биолабораториям. Тут удивительно не то, что бывшие
союзные республики впускают в свои, т.е., в
бывшие советские, биолаборатории американцев, то есть в сущности продают их США.
Проблема в том, что хозяином референсбиолабораторий стал Пентагон США [8]. И
проблема не нова – в Армении эксперты и
специалисты-микробиологи ещё в 2016-м, когда
власти и посольство США в Ереване
торжественно открывали эти объекты в Ереване,
Гюмри и Иджеване, били в набат, указывая на
множество так называемых «нестыковок» в
заявлениях властей и американских представителей. Но если в 2016-м в Армении пентагоновскими стали только три референсбиолаборатории, то, по данным 2018-го, их уже
шесть. Хотя информация нуждается в тщательной проверке. Судя по всему, в дальнейшем,
после протестов общественности и специалистов, власти Армении и американцы засекретили свои действия. А ведь при открытии одного
из трех объектов в 2016-м «хозяева жизни»
Армении и США открыто анонсировали, что в
2017-м в стране в строй войдут ещё три
референс-биолаборатории Пентагона США. И
вот ситуация 2022 года – уже есть пока не
проверенные данные о том, что на самом деле в
Армении целых… 12(!!!) биолабораторий

тельность всё ещё продолжается в различных
формах сотрудничества с исследовательскими
институтами и университетами в Индонезии. Я
думаю, правительство должно быть в курсе
этого», – сказала она. Потому что именно после
того, как Россия начала расследование
биологических исследований США на Украине,
подобные подозрения возникли и в других
частях света, в том числе Индонезии, которую
бывший американский посол Кэмерон Хьюм
однажды назвал «резервуаром появления
инфекционных болезней»... [6]. Ощутим цинизм
американцев, не правда ли?
Так что, для чего миру “признания” В.
Нюланд или ещё кого-то с Запада? В конце
концов, были многочисленные аналитическоинформационные статьи в самых различных
странах, не одно и не два интервью со
специалистами из разных государств. Наконец,
были многочисленные заявления МИД и
Минобороны России именно о референсбиолабораториях Пентагона США – в тех же
самых бывших республиках СССР. Мы больше
чем уверены, что заявления МИД и Минобороны
России – очень веские доказательства того, что
США вели и ведут преступную биологическую
войну против всего человечества. Это – по всей
видимости, одна из разновидностей тех самых
«прокси-войн», которые американцы ведут и
против РФ, и против Ирана с Китаем. Вспомним
хотя бы «возню» американской администрации
Д. Трампа, к которой вернулась и администрация
президента
Байдена,
вокруг
пресловутого «короновируса», но всем также
известно, что, по крайней мере, власти Китая
обвинили в «запуске короновируса» именно
США. Но уже более чем достаточно заявлений, в
том числе и врачей и биологов, о том, что
«короновирус» был буквально выращен в
лабораторных условиях. И кто его знает – в
какой именно биолаборатории, в одной из тех
46-и, которые действовали на Украине, или же в
биолабораториях в Закавказье?! А тут – почти
везде есть биолаборатории Пентагона США – в
Грузии, Армении, Азербайджане. Нет американских биолабораторий только, видимо, в
Абхазии и Южной Осетии. Какова ситуация в
Республике Арцах, в особенности после оккупации более 70% территории этой республики –
мы не можем сказать…
Автор данных строк ещё в 2018 году,
подвергнув критике хвастливые заявления
проамериканской власти Армении об «отсутствии проблем в отношениях Армении и России»,
чётко написал в своём материале, что сама РФ
видит в качестве проблемы отношений. Москва
всё озвучила предельно публично и официально.
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примеру, только в 2016−2017 гг., и то – после
подозрительных случаев заражения и падежа
скота в Кабардино-Балкарии, посланцы из
Нальчика стали наездами прибывать то в
Грузию, то в Армению. «Наши спецслужбы и
ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может
быть впоследствии использовано против нас», –
сказал
Лавров
журналистам
издания
«Коммерсантъ». С Ереваном даже обсуждается
возможность сотрудничества в сфере биологических исследований, и по этому поводу есть
намерение подписания отдельного документа.
Лаборатории финансируются агентством по
уменьшению угроз биотерроризма (DTRA)
Пентагона США. Критики этого проекта
указывают на возможность двойного назначения
подобных лабораторий, поскольку их создание
финансируется военными, а информация о
деятельности этих объектов скрыта. Они могут
быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия.
США же утверждают, что деятельность лабораторий открыта для широкой общественности и
цель этих лабораторий носит полностью
гражданский характер [10]. Но это не так. После
протестов 2016−2017 гг. американцы, якобы,
приглашали представителей общественности и
СМИ Армении. Однако дальше административных зданий никто никого не впускал. И чем
там заняты «специалисты» в референсбиолабораториях и, вообще, что это за референсбиолаборатории, если кураторство над ними
продано Пентагону, так и остается top secret.
К примеру, многие наверняка помнят, что
президент РФ Путин ранее отмечал угрожающий
характер сбора человеческих биоматериалов в
различных регионах России для исследований
Пентагона, о чём мы напоминали выше по
данному тексту. Любопытно, что Пентагон
собирает живые человеческие ткани исключительно русских и китайцев, а бюджет «Биологической программы совместного участия»
составляет 2,1 миллиарда долларов. Огромные
расходы США и высокий уровень секретности
свидетельствуют как минимум о двойном
предназначении биолабораторий [9].
Центральная референс-биолаборатория в
Алма-Ате обошлась американцам в 130 млн.
долларов. Эта сумма многократно превышает
стоимость аналогичных научных объектов
гражданского назначения. Даже в мирное время,
с учетом высокой сейсмичности, лаборатория
может представлять угрозу для жителей
Казахстана и для всего Центрально-Азиатского
региона. И то же самое актуально в случае
размещения (3 или 6 или 12) военных биолабо-

США!., На такой небольшой территории – и
целых двенадцать. Кому не понятно, что
биолаборатории американского Пентагона, в
данном случае – как в Армении, так и в
Азербайджане, это самое настоящее оружие
США против Ирана?!
В 2016-м о страшной угрозе, исходящей от
их потенциальной возможности использовать
все перешедшие «под сень» Пентагона
референс-биолаборатории на территории странчленов СНГ, писали и в самой России, и в
Армении. В 2017-м об этом уже писали и в
Восточной Европе. Например, вот что писал в
издании «Печат» сербский журналист Зоран
Милошевич: «Последние 12 лет большое
внимание и опасения у общественности на
постсоветском пространстве и не только там
вызывают новости о том, что США расширяют сеть военных биологических лабораторий
в бывших республиках СССР, таким образом
окружая Россию. Эти лаборатории работают
в секретном режиме и не обязаны подчиняться
требованиям договоренностей об их открытии
и работе. Американские военные биологические
лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна
из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане
(с 2013 г.), Армении (с 2016 г.). Интересно, что,
начиная с цветной революции 2014 г. на
Украине, это государство превращается в
крупную базу для американских военных
биологических лабораторий, и к ней приковано
пристальное внимание общественности.
С 2014 по 2017 год на Украине было
построено в общей сложности 15 американских
военных биологических лабораторий. В них
работают исключительно американцы, а
финансируются они полностью из бюджета
министерства обороны США. Местные власти
обязались не вмешиваться в их работу. Эти
военные лаборатории, где занимаются в
основном изучением и производством вирусов и
бактерий, находятся в следующих городах:
Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три),
Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь.
Несколько таких лабораторий есть вблизи
Крыма и Луганской Народной Республики» [9].
Так что, по количеству военных биолабораторий Пентагона после Украины идёт Армения,
у которой, если верить проамериканским
марионеткам в Ереване, нет проблем в
отношениях с РФ. Причем Армения на втором
месте, независимо от того, примем ли мы, что в
ней три или шесть или двенадцать американских
военных биолабораторий. Но встаёт вопрос:
почему же так долго Россия сама молчала? К
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раторий Пентагона США в Армении, по
существу, в непосредственной близости от
границ с Ираном. Нетрудно предвидеть, что и
иранская дипломатия, рано или поздно,
потребует от властей Армении допуска на эти
американские военные объекты.
И если с Украиной, так сказать, «всё
понятно», как и с Грузией и Азербайджаном, то
вот поведение Армении не вписывается ни в
какие рамки. Украина, Грузия и Азербайджан –
это члены протурецко-проамериканского блока
ГУАМ (к указанным республикам добавляется
ещё и Молдавия). С какой логики потворствует
политике США Армения, не выйдя из состава ни
ЕАЭС, ни СНГ, ни ОДКБ – нормальный человек
не поймёт. В 2018 г. армянские эксперты А.
Айвазян и А. Гукасян сообщали, что был
проведён собственный анализ возможных целей
существования референс-лабораторий Пентагона
США в Армении. На создание референслаборатории в Ереване Минобороны США
выделило около $15,5 млн., а в общем было
выделено около $18 млн. Предлагаем читателю
запомнить выделенные суммы, которые будут
использованы при дальнейшем анализе. В
Ереване, для полного строительства референслаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов
министерства сельского хозяйства РА было
вложено $4,1 млн., а на ремонт референс-лаборатории «Национального центра по контролю и
профилактике
заболеваний»
Минздрава
Армении правительством США было вложено
$9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн.
для обеих лабораторий было выделено на
приобретение нового оборудования и мебели.
Непонятно, почему на строительство нового
здания ушло $4,1 млн., а на ремонт уже существующего в 2,5 раза больше, при том, что на
оборудование и мебель гражданского назначения (как утверждают США) было потрачено
$1,7 млн. На что были потрачены $9,8 млн.? [12]
Мы не сомневаемся, что все $9,8 млн. были
полностью потрачены на создание лабораторий,
но действительно ли для тех целей, которые
озвучивают США? Чтобы ответить на эти
вопросы обратимся к фактам. Референслаборатория гражданского назначения, на
примере другого члена ОДКБ – Таджикистана,
стоит на порядки меньше. В 2013 г. в Душанбе
открылась новая лаборатория биологической
безопасности
3-го
уровня.
Лаборатория
биологической безопасности была построена
при
активном
содействии
министерства
здравоохранения и Программы развития ООН

раторий в сейсмоопасной, к тому же территориально маленькой Армении. Уж не говоря о
том, что, как писал сербский журналист о
«невероятных
эпидемиях»
на
Украине,
исключать возможность того, что американцы
«продукцию» своих референс-биолабораторий в
Армении (или Казахстане и т.д.) испытывают в
первую очередь на местном населении, флоре и
фауне местной территории, на наш взгляд,
недопустимо. Известен скандал в Индонезии
именно по такому вопросу, после чего власти
Индонезии изгнали американских военных
биологов из своей страны, как мы уже
упоминали выше по тексту [9]. Вот что писали
СМИ стран-членов СНГ с 2016 г.: «Между тем,
известно, что в военно-биологических лабораториях зафиксированы сотни инцидентов с
вирусами и токсинами, опасными для людей и
сельского
хозяйства.
После
появления
биолаборатории Пентагона в украинском
Харькове в январе 2016 г. 20 украинских
военнослужащих умерли в течение двух суток
от вируса, похожего на грипп A (H1N1) pdm09.
В Грузии в 2014 г. 34 человека оказались
инфицированы конго-крымской геморрагической
лихорадкой (заболевание впервые зафиксировано
в 1944 г. на Крымском полуострове, и позднее, в
1969 г. - в Конго), и трое умерли. Причины
заболевания неизвестны. В соседней Абхазии
зафиксированы случаи появления комаров переносчиков вируса Зика. Ранее в северном
полушарии Евразии эти южноамериканские
насекомые не появлялись (вирус оказался
лабораторным). Атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям
северных широт также могла быть создана
лишь в лабораторных условиях. Список примеров
можно продолжать очень долго» [11].
Современные достижения в области
биологической науки и генетики позволяют
создавать устойчивое к антибиотикам и другим
медицинским препаратам бактериологическое и
генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от
цвета кожи и ряда других расовых признаков,.
Возможно, для этого в Пентагоне ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ. Впрочем,
автору данного материала довелось беседовать
по теме об американских военных биолабораториях в Закавказье, в том числе в Армении, с
представителями посольства Ирана в Ереване.
Могу заверить – рано или поздно, проамериканские марионетки Еревана услышат о том, что
в армяно-российских и ирано-армянских
отношениях есть проблемы. И одна из них - это
именно функционирование референс-биолабо-
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что
создание
новейшей
биологической
референс-лаборатории гражданского назначения
обходится порядка $3 млн., но никак не 15 или
18 млн., как в Армении. В Таджикистане
трёхэтажную лабораторию с площадью 1610
кв.метров построили за $935 тыс., а в Армении
за 4,1 млн. Единственное, что совпадает - это
расходы на оборудование, которые в Таджикистане составили $1,9 млн., а Армении 1,7 млн.
Вернувшись к стоимости лабораторий в
Армении, напомним, что строительство новой
референс-лаборатории министерства сельского
хозяйства РА обошлось в $4,1 млн., а расходы на
оборудование для двух лабораторий составили
$1,7 млн. Нельзя не заметить нестыковку в
цифрах. Получается, что расходы США только
на ремонтные работы уже существующего
здания для референс-лаборатории Минздрава
Армении составили $9,8 млн.? Предположим,
что затраты на ремонт уже существующего
здания в Армении составили столько же,
сколько и строительство нового здания
современной лаборатории в Таджикистане, то
есть. $935 тыс. Тогда на что были потрачены
остальные $8,9 млн., если эта сумма не включает
стоимость оборудования гражданского назначения в $1,7 млн.? Не на приобретение ли дорогостоящего оборудования двойного назначения?
И ведь чем дальше – тем больше и больше будет
таких вопросов, на которые не отвечают ни
американцы, ни власти Армении… [9]
Ещё раз обратимся к крайне щепетильному
вопросу – почему создание лабораторий финансирует Пентагон? В США действуют Центры по
контролю и профилактике заболеваний (англ.
Centers for Disease Control and Prevention, CDCP)
- федеральное агентство министерства здравоохранения США. Центры по контролю и профилактике заболеваний являются одним из восьми
подразделений департамента здравоохранения
CША. Сфера деятельности – охрана общественного здоровья и профилактика заболеваний.
В 2016 г. бюджет CDCP составил $5,9 млрд.
Однако все объекты в странах постсоветского
пространства (причём выражу «недопонимание»
- и чего это такие референс-лаборатории не
создаются в странах-членах НАТО?.. – не хотят
«проводить опыты» над населением Прибалтики
или другого европейского региона???..) возводятся на средства Пентагона, а не Министерства
здравоохранения США? Ответ лежит перед
глазами – потому что это обусловлено целями и
задачами Пентагона на создание военнобиологических объектов по всему периметру
границ своих основных геополитических
конкурентов и, не исключено, будущих военных

при финансовой поддержке Глобального фонда.
К строительству данной лаборатории и
установке новых технологий были привлечены
французские специалисты «Фонда Мерьё».
Общая сумма строительства и оснащения
лаборатории составила свыше $3 млн. Персонал
лаборатории обучен современным методам
диагностики и работе с новой технологией при
содействии специалистов «Фонда Мерьё».
Лаборатория подотчётна Минздраву Таджикистана и будет служить в качестве референслаборатории для всей лабораторной системы
страны. Лаборатория такого уровня на тот
момент являлась единственной в странах
Центральной Азии. В здании расположены две
лаборатории 2-го уровня и две лаборатории 3-го
уровня безопасности. Оно оснащено самым
современным оборудованием для проведения
бактериологических и молекулярно-генетических исследований по диагностике наиболее
опасных инфекций, таких как туберкулез,
СПИД, малярия, гепатиты, геморрагическая
лихорадка и т.д. 28 апреля 2017 г. президент
Таджикистана Эмомали Рахмон на территории
медицинского городка в Душанбе открыл
Государственное учреждение «Национальная
референс-лаборатория» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан. Заказчиком объекта
является Дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Строительные
работы
на
современном
медицинском объекте были начаты в 2014 г. и
завершены в 2016 г. Общая стоимость здания
лаборатории составила в долларовом эквиваленте около $2,8 млн. Из этой суммы около
$935 тыс. были потрачены на строительномонтажные работы, а $1,9 млн. на современное
медицинское оборудование производства немецких компаний. Задачей данной лаборатории
является проведение всех клинических, биохимических, бактериологических и вирусологических анализов. Общая площадь данного трёхэтажного здания с подвальным помещением
составляет 1610 кв.м. В Госучреждении «Национальная референс-лаборатория» Таджикистана
работой и хорошей заработной платой
обеспечено 60 отечественных квалифицированных специалистов. Все работники лаборатории в производственных компаниях прошли
учебный курс для работы с новейшим
оборудованием. [12]
Расходы США на создание биолабораторий в Армении значительно превышают
расходы на биолаборатории гражданского
назначения. Из примера Таджикистана видно,
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сайте Американского общества микробиологии
(NCBI) опубликовали информацию о создании
коллекции из 11 геномов штаммов чумной
палочки (Yersinia pestis) Кавказа. Работы оплачивало DTRA, а в само собрание вошло 2 генома
из Армении. Интересно, что их распорядитель не армянское госучреждение, а Майклджон
Николич, который указан представителем
Военного института исследований им. Уолтера
Рида (WRAIR) в США. Это исследовательское
учреждение Пентагона является подразделением
DTRA.
Болгарская
журналистка
Диляна
Гайтанджиева опубликовала в одном из своих
последних расследований о биолаборатории
США в Грузии документы, в которых говорится,
что Николич участвует в совместных исследованиях DTRA и Национального центра по
контролю за заболеваниями и общественным
здоровьем Грузии, отвечает за изучение
патогенов из стран бывшего СССР и работает в
Центре Лугара. Грузия не входит в ОДКБ, но
граничит с Россией и играет ключевую роль на
Кавказе. Озабоченность Москвы вызывает
Исследовательский
центр
общественного
здравоохранения им.Ричарда Лугара. Российские
власти полагают, что биолаборатория близ
Тбилиси действует в интересах американцев.
[14] Подозрения возникли не на пустом месте. В
сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в
лаборатории могли проводить опыты над
людьми, и представил документы, из которых
следовало, что десятки человек, проходивших
лечение в центре Лугара, умерли. Причем там
работали биологи трех частных американских
фирм – CH2M Hill, Battelle и Metabiota,
выполняющих заказы Пентагона. Гиоргадзе
обратил внимание на высокий уровень
бактериологической защиты лаборатории. Более
того, центр располагает «оборудованием для
распыления вредных веществ и боеприпасами с
биологически активным материалом». «Зачем
учреждению, цель которого – защита населения,
такие вещи?» - задался вопросом экс-министр.
[15] В Москве это услышали. Глава департамента по вопросам нераспространения и
контроля над вооружениями МИД Владимир
Ермаков заявил, что Россия не потерпит
американских биологических экспериментов у
своих рубежей. [16]
Осенью 2018 г. (как видим, задолго до
военных действий на Украине…) начальник
войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-майор Игорь
Кириллов заявил, что США развернули
масштабную военно-биологическую программу
в соседних с Россией государствах. [17] Он

противников – в первую очередь, России, а
также Ирана и Китая. [9]
С 2008 года Пентагон создал в Армении
около или свыше десятка биолабораторий,
которые работают по американской оборонной
«Биологической программе совместного участия» (CBEP). С одной стороны, проект развивает
возможности обнаружения вирусов и их
быстрого обезвреживания в 25 странах мира. С
другой, – куратор программы, Агентство по
снижению угрозы безопасности (DTRA), проводит секретные исследования по использованию и
разработке биоружия. Например, в той же
Грузии и на Украине. Что творится на биолабораториях США в Азербайджане – увы, автору
данных строк неизвестно. Думается, что разведслужбы России, Ирана и Китая могут и самостоятельно и скрупулёзно изучить ситуацию в
Баку… Армения в силу особых отношений с
Россией и Ираном - отдельная история. Однако и
здесь проводят исследования патогенов, которые
DTRA уже давно изучает в качестве биооружия:
сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская
чума свиней и туляремия. [9] Лидер коалиции
общественных движений «Единое здоровье»,
международный эксперт в сфере биологической
безопасности Григор Григорян в 2019 г. в
интервью порталу «Евразийская информационная лига» заявил, что, по его мнению, лаборатории, функционирующие в Армении, «рассматриваются Агентством Министерства обороны
США в качестве объектов для промежуточного
хранения биологического оружия». [13]
Более того, американцы имеют доступ ко
всей базе данных в Армении и вывозят образцы
особо опасных патогенов, например, в закрытую
грузинскую лабораторию - Центр Лугара (Центр
по контролю заболеваний и общественного
здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе). И, судя
по всему, используют страну в качестве
дополнительного полигона для сбора информации о результатах испытаний в Грузии.
Армения – страна, где фиксируют вспышки
мутировавших вирусов, и некоторые из них
распространились из страны по всему
Закавказью, что даёт американцам достаточно
информации о том, как биоружие может
«работать» естественным путём как у границ на
юге России, так и в Иране. На создание только
биолабораторий и сети информирования в
Армении Пентагон потратил уже более $ 50 млн.
В этом году исполнится 14 лет, как Армения
участвует в программе DTRA по снижению
биологической угрозы (BTRP), которая является
составной частью CBEP. [9]
Таким образом, армянские геномы чумы в
руках американского DTRA. В 2015 году на
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отметил, что в лабораториях, в том числе и в
Центре Лугара в Грузии, проводились эксперименты над людьми. «Центр Лугара является
лишь небольшим элементом обширной военнобиологической программы США. Активная
деятельность развёрнута на территории
сопредельных с Россией государств, где также
функционируют подконтрольные Пентагону
лаборатории. Реконструкция лабораторных
корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана», – сказал
он. Кириллов пояснил, что к таким выводам
пришли специалисты после оценки материалов о
деятельности
лаборатории
в
грузинском
населённом пункте Алексеевка, которые ранее,
17 сентября, опубликовал Игорь Гиоргадзе. [17]
Так что тема о военных референс-биолабораториях Пентагона США в Закавказье и на
Украине – это тема не для статьи, тем более –
всего лишь одной статьи. И явно – не тема для
какого-нибудь краткого материала в формате
аналитической записки. Нет – это самая настоящая тема для военно-следственных органов тех
стран, против которых и работают эти военнобиологические базы США на территории
бывшего Советского Союза. Надеемся, что рано
или поздно военные специалисты и следователи
России, Ирана и Китая окончательно разоблачат
преступников из США и их местных пособников
в республиках бывшего СССР. Мы же готовы
заявить, что даже только на основании фактов и
данных, приведённых в данном материале,
совершенно очевидно, что на протяжении
многих лет именно США, причём с участием не
только своих военно-биологических специалистов, но и высшего политического и военного
руководства (ну, коль скоро сын президента
Байдена курирует деятельность биолабораторий
Пентагона на Украине…), вели, ведут и
намереваются продолжать вести биологическую
войну, направленную на уничтожение людей в
различных регионах мира, при этом стремясь, в
первую очередь, побольше уничтожать нас,
жителей бывшего СССР.
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Declaration of Independence in Cilicia (1920)
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Abstract. Over the centuries, the Armenian people have sometimes lost the most important component of the Armenian
question of statehood, but have never sought to restore it. 1920. there was an opportunity to solve it by declaring
independence. Three such experiments are known:
1. Amanos undeclared, but actually existed for four months;
2. 1920. The autonomy of Mesopotamia Jihun and Sihun, proclaimed on August 2;
3. 1920. Independence of Cilicia on August 4.
However, all three lived a very short life, because France, which adopted a pro-Turkish policy, dispersed them by force
of arms and disappointed the local Armenians.
These turning realities in Armenian history were the result of a single expression of the will of the Armenians of Cilicia
they had great historical and historical significance, becoming a kind of experience and instructive school for the
Armenian people constantly fighting for the Armenian statehood.
Key words: Cilicia, independence, autonomy, politics, self-defense, defeat, french military power, Armenian question,
armenian Cilicia, statehood

Провозглашение независимости в Киликии (1920 г.)
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д. и. н., професор, ведущий научный сотрудник Института истории НАН РА (Ереван, РА)
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Аннотация. На протяжении веков армянский народ иногда терял важнейшую составляющую Армянского
вопроса – государственность, но никогда – сремление его восстановить. Проблема армянской Киликии является
составной частью Армянского вопроса. Так, в 1920 г. появилась возможность решить ее, провозгласив
независимость. Известны три такие попытки:
1. Аманосская необъявленная, но фактически существовавшая четыре месяца автономия;
2. автономия Месопотамии Джихун и Сихун, провозглашенная 2 августа 1920 г.;
3. независимость Киликии, провозглашенная 4 августа 1920 г.
При этом все три действовали под эгидой Франции. Однако все три прожили очень короткую жизнь, поскольку
принявшая протурецкую политику Франция силой оружия расформировала их, не только разочаровав местное
армянство, но и подставив его под новые геноцидальные удары Турции.
Эти поворотные реалии в армянской истории стали результатом единого волеизъявления армян Киликии. Они
имели большое историческое значение, став своеобразным опытом и поучительной школой для постоянно
борющегося за государственность армянского народа.
Ключвые слова: Киликия, независимость, автономия, политика, самооборона, поражение, французская
военная власть, Армянский вопрос, армянская Киликия, государственность

անգամ ամենափոքր հնարավորությունն օգտագործել է իր ազգային այդ նվիրական բաղձանքն
իրականացնելու համար: XX դարի երկրորդ
տասնամյակում Կիլիկիայում ևս այդպիսի
հնարավորություն առաջացավ և անկախություն
հռչակվեց: Սակայն Ֆրանսիան, ելնելով իր

Նախաբան
Պատմական անբարենպաստ իրադարձությունների բերումով Հայ ժողովուրդը հազարամյակների ընթացքում երբեմն կորցրել է
պետականությունը, սակայն իր հոգում միշտ
վառ է պահել այն վերականգնելու ձգտումը: Եվ
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տնտեսական և հատկապես քաղաքական
շահերից, անտեսելով իր տված խոստումները՝
համաձայնության գալով քեմալականների հետ՝
որպես գին՝ զոհաբերեց և՛ Կիլիկիան, և՛
կիլիկիահայությանը:
1914-1923 թթ. ողբերգական ու հուսալեցուն
իրադարձությունների շրջանում Հայակիլիկիայում անկախության հռչակման հիմնախնդրի
շատ կողմեր ցայսօր պարզաբանման կարիք
ունեն: Կիլիկիահայության ազատ ապրելու
հնարավորության, այսինքն՝ անկախության
(կամ ինքնավարության) հարցը Հայկական
հարցի և հայ ազգային-ազատագրական պայքարի բաղկացուցիչ մասն է1: Միանգամայն էլ
բնական էր, որ հայ ազատագրական շարժման
ռահվիրանները չանտեսեցին Կիլիկիան, որտեղ
դարեր շարունակ գոյատևել, ստեղծագործել և
երեքդարյա հերոսական պետական պատմական
հետագիծ էր թողել հայ ժողովրդի մի ստվար
հատվածը:
XX դարի սկզբին Կիլիկիայում հայության
վիճակն այնքան էլ բարվոք չէր. «հայերու թիւը
100-130 հազար, ցիրուցան, հիւսուած օտար
տարրերու հետ: Իսկ զուտ հայաբնակ Ուլնիա,
Ատանա, Հաճըն, Մարաշ, Զեյթուն, Չորք
Մարզուան, Քեսապ իրարմէ հեռու էին…» [27]:
Այս վիճակն անշուշտ խոչընդոտում էր ազատագրական պայքարին: Մյուս կողմից էլ տեղի
հայերի մեծամասնության թրքախոս լինելն ու
կրոնական տարանջատումները (առաքելական,
կաթոլիկ և այլն) ջլատում էին կիլիկիահայության
ուժերը: Բացառությամբ հայաշունչ Զեյթունի,
Չորք Մարզվանի ու Քեսապի, թույլ էր նաև
ազգային գիտակցությունը:
1908 թ. Երիտթուրքերի հեղաշրջումը և
սահմանադրության հռչակումը էական փոփոխություններ չմտցրեցին արևմտահայերի դրության մեջ, սակայն աշխուժություն առաջացրեցին ազգային-քաղաքական կյանքում: Կիլիկիայի հայերը ևս կարողացան առաջադիմել
տնտեսական, մշակութային ու հասարակական
ասպարեզներում և իրենց ձեռքում կենտրոնացրին երկրամասի առևտուրն ու արդյունաբերությունը: Դա որոշ հույսեր առաջացրեց կիլիկիահայության շրջանում: Սակայն սահմանադրական կարգերից դժգոհ թուրքական հետադիմական ուժերը հայերին ամբաստանեցին որպես
«հուրիեթ» (սահմանադրական կարգերի հաստատմանը նպաստող) բերողներ, իբրև իշխանությունը թուրքերից խլելու և «հայկական
թագավորությունը» վերականգնելու նպատակ
ունեցողներ՝ 1909 թ. ապրիլի 1-4 և 12-14-ին
կազմակերպեցին Ադանայի և Հալեպի վիլայեթների հայ բնակչության զանգվածային կոտո-

րածը, որին զոհ գնացին շուրջ 30 հազար հայեր:
Դեորթեոլը /Չոք Մարզվան/, Հաճընը, Սիսը,
Զեյթունը, Շեյխ-Մուրադը, Ֆընտըճագը և մի
շարք այլ բնակավայրեր հերոսական ինքնապաշտպանությամբ կասեցրին թուրքերի հարձակումերը: Այդ իրադարձությունները եկան
ապացուցելու, որ սահմանադրության խոստումներն ընդամենը սին պատրանքներ էին և հայերը
հույսը միայն իրենց վրա պետք է դնեին:
Առաջին համաշխարհային պատերազմը
հայության շրջանում թուրքական բռնապետությունից վերջնականապես ազատագրվելու
հույսի, բայց նաև նոր կոտորածների վտանգի
երկակի զգացումներ էր արթնացնում: Հայ
գործիչները, օգտվելով միջազգային նոր իրավիճակից, ձգտում էին Անտանտի երկրների
աջակցությամբ ու հովանավորությամբ Արևմտյան Հայաստանի ու Կիլիկիայի համար
ինքնավարություն
ձեռք
բերել:
Սակայն
օգտվելով պատերազմի ստեղծած հնարավորությունից, թուրքական իշխանությունները որոշեցին ցեղասպանության միջոցով «լուծել»
Հայկական հարցը: Վրա հասած եղեռնը չշրջանցեց նաև կիլիկիահայությանը: Նրանցից շատերին թուրքերը ֆիզիկապես ոչնչացրին, իսկ
հրաշքով կենդանի մնացածներին հայրենազրկելով քշվեցին սիրիական անապատներ:
Պատերազմն ավարտվեց Անտանտի երկրների հաղթանակով և Կիլիկիան զինագրավված
ֆրանսիական ուժերի ղեկավար գնդապետ Է.
Բրեմոնը2 ժամանելով Կիլիկիա հայտարարեց, որ
հայերը պետք է «տեր դառնան իրենց երկրին:
Մենք պիտի առաջնորդենք զիրենք, մինչև որ
անոնք աճին և սկսին ինքզինքնին կառավարելու
գործին հաջողիլ» [11, էջ 210] և «… պէտք է
այժմէն պատրաստէք վարչագէտ մարդիկ երկրին
վարչութիւնը ձեռք աենելու համար» [33]:
Կիլիկիահայերը, հավատալով այդ խոստումներին, 1919 թ. սկսեցին վերադառնալ և վերականգնել հայրենի օջախները:
1920 թ. Կիլիկիայում արդեն ավելի քան 150
հազար հայ էր ապրում: Սակայն ֆրանսիական
վարչությունը, որ անթաքույց սիրաշահելով
թուրքերին գեներալ Ժան Տյուֆֆոյի բերանով
հայտարարում էր, որ «Մենք, ֆրանսացիներս,
Կիլիկիան
գրաւելու
չեկանք:
Մենք,
ֆրանսացիքս, էինք դաշնակիցներու ձեռքէն
Պօլիսը առնողը և թուրքերուն յանձնողը» [2, ֆ.
430, ց. 1,գ. 826, թթ. 1-5], որևէ գործուն միջոց
չձեռնարկեց
հայերի
անվտագությունն
ապահովելու համար: Ավելին, Օսմանյան
կայսրության մասնատմանը ձեռնամուխ եղած
Անգլիային հակառակ, Ֆրանսիան ձգտում էր
2

Գնդապետ Էդուարդ Բրեմոն (1868, Փարիզ - 1948,
Փարիզ): 1919 թ. հունվարի 1-ից 1920 թ. սեպտեմբեր եղել է
Կիլիկիայի ֆրանսիական վարչական վերահսկողության
ղեկավարը:

1

Սարգսյան Ս., Հայակիլիկիայի ինքնավարության
հիմնախնդիրը Հայակական հարցի բաղկացուցիչ մաս,
հոդվածը հանձնված է տպագրության:
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պահպանել նրա ինքնուրույնությունը և դրանով
փաստորեն մեծ վնաս հասցրեց Հայկական
հարցի լուծմանը: Պատճառը ֆրանսիական
կապիտալի շահագրգռվածությունն էր և գերիշխող դիրքը թուրքական տնտեսությունում:
Օսմանյան պարտքի 60,31 տոկոսը բաժին էր
ընկնում Ֆրանսիային (Անգլիայինը` 14,9 էր,
Գերմանիայինը` 14,19) [30, էջ 402]: Ֆրանսիան
առավելություն ուներ նաև ներդրած կապիտալներով: Դրանք կազմում էին 50,58 տոկոսը
(Անգլիայինը` 14,36, Գերմանիայինը` 35,06) [34]:
Ինչպես նշել է Բեռլինում թուրքական դեսպան
Մուխթար փաշան, «Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ պայմանավորված
էր հատկապես նրա դրամատերերի բուռն ցանկություններով» [29]:
Դարերի ընթացքում դժվարին փորձությունների բովով անցած հայ ժողովուրդը, միշտ
սպասել է բարենպաստ առիթների: 1920 թ.
Կիլիկիայում այդ երազանքն իրականացնելու
հնարավորություն առաջացավ: Կիլիկյան անկախության հռչակման այդ իրադարձությունները
համեմատաբար քիչ են ուսումնասիրված: Այդ
պատճառվ էլ հետազոտողները երբեմն տարակարծություններ և ոչ միանման տեսակետներ են
հնչեցրել հիմնախնդրի վերաբերյալ: Բարեբախտաբար Կիլիկիայում անկախության հռչակման
իրողությունների մասին Հայաստանի Ազգային
արխիվում [1; 2], Ե. Չարենցի անվան Գրականության և Արվեստի թանգարանում3, Ֆրանսիայի [18] ու Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական արխիվներում զգալի թվով նյութեր են
պահպանվել: Դրանք կան տպագիր սկզբնաղբյուրներում [3; 5; 6; 7], ինչպես նաև` ժամանակակիցների հուշերում: Վերջինների մեջ
շահեկանորեն առանձնանում են հատկապես
Միհրան Տամատյանի հուշերը [14, էջ 7]:
Մասնավորապես`
հուշագրության
վերջին
էջերում տեղ գտած հեղինակի ներկայացրած
լուսաբանությունները Կիլիկիայի անկախության
հռչակման արժևորման վերաբերյալ: Կարևոր են
նաև մամուլում4 սփռված հրապարակումները,
հարցի հետ այս կամ այն կերպ առնչված գործիչների նամակները և այլն: Վերջին տարիներին
ուսումնասիրողները երբեմն անդրադարձել են
հիմնահարցին [10; 12; 16; 19; 20; 21; 28; 31; 37;
40; 41; 42]:
Ի դեպ, անկախության հռչակման փաստերը
տարբեր կերպ են մեկնաբանվել ինչպես
ժամանակի շատ գործիչների այնպես էլ՝ նրանց

գաղափարական համախոհների կողմից: Հատկապես տարակարծություն կար Ազգային
պատվիրակության ու դրա շուրջ համախմբված
գործիչների և Հայաստանի Հանրապետության
հիմնադիրների ու արտաքին քաղաքականությունը տնօրինող մի շարք նշանավոր այրերի
(Ավետիս Ահարոնյան, Ալեքսանդր Խատիսյան և
այլք) միջև: Վերջիններս կիլիկյան հարցի շուրջ
առաջ են քաշել տեսություններ, որոնք
հիմնախնդրի վերաբերյալ անհասկացողության
առիթ են դարձել: Նրանց կարծիքով, կիլիկիաբնակ գործիչները արհեստականորեն են ստեղծել ու ասպարեզ նետել «Կիլիկյան» հարցը և
դրանով զուր տեղն զբաղեցրել դիվանագիտությանը, մամուլին և Կիլիկիայի տեղական
մարմիններին: Այդ վտանգավոր տեսակետով
նրանք նաև Կիլիկիայի անկախությունը հռչակած դերակատարների վրա ահռելի պատասխանատության բեռ են դրել, լվացել են իրենց
ձեռքերն ու հայտարարել, թե «Կիլիկիան մի
հեռաւոր երկրամաս է», որը քիչ էր շահագրգռում
հայությանը,
հետևապես
նա
պետք
է
համախմբվի այնտեղ, «ուր ներկայիս հայկական
եռագոյնը կը ծածանի», այսինքն` Հայաստանի
Հանրապետությունում: Նրանք նաև եզրակացնում էին, որ կիլիկյան հարցը ապագայի խնդիր է
և չի կարելի «կեդրոնը երեսի վրայ ձգել և ծայրերով
զբաղիլ» [8, էջ 179] ու վտանգել Հայաստանի
Հանրապետության գոյությունը: Քննադատելով
հատկապես Մ. Տամատյանի վարչապետությամբ
1920 օգոստոսի 4-ին անկախության հռչակումը՝
որոշ ուսումնասիրողներ հայտնել են նաև այն
թյուր տեսակետը, որ մի խումբ արևմտահայ
գործիչներ` դժգոհ լինելով Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից և դրան դեմ, ոչ ավել ոչ
պակաս, ատելությամբ լցված` «կը ջանան
Կիլիկիոյ մէջ իրենց երևակայած պատկերին
համապատասխան երկրորդ Հայաստան մը ստեղծել` մահացու մրցակից մը այժմու Հայկ. Հանրապետության» [8, էջ 184]: Սա չափազանցված և
անհիմն կարծիք է:
1920 թ. Կիլիկիայում անկախության հռչակման հիմնախնդրին անդրադարձած ուսումնասիրողներն հիմնականում խոսել են Մ. Տամատյանի վարչապետությամբ 1920 թ. օգոստոսի 4ին անկախության հռչակման հանրահայտ
փաստի մասին, աչքաթող անելով, որ նախքան
դա, դաշնակցականներն ու հնչակյաններն իրենց
գրաված տարածքներում արդեն իսկ ինքնավարություն էին հռչակել [41]: Պատճառն այն էր,
որ հայ ազգային կուսակցությունները շարունակելով հավատալ, թե ֆրանսիացիների օգնությամբ հնարավոր կլինի Կիլիկիայի անջատումը
կործանվող Օսմանյան կայսրությունից և նրա
հովանավորության ներքո առնվազն ինքնավարություն հաստատել, շտապում էին օր առաջ
տեր դառնալ ստեղծվելիք իշխանությանը և

3
ԳԱԹ, Արշակ Չօպանեանի, Վահան Թեքէեանի և այլ
ֆոնդեր:
4
Այդպիսիք շատ են հրապարակվել հատկապես Եգիպտոսում լույս տեսնող «Արեւ» թերթում [32]: Այդպիսի նյութեր
կան նաև «Ազգ», «Ազդակ», «Արարատ», «Զարէօնք»,
«Հայրենիք», «Նոր օր», «Պայքար», «Վէմ» և այլ պարբերականներում:
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թ. օգոստոսի 4-ի «անկախության» հռչակման
պաշտոնական ակտն այդ ուղղությամբ առաջին
քայլը չէր: Սակայն այն տարբերությամբ, որ իր
քաղաքական նշանակությամբ այդ ակտը
պատմական կարևոր իրադարձություն եղավ,
մինչդեռ մյուսները մնացին «զրոյց»ի կամ
կիսակատար փորձի սահմաններում:

- հակառակ պարագային` բացարձակ ճանաչումը
Կիլիկիոյ հայկական հայրենիքի հանգամանքին և
ըստ այնմ էականապէս հայկական հիմունքներու
վրայ հաստատուած տեղական ինքնավար կառավարություն մը հոգատար պետության հովանիին
տակ, ժամանակաւոր հանգամանքով, մինչև
Հայաստանի հետ ապագայ միացումը» [2, գ. 295,
թ. 3]: Այնուհետև Մ. Տամատյանն աւելացնում է,
որ ֆրանսիական իշխանությունների հետ
«համաձայնած ենք առանց աղմուկի, առանց
թմբկահարության աշխատիլ իրականացնելու մերմ,
վերոգրեալ ընդունուած պահանջները, որպէս զի
թուրքերը աւելի չգրգռուին» [2, գ. 295, թ. 3]:
Չնայած հայերի կողմից ձեռնարկված
զգուշավոր քայլերին՝ թուրքերը շարունակում
էին հարձակումները հայերի վրա ու անխնա
կոտորում նրանց: «Կիլիկիայում տիրում է սարսափի թագաւորությունը: Հայերի ջարդը շարունակւում է»,- ազդարարվում էր հայկական
տեղեկատվության և մամուլի գրասենյակի 1920
Փետրուարի 13-ին տարածած հաղորդագրության մեջ [1, գ. 546, թթ. 8ա-8բ]: Կ. Պոլսի հայոց
պատրիարքին ուղղված5 նոյնաբովանդակ մեկ
այլ գրության մէջ էլ Մարաշի հայության
կոտորածի և անհապաղ միջոցներ ձեռք առնելու
անհրաժեշտության մասին ահազանգում էր նաև
Տամատյանը. «Մարաշ, իր ամբողջ շրջանով, ոչ ևս
է: 35-40.000 հաութեամբ օժտուած Հայկական
Կիլիկեան շրջանէ մը մէկ քանի հազար խլեակներ
միայն, այսօր կիսամեռ կը թափառին ձյուներու մէջ,
հազարաւորներու թաղումը իրենց աչքով տեսնելով
վերջ, նոյն վտանգին ենթակայ» [2, գ. 295, թթ. 47]: Իսկ այնուհետև եզրակացնում, թե ֆրանսիական թողտվւթյունն էր, որ «տասնեակ հազարաւոր
անմեղ ու ֆրանսասէր հայերու կորուստին և
կիլիկեան կործանումին պատճառ դարձաւ...» [2, գ.
295, թթ. 4-7]:
Միհրան Տամատյանը պահանջատիրոջ
կեցվածքով դիմում էր նաև ֆրանսիական
զինվորականներին,
ահազանգում
խիստ
վտանգավոր կացության մասին: Գնդապետ
Պրեմոնին հասցեագրած նամակում գրում էր.
«Դրությունը ամէնուրեք նոյնը լինելով, Մարաշի
աղէտից յետոյ, ես իրաւունք ունեմ Ձեզ ասելու, որ
կա՛մ դուք մեզ բացայայտօրէն ապահովություն կը
խոստանաք և Կիլիկիոյ բնակչությանը կը
պաշտպանէք, կա՛մ պարտական էք մեզ ի վիճակի
ընել մենք մեզ պաշտպանելու. մեզ տալով զէնք:
Ամէն յապաղում կարող է հազարաւոր մարդկանց

Հայակիլիկիայի
վիճակը
նախքան
Անկախության հռչակման իրողությունները
Ֆրանսիացիների կողմից զինագրավվելուց
հետո Կիլիկիայում չափազանց բարդ քաղաքական իրավիճակ էր ստեղծվել. «Տարագրեալներ կը
հասնին հոս շարան-շարան ամէն օր` չափազանց
սրտակեղէք վիճակի մէջ: Չորս տարուան տառապանքը զանոնք կմախքի վերածած է: Անոնց
կուրծքը անկարող վեր պահելու համար մեռելացած
մարմինը» [2, գ. 811, թթ. 6-7]: Երկրամասում
նաև անցանկալի իրավիճակ էր, որի անմիջական
հետևանքն էր «զինուորներու յուսալքումն ու
թուլացումը և ժողովուրդին դժգոհությունը» [2, գ.
811, թթ. 12]:
Ազգային պատվիրակության նախագահ
Պողոս Նուբարը կիլիկիայի տեղական բոլոր
կառոյցներին կոչ էր անում սատարել և ամէն
ինչով օգնել հայությանը: Դիմելով այդ շրջանում
տեղի հոգևոր առաջնորդներից Գևորգ ծայրագույն վարդապետ Արսլանյանին կոչ էր անում
«ազգակիցներու թշուառ վիճակը մեղմելու համար»
անել հնարաւոր ամէն ինչ [2, գ. 676, թ. 8] և
թուրքերի հետ բախումներ թույլ չտալու համար.
«առևտրական
յարաբերություններ
մշակել
թուրքերու հետ` ապահովելով իրենց շահերը, հեռու
մնալ անտեղի ցոյցերէ. արգիլել օղիի, գինիի
գործածություն և ոևէ անպատեհ ընթացքի տեղի
չտալու համար այլազգիներու հետ քաղաքական
խնդրոց շուրջ չվիճիլ» [1, գ. 546, թթ. 101-103]:
Կացության ականատես և Կիլիկիայի
ապագայով մտահոգ գործիչները` այլ ելք
չտեսնելով`
անհրաժեշտ
էին
համարում
Կիլիկիան Հայաստանի Հանրապետության մաս
դարձնել և այդ հարցով բազմիցս դիմում էին Պ.
Նուբարին: Միաժամանակ զգուշացնելով, որ
«պէտք չէ մոռնալ, թէ Կիլիկիան ի՛նչ դեր ունի
կատարելիք նորակազմ Հայաստանի համար: Եթէ
մեր նպատակն է վերստեղծել Հայաստանը, պէտք
չէ մոռնալ, թէ ամենահին Հայաստանը ստեղծուած
է Սեբաստիոյ և Կիլիկիոյ հողերու վրա» [2, գ. 807,
թթ. 16-17]:
Բնականաբար կարևոր էր նաև, թե
ինչպիսին էր կիլիկիահայերի տեսակետը ապագայի վերաբերյալ: Պարզաբանելով խնդիրը,
Ազգային պատվիրակության լիազոր ներկայացուցիչ Մ. Տամատյանը Կ.Պոլսի հայոց պատրիարք Զավեն արքեպիսկոպոս Տեր Եղիայանին
գրած նամակում շեշտում էր. «Հայաստանի կցում

5
Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքին ուղղված բոլոր նամակների
հիմնական հասցեատերը Ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուպարն էր: Քանի որ արտասահմանյան
երկրներ հասցեագրված բոլոր նամակները թուրքական
հատուկ ծառայությունները բացում-ընթերցում էին, ուստի
ապահովության համար դրանք սկզբում ուղարկվում էին
պատրիարքին, իսկ վերջինս էլ իր հերթին` Նուպարին:
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կորուստի պատճառ դառնալ» [1, գ. 546, թթ. 17-19,
թարգմանություն ֆրանսերենից, մեքենագիր]:
Վերլուծելով ստեղծված ծանր կացությունը
Մուշեղ արքեպիսկոպոս Սերոբյանին6 գրած մի
նամակում էլ Տամատյանը ցավով արձանագրում
է այն տխուր իրողությունը, որ եվրոպական մեծ
տերություններն իրենց երկդիմի քաղաքականությամբ այս անգամ էլ մեծ վտանգի էին
ենթարկում կիլիկիահայության գոյությունը.
«Ասոնք չեն ուզեր վերջնականապէս գէշ մարդ ըլլալ
թուրքերուն և առհասարակ իսլա մներուն հետ,
տակաւին չսթափեցան թրքական քաղաքականության երազներէն և հայերու նախճիրներուն և
մոխրակոյտերուն վրայէն տակաւին կը փորձէին
թուրքերը, իսլամ տարրերը սիրաշահիլ» [2, գ. 295,
թթ. 8-9]: Այնուհետև գործիչը պարզաբանում էր,
որ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի
և խելացի, ուժեղ ու համախմբված ժողովուրդները` դասեր քաղելով այդ նույն պատմությունից` կրկնությունները վերաձևում են իրենց
օգտին: Մեկ այլ գրությունով էլ մտավախություն
հայտնում, որ «Դամոկլեան սուրը միշտ կախուած
է Կիլիկիոյ հայության գլխին վրայ» [2, գ. 295, թ.
22]:
Կիլիկահայության ճակատագրով մտահոգ
հայ գործիչները դիմումներ էին հղում միջազգային տարբեր կառույցներին, կոչ անում
թույլ չտալ ցեղասպանված հայ ժողովրդի
Կիլիկիայում ապաստանած բեկորներին ևս
բնաջնջել [3, էջ 14]: Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքի, Պ. Նուպարի և Ավ. Ահարոնյանի Փարիզի
խաղաղության խորհրդաժողովի նախագահին
ուղղված դիմումում ասվում էր, որ Մարաշում
ապաստանած 40,000 հայերից «զոհուել են 20
հազարը, իսկ բնակչության մի մասն էլ
բանտարկուած է» [1, գ. 546, թ. 21]: Կիլիկիայի
մյուս քաղաքները ևս լուրջ սպառնալիքի տակ
են, ահազանգում էին դիմումի հեղինակները.
«Կիլիկիայում 200,000 հայեր կան: Անմիջական
զինուորական օգնության անհրաժեշտություն կայ և

յանուն մարդկային խղճի, ձեռք առնել ազդու
միջոցներ ընդհանուր ջարդը կանգնեցնելու և
վերականգնելու անվտանգ դրությունը» [1, գ. 546,
թ. 21]:
Ազգային պատվիրակության ղեկավարին
նույնաբովանդակ գրություններ էր հղում նաև
Տամատյանը:
Անդրադառնալով
Մարաշի
կոտորածներին նա գրում էր. «1919 Հոկտ. 10ին
քաղքին հայ բնակչության թիվւը շրջակայքովը
միասին` 29,600 հոգի է: Իսկ ողջ մնացողներու
թիվւը կասկածելի կը մնայ: Մուստաֆա Քեմալի
թերթը, Հաքէմիյէթը Միլլիէ, 1500 ցոյց կու տայ
Մարաշի այժմեան հայ բնակչությունը…այնպէս կը
կարծուի, թէ Մարաշի և շրջակայքի ջարդի
զոհերուն թյուը 16,000էն 24,000ի մէջ կը դիտուի»
[2, գ. 295, թթ. 17-18]:
Կիլիկիայում բնակվող հայերի ճակատագրով մտահոգ էին նաև հայ քաղաքական
կուսակցությունները, որոնք նշում էին, որ
Կիլիկիահայերի վիճակն օրէցօր անտանելի էր
դառնում: Թուրքերը մեծ վնասներ էին հասցնում
հայերին: Դրությունն աւելի սպառնալից էր
դառնում, «որովհետև ֆրանսական զօրքերը
խուսափում էին ամեն տեսակ յարձակումից»,
քրիստոնեաներն էլ ստիպուած հաւաքւում էին
այն կառոյցներում, որոնք պաշտպանում էին
հայերը [1, գ. 546, թթ. 52]:
Կարճ ասած` Կիլիկիայում վիճակն օրհասական էր դառնում. հայության գոյության և
ազգային կյանքի պատվարներից Կիլիկիան
«Հայկական Հանրապետության սահմաններէն
դուրս ապրող լիահոծ հայության միակ կեդրոնը կը
մնար» [2, գ. 817, թթ. 19-39]: Եվ եթե հայերի անտարբերության կամ «նյութապաշտ և օգտածարաւ դիւանագիտութեան մը կամաւոր կուրացումներուն և դիտումնաւոր քաղաքականության
հետևանքով բնաջնջումի դատապարտուի Կիլիկիոյ
հայությունն ալ, այն ատեն իրապէս յաղթանակած
պիտի ըլլայ գերմանական սիսթէմով և թրքական
միջոցներով ձեռնարկուած և հայ ազգին վրայ ի
գործ դրուած մահափորձը» [2, գ. 817, թթ. 19-39]:
Այսինքն` ի սկզբանե սխալ էր Անտանտի
կողմից օսմանյան տիրույթները երեք գոտիների
բաժանելը7: Իսկ ավելի վտանգավոր էր այն, որ

6
Մուշեղ Սերոբեան (1869 - 1951, Նիկոսիա), հասարակական և եկեղեցական գործիչ, պատմաբան։ ՌԱԿ կուսակցության հիմնադիրներից։ Եղել է Արաբկիրի և Ադանայի
հոգևոր առաջնորդ։ 1910 թվականից ապրել է ԱՄՆ-ում,
Բոստոնում հիմնել է թեմ և ընտրվել հովիվ: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ստեղծել է միջկուսակցական մարմին, կազմակերպել հայկական կամավորական շարժման համար միջոցներ հանգանակելու գործը։
Պատերազմից հետո աշխատել է Կիլիկիայում և Կիպրոսում։ Հրաժարվելով հոգևոր կոչումից (արքեպիսկոպոս)՝
զբաղվել է մանկավարժական, գիտական և հրապարակախոսական գործունեությամբ։ Գրել է պատմագիտական աշխատություններ հայ ազգային ազատագրական շարժման
և Հայկական հարցի պատմության վերաբերյալ: Հեղինակ է
«Դիտումներ և դատումներ» [22], «Իրականութեան լոյսին
տակ» [23], «Հայկական հարցը և անոր փուլերը» [24], «Մեր
պայքարը հայ ազատագրութեան ուղիով» [25], «Հայաստանի անկախութեան առթիւ» [26] և այլ աշխատությունների:

7

Օսմանյան կայսրության տիրույթների բաժանման մասին
Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագիրը (նախագիծը
պատրաստել էին անգլիացի Մարկ Սայքսն ու ֆրանսիացի
ժորժ Պիկոն) կնքվել է 1916-ին՝ Մեծ Բրիտանիայի ու
Ֆրանսիայի միջև։ Երբ 1916-ի փետրվարին ռուսական
բանակը գրավեց Էրզրումն ու Բիթլիսը և մոտեցավ
Միջագետքի մատույցներին, դաշնակիցները շտապեցին
իրենց կայացրած համաձայնության մասին տեղյակ պահել
Ռուսաստանին։ Եռակողմ քննարկումներից հետո, 1916-ի
մարտի 9-ին, դաշնակիցները ստացան Ռուսաստանի
համաձայնությունը՝ հավաստելով ռուսների իրավունքները
Կ. Պոլսի, նեղուցների և Արևմտահայաստանի Էրզրումի,
Տրապիզոնի, Բիթլիսի, Վանի նկատմամբ (Դեղին գոտի)։
Կիլիկիան, Փոքր Հայքն ու արաբական տարածքները
ենթակա էին անգլո (Կարմիր գոտի)-ֆրանսիական
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պարենաւորումը ապահովել ևլն.»8: Իրականությունն այն էր, որ նրանք բոլորովին մենակ
ինքնակազմակերպվել, իրենց ռազմական ուժերն
էին ստեղծել («դրանց թիվը 4.000-ը չանցնիր» [2,
գ. 337, թթ. 3]), իրենց տարածքը թշնամիներից
պաշտպանելով և անձեռնմխելի պահելով՝
գործնականում անկախ էին և «իր զինուորական
կազմակերպութեամբ փոքրիկ հանրապետութեան
մը պատկերը կը ներկայացնէր» [38]: Սկզբնական
շրջանում նրանք նույնիսկ իրար վրա չհարձակվելու մասին «դաշինք կապած էին թուրք
ուժերու պետերու հետ» [2, գ. 337, թթ. 4], ստեղծել էին իրավարար մարմին, որը պատժելու էր
բոլոր հանցանք գործողներին, փորձում էին
բարեկամական հարաբերություններ հաստատել
ֆրանսիացիների հետ: Այստեղ ռազմական
դիրքն էլ ավելի նպաստավոր էր: Ֆրանսացիները
գրավել էին ծովեզերքը, Ալեքսանդրեթը և ավելի
ուշ Օսմանիեն և այդ կողմից ապահով էին:
Այսինքն, երկու կողմց լեռների բնական ամրություններով պաշտպանված Ամանոսի քաջ մարտիկ հայերը կարողանում էին զսպել ավելի
մեծաթիվ թշնամիներին: Քաջությամբ առանձնանում էին հատկապես նրանց հրամանատար,
բնիկ դեորթօելցի Մեսրոպը և «60-ի չափ
կամաւորներով իրենց միացած Աւետիս Չավուշ»
[2, գ. 337, թթ. 5]:
Անկախության և իրական ուժի մասին է
վկայում նաև այն, որ երբ թուրքերը դրժել էին
դաշինքը և սպանել էին «տասնեակ մը հայեր,
որմէ յետոյ մերժեր էին Իրաւարար Մարմինին
դիմել», հայերն, իբրև հատուցում, սպաննել էին
նույնքան թուրքերի և այդ առիթով սկսված
կռվում հաղթել էին նրանց: Այդ հաջողությունից
ոգևորված՝ հայկական ուժերի հրամանատարը
վերջնագիր էր ուղրկել Քեմալի զինակիցներին,
որ եթե «Դաշտային Կիլիկիոյ մէջ քէմալիսթները
չարիք հասցնեն քրիստոնեայ բնակչութեան, ինքն
ալ յարձակողականի պիտի սկսի թուրքերուն վրայ»
[, գ. 337, թթ. 11]: Ֆրանսիական շրջանակներում
նույնպես համակրանքով էին վերաբերում նրանց
և «կը գնահատէին մանաւանդ այդ շրջանի հայերու
չափաւորութիւնը և վերապահութիւնը» [2, գ. 337,
թթ. 14]:
Ամանոսի այդ հաջողությունը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել Կիլիկիայի հայերի շրջանում և որոշվեց Օսմանիեի վրայով հարաբերութեան գիծ ստեղծել այդ շրջանի հետ,
որպեսզի Ադանայից պարենավորման և փոխադարձ օգնական ուժ հասցնելու հնարավորու-

մեծ հողաբաժնի հովանավոր Ֆրանսիան էլ
աստիճանաբար թեքվում էր դեպի թուրքական
կողմը: Այսպես, «Այնթապի և Մարաշի մէջ վար
առնուած թրքական դրօշակը նոյն պահուն նորէն
զետեղուեցաւ
ֆրանսականին
տեղ,
թուրք
կառավարության ձեռքով» [2, գ. 817, թ. 19]:
Գրավյալ տարածքների հյուսիսային գոտում
«Մուսթաֆա Քեմալի մարդիկը ժողովուրդը
թունաւորած էին» [2, գ. 817, թ. 20] և կառավարիչ
նշանակուեց «Քափ /իտան-Ս.Ս./ Անտրէ, որ իր
շեշտուած թրքամոլութեամբ քաջալերողն եղած էր
Հոկտ. 16ին ամանոսեան չեթէներու կատարած
ջարդերուն» [2, գ. 817, թ. 20]: Տամատյանն ու
Ադանայի Հայ Ազգային Միությունը մի քանի
անգամ շեշտել էին Կիլիկիայում ֆրանսիական
սխալ քաղաքականության հետևաքների մասին
և «կարգ մը սրբագրություններ էին թելադրած
երկրին անդորրությանն ու ապահովությանը
համար» [2, գ. 817, թ. 20]: Ֆրանսիացի ղեկավարները սակայն, չտեսնելու էին տալիս իրենց
զօրականների
ձախող
քաղաքականության
հետևանքով «ֆրանսական prestige /հեղինակությունը/ սնանկության դատապարտուած է» և թէ
«դէպի ուր կը գահավիժէր երկիրը» [2, գ. 817, թ.
22]:
Հավատակորույս ժողովրդի փրկության
միակ հույսը մնում էր «վստահիլ իր սեփական
ուժերուն և զանոնք յարմարցնել ինքնապաշտպանության գօտեմարտի և անկախութեան
հռչակման համար» [1, գ. 546, թ. 99]:
Անկախության հռչակման իրողությունները
Հավատալով ֆրանսիացիների շռայլ խոստումներին՝ Կիլիկիայում առաջինը «անկախութիւն» յայտարարուեցաւ Ամանոսի (Հասան Բեյլի)
մէջ» [17, էջ 834]: Իհարկե, այդ անկախության
խնդրի շուրջ ուսումնասիրողների շրջանում
տարաձայնություններ կան: Փաստորեն այն
գոյություն ունեցավ շուրջ չորս ամիս. «Տէօրթ
Եօլի և Հասան Պէյլիի մէջ տեղացի հայերը
չէթէական յարձակումներու դէմ պաշտպանուելու
համար զէնք և ռազմամթերք ստացեր էին
ֆրանսական կառավարութենէն, ստեղծուած էին
ազգային պաշտպանութեան կոմիտէ մը, որ
ստանձներ էր կռիւներ ղեկավարել, կռուի ասպարէզ
եղող վայրերու պէտքերը հոգալ, մարտիկներու
(Կապույտ գոտի) բաժանման։ Ամիսներ անց Օսմանյան
քարտեզի վրա ի հայտ եկան Կանաչ (հարավ-արեւմտեան
Անատոլիա) ու «C» (Անատոլիայի կենտրոնական մասը)
գոտիները, որոնք բաժին էին ընկնելու Գերմանիային լքած
ու դաշնակիցներին միացած Իտալիային։ Այդ մասին
նրանք հայտարարեցին 1917-ի հունվարի 10-ին, իսկ
կազմաքանդման մասին՝ 1917 թ. փետրվարի 27-ին:
Համաձայնագրի բովանդակությունը հասարակայնությանը
հայտնի դարձավ 1917-ի նոյեմբերի վերջին, երբ
խորհրդային կառավարությունը հրապարակեց դրա
տեքստը և չեղյալ համարեց այն։

8
Զապել Եսայանի տեղեկագիրը Ազգային պատվիրակության նախագահ Պ. Նուպարին՝ Կիլիկիայի հայկական ղեկավար օրգանների, կուսակցությունների, հայ բնակչության
վիճակի, լեգեոնականների հարցի, կամավորական շարժման, Ամանոսի ինքնապաշտպանության, հայ-ֆրանսիական և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին [2, գ.
337, թթ. 1-2]:
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հաջող ինքնապաշտպանությունը բարոյական և
ռազմական կարևոր նշանակություն ունեցավ
Դաշտային Կիլիկիայի և ընդհանրապես կիլիկիահայության համար:
Այս ամենով հանդերձ, Ամանոսում չհայտարարված, սակայն փաստացի «անկախություն»
գոյություն ունեցավ, որը երկար կյանք չունեցավ:
Ֆրանսիական զինվորական իշխանությունների
ստիպեցին ամանոսցիներին նահանջել՝ վերջ
տալով նաև իրենց այդ «անկախությանը»: Այդ
մասին Պ. Նուբարին հղած տեղեկագրում Մ.
Տամատյանը գրում է, որ ամանոսցիները չորս
ամիս պատնեշեցին և կասեցրին քեմալական
«ջոլիրներուն դէպի դաշտային Կիլիկիա արշաւանքը» [38]: Այնուհետև ընդգծում է, որ իրականությունից «Հասան Պէյլիցին միս մինակ իր
շրջանը պաշտպանելով, գործնականապէս անկախ
էր, և փոքրիկ հանրապետութեան մը պատկերը կը
ներկայացնէր» [38]:
Այնուհետև Տամատյանն ափսոսանք է
հայտնում, որ
հունիսի 2-ին «Իսլահիէէն,
Քէլէրէն, Այրանէն և Պաղչէէն» ֆրանսացիների
նահանջի ժամանակ «Հասան Պէյլիցիները երկաթուղիի գծին և հեռագրաթելերուն երկար ժամանակէ ի վեր կտրուած ըլլալուն հետեւանքով» արտաքին աշխարհի հետ կապը կտրվել էր: Ստեղծված
իրադրությունից անտեղյակ լինելով, նրանք
անսալով ֆրանսացիների «խորհուրդներուն և
ՍՏԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒՆ
անոնց
հետ
միասին
նահանջի աղետաբեր ճամբուն բռնել դէպի Տէօրթ –
Եոլ» [17, էջ 834]: Հասան Բեյլիի այդ ցավալի
լքումը, գրում է Տամատյանը, բոլոր կողմերով
«կը յիշեցնէ Մարաշի, Սիսի և Այնթապի ֆրանսական անհարկի գայթակղելի նահանջները» [38]:
Սրանով
ֆրանսիական
իշխանությունները
ցանկանում էին վերջ տալ Ամանոսյան անկախության մասին զրոյցներին, որոնք «ինչպէս
կ'երեւի, սկսած էին անհանգստութիւն և մտատանջութիւն պատճառել կարգ մը շրջանակներու
մէջ» [38]: Հասան Բեյլին, որ երկար ժամանակ
քաջաբար դիմադրել էր թուրք հրոսակներին,
դարձյալ «առ նուազն, վեց ամիս դիմադրելու
չափ պաշար և ռազմամթերք ունէր հետեւաբար
ամենատխուր սխալ մըն էր որ տեղի ունեցաւ
այդ դիրքին լքուելովը» [38]: Մի բան, որը թե'
ինքնապաշտպանության գործին, թե' Կիլիկիհայ
դատին մեծ հարված հասցրեց:
Հուլիս 2-ին Հասան Բեյլիից մեկնող գաղթականների քարավանը՝ «ենթարկուած ըլլալով
յարձակումներու, պարտադրուած տարապարհակ
աշխատութիւններու և «բարեկամ» ֆրանսիացիներու կողմէ հանդիպած անարգական և արհամարհական վարմունքի» [38], մեծ դժվարությամբ
կարողացավ երկու օրվա ճանապարհը հաղթահարել երեսունհինգ օրում և հասնել Դեորթ-էոլ:
Իսկ հետո, գրում է Տամատյանը, «ապրուստի և

բնակարանի
ամենատարրական
պէտքերէն
զրկուած, յետին թշուառութեան մէջ, անոնք կը
քաւեն իրենց անդարմանալի սխալը» [38]:
Այսպիսով, փաստորեն ֆրանսիացիների
խաբեության արդյունքում Կիլիկիայում «Ամանոսի անկախութեան» առաջին փորձն ավարտվեց նրանով, որ ամանոսցիները «իբրեւ պատիւ
իրենց ազատատենչութեան»՝ մատնվեցին անհուն թշվառության:
Հաջորդը «Ճիհուն Սիհուն Միջագետքի
ինքնավարությունն էր», որը հռչակվեց 1920 թ.
օգոստոսի 2-ին [35]: Ընդհանուր առմամբ ըստ
Ադանայում հրատարակվող հնչակյան «Տավրոս» թերթի խմբագիր Անդրանիկ Կենճյանի
«Ինքնաւար Կիլիկիոյ հռչակումը գաղափարն էր
իր կուսակցութեան [12, էջ 24]: Ընդ որում
հնչակյանները պնդում էին, որ հայկական բոլոր
կուսակցությունների մասնակցությամբ կազմվի
ղեկավար «Վերին» մարմին: Այս առնչությամբ
կուսակցությունների ներկայացուցիչները 1920
թվ. հունիսի 12-ին հանդիպում են Ազգային
պատվիրակության լիազոր ներկայացուցիչ Մ.
Տամատյանի հետ և հանդիպումից «վեց օր ետք
կը կազմուի այդ մարմինը` «Գերագոյն Խորհուրդ»
անունով, որ մինչեւ Յուլիս 2, վեց նիստ կ'ունենայ»
[12, էջ 157]:
Հուլիսի 30-ի նիստում քննարկվում է
Կիլիկյան հայկական կառավարություն ստեղծելու հարցը: Հուլիս 31-ին, ավելի վճռականորեն
տրամադրված դաշնակցական և հնչակյան
կուսակցությունների ներկայացուցիչների պնդմամբ, «գրեթէ համամտութիւն կը գոյանայ
Օգոստոսի 2ի յետմիջօրէին, Կիլիկիոյ անկախութիւնը հռչակել Ատանայի մէջ» [17, էջ 836]:
Որոշվում է նաև, որ գիշերը հարցի վերաբերյալ
ևս մեկ նիստ գումարվի: Սակայն Գերագույն
խորհրդի ռամկավար ներկայացուցիչը, ցերեկվա
նիստի ավարտից անմիջապես հետո, շտապում է
կուսակցության ակումբ և այդ մասին տեղյակ
պահում Շրջանային վարչությանը, որն անմիջապես նիստ է գումարում և հանդես գալիս
հետևյալ հայտարարությամբ՝
«1. Ֆրանսացիներու գրաւման շրջանակին մէջ
անկախութեան հռչակումը ճակատագրուած է
անկատար գործ մը ըլլալու:
«2. Այդ աքթը կրնայ դժգոհութիւններու և
անհաճոյ թիւրիմացութիւններու տեղի տալ:
«3. Այն պարագային երբ Ֆրանսացիք
ընդդիմանան այդ քայլին, կասկածանքով պիտի
վերաբերուին մեզի հանդէպ և առաջին ու գլխաւոր
վնասուողը պիտի ըլլայ Հաճընի արշաւախումբը:
«4. Խոհեմութիւն է նախ լրացնել Հաճընի
արշաւախումբին պատրաստութիւնները, յետոյ,
զօրացնել Եիւրէյլիի մէջ գործող կռուող խումբերը:
Հեռանալ Սիս ու հոն հռչակել անկախութիւնը,
ապահովելով նաեւ Հաճնոյ ուժերուն գործակցութիւնը» [36, էջ 87, 122-123]:
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Ազատական կուսակցությունն էլ է հանգում
նույնատեսակ եզրակացության, այդ մասին
տեղյակ է պահում Գերագույն խորհրդին և
նախատեսված գիշերվա նիստը հետաձգվում է:
Սակայն, այդ ընթացքում դաշնակցակնների մոտ
այլ իրադարձություններ են տեղի ունենում: Երբ
Գերագույն խորհրդի դաշնակցական ներկայացուցիչներն ինքնավարություն հռչակելու որոշումը տանում են Կենտրոնական կոմիտե,
վերջինը, Ազգային միությունում իր ներկայացուցիչ Մինաս Վերածինին հրահանգում է
անմիջապես մեկնել «Եիւրէյլի, կուսակցութեան
ռազմական խմբակին մօտ, և այնտեղէն անջատաբար յայտարարել «Կիլիկիոյ ինքնավարութիւնը» [17, էջ 837]:
Այդպես էլ արվում է և օգոստոսի 2-ին
հրապարակվում է Վերածինի հետևյալ կոչը
Կիլիկիայի հայությանը.
«Այսօր, 1920 Օգոստոս 2 յանունԻնքնավար
Հայ Ազգ. Ուժերու հռչակեցին Ճիհուն և Սիհուն
Միջագետքի ինքնավարութիւնը մինչեւ ծով:
«Պատմական ժամեր են ասոնք... մենք՝ իբրեւ
Ռուբինեաններու արժանաւոր սերունդ՝ պարտաւոր
ենք որպէս մէկ մարդ ոտքի կանգնիլ և մեր
սեփական իրաւունքները արժեցնել:
«Մեր նպատակն է այս երկիրը օժտել հայկական ինքնավար րէժիմով մը Ֆրանսայի հովանաւորութեան տակ:
«Ատենն է, որ հաւաքուինք այս շարժման շուրջ
և տրամադրենք մեր բոլոր բարոյական և նիւթական կարողութիւնները:
«Եթէ այս անգամ ալ չկատարենք մեր պարտականութիւնը յաւէտ իրաւունք պիտի չունենանք
քաղաքական նպատակներու մաիսն խօսելու
Կիլիկիոյ մէջ:
«Ռուբէն յանդուգն քայլերով և սակաւաթիւ
ուժերով հիմնեց պետութիւն մը, որ 300 տարի
կրցաւ տեւել:
«Մեր իրաւունքները պէտք է արժեցնենք այժմ
կամ երբեք:
Ինքնավար Հայկական Կիլիկիոյ Միջագետքի
Ազգ. Ուժերու պետ՝ Մինաս Վերածին» [12, էջեր
159-160]:
Կուսակցություններին և ազգային մարմիններին էլ ուղակում է հետևալ կոչը:
«Ընդհանուր
Բանակատեղի
Հայկական
Ինքնավար Միջագետքի Կիլիկիոյ
«Այսօր`
Օգոստոս
2`
մեր
ուժերու
ներկայութեան հռչակեցի Ինքնավար երկիր
(Սիհուն և Ճիհուն գետերուն Միջագետքը մինչեւ
ծով) ֆրանսական հովանաւորութեան տակ:
«Մեր նպատակն է Կիլիկիան օժտել Հայ
Ինքնավար րէժիմով և արժեցնել մեր դարաւոր
իրաւունքները:
«Ատանայի եւ դրսի հայութեան օժանդակութիւնը կ'ակնկալինք:

«Գնդապետ Պրէմոնի կ'ուղղենք սոյնիմաստ
ծանուցագիր մը:
«Կիլիկեան Հայկ. Ինքնավար դրօշակն է`
ֆրանսական եռագոյնը, որուն հիւսիսային անկիւնը
հայկական եռագոյն, վրան Ռուբինեան առիւծով:
Խորին յարգանքներով՝ Մինաս Վերածին»
[12, էջեր 160-161]:
Նույն օրը հայկական կուսակցությունները,
ազգային մարմինները, գնդապետ Պրեմոնը և
Տամատյանն ստանում են Վերածինի «անկախութեան յայտարարութիւնը»: Դրանից խիստ
զայրացած Տամատյանն այցելում է դաշնակցության Կենտրոնական կոմիտե և բողոքում
ինքնագլուխ այդ արարքի դեմ: Կոմիտեն «կը
ժխտէ իր մասնակցութիւնը այդ արարքին, զայն
վերագրելով Վերածինի անձնական նախաձեռնութեան» [17, էջ 839]: Սակայն երեք ամիս հետո,
երբ Վերածինն այդ մասին ԱՄՆ-ում լույս
տեսնող
դաշնակցության
պաշտոոնաթերթ
«Հայրենիքում» պատմում է այդ իրադարձութիւնների մասին, իրականությունը պարզվում է:
Նա գրում է. «Ինքնավարութեան փորձի կառքին
անիւը շարժել տալու համար դաշնակցութեան
Կեդր. Մարմիը ինձի պաշտօն կը յանձնէր երթալ
Կիլիկիան Միջագետքը և ինքնավարութիւն հռչակել» [36, էջ 125]:
Հայտարարության նույն օրը Գերագույն
խորհրդին նիստում ռամկավարների ներկայացուցիչը բողոքում է Վերածինի ինքնագլուխ այդ
քայլի դեմ և պահանջում միությունից նրա
հրաժարականը: Միության անդամները դրան
համաձայնում են, սակայն «անկախության»
հարցի շուրջ չեն կարողանում ընդհանուր
հայտարարի գալ. «Մեծամասնութեան կարծիքը
այն էր, որ «եղածը եղած է» [36, էջ 125]: Իսկ
Գերագույն խորհրդի անդամ Մինաս Ոսկյանը
վերակազմյալ Պետրոս Ախիկյանի ընկերակցությամբ մեկնում են ռամկավար խմբերի մոտ և
իրենց ուժերի հրամանատարի ստորագրությամբ
հայտարարություն հրապարակում, որպեսզի
վերականգնեն համերաշխությունը: Դրանում
տեղեկացվում է Ֆրանսիայի հովանավորության
ներքո Հայկական Միջագետքի անկախության
հռչակման մասին, նշվում դրա սահմանները,
ապա շեշտվում. «Մեր գործին մէջ դարերու
զուլումը ու պատրանքը կանէանան ու մեծ երազը
կկերտվի: Կեցցէ՜ Կիլիկեան Անկախ Միջագետքը»
[32] Այնուհետև կազմվում է հինգ հոգուց
բաղկացած կառավարություն՝ «Պետրոս Ախիկեան նախարարապետ, Մինաս Ոսկեան արտգործնախարար, Պաղտասար Հայդույանց՝ ներքին
գործերի նախարար, Կարապետ Խանիկեան
Պարենաւորման նախարար, Հայկունի Անտոնեան
Պատերազմական»: Ապա հայտարարվում է 18-35
տարեկան հայերի զորակոչ [32]:
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մշակութային
այն
հանգամանքներն
ու
պայմանները, որոնք ստեղծված էին Կիլիկիան
անկախ պետական միավոր հայտարարելու
համար:
Պատերազմից հետո արմատական փոփոխություններ էին տեղի ունեցել: Պատմության
թատերաբեմից
ընդմիշտ
հեռացել
էին
Օսմանյան, Ավստրոհունգարիան, Գերմանիա և
Ռուսաստան կայսրությունները: Աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերը եվրոպական դիվանագիտության մտածելակերպի մեջ հայերի համար
աննպաստ սրբագրումներ էին արել: Նախկին
դաշնակից եվրոպական մեծ տերությունների
միջև աշխարհն իրենց շահերին համապատասխան վերաբաժանելու խնդրի շուրջ հակասությունները սրվել էին: Նրանցից յուրաքանչյուրը
ձգտում էր ավելի մեծ շահույթներ ունենալ
պատերազմից հետո: Հատկապես Ռուսաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունները
ստիպեցին, որ վերջիններս անթաքույց դեպի
հարավ՝ տաք ջրեր ձգտող Ռուսաստանի դեմ
որպես պատվար ամեն գնով պահպանեն
«հանրապետական» Թուրքիան՝ անկախ նրանից
թե ինչ վարչակարգ կգործի այնտեղ:
Դրանց արդյունքում անկախ Կիլիկիայի
ծրագիրը հօդս էր ցնդել: Հատկապես ֆրանսական դիվանագիտությունը դեմքով կտրուկ շրջվել
էր դեպի քեմալական Թուրքիա, որն էլ Կիլիկիայի
ազատագրության երազի մայրամուտի հիմնական պատճառը եղավ: Կիլիկիայում նախ`
«շատերը վտարուեցան իբրև խռովարարներ,
ինքնապաշտպանության խումբերը զինաթափուեցան» [2, գ. 828, թթ. 7-8], լեգեոնը զորացրվեց,
ապա քեմալականները շրջափակեցին սկզբում
դաշտային, այնուհետև լեռնային Կիլիկիան:
1920-ի սկզբին հերոսական մարտերից հետո
ընկավ Մարաշը, ապա՝ Հաճընը, պաշարվեցին
Այնթապը, Տէօրթ Եոլը և մյուս հայաշատ
բնակավայրերը: 1921-ին վերջին ֆրանսիական
վաշտը թողնում է Ադանան: 1922 հունվարի 4-ին
Կիլիկիան արդեն ամբողջովին հայաթափված էր
և
ասպետական
Ֆրանսիայի
անտարբեր
մեղսակցությամբ հետզհետե ավելի էր մռայլվում
ու անհետանում Կիլիկիայի անկախության
երազը: Հիասթափված մեծ տերությունների և
հատկապես անգլո-ֆրանսիական հակասությունների սրման հետևանքով դեպի Թուրքիա
հակված
ֆրանսիական
իշխանությունների
երկդիմի պահվածքից՝ Մ. Տամատյանը նույնպես
շուտով հեռանում է Կիլիկիայից:

1920 թ. օգոստոսի 4-ի Կիլիկիայի անկախության հռչակման ակտը9
Այս կատարված փաստերի առջև հայտնված
Գերագույն խորհրդին այլ բան չէր մնում, քան
իրավիճակն իր ձեռքը վերցնելը: Ստեղծված
բարդ քաղաքական և այլընտրանք չունեցող այդ
իրավիճակում 1920 օգոստոսի 4-ին Կիլիկիայի
Միջքրիստոնեական արտակարգ խորհուրդը
կամ պարզապես Գերագույն խորհուրդը մանիֆեստ (հռչակագիր) հրապարակեց10, որտեղ
ասված էր. «Կիլիկեցի 270,000 քրիստոնեաներու
անունով մենք այսօրուընէ սկսեալ, հանդիսաւորապէս կը հռչակենք Կիլիկիան կիլիկեցիներուն
համար ազատ երկիր մը, օժտուած տեղական
քրիստոնեայ ինքնավար վարչությունով մը և
դրուած Ֆրանսայի հոգատարության ներքև
բոլորովին անկախ թրքական գերիշխանութենէն:
Իշխանություն մը որ կեղեքում և թշուառություն
միայն բերած է հոն ուր գացած է» [17, էջ 844]:
Այնուհետև պարզաբանվում էր, որ Կիլիկիայի
անջատումը Օսմանյան նախկին տարածքներից
նույնքան կատարյալ և վերջնական էր, ինչպես
դա եղել էր Հայաստանի, Սիրիայի, Պաղեստինի,
Միջագետքի և մյուսների դեպքում: Կիլիկիահայերը հանուն ազատության պատրաստ էին
ցանկացած զոհողության և պարտադիր պայման
էին համարում ֆրանսիական հովանավորությունը:
Հաջորդ օրը Խորհուրդը մտնում է Սերա
(իշխանության կենտրոնատեղին) և պարզում
հայկական եռագույնը: Միաժամանակ անկախության հռչակման մասին պաշտոնական
զեկուցագիր է հանձնվում ֆրանսիական զինվորական իշխանության ներկայացուցիչ Պրեմոնին: Ականատեսները գրում են, որ ամբողջ
քաղաքը զարդարված էր ֆրանսիական և
հայկական դրոշներով, իսկ քրիստոնյաները
խանդավառված էին և անօրինակ ցնծություն
էին ապրում: Այնուհետև հրապարկվում է հայ
ժողովրդին ուղղված պաշտոնական մի հայտարարություն, որում ասված էր, քանի որ դաշնակից պետություններին ուղղված բողոքագրերը որևէ «նպաստաւոր արդյունքի յանգած
չէին», այդ պատճառով որոշվեց իսկույն գործողության մեջ դնել անկախության հռչակագիրը, որը
«կոչուած էր նոր թուական մը բանալ Կիլիկիոյ
ժամանակակից տարեգրությանց մէջ»: Ապա
ներկայացվում էին պատմական, քաղաքական,
ժողովրդագրական, տնտեսական, հոգևոր ու
9
Ընդհանրապես օգոստոսի 4-ի Անկախության հռչակագրի
և Մ. Տամատյանի վարչապետությամբ կազմված կառավարության մասին շատ է գրվել, ուստի ավելորդ կրկնություններից խուսափելու համար, այն մանրամասն չենք
ներկայացնում:
10
Կիլիկիայում բոլոր քրիստոնյայ համայնքների և հայկական կուսակցությունների կողմից Միհրան Տամատյանի
գլխավորությամբ ստեղծված այս կառույցը կազմակերպում
ու փաստացի ղեկավարում էր տեղի բնակչությանը:

Եզրակացություններ
1. Հայկական հարցի բաղկացուցիչ մաս
Հայակիլիկիայի
խնդիրն
ինքնավարության,
ապա անկախության պահանջի ձևով կրկին
ասպարեզ իջավ Առաջին աշխարհամարտի
նախօրյակին: Հավատալով Մեծ տերություն-
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ների և հատկապես Կիլիկիան զինագրավված
ֆրանսիական իշխանությունների շռայլ խոստումներին՝ ցեղասպանության և բռնագաղթի
գեհենից հրաշքով փրկված կիլիկիահայերի մնացորդները 1919 թ. սկսեցին վերադառնալ և
վերականգնել հայրենի օջախները:
2. Կիլիկյան դատի լավագույն ընտրանքը
Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո անկախության հռչակումն էր: Անկախությունն առաջինը փաստացի շուրջ չորս ամիս (1920 թ. Փետրվար-հունիս) գոյություն ունեցավ Ամանոսում:
3. Երկրորդը 1920 թ. օգոստոսի 2-ին
հռչակված «Ճիհուն Սիհուն Միջագետքի
ինքնավարությունն էր»:
4. Երրորդը՝ Մ. Տամատյանի ծրագրով և
ղեկավարությամբ Կիլիկիայի Միջքրիստոնեական արտակարգ խորհրդի կողմից Անկախության հռչակման ակտով հայտարարված ինքնավարությունն էր ֆրանսիայի հովանավորության
ներքո:
5. Անկախության հռչակման այդ իրողությունները և, հատկապես երրորդը, թեև երկար
կյանք չունեցան և վերացվեցին թուրքամետ
ուղեգիծ որդեգրած ասպետական Ֆրանսիայի
կողմից, սակայն ամբողջ ժողովրդի միասնական կամարտահայտության արդյունք էին:
6. Ցավոք, սեփական ուժերին ապավինելու
առումով Կիլիկիայի կորուստը դաս չեղավ հայ
ժողովրդի համար և երբ սկսվեցին Արցախյան
վերջին պատերազմները, Կիլիկիայի դառը դասը
կարծես մոռացված էր: Հայրենին պաշտպանելու
համար ոտքի ելած զինվորը թեև փայլուն
մարտեր մղեց, սակայն պարտվեց և հայապատկան հողեր զիջեցինք: Հուսանք, որ գալիք
շրջադարձերում մեր նախորդ կորուստների
փորձը դպրոց և գրավական կդառնա ապագա
հաղթանակների համար:
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The Monuments of Armenian Architectures and Toponymy in the Belarus
Poghosyan /Khaghbakyan/ Gagik H.
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region (Yerevan, RA)
gagikp@mail.ru
Abstract. The article presents the head of a multi-volume atlas of the catalog «The monuments of Armenian
architecture and place names abroad». It presents an overview of the history and development of the community, the
geography of its settlement, the state of the church, education and Armenian media. The main part of the article is a
table-list of Armenian monuments of architecture and toponymy in the Belarus, after which a list of literature is given.
Keywords: Belarus, Armenians, Migration, Diaspora, Architecture, Church, Memorial, Monument, Khachkhar,
Cemetery, Gravestone, Toponyms, Inscription.

Беларусь или Белоруссия (белор. Беларусь;
англ. Belarus), официальное название Республика Беларусь (белор. Рэспубліка Беларусь;
англ. Republic of Belarus) – государство в Восточной Европе. Беларусь делится на 6 областей,
которые, в свою очередь, делятся на районы
(всего 118) и города областного подчинения
(всего 10). Столица – город Минск, является
самостоятельной административной единицей и
имеет деление на 9 внутренних районов.
Остальные города тоже имеют деление на
внутренние районы.

История. География
О наиболее раннем присутствии армян на
землях сегодняшней Белоруссии, практически
ничего не известно, хотя очевидно, что
территория была знакома, так как полностью
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входила в состав Великого Княжества Литовского, с которым армяне были знакомы со времен
его возникновения, а именно с XIII в. После
Люблинской унии 1569 г., когда было создано
федеративное государство – Речь Посполитая,
присутствие армян очевидно. Подробнее см. [10,
с. 62].
Во второй половине XVIII в. на белорусской
земле развернул бурную деятельность прибывший из Константинополя армянин Ованнес
Маджаранц.
***
Краткая хроника деятельности Маджарских на белорусской земле.
В 1757 г. магнат Радзивилл из Несвижа
послал в “персиярню” Станиславова (ныне
Ивано-Франковск) к армянским мастерам

Миссиоровичу и Ованнесу Маджаранцу, двух
ткачей на обучение производства контушовых
поясов. В конце того же года Ованнес
Маджаранц переехал в Несвиж.
24 января 1758 г. гетман великий литовский
Михаил V Казимир Радзивилл в Несвижском
замке, заключил с прибывшим мастером договор
о создании «фабрики перской» для изготовления
«пояса с золотом и шелком» с обязательным
обучением «работе перской» местных умельцев.
В 1759 г. младший брат несвижских
Радзивиллов, хорунжий великий литовский
Героним Флориан, построил новые помещения в
соседнем городе Слуцк.
В 1761 г. оба предприятия, объединяются в
единую мануфактуру в Слуцке, что и породило
название - «Слуцкие пояса».

Рис. 1. Слуцкий пояс. 1776-1780 гг.
Цветной шелк, золотные нити, односторонний,
однолицевой, размер 343 х 28 см.
На одном конце в разных углах вытканы метки:
«ME FECIT / SŁUCIÆ», «IOANNES / MADZARSKI»
(Государственный исторический музей
(ГИМ) 20094щ И-8, Москва)
[15, с. 71-72, илл. V; 5, илл. 1].

Рис. 2. Слуцкий пояс. 1776-1780 гг.
Цветной шелк и золотные нити, односторонний,
однолицевой, размер 304 х 30 см.
На концах в прямоугольник вписано одно фигурное
клеймо с цветущим кустом с тканой меткой
«IOANNES / MADZARSKI»
(ГИМ 20421щ И-46, Москва).
[5, илл. 2].

20 мая 1776 г. между несвижскими магнатами Радзивиллами с одной стороны и Ованнесом и его сыном Левоном Маджарскими1
заключен договор, по которому последние
получали в свое распоряжение мануфактуру «со
всеми в ней находящимися учениками и
принадлежащими к этому ремеслу станками…», взамен обязуясь выплачивать в казну
Радзивиллов 10 тысяч злотых в год.2
Между 1777 и 1780 гг. отец передает дела
мануфактуры сыну.
В 1791 г. Леон Маджарский «за развитие
ремесел в государстве», был возведен в

шляхетское достоинство с правом герба «Божий
Дар» (польск. Herb Bożydar).
В 1792 г. получил звание ротмистра Новогрудского воеводства и титул королевского
камергера.
В 1793 г. (после второго раздела Речи
Посполитой)
вся
мануфактурная
метка
переходит на кириллицу и уже видим сигнатуру
“ЛЕО МА/ЖАРСКIИ ВЪ ГР’ДЕ/СЛУЦКЕ”.
С 1795 г. (после третьего раздела) перманентно стали запрещать ношение контушовых
поясов, что привело к угасанию производства.
В 1807 г. Леон отказывается от аренды
мануфактуры, которая через некоторое время
закрылась.
В 1811 г. Леон умер и был похоронен в
костеле св. Антония Падуанского бернардинского монастыря Слуцка, рядом с подземными
склепами Слуцких князей Радзивиллов.
[3; 6; 8; 9; 11; 12; 15, с. 69-75].

1
Говоря о договорах, следует отметить, что под обоими
договорами составленными на государственном языке Речи
Посполитой, т.е. польском, Ованнес подписывался на
армянском – Հովհաննես Մաջարեանց. Однако, как и
следовало ожидать, сперва фамилия мастера, а затем имена
его и сына подверглись полонизации и стали Ян и Леон
Маджарские.
2
С этого момента в сигнатуре изделия на поясах к сугубо
городской “Me Fecit / Słuciæ” или “F.S.”, добавилась
именная метка “Ioannes Madzarski”.
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Рис. 3. Слуцкий пояс. 1760-1776 гг.
Цветной шелк, золотные нити, односторонний,
однолицевой, размер 318 х 28,5 см.
На одном конце по двум углам выткана метка:
«ME FECIT / SŁUCIÆ»
(ГИМ 20087щ И-106, Москва) [3, с. 35, илл. вкл. 1 ]

Рис. 4. Слуцкий пояс. 1780-1807 гг.
Цветной шелк, золотные нити, двусторонний,
четырхлицевой, размер 372 х 35 см.
В разных концах по углам вытканы метки:
«ЖАРСКІИ / ЛЕО, МА», «СЛУЦКѢ / ВЪ ГРАДѢ»
(ГИМ 21924щ И-38, Москва) [3, с. 35, илл. вкл. 4]

Рис. 5. Слуцкий пояс. 1776-1780 гг.
Цветной шелк, золотные и серебрянные нити,
односторонний, однолицевой, размер 296 х 29 см.
В разных концах по углам вытканы метки:
«IOANNES / MADZARSKI», «ME FECIT / SŁUCIÆ»
(Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь
KP 5746, Мінск) [3, с. 36, илл. вкл. 8]

Рис. 6. Слуцкий пояс. 1780-1807 гг.
Цветной шелк, золотные и серебрянные нити,
односторонний, двухлицевой, размер 415,4 х 34,6 см.
В разных концах по углам вытканы метки:
«ЛЕО, МА / ЖАРСКІИ», «ВЪ ГР’ДѢ / СЛУЦКѢ»
(Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь
н/д 10503, Мінск) [3, с. 37, илл. вкл. 9]

В XIX в. на территории Белоруссии,
входящей к тому времени в состав Российской
империи, в разных государственных структурах
служили армяне.
Так, Григорий Сергеевич Лашкарёв, согласно грузинскому царевичу Иоанну Багратиони –
«отпрыск опретского (Опрети – село в Сомхети
Г.П.) армянского рода», в 1828 г. был назначен
вице-губернатором Могилёвской губернии, а с
1832 по 1833 гг. был губернатором в Гродно. В
деревне Сергеевка Бобруйского повета Минской
губернии ему принадлежало имение в 222 душ
[7].
Или, например, Александр Дмитриевич ТерОганесов, который с 1900 г. начал службу в
Слониме в должности и.о. полицейского надзирателя. Затем назначенный помощником пристава в Гродно, а чуть позднее – Брест-Литовска,
где в 1906 г. был убит террористами и
похоронен на Тришинском кладбище [7].

В потрясениях приведших к развалу
империи и создания Советской Беларуси
активно участвовали также и армяне. Согласно
календарю «Армяне в Беларуси», издаваемому
Фондом развития и поддержки арменоведческих
исследований «Анив», одним из первых государственных и политических деятелей Советской Беларуси был Ованес Акопович Алибегянц,
действуя в подполье еще до революции, а затем
занимая ряд ответственных должностей. Еще
одно, очень известное по сей день имя,
связанное с процессами становления белорусской советской государственности и ее руководства – Александр Федорович Мясников. [7].
Кроме того армяне участвовали и в культурно-просветительском становлении страны.
Так в начале 1920-х гг. Аветис Айрапетович
Калантар, уроженец села Верин Агулис
Эриванской губернии, разработал проект создания агрономического факультета участвуя в
организации университета в Минске [7].
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В годы Второй мировой войны большое
количество армян в разных чинах и званиях проявило себя на белорусской земле, освобождая ее
под командованием дважды Героя Советского
Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.
После Второй мировой войны количество
армян в республике составляло порядка 2 тыс. В
1989 г. – почти 5 тыс. из коих 2800 в Минске.
После развала СССР и начала армянских
избиений в Баку, Сумгаите, Кировабаде и др.
городах, начавшейся агрессией Азербайджана
повлекшей за собой Первую Карабахскую войну
(1990-94), количество армян в Белоруссии
возросло. К 1999 г. по переписи населения занимая шестое место среди национальностей, после
белорусов, русских, поляков, украинцев и евреев, армян уже было ок. 10 тыс. По неофициальным данным на 2003 г. проживало ок. 30 тыс. [2,
с. 113]3. Ныне, опять же по неофициальным
данным, из-за Второй Карабахской войны
(2020), количество армян достигло ок. 35 тыс.
Организации.
Первая общественная организация в
Беларуси – Армянская община, была основана в
1989 г. в Минске. Через два года она была
перерегистрирована как Минское армянское
городское культурно-просветительское общество «Айастан» (арм. Հայաստան, букв. Армения)
как член комитета по делам религий и национальностям Республики Беларусь [2, с. 112].
Согласно
списку
национально-культурных
общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь (на 1 января 2022
года), кроме минской зарегистрированы еще две
в Могилевской и одна в Гродненской областях
[14]. Это – Могилевское областное благотворительное армянское общественное объединение
армян «Масис» (арм. Մասիս) (Могилев, 1998);
Международная общественная организация
армян «Урарту» (арм. Ուրարտու) (Бобруйск,
1999); Гродненское региональное общественное
объединение армян «Мусалер» (арм. Մուսալեռ)
(Гродно, 2004) [17, с. 117].
Кроме того в Республике Беларусь действуют фольклорный ансамбль «Эребуни» (Минск,
1998) [2, с. 112] и ансамбль детского танца
«Аревик» (2007) [17, с. 116].
Церковь.
В 2003 г. зарегистрирована религиозная
община “Св. Григорий Просветитель” ААц в
Беларуси. 10 сентября 2022 г. освящен закладной

камень армянской церкви в Партизанском
районе Минска.
Образование.
Первая воскресная школа Беларуси была
открыта 1991 г. в Минске [2, с. 113]. В
дальнейшем воскресные школу открылись в
Могилеве и Бобруйске. Последняя, в 2012 г.
открылась в Гродно [4].
СМИ.
Издавались: армянский журнал «Анив»
(арм. Անիվ, букв. Колесо) (Минск, 2005-2012)
(на русском языке) [17, с. 116]; ежемесячная
газета армян республики Беларусь «Миасин»
(арм. Միասին, букв. Вместе) (28 августа 2009 до
2011) (на русском языке), ныне издается в
электронном виде – http://miasin.by/. Кроме нее
армянская община Беларуси содержит еще один
электронный ресурс – http://diaspora.by/ (на
русском и армянском языках).

Рис. 7-8. Обложки журнала «Анив»
№ 6 (15) 2007 и № 6 (45) 2012.

Рис. 9. Газета «Миасин» № 4 2008

Разное
Перечень городов-побратимов Беларуси и
Армении:
Агарак (Сюникской области) – Солигорск;
Алаверди – Полоцк (с 26.05.2012);
Ванадзор – Витебск (с 2012);
Горис – Несвиж;
Ереван – Минск;
Сисиан – Слуцк (с 2008);
Спитак – Орша (с 2009);
Степанаван – Браслав (5.10.2012).

3
Эти же данные, 20-и летней давности, взятые из энциклопедии армянской диаспоры изданной в 2003 г. [2], без
зазрения совести выствалены на официальном электронном
ресурсе Офиса главного уполномоченного по делам
диаспоры РА при Правительстве РА [13].
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимикив Белорусии
н/
н

Объект

Наименование

Адрес и контакты

№

Минск

4

Название по-русски

Цэнтральны раён

2.

Советский район

Савецкі раён

3.

Первомайский район Першамайскі раён

4.

Партизанский район

Партызанскі раён

5.

Заводской район

Заводскі раён

6.

Ленинский район

Ленінскі раён

7.

Октябрьский район

Кастрычніцкі раён

8.

Московский район

Маскоўскі раён

9.

Фрунзенский район

Фрунзенскі раён

2.

лапидарная
надпись

билингва на
армянском6 и на
белорусском7
языках

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

3.

улица

Гая8

надгробия

армяне деятели
науки и искусства,
а также военнополитические и
государственные
деятели [7]

4.

5.

церковь

армянская

Название по-белорусски

Центральный район

Находится на Военном
кладбище во дворе
церкви Александра
Невского,
вул. Козлова 11,
Савецкі раён,
Мінск5

хачкар

Вид

1.

в память жертв
спитакского
землетрясения
1988 г. и геноцида
1915 г.
[1, с. 46]

1.

Год

вул. Гая,
Цэнтральны раён,
Мінск
Находятся на кладбище
Восточное (Московское),
Усходнія могілкі,
пр. Незалежнасьці 161б,
Першамайскі раён,
Мінск
вул. Філімонава,
Партызанскі раён,
Мінск
http://armenianchurch.by/

7.12.1991

Протяженность: 2050 м

XX-XXI
вв.

Осн.
10.09.2022
проект

6.

улица

Айвазовского

вул. Айвазоўскага,
Заводскі раён,
Мінск

4

Протяженность: 1100 м

Минск (белор. Мінск, англ. Minsk) – столица Белоруссии, административный центр Минской области (не входя в её
состав) и Минского района (не входя в его состав), город-герой. В настоящее время территория Минска делится на 9
административных районов.
5
Минск (белор. Мінск, англ. Minsk) – столица Белоруссии, административный центр Минской области (не входя в её
состав) и Минского района (не входя в его состав), город-герой. В настоящее время территория Минска делится на 9
административных районов. Город-побратим – Ереван.
6
ԽԱՉ ՔԱՐ / Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻՑ / ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ ՄԻՆՍԿԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՑ
7
АХВЯРАМ ЗЕМЛЕТРСЕННЯ У АРМЕНII / АД МIНСКАГА АРМЯНСКАГА ТАВАРЫСТВА
8
Бжишкянц Гайк Дмитриевич (псевдоним Гай) (6.02.1887, Тебриз, Иран - 12.12.1937, Москва). Выдающийся советский
полководец, прославился в годы гражданской войны – легендарный «Железный комдив». Арестован во время празднования
15-й годовщины освобождения Минска от польских войск (3.07.1935) по обвинию создания антисоветской «Группы Гая» и
покушении на Сталина. Расстрелян на подмосковном полигоне «Коммунарка».
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7.

8.

9.

переулок

Айвазовского

мемориальная доска

Дерево посажено
маршалом
Советского Союза
Баграмяном И. Х.

Установлена у дерева на
Аллее Дружбы, которая
находится вдоль улицы
Янки Купалы, недалеко
от Троицкого предместья
и парка Марата Казея,
Мінск

завод

Минский
вагоноремонтный
завод им А. Ф.
Мясникова

Мінскі вагонарамонтны
завод імя А.Ф.
Мяснікова,
ул. Чыгуначная, 5
Кастрычніцкі раён,
220014 Мінск
Установлен на
территории завода, слева
от здания управления,
Там же

10.

памятник

А. Ф. Мясникову

11.

улица

Авакяна Г. А.9

12.

13.

зав. Айвазоўскага,
Заводскі раён,
Мінск

мемориальная доска

памятная
аллея

вул. Авакяна,
Кастрычніцкі раён,
Мінск

Протяженность: 150 м

С 1932

С 1976
до 1976 – Либавская ул.
Протяженность: 550 м

Г. А. Авакяну10
[7]

Установлена на здании
вул. Авакяна, 38
Кастрычніцкі раён,
Мінск

1977
Украдена
Восст.
16.03.2018

Газароса Авакяна

Памятная березовая
аллея на территории
средней школы № 90,
Кастрычніцкі раён,
Мінск

25.04.2020

14.

улица

Мясникова

вул. Мяснікова,
Маскоўскі раён,
Мінск

1932

15.

мемориальная доска

Мясникова
Александра
Федоровича
[1, с. 47]

Установлена на доме
№ 41 по вул. Мяснікова,
Маскоўскі раён,
Мінск

1959

Мясникова

Находится между улл.
Мяснікова и Савецкая,
пл. Мяснікова,
Маскоўскі раён,
Мінск

16.

площадь

9

1936

До 1880 – ул. Ново–
захарьевская,
затем ул. Московская,
с 1893 – ул. НовоМосковская.
Протяженность: 750 м

Ранее на этом месте была
церковь во имя
Казанской иконы Божьей
Матери

Авакян Газарос Аветисович (15.03.1918, с. Арцангист, Арцах - 21.01.1945, на подступах к г. Мышинец, Польша) – ст.
лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно 24.03.1945).
10
Эта улица названа именем / Героя Советского Союза АВАКЯНА / ГАЗАРОСА АВЕТИСОВИЧА, сына / армянского
народа, совершившего / героический подвиг во время / ликвидации вражеской группировки / под Минском в июле 1944 г.
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17.

закладной
камень

С надписью на
русском языке11

18.

автобусная
остановка

Мясникова

19.

улица

Алибегова И.Я.12

Находится на пл.
Мяснікова,
Маскоўскі раён,
Мінск

1957

Находится на
ул. Мяснікова рядом с
площадью Мясникова,
Маскоўскі раён,
Мінск
вул. Алібегава,
Маскоўскі раён,
Мінск

Протяженность: 2000 м

Мінская вобласць13
надгробие

Левона
Маджарянца
[11]

21.

надгробия

выдающиеся
армяне деятели
науки и искусства,
а также военнополитические и
государственные
деятели [7]

22.

улица

Айвазовского

23.

улица

Мясникова

20.

Находилось в костёле св.
Антония Падуанского
бернардинского
монастыря,
Слуцк 14
Находятся на кладбище
Северное,
Паўночныя могілкі,
223043 Якубовічы 15
вул. Айвазоўскага,
Крупкі 16
вул. Мяснікова,
Чэрвень17

1811

Не сохранилось

XX-XXI
вв.

Протяженность: 1200 м
Протяженность: 550 м

11
Здесь будет / установлен памятник / видному деятелю / Коммунистической партии / и Советского государства / А. Ф.
МЯСНИКОВУ
12
Алибегов Иван Яковлевич (Алибегянц Ованес Акопович) (21.11.1887, Кутаиси - 1941, под Вязьмой). Один из первых
государственных и политических деятелей Советской Беларуси.
13
Минская область (белор. Мінская вобласць) – область в центральной Белоруссии. Административный центр – город
Минск (не входит в состав области). Область подразделяется на 22 района и включает один город областного подчинения –
Жодино.
14
Слуцк (белор. Слуцк) – город, административный центр одноименного района в Минской области.
15
Якубовичи (белор. Якубовічы) – деревня в Папернянском сельсовете (белор. Папярнянскі сельсавет) Минского района
Минской области.
16
Крупки (белор. Крупкі) – город, административный центр одноименного района в Минской области.
17
Червень (белор. Чэрвень) – город, административный центр одноименного района в Минской области.
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Віцебская вобласць18
24.

улица

Мясникова

25.

улица

Баграмяна

26.

мемориальная доска20

маршала И.Х.
Баграмяна

вул. Мяснікова,
Чыгуначны раён,
Віцебск19
вул. Баграмяна,
Першамайскi раён,
Віцебск

1959

Протяженность: 900 м

Установлена на доме
№103/1 по Московскому
проспекту на углу с
улицей Баграмяна,
Першамайскi раён,
210038 Віцебск

3.07.2016

29.06.2019

27.

школа

им. маршала И.Х.
Баграмяна

Сярэдняя школа № 46
им. И.Х. Баграмяна,
вул. Богатырёва 5,
Першамайскi раён,
210036 Віцебск

28.

мемориальная
композиция

«Маршал
Баграмян и
Беларусь»21

Установлена на фасаде
средней школы № 46
им. И.Х. Баграмяна
Там же

02.06.2022

музей

им. Ивана
Христофоровича
Баграмяна

Находится в средней
школы № 46
им. И.Х. Баграмяна,
Там же

30.12.2020

29.

Протяженность: 600 м

18
Витебская область (белор. Віцебская вобласць) – область на севере Белоруссии. Административный центр – город
Витебск. Область включает 2 города областного подчинения и 21 район.
19
Витебск (белор. Вiцебск) – город, административный центр Витебского района и Витебской области. Город-побратим –
Ванадзор (с 2012).
20
Авторы доски – скульпторы Азат и Тигран Торосяны. Изготовили доску на средства четырех спонсоров. Их имена указаны на табличке. Это директор торговой сети "Веста" Р. Вениаминов, председатель совета директоров ПО "Энергокомплект"
С. Подгайский, директор ОДО "Солярис" В. Иванян и предприниматель М. Лин.
21
Композиция скульптора Рипсиме Геворкяна и архитектора Армена Сардарова представляет собой две круглые плиты. На
одном барельефе расположены силуэты бойцов и военная техника, а также содержит сведения о важнейших операциях по
освобождению Беларуси, проведенных под командованием Баграмяна. На втором монументе высечены символы Армении –
гранаты и гора Арарат охраняемая орлами, а между ними слова маршала: «Опыт истории свидетельствует, что путь к
победе тернист, и с честью преодолевают его лишь те, кого окрыляют чувство патриотизма и благородство цели».

63

30.

памятник

Маршалу И.
Баграмяну
16-строчная
надпись на
русском языке

31.

улица

Баграмяна

32.

улица

Шаумяна

33.

переулок

Шаумяна 1-ый

34.

переулок

Шаумяна 2-ой

35.

улица

Баграмяна

36.

памятник

Маршалу И. Х.
Баграмяну

37.

мемориальная надпись

На русском
языке24

38.

улица

Э.А. Кособьяна25

39.

улица

Э.А. Кособьяна

Установлен в
микрорайоне
«Мариненко» недалеко
от знаменитого танка на
кольце,
Полацк22

2.07.2015

вул. Баграмяна,
Полацк
Шаўмяна вуліца,
Полацк
Шаумяна 1-ы завулак,
Полацк
Шаумяна 2-і завулак,
Полацк
вул. Баграмяна,
Гарадок23
Установлен в сквере в
начале улицы Баграмяна
на перекрестке с ул.
Пролетарской,
Гарадок
Находится в картуше на
лицевой стороне
постамента бюста
маршала И. Х. Баграмяна
Там же

Протяженность: 550 м
Протяженность: 500 м
Протяженность: 350 м
Протяженность: 280 м
Протяженность: 2000 м

19.05.2018

вул. Касаб’яна,
Гарадок
2-ая Касаб’яна вул,
Гарадок

40.

фотография

Вараздат
Сумбатович
Аветисян26

Установлена (в числе
прочих) на памятнике
воинской славы (первая
слева в верхнем ряду)
на Аллее героев,
вул. Камуністычная,
211361 Бешанковічы27

41.

надгробие

Вараздат
Сумбатович
Аветисян [7]

Находится на
деревенском кладбище,
Бачэйкава28

Протяженность: 500 м
Протяженность: 120 м

6.08.2022

23.07.1990

22
Полоцк (белор. Полацк) – город, административный центр Полоцкого района в Витебской области. Город-побратим –
Алаверди (26.05.2012).
23
Городок (белор. Гарадок) – город, административный центр Городокского района в Витебской области.
24
МАРШАЛ / СОВЕТСКОГО СОЮЗА / БАГРАМЯН / ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ / 1897-1982
25
Кособьян Эммануил Арсентьевич (1918, Ереван - 7.07.1944, Городок). Ст. лейтенант стрелкового полка, погиб при
освобождении г. Городок Витебской области. Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II ст
26
Аветисян Вараздат Сумбатович (09.05.1919, с. Норашен, Армения – 23.06.1990, дер. Бочейково, Беларусь) – советский
военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Подпись на фотографии
помещенной на мемориале не верна, вместо фамилии написано имя – Вараздат С.А. / Герой Советского Союза.
27
Бешенковичи (белор. Бешанковічы) – городской посёлок, административный центр одноименного района в Витебской
области.
28
Бочейково (белор. Бачэйкава) – агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области.
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Магілёўская вобласць29

42.

хачкар

В память 11
армян, павшим в
годы Великой
Отечественной
войны на
территории
Могилевской
области

Установлен на
набережной р. Днепр,
напротив Парка
Аттракционов через
пр. Пушкінскі,
Кастрычніцкі раён,
Магілёў30
Установлена перед
постаментом хачкара,
Там же

43.

мемориальная доска

С надписью на
русском языке31

44.

улица

Мясникова

45.

улица

Мясникова

46.

переулок

Мясникова

47.

мемориальная доска

В память о первом
директоре Д. Л.
Акопове33

вул. Мяснікова,
Кастрычніцкі раён,
Магілёў
вул. Мяснікова,
Ленінскі раён,
Бабруйск 32
пер. Мяснікова,
Ленінскі раён,
Бабруйск
Установлена на
предприятии
«ТехноНИКОЛЬ»,
Асіповічы 34

29

15.05.2014
Откр.
28.06.2014

Протяженность: 820 м
Протяженность: 650 м
Протяженность: 170 м

2013

Могилёвская область (белор. Магілёўская вобласць) – область на востоке Белоруссии, Административный центр – город
Могилёв. Область состоит из 21 района.
30
Могилёв (белор. Магілёў) – город, административный центр Могилёвской области и Могилёвского района.
31
“Хачкар” / Памятный знак посвященный армянским войнам принимавшим участие в / боях на территории Могилева и
Могилевской обл. в годы ВОВ / 1941-1944. / Саркисян Сурен Арташесович – ефрейтор Герой Советского Союза / Гаспарян
Исаак Гаспарович – генерал-майор / Гасан Егор Давыдович – командир 444-го СП / Тер-Гаспарян Геворг – командир
дивизии / Туманян Николай Герасимович – полковник / Агаджанян Ваган Ваграмович – командир партизанского отряда /
Григорян Агаси Карапетович – комиссар 122-го п/о / Подолян Федор Прокофьевич – командир 11-й Быховской парт.
бригады / Франгулян Дереник Шамирович – помощник командира взвода / Хачатрян Оганес Александрович – комиссар 61го и 620-го парт. отрядов / Закарян Генрих Александрович – мл. лейтенант / Вечная память ВСЕМ павшим Героям Великой
Отечественной Войны
32
Бобруйск (белор. Бабруйск) – город областного подчинения, административный центр Бобруйского района Могилёвской
области.
33
Акопов Дерожанта Левонович (15.04.1940, Ташауз, Туркмения – июле 1993, Жлобин). создатель Белорусского
металлургического завода в Жлобине
34
Осиповичи (белор. Асіповічы) – город, административный центр одноименного района в Могилёвской области.
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Гомельская вобласць35
48.

переулок

Мясникова

49.

улица

Акопова

пер. Мяснікова,
Калінкавічы 36
вул. Акопова,
Жлобін37

50.

мемориальная доска

Д. Л. Акопову

Установлена на доме, где
жил Д.Л. Акопов,
вул. Акопова, д. 2,
микрорайон 16,
Жлобін

51.

памятник

Д. Л. Акопову

Установлен возле
заводоуправления,
Жлобін

Протяженность: 200 м
Протяженность: 1200 м

2004

Брэсцкая вобласць38

52.

мемориальные плиты

В память семерым
армянам павшим
во второй мировой
войне на русском
языке39
[1, с. 48-51]

В числе прочих установлены в мемориальном
комплексе "Брестская
крепость",
Брэст40

35

Гомельская область (белор. Гомельская вобласць) – область на юго-востоке Белоруссии. Административный центр –
город Гомель. Область включает 21 район.
36
Калинковичи (белор. Калінкавічы) – город, административный центр Калинковичского района в Гомельской области.
37
Жлобин (белор. Жлобін) – город, административный центр одноименного района в Гомельской области
38
Брестская область (белор. Брэсцкая вобласць) – область на юго-западе Белоруссии. Административный центр – город
Брест. Область состоит из 16 районов и включает 3 города областного подчинения (Брест, Барановичи, Пинск).
39
Сержант Бабаларян Ашот Семенович; рядовой Авакян Гедеон Арсенович; старший сержант Багдасарян Тавади
Аршакович; лейтенант Галустьянц Мкрыч Амбарцумович; старший сержант Навасардян Ашот Айрапетович; рядовой
Агагулян Аршавир Арзуменович; сержант Аракелян Сергей Павлович.
40
Брест (белор. Брэст, др-рус. Берестье, польск. Brześć) – город, административный центр одноименных области и района.
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53.

надгробие

Александр
Дмитриевич ТерОганесов
[7]

54.

улица

Мясникова

55.

переулок

Мясникова

56.

улица

Мясникова

57.

переулок

Мясникова

Находилось на кладбище
«Тришин»,
могілкі «Трышын»,
вул. Маскоўская 176
Брэст
вул. Мяснікова,
225417 Баранавічы 41
зав. Мяснікова,
225417 Баранавічы
вул. Мяснікова,
Давыд-Гарадок 42
пер. Мяснікова,
Давыд-Гарадок

10.05.1906

Не сохранилось

Протяженность: 450 м
Протяженность: 330 м
Протяженность: 550 м
Протяженность: 150 м

Гродзенская вобласць43
58.

улица

Гая

59.

улица

Айвазовского

60.

улица

Мясникова

вул. Гая,
Кастрычніцкі раён,
Гродна44
вул. Айвазоўскага,
Ліда45
вул. Мяснікова,
Ліда

Протяженность: 650 м
Протяженность: 950 м
Протяженность: 550 м

Условные сокращения:
вул. (вуліца) – улица
зав. (завулак) – переулок
пл. (плошча) – площадь
пр. (пэрспэктыва) - проспект

41

Барановичи (белор. Баранавічы) – город областного подчинения, административный центр Барановичского района
Брестской области.
42
Давид-Городок (белор. Давыд-Гарадок) – город в Столинском районе Брестской области
43
Гродненская область (белор. Гродзенская вобласць) – область на северо-западе Белоруссии. Административный центр и
крупнейший город Гродно.
44
Гродно (белор. Гродна) – город, административный центр одноименных района и области.
45
Лида (белор. Ліда, лит. Lyda, польск. Lida) — город, административный центр Лидского района в Гродненской области.
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Олицотварение Кентавра (Centaurus=Центавр) – мифического персонажа человекалошади в древней Армении
Симонян Акоп Е.
доктор искусствоведения, к.и.н.
профессор Государственной Академии художеств Армении,
заведующий отделом археологии Научно-исследовательского Центра историко-культурного
наследия при Министерстве Образования, науки, культуры и спорта РА,
заслуженный деятель культуры РА (Ереван, РА)
haksimon@gmail.com
Аннотация. Одним из широко распространенных и своеобразных персонажей древнегреческой мифологии
является загадочное существо, гибрид чловека и коня – центавр (кентавр). Это сказочное создание с головой и
пртомой челевека и телом лошади принято считат как явления характерное сугубо для древнегреческого
мышления и мифических представлений.
В 2013 г. при раскопках II царского кургана в могильнике Верин Навер было сделано удивительное открытие.
У входа в обширную гробницу, датируемую XVI-XIV вв. до Р.Х., построенную из больших туфовых плит,
лежала четко сформированная комбинация костей – задняя голень лошади (Metapodia) и правая плечевая кость
человека (Humerus), т.е. отрубленные рука человека и нога лошади, которые затем сартикулировали (соединили
суставы) и положили у входа. Здесь четко прослеживается стремление создания мифического существа, получеловека-полуконя, которое соединяло бы их силу. Это мифическое создание «охраняло» вход в гробницу.
Эта комбинация костей в гробнице свидетельствует, что в древней Армении было распространено представление о мифическом получеловеке-полулошади – центавре. О теснейших взаимосвязях между древней Арменией
и Грецией свидетельствует не телько мифологическая общность, но и своеобраное оружие – рапиры и наконечники стрел с раздвоенным основанием черенка, которые идентичны и встречаются только в Армении, на острове Крит и материковой Греции Микенской эпохи.
Ключевые слова: Древняя Армения, поздный бронзовый век, гробница, кентавр, мифология.
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Abstract. One of the most common and peculiar characters of Greek mythology is a mysterious creature, a hybrid with
a human head and a horse body, called Centaur (the Centaurus). It is widely accepted that the Centaur is a characteristic
phenomenon of Greek thought and mythical imagination.
The excavations of enormous Grave II of Verin Naver Necropolis in 2013 resulted in a surprising discovery. At the
spacious entrance built with large tufa slabs a seeming organic union of two pipy bones were unearthed on the tufa
floor. The osteological study conducted in situ revealed those bones being an interesting combination of human right
arm bone (Humerus) and the horse back leg tibia (Metapodia). That is, they had cut a human arm and a horse leg and
laid on the grave's floor. Here, we can clearly see the idea of creating a powerful fabulous creature which should secure
the tomb entrance.
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The documentation of the intentional combination of human and horse bones in this mound dated by the XVI-XIV cc.
BC testifies that the image of fabulous Man-Horse used to be widespread in ancient Armenia. The close relationship
between ancient Armenia and Greece are attested not only by mythological generalities, but also the weapon types
(rapier and bifurcated base bronze arrowheads) documented only in these two regions: in Armenia, the island of Crete
and the Greek mainland of Mycenaean era.
Key words: Armenia, Late Bronze Age, tomb, centaur, mythology

ամերիկացի գիտնականների կողմից, համակողմանի լաբորատոր հետազոտությունները՝
հողերի պալինոլոգիական հետազոտությունները
Երևանի, Թբիլիսիի և Մոսկվայի, մետաղե իրերի՝
սպեկտրալ, քիմիական և տեխնոլոգիական տարրալուծումները ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի լաբորատորիաներում, հանրավորություն ընձեռեցին
մասնակիորեն
վերականգնել
հինարևելյան
արքայական ծեսի բազմաթիվ հետքեր:

Աշտարակ քաղաքից 3,5 կմ արևմուտք,
մարզկենտրոնին պատկանող հողատարածքում,
Վերին Նավեր դամբարանադաշտի հարավ
արևելյան մասում (նկ. 1), Արարատյան դաշտի
հին բնակիչների ընկալմամբ սրբազան տարածքում՝ վառ նարնջագույն տուֆե ելքերի վրա
կառուցված են քարաշար դամբանասրահներով
քարահողային հինգ դամբանաբլուր (նկ. 2, 3):

նկ. 2

նկ. 1

Սրանցից երեքը հսկա կառույցներ են (դամբանաթմբերի առավելագույն բարձրությունը՝ 1,5
մ է, տրամագիծը՝ 50 մ): Բոլոր դամբարաններն էլ
մի քանի անգամ թալանվել էին նախքան
պեղումները, սակայն ժամանակակից մեթոդներով և բացառիկ խնամքով կատարված
հետազոտությունները, գտածոների վերականգնումը, հնամարդաբանական և հնակենդանաբանական բնորոշումները հայ, եվրոպացի և

նկ. 3

Բոլոր դամբարաններում էլ վկայվել են.
ա/ մոնումենտալ ճարտարապետություն;
բ/ ձևավորված ծիսական բարդ համակարգ՝
«տիրոջ» մարմնի դիակիզում, մարդկանց և կենդանիների, այդ թվում ձիերի զոհաբերություններ;
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գ/ բազմաֆունկցիոնալ թաղման գույք՝ զենքեր, մարտակառքեր, իշխանության խորհրդանշաններ, աշխատանքային գործիքներ, ծիսական արարողությունների համար նախատեսված
անոթներ, թանկարժեք մետաղներից, բազմագույն ապակուց և ոսկերչական քարերից պատրաստված պերճանքի առարկաներ;
դ/ տարբեր երկրներից ներմուծված իրեր:
Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի արշավախումբը
(ղեկ.` Հ. Սիմոնյան) 2012-2013 թթ. պեղել է II
արքայական դամբանաբլուրը, որը թվագրվում է
Ք.ա. II հազարամյակի կեսով1: Նախքան պեղումները հսկա դամբանաթումբն անբողջությամբ ծածկված էր շինաղբով, մացառներով և
խոտածածկույթով, որի հետևանքվ գրեթե չէր
ընկալվում: Թույլ ուրվագծվում էր միայն
դամբանաթումբն օղակող, միմյանց հպված, մեծ
գետաքարերից կառուցված կրոմլեխը (նկ. 4):
Դամբարանի հյուսիսային մասով է անցնում
ժամանակակից հիմնահողային ճանապարհը,
որի կառուցման ժամանակ տեխնիկայի օգնությամբ զգալիորեն ավերել էին դամբանաթումբը,
մասամբ` դամբանասրահը: Սրա հարավարևելյան քարը տեղահանել էին էքսկավատրով
և գցել դամբանաթմբի վրա (նկ. 5): Այս քարի
վրա առկա է փոսիկաձև խորացում (նկ. 6):

դեպի հարավ փոքր թեքությամբ իջնող հատակ:
Ի տարբերություն Արքաների հովտի մյուս
դամանասրահների, որոնք կողմնորոշված են
հյուսիս-հարավ, այս դամբանասրահը ձգվում է
արևելք-արևմուտք ուղղությամբ: Կառուցված է
կողքի վրա ուղղահայց դրված տուֆի հսկա
սալաքարերով, որոնք սեղմ հպված են իրար:
Քարերի ուղղահայացությունն ու կանոնավոր
շարքը ապահովելու նպտակով դրանց տակ և
սալերի հպման մասերում հարմարեցրել են մանր
քարեր: Կառույցի արևմտյան կեսը կազմում է
դամբանամուտքը (դրոմոս), որը լցված էր տուֆե
մեծ սալաքարերով, իսկ արևելյանը` թաղման
սրահը (նկ. 5, 11):

նկ. 4

նկ. 6
նկ. 5

Դամբանասրահի հյուսիսային պատը, մինչև
դրոմոսը, կառուցված է 4 հսկա սալով: Արևելյան
պատը կազմված է երկու մեծ սալերից, որոնցից
հարավայինը դամբանասրահի կառուցման ժամանակ օգտագործված ամենամեծ սալաքարն է:
Հարավային պատը դարձյալ շարված է մեծ սալերից, որոնցից արևելքից հաշված երրորդի եզրից
դեպի արևմուտք երկարում է հատակի ժայռին
երկու շարք, տափակ դրված բազալտ քարերով
ձևավորված միջնապատը: Սրա հյուսիսային

Դամբանասրահի չափերը՝ երկարությունը =
5 մ, լայնքը = 3 մ, մակերեսը՝ 15 քմ, խորությունը՝
145-150 սմ: Դամբանասրահն ունի գրեթե հարթ,
1

Թաղման գույքով, մասնավորապես մարտակառքի փայտե
թափքը զարդարող բրոնզե կիսագնդաձև ներդիրներով և
բիտումից պատրաստված մեդալիոնի դրվագով այս դամբարանը նման է մոտ 10 մ դեպի արևմուտք ընկած IB դամբարանի գտածոներին, որոնք, ըստ ռադիոածխածնային
տարալուծման տվյալների, թվագրվումեն Ք.Ա. XVI-XV դդ.:

71

եզրը` երկայնական պատին չհասած ընդհատվում է, զուրկ է քարերից` այստեղ կարծես
ձևավորել են մուտք է (նկ. 5, 8, 11):

նկ.11

նկ. 7

Ծածկը չէր պահպանվել: Դատելով լայնական թռիչքի մեծ չափերից, ինչպես նաև մեծ
սալաբեկորների բացակայությունից, որոնք
կարող էին վկայել դամբանասրահի սալածածկ
լինելը, կարելի է եզրակացնել, որը դամբարանն
ունեցել է գերանակապ տանիք:

նկ. 8

նկ. 9

նկ. 12, 13

նկ. 10
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վերջույթը խաղի մոտ ծալված էր: Կենդանու II
սրունքներից դեպի հյուսիս-արևելք մարդու
գանգի՝ գագաթի վրա ընկած դիրքով, ծոծրակոսկրի և գանգատուփի` էնդոկրանային հատված
էր: Այն շրջափակված էր մեծ քարերով, որը
վկայում է գանգի դամբարանում Insitu դիրքով
պահպանված լինելը (նկ. 19): Դատելով գանգատուփի հաստությունից, ծոծրակոսկրի ռելիեֆայնությունից, անհատը տղամարդ է եղել:
Զույգ գագաթոսկրերի միացման կարը սպիացած է, իսկ ծոծրակոսկրը գագաթոսկրին միացման կարը` ոչ: Սա տարիքը որոշելու կարևոր
կռվան է, որը փաստում է գանգի տիրոջ 35-55
տարեկան լինելը, որը տղամարդու հզորության
գագաթնակետին հասած լինելու վկայություն է:
Ձիու սրունքոսկորների և մարդու բազկոսկրի
միացման մասում քայքայված ձիու թիակոսկր
կամ կոնքոսկր էր՝ տուփ N 2037: In situ պահպանված ոսկորները, որոնք կարծես միմյանց
օրգանական շարունակություն էին կազմում,
մարդու և ձիու ոսկորներ էին (նկ. 18):

Դամբանասրահի հատակը գրեթե հարթ
կտրած-հարթեցված տուֆե ժայռի մակերեսն է,
որն արևմուտքից դեպի արևելք խորանում է
փոքր թեքությամբ: Այն ծածկված պատինայով:
Հարավ-արևելյան մասում տուֆե հատակն ավելի խորն է, իսկ ժայռը՝ փխրուն, քանզի պատինան այստեղ բացակայում է: Պատի սալաքարերի վերին եզրից մինչև 100-120 սմ խորությամբ
դամբանասրահը լցված էր մանր և միջին չափի
բազալտ և տուֆ քարերով (նկ. 12): Սրանց մեջ
սփռված էին փշրված անոթների և ոսկորների
բեկորներ: Հատակն ամբողջությամբ ծածկված
էր սև փայլեցված խեցեղենի բեկորներով,
մարդու և կենդանիների ոսկորներով (նկ. 13):
Գտածոների տեղը և դիրքը հստակ հաստատագրելու նպատակով դամբանասրահի ողջ
մակերեսը բաժանեցինք 1x1 մ չափի քառակուսիների: Դամբանասրահի հյուսիս-արևելյան անկյունում, H:7/d քառակուսում, մոխրաշերտ էր
(նկ. 14): Շրջակայքի խեցատները կրում էին
կրակի ազդեցության հետքեր: Սրանք թերևս
հետքերն են դիակիզման խարույկի: Դամբանասրահի հվ-ամ եզրում, տուֆե հատակից 5-7
սմ բարձրությամբ, F:8a քառակուսում՝ 2010
միավոր, հայտնաբերվեց բրոնզե 3 իր՝ երկճյուղ
հիմքով երկու նետասլաք և մեկ անիվ (նկ. 15):

նկ. 14, 15

նկ. 16, 17

Սրանց մոտ էր միակ ամբողջական, բերանքսիվայր դրված հիանալի սև փայլեցված
սափորը (նկ. 16, 17): Այստեղ դամբարանն անաղարտ էր մնացել: Անաղարտ էր նաև դամբանամուտքը դամբանասրահից զատող միջնապատի կենտրոնական հատվածը, որտեղ բացվեց
մի խիստ ինքնատիպ ոսկրաբանական իրավիճակ` ձիու ստորին վերջույթի (սրունքոսկրի) և
սրան հյուսիսից, նույն գծով կցված տղամարդու
աջ բազկոսկրի համադրություն: Այստեղ հստակ
դիտվում էր, որ ձիու ստորին վերջույթն արտիկուլացված է մարդու բազկոսկրի հետ: Սրանցից
դեպի արևելք, ուղիղ անկյան տակ դրված էր մեկ
այլ ԽԵԱ ստորին վերջույթ՝ արտիկուլատված իր
ոտքի խաղերի հետ: Ստորին խողովակաձև

նկ. 18, 19
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Դրանք տեղում, միաջգային դիտորդների
ներկայությամբ (հուշարձան այցելած Բրիտանական թանգարանի աշխատակիցների խմբի,
Միտչել Ռոթմանի [Վայդների համալսարան,
ԱՄՆ] և Դան Ռահիմիի [Տորոնտոյի համալսարան, Կանադա] ներկայությամբ ուսումնասիրող
խումբը (մարդաբան` Ռուզան Մկրտչյան,
հնակենդանաբաններ` Նինա Մանասարյան և
Մրիամ Բելկմայեր (ԱՄՆ), եզրակացրեց, որ
այստեղ փաստվել է մի իրավիճակ, երբ կտրել
էին մարդու ձեռքը և ձիու ոտքը, իրար միացրել և
այս դիրքով դրել դամբարանի հատակի վրա:
Մեր կարծիքով դրանով իսկ միավորել էին
մարդու հարվածային ուժը և ձիու արագավազ
լինելու հատկությունները` ստեղծելով մարդու
բազկի և ձիու ոտքի համադրությամբ մի
առասպելական էակի՝ մարդ-ձիու կերպար, որը
հսկելու էր արքայական դամբարանի մուտքը:
Թերևս սա հունական առասպելաբանությունում
լայնորեն տարածված կենտավրոսի՝ մարդու
առաջամասով և գլխով ու ձիու իրանով առասպելական էակի հնագույն վերարտադրություններից է: Այստեղ հստակ կատարվել է
դեկառնացիայի ծես, երբ կենդանու և մարդու
ոսկորները, առանց դրանց ամբողջականությունը վնասելու2, կտրտել են և շարել ուղիղ
գծով, ստեղծելով դիցաբանական կենդանու՝
կենտավրոսի (ձիամարդու) իմիտացիա: Սա հին
Հայաստանի թաղման ծեսում կարևոր և
բացառիկ վկայություն է:
Նինա Մանասարյանի բնորոշմամբ առաջին
և երրորդ, միմյանց շարունակություն կազմող և
անատմիական ճիշտ դիրքով, ամբողջական
վիճակում դամբարան դրված ոտքը ձիու հետևի
սրունքսկրն է (metapodia)` խաղերի (putovaya)
հետ միասին: Մարդու բազկոսկրի շարունակությունը ըստ Նինա Մանասարյանի դարձյալ
ձիու է՝ առջևի սրունքոսկրն է: Քանի որ հետևի
սրունքոսկրը կարճ է, քան առաջինը, ապա
որոշակի է, որ այստեղ դրել են երկու առջևի
ոտքերը՝ ամբողջական վիճակում:
N 7/d քառակուսում, մեծ քարերի տակ,
հատակի վրայի հողաշերտում կուտակված էին
արծաթե և բրոնզե, տարբեր չափերի կիսագնդաձև տասնյակ գլխիկներ, որոնք հավանաբար մարտակառքի թափքը զարդարող մանրամասներ են: Հայտնաբերվեց նաև հիանալի
պահպանված, հատիկազարդ ոսկյա մեկ ուլունք:
Դամբարանում հայտնաբերվել են նաև ցլերի,
ձիերի, վարազի, այծյամի, ոչխարի, այծի, շան
ոսկորներ, ինչպես նաև տղամարդկանց և կնոջ
կմախքի ոսկրեր: Ուշագրավ է «թզուկի»՝ մարդու
վերին աջ ծնոտի (ատամներով հանդերձ) և

ակնախոռոչի բեկորը, որը տհասի կամ միտումնավոր խեղված ծաղրածուի գանգի մաս է՝
մաշված կաթնատամներով: Սրանք, ամենայն
հավանականությամբ, դիակիզման ծեսով թաղված դամբարանի տիրոջ համար կատարված
զոհաբերություններ են, ինչը վկայված է նաև
Վերին Նավերի և Ներքին Նավերի վերնախավի
այլ դամբարաններում: Ակնհայտ է, որ այտեղ
կատարվել է սոցիալական ամենաբարձր աստիճանին կանգնած անահատի թաղում: Դամբարանը հետագայում թալանել և թանկարժեք
իրերը հափշտակել էին: Սակայն հսկա դամբանասրահի առանձին հատվածներում իրենց նախնական դիրքով պահպանվել էին որոշ թաղման
ընծաներ և ոսկորներ:
«Կենտավրոսի» ոսկորների տակից՝ F:7/a
քառակուսի, հայտնաբերվեց մուգ կարմիր
սարդիոնե ուլունք: G:7/g քառակուսում, խեցու
բեկորների միջակայքում հայտնաբերվեց մեկ այլ
մանր, կարմիր սարդիոնե ուլունք՝ Loc. 2045,
տուփ՝ N 2096: F:7/d քառակուսում, անմիջապես
գետնի վրա ընկած էր բրոնզե սկավառակաձև
«կոճակ»՝ Loc. 2046, տուփ՝ N 2097: Համանման
մեկ այլ կոճակ կար F:7/b քառակուսում, Loc.
2030, տուփ՝ N 2098:
Հյուսիսային պատի III սալի տակ, կենտրոնական մասում, կենդանու լեզվի տակի ոսկր էր,
պատին հպված՝ ֆալանգ և բրոնզե բազպան, իսկ
սրա տակ բրոզե օղակ էր՝ F:6/d քառակուսի,
Loc.- 2013, տուփ՝ N 2073: Այստեղ գնտնվեց նաև
ձիու կամ կովի կտրիչ ատամ: «Սրունքոսկրից»
արևմուտք, N 3՝ տեղում ճզմված անոթի բեկորների միջակայքում հայտնաբերվեցին՝ սարդիոնե
երկու խողովակաձև ուլունք և կաշվե զրահաբաճկոնի մեկ կոճգամ՝ երկու, դեպի ներս ծալված
ոտքով (2013 միավոր, 2013 տուփ, F:7/a քառակուսի): Ընդհանուր առմամբ դամբանասրահի
տարբեր հատվածներից հայտնաբերվեցին հիանալի հղկած սարդիոնե տասնյակ ուլունքներ:
Շուրջ երկու տարի տևած վերականգնումից
հետո խեցեղենի կույտից` հազարավոր բեկորներից հնարավոր եղավ վերկանգնել երկու
տասնյակից ավելի կավանոթ, որոնք բոլորն էլ
բնորոշ են ուշ բրոնզի
դարի վաղ փուլին` Ք.ա.
XVI-XIV դդ.: Դրանցից
մեկը
հսկայական
կարաս է (նկ. 20): Դա
կարող էր պարունակել
շուրջ 100 լ հեղուկ, և
ամենայն հավանականությամբ լցված է եղել
գինով3: Ուշ բրոնզի
նկ. 20

2
Զոհաբերված սրբազան կենդանիների մարմնամասերի
զատումը` առանց ոսկորները վնասելու հնդեվրոպական
ծես էր, որը վկայված է Վեդաներում, տես` [1, 1, 162,
“Восхваление коня”, с. 198].

3

Վերին Նավերի IA դամբարանի հողերի պալինոլոգիական
տարրալուծումը, որը կատարել է Էլիսո Կվավաձեն,
վկայում է որ Նավեր հնավայրը բրոնզի դարում շրջապատված է եղել մշակովի խաղողի այգիներով:
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դամբարաններում մեծ կարասներ չեն հայտնաբերվել և այս անոթի ներկայությունը նույնպես
վկայում է դամբարանում թաղվածի սոցիալական բարձր աստիճանի մասին:
ԿԵՆՏԱՎՐՈՍ: Կարծիք կա, որ կասիտներն
են եղել առաջին հեծյալները, որոնց հետ շփվելով
դեռևս ընտելացված ձի չտեսած հին հույները,
ինչպես հազարամյակներ անց Կենտրոնական
Ամերիկայի հնդիկները, հեծյալներին ընկալել են
որպես մեկ միասնական կենդանի էակ՝ ձիու
մարմնով, մարդու գլխով և կրծքամասով: Քանի
որ կասիտները Առաջավոր Ասիայում հայտնի են
եղել Ք.ա. 1750-1250 թվականներին, ապա
ենթադրում են, որ այդ ժամանակ է ձևավորվել
կենտավրոսի` նետ ու աղեղով զինված հերոսի
կերպարը: Ուշագրավ է, որ ընդունված տեսակետի համաձայն կենտավրոսի կերպարը հին
Հունաստան է թափանցել Կրետե կղզուց, որտեղ
հայտնվել են առաջին հեծյալները: Հունական
դիցարանում կենտավրոսի հիմնական հատկանիշներն էին գինու նկատմամբ սերը, վավաշոտությունը և կնոջը բռնի տիրելու հակումը [2; 3]:
Վերին Նավերի և ընդհանրապես Հայաստանի
դամբարաններից հայտնաբերված զենքերի մեջ
խիստ կարևոր տեղ են բրոնզից վանակատից,
կայծքարից և հասպիսից պատրաստված նետասլաքները: Վերին Նավերում այնքան է կարևորվել նետը, որ դրա պատկերներով զարդարել են
գինի ըմպելու գավաթներից մեկը [4, էջեր 222226]: Առկա են նաև Հին Հայաստանում գինու
լայնորեն օգտագործման բազմաթիվ վկայություններ: Մարդ-ձիու կերպավորման բացահայտումը հնդեվրոպական ծիսակարգով կատարված դամբարանի ծիսակարգում հիմք է եզրակացնելու, որ կենտավրոսի գաղափարը հին
կարող էին փոխառել Հայաստանից և ոչ թե
Հունաստանից բավականին հեռու գտնվող Իրանական լեռներից: Այս եզրահանգման համար
կարևոր է նաև այն փաստը, որ հենց Նավերում
են փաստվել ընտելացված ձիերի զոհաբերությունների հնագույն վկայությունները [5, էջեր
173-209]:
Բրոնզի դարում հայ-հունական փոխառնչությունները հիմնավորվում են նաև հնագիտական
արտեֆակտների և ճարտարապետական կառույցների ընդհանրությամբ: Եվ Հայաստանում,
և Հունաստանում, այդ թվում նաև Կրետե
կղզում առկան են միայն այս տարածաշրջաններում փաստված հետևյալ ինքնատիպ զենքերը՝
ա/ սուսեր կոչվող երկար սրերը, բ/ կոթառի
հիմքում
երկճյուղ,
գնդաձև
գլխիկներով
ավարտվող բրոնզե նետասլաքները (նկ. 21, 22),
ճարտարապետական կառույցները՝ այսպես
կոչված կիկլոպյան ամրոցները, դիցաբանությունը, մասնավորապես առասպելական մարդձիու, կենտավրոսի մասին պատկերացումները:

նկ. 21, 22
բրոնզից նետասլաքներ. Կրետե կղզուց և Վերին Նավերից

Եթե մայրցամաքային Հունաստան զենքերի
նշված տիպերը, ճարտարապետական և դիցաբանական ընկալումները կարող էին փոխանցվել
ցամաքային ճանապարհով, ապա Կրետե կղզի
դրանք հասել են ծովով: Կենտավրոսի, առավել
ճիշտ Ցենտավրոսի (κένταυρος, сentauros) անվան
իմաստաբանական վելուծության վերաբերյալ
շրջանառվում են տարբեր տեսակետներ:
Դրանցից է նաև Ա. Արծրունու տեսակետը, ըստ
որի Ց(Ձ)ենտավր բառն ունի հայերեն ծագում և
նշանակում է Ձի տա- վրա = ձիու վրա, ձի քշող,
հեծյալ [6, էջ 12]:
Ամփոփելով կարող ենք ընդհանրացնել, որ
Վերին Նավերի պեղումների շնորհիվ բացահայտվում են հին Հայաստանի պատմության,
մշակույթի և դիցաբանության մոռացված էջերը,
վեր են հանվում Հայասատնի և Հունաստանի
հնագույն փոխառնչությունները:
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ճարտարապետ` Կորյուն Ղաֆադարյանին,
հնագետ՝ Հարություն Բադալյանին, հողերի
պալինոլոգիական հետազոտման համար` Էլիսո
Կվավաձեին (Վրաստան), Ալյոնա Ալեշինսկայային (Ռուսաստան), Անահիտ Աթոյանցին (Հայաստան), կենդանիների ոսկորների բնորոշման
համար՝ Նինա Մանասարյանին (Հայաստան),
Պամ Կրաբթրիին (ԱՄՆ), Մրիամ Բելկմայերին
(ԱՄՆ), մարդաբանական բնորոշումների հա-
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մար՝ Ռուզան Մկրտչյանին, երկրաբանական
դիտարկումների համար՝ Արկադի Կարախանյանին, Խաչիկ Մելիքսեթյանին (Հայաստան), սպեկտրալ տարալուծումների համար՝
Էրնեստ
Պերնիցկային
(Գերմանիա),
գտածոների վերականգնման համար՝ Ելենա
Աթոյանցին, Լիանա Ժամագործյանին, Արինա
Գրիգորյանին,
Լուսինե
Բաղդասարյանին,
գրչանկարների համար՝ Թագուհի Հմայակյանին
և Նանար Քալանթարյանին (Հայաստան):

5.
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Annotation: The Assyrian ethnic minority of Armenia is one of the largest Assyrian diasporas in the world. The
integration of this community into the pan-Armenian context is an extremely interesting example for a number of
countries that are less successful in this matter, including the most highly developed ones. The Assyrians of Armenia
not only have all the conditions for education, social benefits and political representation, but also retain their own
religious denomination (Assyrian Church of the East), language, customs and traditions, which in the conditions of poor
Armenia, which has many social, economic and political difficulties, can be perceived as a real success for the ethnic
minority on the one hand and the state on the other.
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Ասորի էթնիկ փոքրամասնության ինտեգրման հիմնախնդիրները Հայաստանի
տարածքում
Եվստրատով Անտոն Գ.
պ.գ.թ., Համաշխարհային պատմության և արտասահմանյան տարածաշրջանային հետազոտությունների
ամբիոնի դասախոս Ռուս-Հայկական համալսարան (Երևան, ՀՀ)
anton_nastoyashiy@mail.ru
Ամփոփագիր. Հայաստանի ասորական էթնիկ փոքրամասնությունը աշխարհի ամենամեծ ասորական
սփյուռքներից մեկն է։ Համահայկական համատեքստում այս համայնքի ինտեգրումը չափազանց հետաքրքիր
օրինակ է այս հարցում պակաս հաջողակ մի շարք երկրների համար, այդ թվում՝ ամենաբարձր զարգացած
երկրների համար։ Հայաստանի ասորիները ոչ միայն ունեն կրթության, սոցիալական նպաստների և
քաղաքական ներկայացուցչության բոլոր պայմանները, այլև պահպանում են իրենց կրոնական դավանանքը
(Արևելքի ասորական եկեղեցի), լեզուն, սովորույթներն ու ավանդույթները, որոնք ոչ հարուստ Հայաստանի
պայմաններում, որն ունի բազմաթիվ սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական դժվարություններ, կարող են
ընկալվել որպես մի կողմից էթնիկ փոքրամասնության, մյուս կողմից՝ պետության իրական հաջողություն։
Հանգուցաբառեր՝ ասորիներ, Հայաստան, փոքրամասնություն, նույնականացում, ինտեգրում, ազգ

полезным. Армения, традиционно воспринимаемая как моноэтничное государство, однако,
имеет несколько десятков этнических меньшинств на своей территории, причем эти
меньшинства полностью интегрированы в
политическую, социальную, экономическую и
культурную ткань армянского общества. Данной
исследование в этом смысле – особенно актуально, т.к. оно направлено на осмысление самовосприятия и самоидентификации этнических
меньшинств Армении, и как таковых, и как
граждан РА. Для этого мы анализируем изучаем
самоописание указанных меньшинств и их
историческую память. Данная статья является

Введение
В настоящее время мир столкнулся с
глобальной проблемой интеграции этнических
меньшинств и сообществ. Часть таких меньшинств проживают на месте текущего пребывания традиционно – как, например, кавказские
и поволжские этносы России, часть попала туда
из-за этно-политических процессов недавнего,
либо настоящего времени. Примером последних
процессов можно назвать приток беженцев с
Ближнего Востока и Африки в Европу и
Северную Америку. В данном контексте любой
позитивный опыт интеграции этноменьшинств
можно считать если не необходимым, то крайне
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школах и классах, а армянский осваивают в
качестве иностранного. Зачастую имеют место и
исключения – в случае отсутствия русскоговорящих учителей по тем или иным предметам,
последние преподаются на армянском. Особенно
это актуально для сельской местности с ее
частой нехваткой необходимых педагогических
кадров. Однако в целом среди ассирийцев РА
очевидно стремление к русскому образованию и
русскоязычию. Самовосприятие членов общины,
таким образом, выражено следующим образом:
прежде всего они считают себя ассирийцами, а
уже затем – гражданами Армении. В качестве
доказательства можно проследить последовательность изучения ими языков – сначала они
учат ассирийский, затем часто – русский, и лишь
после него, в школе – армянский. Эта последовательность идентификаций выражается в основном в мировоззренческой и культурной плоскости, не затрагивая, например, политику. Однако в 90-е гг. XX в. она имела и социальное
преломление – тогда несколько тысяч ассирийцев уехали на постоянное место жительства в
Россию.
Приведенную выше языковую расстановку
подтверждает и перепись населения Республики
Армения 2011 года, согласно которой 1126
ассирийцев свободно владели армянским, в то
время, как 1193 человека называли своим
главным языком русский. Крайне примечательным фактом является то, что тогда лишь 82
респондента назвали ассирийский язык своим
главным языком общения [7, с. 278].
Анализ текстов ассирийцев РА в настоящее
время несколько затруднен, т.к. газета «Ассирийские новости», на которую ранее ориентировалась армянская ассирийская община,
выходившая на Украине, в настоящее время
прекратила свою работу. Впрочем, передачи об
ассирийцах нередко демонстрируются по
армянским каналам – это в основном материалы
образовательного и культурного характера, а
также исторические передачи.
Говоря о маркерах идентичности и самоидентификации ассирийцев Армении, нельзя не
сказать о религиозном факторе. Согласно
информации предстоятеля Ассирийской церкви
Востока Никодима Юханаева, большая часть
ассирийцев РА принадлежит к несторианской
АЦВ. В то же время жители села Димитров,
составляющие количественно примерно 5%
ассирийской общины, - прихожане Русской православной церкви. До начала 2000-х гг. в среде
ассирийцев Армении царила своеобразная религиозная неопределенность – АЦВ не имела в РА
священника, что заставляло многих членов
общины обращаться в храмы РПЦ. В 2003 году в

частью крупного исследовательского гранта и
объектом своего исследования имеет ассирийскую общину Армении. Источниками данной
публикации являются, прежде всего, интервью
непосредственно с членами ассирийского
землячества РА, а также публикации в СМИ,
социальных сетях и иных ресурсах, связанных с
данным этническим меньшинством.
Исследование
По общепринятой точке зрения, этническое
(национальное) меньшинство – численно не превалирующая группа людей, обладающая этнической, языковой и религиозной особенностями,
различающими ее от остального населения.
Причем, члены данной общности, как правило,
ориентированы на сохранение общей культуры,
языка, а также разного рода традиций и обычаев.
[4, с. 568]. Таким образом, можно отметить, что
данный статус во многом определен именно
коллективным желанием членом общины, а не
иными характерными чертами, объективно
отличающими его членов от окружения.
Более того, термин «этническое меньшинство» релевантен лишь тогда, когда в стране
присутствует этническая доминанта – «титульная нация», превалирующая численно и организованная политически. В иных случаях любая
национальная составляющая – часть общей
этнической картины государства, области,
автономии и т.д. (то есть некоего политического
субъекта, без которого соответствующий дискурс также невозможен). Конкретный человек
может быть членом того или иного этноменьшинства лишь при условии факта гражданства
такого политического субъекта, либо долговременного проживания на его территории.
В современной Армении насчитывается 5
общин ассирийцев – в столице и в четырех селах
поблизости. В ходе бесед с со светскими и
религиозными активистами ассирийского меньшинства нами были установлены основные
маркеры самоидентификации ассирийцев РА национальные традиции и обычаи, в основном
связанные с религией, язык, специфические
антропологические черты. Примечательно, что
специфический внешний вид характеризует,
прежде всего, чистых ассирийцев, притом, что
данном этническом сообществе РА есть немало
членов смешанного происхождения. Смешение
ассирийцев с армянами – вполне свободная и
достаточно обыденная практика.
Ассирийцы РА в основном знают армянский
язык – государственный язык республики, однако говорят на нем с особым, узнаваемым
акцентом, прежде всего, потому, что он не является для них родным. Как правило, ассирийцы
Армении учатся на русском языке в русских
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Армению был направлен священник из Ирака,
который восстановил в стране богослужения
АЦВ (см. Приложение 1).
Надо отметить, что указанная информация
не соответствует упомянутой выше переписи
2011 года, по которой 2556 ассирийцев назвали
себя верующими. Из них 601 отнес себя к РПЦ, а
900 – к АЦВ. Еще 935 верующих ассирийцев
назвали себя прихожанами Армянской апостольской церкви [7, с. 288].
Объясняется это несоответствие во-первых,
устаревшими данными официальной переписи,
а, во-вторых, крайне быстрым приобщением
ассирийцев РА к обрядовой практике АЦВ.
Кроме того, в основном члены общины –
светские люди, которые не задумываются над
конфессиональными различиями и не видят
противоречий ассирийской и русской церквей,
отмечая даже иногда их «близость». Именно
такое мнение высказывали некоторые наши
респонденты (см. Приложение 4).
При этом между Ассирийской церковью
Востока и РПЦ в Армении налицо. После
Туркманчайского договора 1928 года на
территорию современной РА из Ирана стали
переселяться ассирийские семьи. Условием для
переселение российская администрация поставила принятие православного вероисповедания.
Это привело к тому, что все ассирийцы Армении
де-юре были православными до 1920 года. Вместе с тем, по словам представителей АЦВ, многие
из них и тогда втайне считали себя прихожанами
Ассирийской церкви, пытаясь переносить эту
религиозную идентичность в социально-бытовую плоскость. К примеру, ассирийские храмы
на территории Армении строились по образцу
храмов АЦВ, и не были похожи на обычные
православные церкви. Временами на ассирийском языке читались молитвы. Тем не менее,
только в 1992 году ассирийцы Армении смогли
своими глазами увидеть священника АЦВ. Это
произошло в ходе визита в РА ассирийского
епископа из Соединенных Штатов Америки.
После распада Советского Союза многие
ассирийцы обратились к поискам корней и
национальной идентичности, и этот дискурс
распространился и на религию. В 2003 году в
Армении появился святой отец из Ирака, и с тех
пор представительство АЦВ в РА действует
непрерывно. Вместе с тем православие осталось
в среде ассирийцев. По словам отца Никодима
Юханаева, они противостоят верующим ассирийского обряда на уровне общественного
дискурса, отказываются от участия в мероприятиях АЦВ и встреч с ее священниками (см.
Приложение 3).

С ААЦ, напротив, у Ассирийской церкви
Востока нет определяющих проблем. Апостольская церковь в целом за наличие у
ассирийцев Армении собственной конфессии.
Когда последние не имели собственного священника, святые отцы ААЦ иногда крестили ассирийских детей и выполняли иные необходимые
таинства, но на данный момент никакого вмешательства в дела ассирийской церкви они не
допускают. Не фиксируется и случаев прозелитизма в среде ассирийцев со стороны Армянской
апостольской церкви (см. Приложение 3).
По-разному различные источники говорят и
о численности ассирийцев на территории РА. К
примеру, перепись 2011 года называет чило
лишь в 2769 человек. Организация наций и
народов, не имеющих представительства, в свою
очередь, насчитала в Армении не менее 7 тысяч
ассирийцев. Это – данные 2019 года [2]. Справочник национальных меньшинств под редакцией проф. Гарника Асатряна и проф. Виктории
Аракеловой и вовсе свидетельствует о 8 тысячах
ассирийцев в РА. Данное издание вышло в 2002
году. Столь значительная разница объясняется
большим количеством смешанных браков между
ассирийцами и армянами, а также идентификацией ассирийцев РА по фамилиям. Как
правило, это происходит предельно просто –
если фамилия гражданина кончается на «эв» или
«ов», то его официально записывают в ассирийцы, если на «ян» - то в армяне. Эта профанация привела к тому, что многие ассирийцы с
армянскими фамилиями переписью отнесены к
армянам, причем многие из этих людей даже не
знают о данном факте. Чаще всего подобное
явление имеет место с членами смешанных
семей. Таким образом, на деле ассирийцев в
Армении значительно больше, чем цифра, указанная в переписи 2011 года. Более того, некоторые наши респонденты утверждали, что и цифра
в 8000, возможно, несколько занижает численность ассирийского этнического меньшинства
республики (см. Приложение 3).
В Армении свободно преподается ассирийский язык – как в сельских школах, так и в
Ереване. В столице РА преподавание ассирийского ведется в школе имени А.С. Пушкина.
Что касается учебных материалов, то с 1 по
3 классы для изучения ассирийского языка
используются учебники Таисии Арсентьевны
Якубовой – наиболее удачные издания в своем
роде. Более того, они ежегодно переиздаются и
обновляются, что финансируется правительством РА. С 4 по 12 классы учителя и ученики
сталкиваются с некоторыми проблемами потому,
что им приходится использовать зарубежные
учебники с устаревшей методикой преподава-
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ния. Преподаватели ассирийского языка Армении и местная ассирийская интеллигенция в
целом вынашивают идею создания и публикации
новых учебников для старшей и средней школы,
однако этот вопрос сопряжен со множеством
проблем, которые пока не решены.
Ассирийцы Армении изучают в школе и
свою историю и литературу, однако по данным
предметам учебных материалов нет, что диктует
для преподавателей необходимость готовить
специальные лекции.
Крайне интересны и визуальные символы,
используемые ассирийским этническим меньшинством РА. В июле 2022 года в Апаранском
скульптурном
парке
была
представлена
скульптура ламасу авторства Симона Якубова.
Ламасу – дух-хранитель человека и жилища,
герой множества мифов и легенд [6]. Данный
персонаж был крайне популярен на Ближнем
Востоке в X-VII вв. до н.э. (Новоассирийская
эпоха). Это – языческий образ, однако и современные ассирийцы, христиане, считают его
уникальным маркером своей национальной
идентичности.
Кроме того, ассирийцы РА используют
характерный флаг – золотой круг на белом фоне,
от которого по углам четырехугольного
пространства идут волны трех цветов, расширяющиеся по мере удаления от центра. Семантика данного флага следующая. Белый фон
символизирует чистоту и благословенность
Ассирии, диск по центру полотна – солнце, от
которого расходятся лучи – стороны света.
Звезда с четырьмя лучами, также изображенная
на флаге, в свою очередь, - символ земли, а
также языческого бога Шамаша. Что касается
трех цветов, отходящих от солнца, то они –
символы трех рек Ассирии - Евфрата, Тигра и
Заба. Красный Тигр – символ смелости, славы и
гордости, синий Евфрат – изобилия и богатства,
белый Заб – радости, покоя и мира. Согласно
другой интерпретации, разноцветные полосы
представляют собой дороги, по которым
рассеянные по всему миру в силу исторической
несправедливости ассирийцы рано или поздно
вернутся домой. Этот флаг используется всеми
ассирийцами мира и, как и ламасу, основан на
языческих архетипах периода могущества
Ассирийской державы. Он был придуман в 1968
году Георгием Бит Атанусом на волне роста
светского национализма в среде ассирийцев и не
содержит в себе никакой христианской
символики. Сейчас данный флаг используется
некоторыми организациями и партиями либерального толка – к примеру, Демократической
партией Бет-Нахрайн [1].

Христианские символы ассирийцев Армении – это, прежде всего, кресты. Как правило,
это трехглавые кресты с аббревиатурой, обозначающей Яхве (Бога-Отца, «Я тот, кто есть»),
Единобожие и Троицу. Семантика таких изображений также глубокая – снизу обозначается
земля, по бокам – стороны света, а также 9 чинов
ангелов и 9 степеней свещенства, а также венец
сверху – символ Христа. Надо отметить, что в
основном религиозная семантика Ассирийской
церкви Востока сосредоточена на крестах – в ней
нет икон и их почитания (см. Приложение 3).
Ассирийцы Армении имеют в основном
высокий уровень образования – среди них значительный процент интеллигенции, включая
заслуженных деятелей науки и культуры,
артистов и т.д. По переписи 2011 года, 1035
ассирийцев РА имели среднее образование, а 230
– высшее [7, с.283].
Ассирийцы участвовали во всех войнах
участвовали во всех крупных военных конфликтах РА новейшего времени, включая последнюю, 44-дневную, войну 2020 года. Полностью
сохраняя культурное своеобразия общины,
ассирийцы Армении целиком интегрированы в
армянское общество, что можно проследить, как
по значительному количеству смешанных браков, так и по иным вышеприведенным показателям. Более того, армянские ассирийцы вовлечены в политические процессы на территории
РА, поддержав весенние митинги оппозиции.
Выводы
Ассирийское этническое меньшинство РА
является примером либеральной интеграционной
модели в отношении этнических меньшинств.
Данная модель предусматривает отсутствие полного растворения общины в принимающем
окружении при отказа от установления жестких
общинных границ. Меньшинство и большинство,
таким образом, взаимодействуют на основе
гласного или негласного консенсуса в отношении
основных политических и гражданских ценностей.
Последний дает возможность указанным частям
одного целого иметь общую конструкцию, внутри
которой они способны выражать себя в
необходимой и должной мере. В частности,
ассирийцы Армении полностью сохраняют свою
этническую идентичность, определяемую бытовыми, культурными, мировоззренческими и интропологическими признаками, которая, в свою очередь, не исключает принадлежность меньшинства
к армянскому обществе и статус его членов как
полноправных граждан республики. Ассирийцы
Армении практически незамечены в межэтнических столкновениях и иных актах этнической напряженности, и практически полностью лишены
какого-либо негатива к титульной, армянской,
нации.
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 В Армении есть 5 общин, где проживают
ассирийцы, - в четырёх сёлах и в Ереване. Но, я
не смогу ответить за все общины. В целом, я не
думаю, что самоидентификация действует на
всех. Потому что каждый живёт своей жизнью и
занят своими делами. Возможно есть и такие,
которые хотели бы быть привязаны к другому
человеку и восхищаться этим человеком.
Обладать его качествами и чертами, которыми
он сам бы хотел обладать. Что касается на счёт
диаспоральной прессы и литературы, периодично ассирийцев Армении показывают по
центральному общественному каналу. Показывают кто такие ассирийцы, откуда и в каком году
появились на территории Армении. О том, какой
у них быт, культура, язык, религия. В школах
преподают ассирийский язык с 1 по 12 классы. В
центре Еревана в школе имени Пушкина так же
преподают ассирийский язык. Так же в центре
Еревана по будням(кроме воскресенья) вещается
радио на ассирийском языке(с 18-00 по 18-15).
 Что происходит в религиозно-конфессиональной жизни сообщества – какая конфессия сейчас доминирует и есть ли какое-то
конфессиональное противостояние между,
ассирийцами, принадлежащими к РПЦ и
непосредственно
Ассирийской
церковью
Восток?
 Разногласие в религии большое, так как в
Советское время проповедовали Православную
религию. Разные люди, разные понятия и разный
подход к религии. Многие люди остались при
своём мнении и продолжают до сих пор чтить
Православную религию. Это идёт от того, что у
нас не было священника, который бы мог показать какая должна быть религия ассирийцев. С
2001-го года по настоящее время в Армении есть
ассирийский священнослужитель и он проповедует на ассирийском языке для всех ассирийцев
Армении. В данный момент в Армении для ассирийцев доминирует одна конфессия – Ассирийская Церковь Востока.
 Каковы маркеры самоописания и
самоидентификации ассирийцев как граждан
Армении?
 Так как есть современные гаджеты,
ассирийцы Армении самоописываются и не
плохо проинформированы, что творится в
Армении и во всем мире. Не отделяются, как
отдельный народ, также многие ассирийские
мужчины принимали участие во время войны
2020 года. Точное количество погибших и
пропавших без вести пока не известно.
 Насколько интегрированы ассирийцы
в армянское общество?
 Ассирийцы Армении активно интегрированы в армянское общество. Хорошо ладят друг

Приложения.
Приложение 1.
Интервью с отцом Никодимом Юханаевым
(Ч.1. 12.03.2022.)
 Каковы основные маркеры идентичности ассирийской общины Армении?
 Ассирийцы Армении идентифицируются
языком, национальными обычаями и традиции
(связанными в основном с религией – праздники
и т.д.), и внешним видом, антропологическими
чертами, отличающими ассирийцев от армян и
других этносов, населяющих РА. Последнее
особенно актуально для членов общины чистого,
не смешанного происхождения.
 Есть ли у ассирийцев Армении собственная пресса, литература?
 Ассирийцы России, Украины и общин
Ближнего Востока имеют собственную печать,
однако в Армении ее на данный момент, фактически, нет, что делает невозможным анализ
текстов. Ранее ассирийцы Армении ориентировались на газету «Ассирийские новости»,
выходившую на Украине – основная часть ее
материалов выходила на русском, но некоторые
переводились и на ассирийский язык. В связи с
ситуацией на Украине, сайт газеты заблокирован, и на данный момент своей прессы у
ассирийцев РА нет.
 Какие религиозные конфессии наиболее популярны среди ассирийцев РА?
 Основная масса ассирийцев РА принадлежит к несторианской Ассирийской церкви
Востока, и лишь ассирийское население
Дмитрова (примерно 5% общины) относится к
РПЦ. Некоторая неопределенность в религиозной сфере у ассирийцев Армении было до начала 2000-х гг., т.к. Ассирийская церковь
востока не имела в РА своего священника, и
многие ее прихожане еще с советских времен по
сложившейся своеобразной традиции ходили в
русские православные церкви. С 2003 года эта
ситуация была исправлена, был прислан святой
отец из Ирака, учеником которого является и
действующий предстоятель Ассирийской церкви
Востока в Армении.
Приложение 2.
Интервью с общественным активистом Лидией
Гиваргизовой
 Каковы основные маркеры самоидентификации для ассирийцев Армении как для
этноса вообще и этнического меньшинства в
РА в частности?
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лучшее преподавание ассирийского языка сейчас
в селе Двин. Мы проводим там экзамены с очень
сложными билетами. Как раз в этом году были
экзамены в 4-м и в 9-м классах, дети показали
очень высокий уровень подготовки. Сейчас
любой ученик , заканчивающий школу, свободно
умеет читать, писать, сочинять на ассирийском
языке и, конечно, правильно разговаривать,
выражать мысли. А более старшее поколение в
основном этого не может.
 Почему столь велика разница в
численности ассирийцев Армении у разных
источников – если официальная перепись
2011 года говорит о 2769 ассирийцев, то
некоторые более поздние оценки доводят эту
цифру до 7-8 тысяч?
 Дело в том, что у нас с армянами
множество смешанных браков. В основном
ассирийцев здесь определяют по фамилии. Если
фамилия заканчивается на «ов», «ев», - то,
дескать, ассирийцы, если на «ян» - уже армяне.
И у нас много ассирийцев с армянскими
фамилиями, и их считают армянами. Проблема в
том, что такие ассирийцы часто не знают, что их
официально считают армянами.
Так часто
бывает в смешанных браках – например, отец
армянин, мать ассирийка, дети берут фамилию
отца, да еще и говорят на армянском – и ЗАГС
их считает армянами. И их мать тоже без ее
ведома записывают в армяне. При этом и мать, и
дети могут считать себя ассирийцами. И если
учесть все эти случаи, возможно, цифра в 8
тысяч ассирийцев в Армении – еще и мала.
 А сами такие дети кем себя считают?
 И ассирийцами, и армянами.
 Каковы демографические перспективы и динамика ассирийской общины
Армении? На ваш взгляд, она увеличивается
или уменьшается?
 Я могу сказать, что увеличивается. В эти
последние годы, слава Богу, стали рожать
больше детей.
 С чем это связано?
 Точно не знаю, возможно, со льготами,
которые дают сейчас в Армении многодетным
семьям… Кроме того, многие ассирийцы –
сельские жители, они рожают больше детей, чем
в городе…
 Что касается визуальной символики
ассирийцев Армении… В основном символика ассирийцев– дохристианская. При этом
ассирийцы – в основном христиане. Используете ли вы какие-то символы, связанные с
христианством?
 Хороший вопрос. Конечно, ассирийцы
хотят быть причастными той великой,
древнеассирийской, культуре, цивилизации…

с другом. Браки смешанные и очень часты.
Разницы не ставят, вот он(она) армянин(ка) или
ассирийец(ка). Живут дружно и в согласии.
Кухни схожи.
 Каковы перспективы данного этнического меньшинства в РА?
 Перспективы такие же как и любого
гражданина РА. Все зависит от социальноэкономической ситуации в стране. Отделять и
отдельно об этническом меньшинство сказать,
невозможно. Занимают должности в разных
государственных структурах, есть заслуженные
народные артисты, музыканты и т.п.
Приложение 3.
Интервью с отцом Никодимом Юханаевым
(Ч. 2 - 27.06.2022.)
 По каким учебникам учатся в ассирийских школах Армении?
 С 1 по 3 класс учебники авторства
Таисии Арсентьевна Якубова. С 2005 года наши
школьники проходят ассирийский язык по этим
учебникам. Они ежегодно обновляются, и
правительство финансирует их переиздание. С 3
по 12 класс ученики занимаются по учебникам
зарубежных авторов, но у них старая, несоответствующая современным особенностям преподавания ассирийского языка в Армении, методология. Мы думаем над изданием новых учебных материалов, но это займет много времени.
 Речь об учебниках по ассирийского
языка или есть также материалы по истории,
литературе ассирийского народа?
 В Койласаре и школе им. Пушкина в
Ереване мы проходим только ассирийский язык
и плюс с 6 класса – литературу и историю. Но
мы должны укладываться в 3 часа, которые
выделяются в неделю каждому классу. Специальных учебников по истории и литературе у
нас нет – стараемся делать выжимки из разных
книг. Остальные предметы, т.к. ассирийцы
учатся в основном в русских школах, проходятся
на русском. Проблемой является то, что
учебники по ним вынуждены в основном
закупать родители учеников, т.к. на это
государственного финансирования нет.
 При этом многие ассирийцы не
владеют ассирийским языком…
 Да, это связано с тем, что на более-менее
серьезном уровне учить язык мы стали лишь в
1997 году (В Советском Союзе это началось с
1972 г.). До того были лишь факультативные
часы, не было достаточного количества
квалифицированных преподавателей. Кстати,
сейчас тоже у нас есть эта проблема. В Армении
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деревнях также проходят по этому поводу
культурные мероприятия…
 Какие связи есть между ассирийцами
Армении и их соплеменниками из других
стран?
 Такого тесного общения нет – разве что
индивидуальные контакты. Сейчас интернет
дает в этом плане много возможностей. Люди
общаются, заводят друзей, даже создают семьи.
Вообще, во времена Советского Союза связи не
было практически никакой, а затем, в особенности после развития интернета, процесс пошел.
Есть еще специальные христианские туры из
Ирака в Армению, и один день они дают туристам на посещение нашей общины, участие в
наших литургиях, общение с нами. Кроме того,
последние 20 лет – вплоть до пандемии коронавируса, проводились общеассирийские спортивные состязания в Иране, в Урмии. Там участвовали ассирийцы из Ирана, Ирака, Сирии, Армении, Грузии, России, Украины… Основной идеей этих игр было укрепление взаимоотношений
ассирийцев, их общение друг с другом.
 Вы говорите, что ассирийцы – вне
политики, но время от времени в местной,
армянской политике они-таки засвечиваются.
Вот, например, на недавних протестных
акциях можно было видеть и ассирийцев.
 У нас в армянском парламенте есть
представитель с 2017 года. Здесь такая странная
система избрания этих представителей, что по
факту сами ассирийцы не могут решать, кто
будет их представлять. Люди попадают туда по
ротационной системе. Победившие на выборах
партии «разбирают» депутатов от нацменьшинств по пропорциональной расстановке сил.
Ранее дважды наш депутат принадлежал к
партии власти. В этот раз у нас были представители обеих сторон, но в парламент в итоге
прошел депутат от оппозиции. Но мы очень
довольны этой девушкой, ее зовут Земфира
Мирзоева – она поднимает многие важные вопросы. Среди нас много и тех, кто поддерживает
ее оппозиционные политические взгляды. Ранее
был Арсен Михайлов, он сейчас помощник
премьер-министра, и это тоже очень хорошо.
 Есть какая-то современная литература, журналистика, публицистика на ассирийском языке, либо в среде ассирийцев
Армении?
 Есть учительница ассирийского языка в
Двине – она сочиняет стихи. Мы их используем
на наших школьных праздниках. В основном
они связаны с геноцидом, темой родины, традиций, бывает и лирика. Есть еще Соня Леонидовна Алексеева, ее произведения изданы за границей.

отсюда и использование соответствующей
символики. Это повод для гордости. Есть, конечно, и христианская, церковная, символика. В
основном это кресты. У всех ассирийцев в домах
есть кресты.
 Чем отличаются эти кресты?
 У нас много разновидностей крестов, но
в основном – трехглавые кресты, с аббревиатурой, обозначающей бога Яхве («Я есть тот, кто
есть»), Троицу и Единобожие… посередине. Они
имеют глубокую семантику – внизу круглая земля, по сторонам – четыре стороны света, девять
чинов ангельских, 9 степеней священства, корона – Христос и упомянутая аббревиатура. У нас
нет крестов-распятий, икон и иконопочитания.
 Несмотря на то, что ассирийцы
разбросаны по всему миру, в их среде
действует сразу несколько партий (от левых
до праволиберальных), а также ряд
общественных движений. Представлены ли
какие-то из них в Армении?
 Слава Богу, у нас политических организаций в Армении нет. Я очень рад этому, ведь
там, где есть политические организации, там
распри, разделение… У нас ассирийцы в политику не вовлечены, но есть общественные организации. Например Assyrian Universal Alliance
(AUA) Но этот орган сейчас очень слабый. В
свое время он являлся одним из главных
ассирийских институтов, но на данный момент
серьезно утратил влияние. Ранее он поднимал
вопрос геноцида ассирийцев, занимался культурными и образовательными вопросами, платил
стипендии студентам.
 Что касается геноцида ассирийцев –
мы знаем, что они пережили его также, как и
армяне… Как это события отражены в
культуре или бытовой жизни?
 В Ереване, на перекрестки улиц Налбандяна и Московяна, есть памятник жертвам
геноцида ассирийцев. Каждый год, 7 августа, мы
собираемся там и чтим память наших
мучеников. 7 августа – день памяти ассирийских
мучеников всех геноцидов. 7 августа 1933 года в
один день было сожжено 5 тысяч ассирийцев.
Это случилось в селе Сумеле в Ираке. Это были
люди, бежавшие от геноцида 1915 г. в Турции –
они бежали в Ирак. Затем те, кто спаслись после
нового геноцида, уже из Ирака бежали в Сирию.
Все ассирийские организации, ассирийские
интеллектуалы, политические и общественные
деятели договорились о том, что именно 7
августа стало днем памяти ассирийских жертв.
При этом 24 апреля мы чтим пямять жертв
Геноцида в Османской империи и вместе с
армянами – также поднимаемся на Цицирнакаберд, возлагаем цветы к мемориалу… В наших
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 Есть ли какой-то антагонизм между
Армянской апостольской церковью, Русской
православной церковью и Ассирийской
церковью Востока в Армении?
 Ассирийцы, переселившись в пределы
Российской империи из Ирана после Туркманчайского договора, вынуждены были принять
православие. Не православных не принимали. И,
фактически с 1828 по 1920-й годы все ассирийцы Армении были православными. Однако
многие из них все равно считали себя приверженцами Ассирийской церкви Востока – это
можно увидеть на примере их храмов, которые
не очень похожи на православные, иногда
молитвы читались на ассирийском. Но лишь в
1992 году мы впервые увидели вживую
священнослужителя АЦВ – тогда в Армению
прибыл епископ из США. После развала СССР
ассирийцев охватила волна патриотизма, пришло понимание необходимости обратиться к
своим корням, и в 2003 году у нас появился свой
священник – из Ирака. С тех пор Ассирийская
церковь Востока в Армении действует. Однако у
нас есть несколько ассирийцев – даже активистов, которые упорно позиционируют себя как
православные. Я скажу так – они в душе больше
русские, чем ассирийцы. Но их мало. И у нас
есть неявное соперничество с РПЦ, я ни разу не
встречался с православным священником, который окормляет паству Димитрова. Также и в
Грузии есть священнослужитель, монах Грузинской православной церкви, который чинит
нам некоторые неудобства. А с Армянской апостольской церковью у нас никогда не было
проблем, они за то, чтобы у нас была своя
церковь в Армении, за то, чтобы все ассирийцы
Армении были прихожанами Ассирийской
церкви Востока. Когда у нас не было священника, священники ААЦ приходили к нам,
крестили детей, служили литургии на праздники,
но сейчас они не делают этого, не стремятся
перетянуть к себе паству. У нас с Армянской
апостольской церковью хорошие отношения.
 В какое подразделение АЦВ входит
Армения?
 Мы вместе с Россией входим в епархию
Северного Ирана. Впрочем, возможно, Армению
уже в этом году присоединят к иранской епархии.

нии? Оно ведь дохристианское, связанное с
шумерским язычеством , как минимум 7 века
до н.э. Как это воспринимается церковью и
верующими ассирийцами?
 Ламассу или шеду – бесспорный и самый
узнаваемый символ Ассирии и признан абсолютно всеми ассирийцами, верующими и
неверующими. Церковь не принимает древних
изображений, их никогда не встретишь в церкви.
Но, вместе с тем, церковь никогда не высказывалась против этого символа. Напротив, это
часть нашей истории и мы ею гордимся. Среди
важных символов также флаг Ассирии – он принят как флаг всемирного Ассирийского сообщества в 60-ых годах. В основе флага лежит
изображение звезды Ашура, символизирующее
верховного бога древней Ассирии.
 Что касается религии – в Армении
ассирийцы принадлежат к Ассирийской церкви Востока (несторианской) и Русской православной церкви. Каково соотношение между
ними и к какой конфессии принадлежите
лично вы?
 Ассирийцы Армении принадлежат к
Ассирийской церкви Востока, что очень близко
к Русской православной церкви. В частности, все
церковные праздники совпадают по дате.
 Известно, что с 1980-х в Армении изучают ассирийский язык в школах, а также в
ЕГУ на факультете востоковедения. Есть ли
учебники ассирийского языка, которые печатаются здесь? И помимо языка, проходятся
ли ассирийская история и культура? Есть ли
по ним тоже учебники?
 Ассирийский язык изучают в школай сел
Арзни и Верхний Двин, также в ереванской школе им. Пушкина. Есть учебники ассирийского
языка.
 Есть ли сейчас какие-то газеты или
журналы ассирийской диаспоры Армении?
 С печатными изданиями на ассирийском
я не знаком, так ка не умею читать на ассирийском
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Приложение 4
Интервью со скульптором Симоном Якубовым
(20.06.2022 г.)
 Насколько часто изображение ламасу
используется именно ассирийцами в Арме-
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Abstract. Since ancient times, people have perceived death as a rite of passage, so it was necessary to do everything for
the peace of the soul of in afterlife. Its main guarantee was to go through all the important rites during life (naming,
baptism, marriage, etc.). And if, due to early death or any other reason, the deceased did not manage to get married, for
example, it was necessary to add some wedding elements to his funeral ceremony. This belief, having turned into a
custom, although only partly, has been preserved in the form of oral songs among some of the Iranian peoples, in
particular, among the Kurds of Transcaucasia.
The article discusses the popular wedding songs among the Kurds of the Transcaucasia, which are sung during the
funerals, the change of certain words in them, and also it is attempted to compare the preserved tradition with other
traditions preserved in the Iranian world, albeit in small fragments. Today, not having any idea about the reasons for the
performed rituals, some effords are made to give them new, popular interpretations.
Keywords: Kurds of the Transcaucasia, rites of passage, wedding songs, mourning songs, funeral rites

Остатки этого обычая можно было увидеть
до середины XIX века в широко практикуемом в
Индии обряде сати, при котором в случае смерти
мужа вдова надевала свадебное платье и сжигалась заживо вместе с телом ее мужа. Это считалось кульминацией брака. Сохранилось также
много фотографий конца XX века, свидетельствующих о том, что славянские народы до
сих пор используют небольшие свадебные атрибуты в случае смерти малолетнего ребенка или

Одним из самых интересных остатков
древних верований индоевропейцев является,
наверное, обычай, сохранившийся и сегодня у
некоторых народов, хотя и в неполном варианте,
нередко даже с одним-двумя устными выражениями. Речь идет о том, что в случае смерти
молодой, незамужней девушки или парня к
погребальному обряду добавлаются свадебные
элементы и этим создается имитация свадьбы.
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кой, то, кроме обычных траурных, пелись специальные песни, dilokê xerîbîyê. На самом деле это
песни, которые поет мать невесты во время
свадеб и этим выражает свою грусть о скорой
разлуке с девушкой, мечте о встрече с родными,
о новой жизни, которая ждет его в чужой семье
[3, с. 112].
Именно эти песни пели закавказские курды
на похоронах неженатого покойника, стараясь
сделать похоронную церемонию похожей на
свадебную, конечно, изменяя некоторые слова и
выражения. Например, фразы «я стал гостем
чужих людей, я стал невестой в чужой семье»,
встречающиеся в оригинальной версии песни,
заменены на «я стал гостем земли могилы, я стал
невестой земли» [3, с. 113].

молодого человека, в основном украшения: фата,
корона, букет цветов и т.д.
Теперь, вернувшись к сфере наших интересов, необходимо подчеркнуть, что подобные
представления у иранских народов, и то лишь в
форме устной речи или косвенных атрибутов,
вероятно, сохранились у курдов Закавказья, в
Иране, в основном среди жителей Тегерана,
частично, и среди езидов.
Погребальные обряды и церемонии являются наиболее консервативными из сохранившихся у закавказских курдов традиций и несут в
себе элементы древних индоевропейских верований. Еще М. Руденко в записях своих полевых
работ второй половины XX в. отмечает, что если
умерший был неженатым юношей или девушXerîbê xwedêma
Ĉucika sivême
Hizreta daykême

Я - божья странница
Я - птенец утренний,
Мечтаю я о свидании с матерью

Xerîb ez û tume
Emê ber çemeke şêlû ȓûniştîne
Em çiqa hizretê hev û dune.

Мы с тобой - странники,
Сидящие на противоположных берегах мутной реки
Как мы мечтаем увидеться друг с другом!

Saz hatine devê gulê
Bira xerîb p'êke solê
Dayka xerîb gura çolê

Музыканты к озеру подошли,
Пусть чужие обуваются, домой уходят,
Мать, чье дитя - на чужбине, словно волк стешки.

Xerîba xwedême
Cûcika sivême
Ber p’erê ȓoyême
Dayê, tu bizanbe, ez mêvana axême

Я - божья странница,
Я - утренний птенец
В лучах солнца,
Знай, о мать, я - гостья земли

Kevirê piş malême
Dezmala ser destame
Dayê, hergê tu bizanî, ez bûka axême.

Я - камень за домом,
Я - платок в руках чужих людей,
Знай, о мать, что я - невестка матери-земли
[3, с. 113-114]
Приготовь приданое и сделай все, как на
свадьбе,
***
Сделай погребальные носилки расцвеченными и
позолоченными,
И искусно разукрашенными инкрустацией
[4, с. 84]

Следует отметить, что если на свадьбе эти
песни поются только для невесты, то на
похоронах их поют и для представителей
мужского пола, изменяя некоторые слова.
О древних корнях этого ритуала свидетельствует и поэма Ахмад-хана «Мам и Зин»,
где героиня поэмы Зин, оплакивая смерть
возлюбленного и имея собственное предчувствие, призывает устроить его похороны как
свадьба.

Что касается езидов, то здесь традиция
имитации похорон под свадьбу сохранилась
только в устной речи. В случае смерти молодого
неженатого мальчика часто можно услышать от
родителей фразу «Это свадьба моего сына» (на
езидском Dewata kur’e min e).1

Устрой веселый пир, приготовь угощения и
увеселения,
***
Наполни блюда для нисара,
Пусть сойдутся бедняки на твой зов,
***

1
Информант – Тереза Амрян, к.и.н., доцент, кафедра
иранистики, ЕГУ.
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потенциальными женихами и невестами, которые должны найти себе пару и выйти замуж в
загробном мире. Именно отсюда берет свое
начало традиция имитации свадьбы на похоронах, отсюда и обычай одевать усопшего в
свадебное платье [2, с. 159].
Интересно, что С. Погосян в результате
своих полевых работ в разных регионах
Армении в 1980-х годах, в частности в Шамшадине, Иджеване, Сисиане и Гюмри, констатирует, что хотя среди армян, независимо от
социального положения, было принято хоронить
их белым, чистым саваном, однако, в случае
молодых незамужних девушек и юношей их
хоронили полностью одетыми и украшенными,
причем платье должно было быть новым и
красивым [5, с. 74].
Причиной имитации свадебного обряда во
время церемонии погребения является представление о том, что смерть является обрадом
перехода, и умерший должен продолжить свою
земную жизнь в подземном мире. По мнению
Ван Геннепа, одной из важнейших гарантий
спокойствия души усопшего в загробном мире
является правильное выполнение погребального
обряда. Особенно это касается детей, не успевших при жизни пройти важные обряды земной
жизни, такие как получение имени, крещение,
инициация, бракосочетание и т.д. При их
отсутствии они не смогут найти свое место в
загробной жизни и будут постоянно пытаться
вернуться. Это основная причина, по которой в
случае смерти неженатого родственники
стараются похоронить его как женатого или как
человека, прошедшего все важные обряды
жизни [1, с. 146].

Другой, уже материальный остаток той же
традиции сохранился среди жителей Ирана,
особенно в окрестностях Тегерана. Здесь, в
случае смерти неженатых юношей, у входа в дом
или здание, перед мечетью, у ближайшего
перекрестка, как знак того, что умерший при
жизни ни разу не женился, ставится хеджле-йе
азадари, небольшая цилиндрическая кровать,
сделанная в виде Ложи для первой брачной
ночи, отделённое занавесом (фото взято из
интернета) [6].

Илл. 1. Хеджле на улице, в Тегеране

Первоначально такие хеджле ставили на юге
Ирана только во время свадеб, в частности, при
праздновании символического бракосочетания
юного Хасана, погибшего в Кербеле. Даже
сегодня этот обряд продолжается в некоторых
южных деревнях.
Интересна народная интерпретация этого
явления. Согласно популярной в Тегеране городской легенде, 40-50 лет назад сын богатого
человека получил удар током, зажигая здесь свет
на своей свадьбе, упал с лестницы и погиб на
месте. С этого времени хеджле, которое ставили
во время свадебной церемонии, начинают ставить и в случае смерти неженатого юноши [6; 7].
Традиция частично сохранилась и в
фольклоре славянских народов, особенно
южных славян и румын, а также некоторых
финно-угорских народов. Здесь смерть часто
воспринимается как брак, а погребение — как
свадьба. Финно-угры, например, удмурты и
марийцы, считали умерших молодых людей
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Ամփոփագիր. Վերջին տարիներին համաշխարհային բանկային ոլորտի ցնցումներն ապացուցեցին, որ
ֆինանսական կայունության ապահովումը կենսական է քաղաքականություն մշակողների համար: Այս
հոդվածը փորձում է վերլուծել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կայունությունը՝ օգտագործելով
հեղինակի ընտրած գործիքները, մասնավորապես z-score և Herfindahl-Hirschman ինդեքսները: Հոդվածի
նպատակն է հիմնավորել, որ ֆինանսական կայունությունը ոչ միայն ֆինանսական ցնցումների
բացակայությունն է, այլ նաև բանկային ոլորտի արդյունավետ գործելու կարողությունը շարունակաբար աճող
ռիսկերի պայմաններում, որոնք կարող են անմիջականորեն ազդել համակարգի վրա ճգնաժամային կամ
նախաճգնաժամային իրավիճակում: Ընտրված գործիքները շեշտը դնում են բանկային հատվածում
անվճարունակության և կենտրոնացվածության վրա՝ տրամադրելով գնահատված միավորների վրա հիմնված
վարկանիշներ և ինդեքսներ: Թեև Հայաստանի բանկային հատվածը բավարարում է ԿԲ-ի կողմից սահմանված
բոլոր նորմատիվային պահանջները, այնուամենայնիվ, կան բանկեր, որոնք ունեն ռիսկերի
կենտրոնացվածության բարձր մակարդակ, ինչը կարող է ազդել տնտեսության կայունության վրա տնտեսական
ցնցումների դեպքում։ Բանկային համակարգի մրցակցության բարձր մակարդակը, որը սահմանափակում է
փոքր բանկերի կարողությունները՝ ամրապնդելու կայունության միջոցները՝ ինտեգրելով ավանդական
բանկային տեխնիկան, խնդրի լուծումը որոշակիորեն դժվար է դարձնում: Ելնելով վերլուծության
արդյունքներից՝ մենք անդրադառնում ենք ֆինանսական տեխնոլոգիաների կարևորությանը բանկային
հատվածի ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման համար, հատկապես այն բանկերի, որոնք ունեն ռիսկերի
ամենաբարձր կենտրոնացվածությունը:
Հանգուցաբառեր` ֆինանսական կայունություն, անվճարունակություն, z-score, ֆինանսական տեխնոլոգիա

Анализ финансовой устойчивости в Республике Армения
Калантарян Айк Л.
Магистр наук в области экономики глобализации и европейской интеграции, 2-й курс
Университет им. Альдо Моро в Бари (Бари, Италия)
hayk.kalantaryan99@gmail.com
Аннотация: Потрясения в глобальном банковском секторе в последние годы доказали, что обеспечение
финансовой стабильности жизненно важно для политиков. В данной статье предпринята попытка анализа
финансовой устойчивости Республики Армения с использованием выбранных автором инструментов, а именно
z-score и индексов Херфиндаля-Хиршмана. Цель статьи – обосновать, что финансовая устойчивость – это не
только отсутствие финансовых потрясений, но и способность банковского сектора эффективно функционировать в условиях постоянно возрастающих рисков, способных непосредственно воздействовать на систему в
условиях кризиса или до кризисной ситуации. Выбранные инструменты сосредоточены на неплатежеспособности и концентрации в банковском секторе, предоставляя рейтинги и индексы на основе оценочных баллов.
Несмотря на то, что банковский сектор Армении соответствует всем нормативным требованиям, установленным
Центральным банком, все еще существуют банки, которые имеют высокий уровень концентрации рисков, что
может повлиять на устойчивость экономики в случае экономических потрясений. Высокий уровень
конкуренции в банковской системе, ограничивающий возможности небольших банков по усилению мер
устойчивости за счет интеграции традиционных банковских технологий, несколько затрудняет решение
проблемы. По результатам анализа мы обращаем внимание на важность финансовых технологий в улучшении
финансовых показателей банковского сектора, особенно банков с наибольшей концентрацией рисков.
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, неплатежеспособность, z-score, финансовые технологии
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level of risk concentration (insolvency). Therefore,
this research paper can serve as a tool for learning
from the case study from Armenia and seeing the
patterns of financial stability.
Speaking about financial stability, Shekar
Lekshmi notes that it is not the absence of a crisis,
but the existence of conditions conducive to the
efficient operation of the financial system. This is
where the natural question arises: does the absence
of financial crises impose financial stability? For
continuous economic growth, financial stability is
crucial, which cannot be achieved without a strong
financial system. But in the context of permanent
reforms in the financial sector, macroprudential
policy is referred to as a paramount tool.
According to Shinasi, the key to most of the
researchers' research is not the assessment of
financial stability, but the approaches to evaluating
financial instability. He concludes financial stability
as “Financial stability is a condition in which an
economy’s mechanisms for pricing, allocating, and
managing financial risks (credit, liquidity,
counterparty, market, etc.) are functioning well
enough to contribute to the performance of the
economy” [2].
As for the z-score, according to Martin Čihák
and Heiko Hesse, it is an objective assessment tool,
as it carries out an insolvency risk assessment for
the banking system. The calculation formula is such
that even if “an institution “chooses” to have lower
risk-adjusted returns, it can still have the same or
higher z-score if it has a higher capitalization. In
this sense, the z-score provides an objective
measure of soundness” [3].
Analysis and Findings
We will consider two indicators for the banking
system:
market
concentration
and
risk
concentration. It was necessary to consider more
periods and examine more data, leading to more
reliable results.
To assess the competition and concentration
levels of the banking system, we consider the
Herfindahl-Hirschman index1 analysis for 2020.
In comparison to 2019, the banks mainly
maintained their position in terms of the volume of
loans provided. Moreover, the volume of credit in
the banking sector increased by about 12.6%,
accounting for 4 trillion 24 billion 921.5 million
AMD (calculations are done by the author based on
the financial statements of the banks).
Referring to the Hirschman index (Appendix
1), it is noticeable that the banking system is at a

Introduction
Although monetary policy has a somewhat
well-defined toolset and is therefore tied in large
part to price stability, conceptual approaches to
financial
stability
are
always
required.
Additionally, the instability of the system might be
hampered by constantly evolving instruments and
laws, which limit the financial system's operational
independence.
The paper conducts research and analysis on
the financial stability of Armenia. The thing is that
all banks can exceed the regulatory limits on
financial stability indicators set by the Central
Bank, but does that mean that these banks have the
financial stock to ensure that the financial system is
stable? After considering the discussions and
opinions by the authors who analyse financial
stability, we could not find the final answer for this
matter.
However, the existing literature about the
financial stability in the Armenian economy mainly
focuses on the absence of financial instability rather
than the existence of a stable financial sector, which
is capable of performing properly in case of force
major.
This is the primary research topic, and the
article will undertake a more thorough study to
show that there is a certain amount of risk
concentration in the banking industry, which is
difficult to infer from the financial stability
measures provided by the authorities. Additionally,
considering the paper's findings, the next area of
investigation is how to improve the situation,
particularly given the intense competition and risk
concentration in some institutions. We believe that
the Central Bank of Armenia should work on fintech
regulations so that banks can benefit from its
economic advantages based on their current level of
financial stock.
Risk concentration was calculated using tools
from the literature (mainly z-score analysis). The
value of the paper lies in the fact that extensive data
collection work has been carried out (238 interim
financial statements), as well as their calculation to
exhibit the stability issues in Armenia. As the
literature is mainly focused on stability indicators
set by the regulators, the task of the author is to find
out the relevance of the indicators used for assessing
financial stability and work with a more effective
indicator (z-score).
According to the World Bank, “The popularity
of the z-score stems from the fact that it has a clear
(negative) relationship to the probability of a
financial institution’s insolvency, that is, the
probability that the value of its assets becomes
lower than the value of its debt” [1]. Thus, if a bank
has a high z-score indicator, it indicates a lower

1

The US Department of Justice states that when the rate is
below 1500, the market is competitive - not centralized. 15002500 index is a mid-level centralized and in the case of higher
than 2500, a highly centralized market with a pronounced
monopolistic behaviour.
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portfolio (18% increase compared to 2019) was
recorded.
This helps us to perceive that the fierce
competition in the industry is not favourable for the
banks with relatively lower market shares and they
need new incentives for balancing their financial
stock. As an incentive, we consider the CB’s policy
to promote financial technologies, which will be
discussed furthermore.
Now we consider the analysis of the z-score for
the banking system based on the quarterly data from
2017-2020. The calculation methodology is as
follows. Capital adequacy is taken from the banks'
normative report for the 4th quarter of 2020, the
ROA was calculated as the average value for the last
16 quarters, and the standard deviation was taken as
the standard deviation of the ROA for the
considered quarters. In total, 238 interim financial
statements were analysed.

low level of concentration, recording only 1008.17
index points. However, the index is growing year by
year for the banking system. In 2019, the index
score was only 970 points, 870 and 860 index points
in the years 2017 and 2016 respectively [4], and it
should be considered that some authors also accept
that an index score above 1000 is already a signal of
some changes in the competition level. Particularly,
in 2019 the market leader, Ameriabank, increased its
share by 1 percentage point compared to 2010. The
same applies to Ardshinbank. Meanwhile, the
market share of other banks tends to decrease. This
indicates that in the conditions of healthy
competition, all banks can increase their loan
portfolios, but the leading banks, having the largest
share of profits in the banking system, are able to
attract even more customers with the introduction of
necessary digital products - in case of Ameriabank,
an increase of more than 100 billion AMD on loan

Table 1. Z-score analysis of the Armenian banking sector for 16 quarters of 2017-2020

Capital
adequacy

ROA,
average

ROA, standard
deviation

Z-score

Ameriabank

13.57%

0.32%

0.08%

178.91

Unibank

13.93%

0.08%

0.09%

151.66

Ardshinbank

13.08%

0.34%

0.10%

131.00

Armeconombank

13.92%

0.32%

0.18%

79.91

ACBA

15.03%

0.38%

0.21%

74.60

Armswissbank

19.22%

0.67%

0.27%

72.39

Converse bank

14.27%

0.37%

0.21%

71.22

Evocabank

19.78%

0.26%

0.30%

67.47

Inecobank

14.55%

0.63%

0.25%

61.62

Araratbank

15.09%

0.19%

0.34%

45.53

ID Bank

25.02%

0.29%

0.61%

41.75

Armbusinessbank

13.01%

0.24%

0.55%

23.98

VTB-Armenia bank

14.85%

-0.11%

0.68%

21.78

HSBC

16.02%

-0.27%

1.07%

14.76

Compilation of the Index and Banks' ratings were performed by the author, reviewing the interim financial statements
of the selected banks for 2017-2020 (a total of 238 interim financial statements)

resistance. As a result, banks are ranked according
to the z-scores calculated, indicating the position of
the most stable and unstable banks.
We did not conduct a rating of Mellat Bank, as
it is able to provide several times higher z-score

The decisive factor here is the denominator, as
it usually ranges from 0-1 and the larger the
standard deviation, the harder it is for a bank’s
capital to absorb banking shocks. Meanwhile, the
higher the index, the higher the bank's risk
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Thiss was the reaason why thee bank's asseets decreasedd
sign
nificantly in 2017 and 22018, because of whichh
the bank's
b
profittability indexx became mo
ore sensitive.
Speaking of
o the HSBC bank’s low score
s
and itss
risk
k concentrattion, two important things aree
noteeworthy. (I) the Bank haas not paid dividends
d
forr
the past
p 5 years to achieve a relatively sttable level off
capiitalization; (II)
( In accordance with IFRS 9, thee
Ban
nk classified securities at fair value th
hrough otherr
com
mprehensive income, whhich resulted in a higherr
leveel of profit foor the Bank. Thus, consiidering thesee
factts and holdinng other thinngs constant,, the z-scoree
of th
he bank mayy be even lesss at a later sttage.
If we look at Figure 1, where we reepresent andd
com
mpare the current
c
liquiidity ratio for the 177
Arm
menian bankks, we can nnotice that the
t standardd
deviiation in thee whole bannking sector in terms off
currrent liquidityy was moree than 120%
%, while thee
HSB
BC Bank current
c
liquiidity rate was
w 70.45%..
Morreover, it waas significanttly lower than
n the markett
averrages calculaated by bothh the Centraal Bank andd
the IMF methoddology, indiccating a certtain inabilityy
of th
he bank to reepay its dem
mand depositss with liquidd
asseets. The bannk was able to record a high indexx
only
y in compparison with the ind
dicators off
Arm
mbusinessBannk and Unbbank, while banks withh
alm
most the samee level of cappital adequaccy as HSBC,,
such
h as ArdshiinBank and Ameriaban
nk, recordedd
currrent liquidiity of 1226.17% and 85.32%,,
resp
pectively.

index thann the leadiing banks due to "oovercapitalizatioon", while the conservvative policyy of
assets and negligible market
m
activiity in the seector
prevents thee bank from being compaarable with other
o
banks. Morreover, if thhe bank has few borrow
wers,
even in the case of onee default, itss non-perform
ming
loans / grosss loans indicator rises significantly. The
indicators of
o Artsakh Bank
B
and Bibblios Bank were
w
not consideered due to the "inacceessibility" off the
statements published
p
forr such a largge amount off data
collection.
In the table, bankss are classifi
fied into 3 raating
levels, wheere. The z-sccore indicatees the sensittivity
and resiliennce of a baank's capitall to profitabbility
fluctuationss and instabiility. In other words, a low
score indicates the proobability of the bank going
g
bankrupt. The
T
most im
mportant thhing here is the
standard deviation
d
off profitabilitty, because the
smaller the deviation, the
t smaller the
t denominnator,
therefore, the
t fluctuatioon of profittability doess not
pose a risk in
i terms of capital
c
absorpption.
The annalysis show
ws that HSB
BC Bank hass the
lowest scoree in the rankking- only 144.16 points, while
w
Ameriabankk, which fallls behind in capital adequuacy
ratio - has 178.91 points. The reasoon is that foor 16
quarters Am
meriabank has
h been abble to (I) reecord
only positivve profitabillity of assetts (II) and most
m
importantlyy, it manages to keep thatt indicator within
w
the historiccal averagee, thus havving a stanndard
deviation cllose to 0. Whhereas HSBC
C Bank recoorded
one of the lowest
l
asset profitabilityy rates in thee 1st,
2nd, and 4th quarters of 2017, reaching - 2.558%.

Figure 1. The current liquidity ratioo monitored byy the Central Bank of Armeenia for 17 Arrmenian bankss in the 4th
q
quarter
of 202
20

f
the RA banks'
b
normattive reports for the 4th quartter of 2020, thhe rest of the data
d were
The data were taken from
calculated byy the author based
b
on the innformation pro
ovided by the Central Bankk of Armenia.
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The strongly competitive banking system in
Armenia makes it difficult to generate profits. The
capacity to attract customers, then the reduction of
non-interest costs should be a priority, which can be
done with the introduction of robot consultants,
offering digital products and most importantly, a
more comprehensive risk analysis of the big data
provided by the open banking system.
The reduction of interest and non-interest costs,
a more effective scoring model, and, most
importantly, the inclusion of high-risk borrowers in
bank portfolios without accounting for that risk on
the balance sheet will increase profitability and
decrease volatility in profitability. This will also
increase market segmentation.
As a concluding statement, the study assisted
us in examining Armenia's financial stability by
using other elements and methodologies in addition
to the financial stability indicators used by the IMF
or the CB of Armenia to gain a better understanding
of actual financial stability. The goal of the article
was to demonstrate that financial stability is not just
about the absence of financial shocks, but also about
the banking industry's capacity to operate effectively
in the face of mounting risks that could affect it in
the event of a crisis.

This again indicates that even though financial
stability indicators are higher than the regulatory
requirements, we still need more information for
evaluating the stability of the banks and banking
sector rather than talking about the absence of
financial instability.
We argue that banks need both an "interestbased" and a "fee-based" revenue model in the
context of two key discoveries, namely the z-score
analysis and market concentration study. The larger
banks keep expanding their market shares, especially in an environment of intense competition where
low market share institutions perform poorly because they do not have poor access to technologies
compared to the big ones. Therefore, besides
actively conducting macroprudential policy, the CB
needs to focus on promoting financial technologies.
To be more precise, CB needs to design fintech
regulations and create the environment for
development. Even though fintech companies are
rare in Armenia, the regulation designing part will
help the existing banks to rethink their policies and
incorporate fintech in their products. The reason
why banks may be the ones adapting the new
technologies has some reasons behind, such as
economies of scale, higher profitability, and the
business models that the international accounting
standards, which are discussed in more detail in the
following paper “P2P lending: Risks, opportunities
and regulation perspectives” (Kalantaryan, H.).
Conclusions
Because of Armenia's general macroeconomic
position, banks are continually exposed to shocks.
While this does not limit all banks' ability to
withstand stress, it does affect some banks' ability to
do so. According to the Herfindahl-Hirschman
index, the banking industry in Armenia is highly
competitive but decentralized, and banks with small
portfolios should take the risk of utilizing
technological opportunities rather than relying
solely on conventional methods to improve their
financial situation. The Central Bank should support
this trend by developing and enforcing fintech
regulations.
The Z-score analysis made it possible to score
Armenian banks according to the profit instability
and the risk of capital absorption. As a result, the
least concentration of risk levels and the highest
rating points have Ameriabank, Unibank and
Ardshinbank whereas HSBC, VTB and Armbusinessbank have the highest risk of bankruptcy. This
rating helped us to understand that the existence of
indicators above the normative set by the CB does
not yet give a comprehensive image of the bank's
financial stability, as some low-scored banks had a
higher capital adequacy ratio in the fourth quarter of
2020 than Ameria and Ardshin banks.
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Appendix 1: The degree of centralization of the Armenian banking system according to the Herfindahl-Hirschman
index
Bank

The volume of loans,
One thousand AMD

Share, %

The square of the share

Ameriabank

696,495,523

17.30%

299.45%

Armbusinessbank

641,806,452

15.95%

254.27%

Ardshinbank

591,662,800

14.70%

216.09%

ACBA

297,883,711

7.40%

54.77%

Converse bank

229,317,136

5.70%

32.46%

Inecobank

216,462,240

5.38%

28.92%

VTB Armenia bank

200,747,026

4.99%

24.88%

Armeconombank

194,529,341

4.83%

23.36%

Unibank

156,793,269

3.90%

15.18%

Araratbank

148,106,248

3.68%

13.54%

HSBC Armenia bank

143,745,937

3.57%

12.75%

Armswissbank

123,185,926

3.06%

9.37%

Artsakhbank

116,542,309

2.90%

8.38%

Evocabank

111,716,348

2.78%

7.70%

ID Bank

97,427,551

2.42%

5.86%

Byblos bank

39,321,912

0.98%

0.95%

Mellatbank

19,177,781

0.48%

0.23%

Total

4,024,921,510

Herfindahl-Hirschman Index

1008.17

Compilation of the table and the calculation of the index was carried out by the author based on the interim financial
reports of the Armenian banks for the 4th quarter of 2020.
Сдана/Հանձնվել է՝ 15.08.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 29.08.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 05.09.2022
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Эволюция и «поколения» систем раннего оповещения об экономических кризисах
Овсепян Мери О.
Аспирант АГЭУ, кафедрa международных экономических отношений (Ереван, РА)
hovsepyanmer@gmail.com
Аннотация: Об основных факторах экономических кризисов опубликовано множество теоретических
исследований, в которых основное внимание уделяется макроэкономическим диспропорциям, шокам,
вызванным внутренними или внешними факторами, однако их глубинные причины и возможности
прогнозирования вызывают противоречивые дискуссии. Среди них разработка систем раннего прогнозирования
кризисов как отдельными экономистами, так и международными организациями была частью разработки
экономической политики в последние несколько десятилетий, а в последние годы также императивом. В то же
время, изучая эволюции развития систем раннего оповещения кризисов становится ясно, что их подходы и
методологические основы иногда существенно различаются, а их сравнительный анализ становится
необходимостью. В данной статье предпринята попытка объединить и разделить «поколения» моделей раннего
предупреждения экономических кризисов, их содержательные отличия и общие тенденции, возможности
внедрения инструментов машинного обучения и бенчмарков, углубленное изучение которых может стать
научной основой для их дальнейшего развития и локализации в Армении.
Ключевые слова: экономические кризисы, системы раннего предупреждения, пороговые показатели,
дискретные модели, машинное обучение.

Evolution of the development of early warning systems for economic crises and their
"generations"
Hovsepyan Meri H.
PhD student of the Chair of International Economic Relations of ASTU (Yerevan, RA)
hovsepyanmer@gmail.com
Abstract։ Many theoretical studies have been published about the main factors of economic crises, which were mainly
focused on macroeconomic imbalances, shocks caused by internal or external factors, however, their deep causes and
forecasting possibilities and capabilities cause controversial discussions. Among them, the development of early
warning systems of economic crisis by both individual economists and international organizations has been part of
economic policy development for the past few decades, and has become imperative in recent years. At the same time,
studying the evolution of the development of early warning systems of crisis, it becomes clear that their approaches and
methodological foundations sometimes differ significantly, and their comparative analysis becomes a necessity. In this
article, an attempt was made to combine and separate the "generations" of early warning models of economic crises,
their substantive differences and common trends, the possibilities of implementing machine learning tools and
benchmarks, the in-depth study of which can be a scientific basis for their further development and localization in
Armenia.
Keywords: economic crises, early warning systems, thresholds, discrete models, machine learning.

ժամերի հաճախականության, ընդգրկվածության և հետևանքների ավելացմանը զուգընթաց
քաղաքականություն մշակողների և ոլորտի
պատասխանատուների համար ճգնաժամերի
վաղաժամ ազդանշման արդյունավետ համակարգերի ներդրումը, այդ թվում՝ կիրառելի
գործիքակազմի
մշակումը
օրակարգային
մարտահրավեր է։ Տարատեսակ ճգնաժամերի
պատճառահետևանքային կապերի, էվոլյուցիայի

Տնտեսական
ճգնաժամեր
եղել
են
նախկինում, իրողություն են ներկայում, և
կլինեն նաև ապագայում. այս մոտեցման մասին
է վկայում տնտեսագիական մտքի դասականներից մինչև ժամանակակից տեսությունները
ներկայացնող ակադեմիական գրականությունը։
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման
ներկա փուլում, երբ երկրները գտնվում են սերտ
ինտեգրացիոն հարաբերություններում, ճգնա-
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ները տալիս
ս են ընդհան
նուր
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խան սպեկուլյատիվ հարձակումների։ Սպեկուլյատիվ հարձակումների բացակայության դեպքում
տնտեսական
քաղաքականությունը
հակված է «հավասարակշռության մեջ» լինել,
մինչդեռ ինքնիրացվող ճգնաժամերը տնտեսական քաղաքականության մեջ հանգեցնում են
փոփոխությունների (օրինակ, դրամավարկային
քաղաքականությունը դառնում է ընդլայնվող):
Հերլեքը և Սմեթը 1994 թ.-ին իրենց մոդելում
հանգել էին այն եզրակացությանը, որ մրցունակության անկումից խուսափելու համար մեկ
երկրում դևալվացիան հանգեցնում է նաև
առևտրային գործընկեր երկրներում արժույթի
արժեզրկմանը։ Ռաֆթերիի (1995 թ.) [7, pp. 111163] մոտեցմամբ՝ սովորաբար անորոշության
պայմաններում
առկա
է
վստահության
ուռճացված մակարդակ: Տեսական մոդելների
մեկ այլ ուղղություն կենտրոնացած էր փոխարժեքի պահպանմանն ուղղված կառավարությունների քաղաքականության վրա։ Այս
մոդելների հեղինակներից Ֆրանկելը և Ռոուզը
(1996 թ.) [8, pp. 351-366] կարծում էին, որ
արտարժույթի շուկայում հնարավոր քաղաքական փոփոխությունների շուրջ անորոշությունը
կարող է ստեղծել բազմակի հավասարակշռություն, որն իր հերթին խթանում է
արժութային ճգնաժամերը։ Արժութային ճգնաժամերը հաճախ համընկնում են կամ արագորեն
տեղի են ունենում այլ տեսակի ճգնաժամերի՝
այսպես կոչված «զույգ ճգնաժամերի» հետ
զուգընթաց (Կամինսկի և Ռեյնհարթ, 1996 թ.):
Այս մոդելներում ճգնաժամի վերլուծության
հիմքում ֆինանսական համակարգն է, որտեղ
ճգնաժամի
սկզբնավորման
ամենակարևոր
գործոններից մեկը ֆինանսական խուճապի
պատճառով ավանդների դուրսբերման մրցավազքն է: Արդյունքում, օրինակ օտարերկրյա
ներդրողների կողմից ավանդների մեծամասշտաբ դուրսբերումն առաջացնում է արժութային
և բանկային ճգնաժամ միաժամանակ։
«Երրորդ սերնդի» մոդելները ձևավորվել
են 1997 թ.-ի ասիական ճգնաժամից հետո և
ներկայացված են Աղիոնի (2000 թ.), Չանգի և
Վելասկոյի (2001 թ.) և Կրուգմանի (2001 թ.)
աշխատություններում: Հիմնվելով 1997 թ.-ի
ասիական ճգնաժամի վրա Չանգը և Վելասկոն
1999 թ.-ին [9, pp. 11-58] գրել են՝ ինչպես կարող
են հաշվեկշիռների անհամապատասխանությունները և փոխարժեքի տատանումները
հանգեցնել արժութային ճգնաժամերի: Մասնավորապես նրանք ևս այն տեսակետն են առաջ
քաշել, որ գերակշռող արտարժութային խոշոր
չմարված պարտքերից բխող խոցելիությունները
կարող են հանգեցնել բանկային-արժութային
«զույգ» ճգնաժամերի: Բացի առանձին տնտեսագետներից, ՎԱՀ-երի մշակման և զարգացման
գործում մեծ ավանդ են ունեցել նաև միջազ-

տնտեսական
եկամտաբերության
գործող
դրույքաչափի միջև անհամատեղելիությունը և
անհամապատասխանությունը
կարող
են
հանգեցնել սպեկուլյատիվ հարձակումների:
Կրուգմանը [4, pp. 311-325] գտնում էր, որ փոխարժեքի և ներքին տնտեսական հիմնարարների
միջև կան այնպիսի անհամապատասխանություններ, ինչպիսին օրինակ ներքին վարկերի
ավելացումն է, որը սովորաբար առաջանում է
հարկաբյուջետային
անհավասարակշռության
պատճառով: Կրուգմանի, Ֆլուդի և Գարբերի
(1984) [5, pp. 1-13] մշակած մոդելները ցույց են
տալիս, որ ֆիքսված արժույթները կարող են
ենթարկվել
հանկարծակի
սպեկուլյատիվ
հարձակումների, եթե առկա է կենտրոնական
բանկի վարկով ֆինանսավորվող պետական
պարտք, կամ եթե ներդրողները կանխատեսում
են
սպասվելիք
փոփոխություններ։
Ըստ
էության, արդյունավետ ՎԱՀ-երի զարգացման
առաջին քայլը «սովորական» տատանումների և
ֆինանսական ճգնաժամի ճշգրիտ տարբերակումն է: Օրինակ, արժութային ճգնաժամերը և
դրանց հետ կապված արժույթի կտրուկ արժեզրկումը սովորաբար վերագրվում են սպեկուլյատիվ հարձակումների, որոնք դրամավարկային քաղաքականություն մշակող մարմիններին ստիպում են միջոցառումներ ձեռնարկել՝
պաշտպանելու
ազգային
արժույթը:
Այս
կանխարգելիչ միջոցառումներից են միջազգային
արժութային պահուստների վաճառքը, տոկոսադրույքների կտրուկ բարձրացումը, կապիտալի
ավելի
սահմանափակիչ
վերահսկողության
իրականացումը և այլն:
1990-ականները ընդունված է համարել
ՎԱՀ-երի գրականության «ոսկե դարաշրջան»,
երբ ակադեմիական տարբեր շրջանակների միջև
սկսվեց
լայնամասշտաբ
մեթոդաբանական
բանավեճեր կապված բանկային համակարգի և
վճարային հաշվեկշռի խնդիրների, «զույգ
ճգնաժամերի» և արտարժույթի խափանումների
(currency crashes) հետ [6]։
«Երկրորդ սերնդի» մոդելները, որոնք
ներկայացված են Ֆլուդի և Մարիոնի (1996 թ.),
Կրուգմանի (1996 թ.) և Օբսթֆելդի (1986 թ.,
1994 թ., 1996 թ.) և այլոց աշխատանքներում,
տալիս էին արժութային ճգնաժամերի այլընտրանքային
բացատրություններ:
Այս
մոդելներում սպեկուլյատիվ հարձակումներն
ինքնիրացվող (self-fulfilling speculative attack) են,
այսինքն հարձակումները տեղի են ունենում
նույնիսկ այնպիսի իրավիճակում, երբ տնտեսական հիմնարար գործոնները կայուն են և
համահունչ փոխարժեքի կայունացման քաղաքականությանը։ Այս շրջանի ՎԱՀ մոդելները
արտարժույթի ճգնաժամերը դիտարկում էին
որպես դրամավարկային բազմակի հավասարակշռությունների միջև տեղաշարժեր` ի պատաս-
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փոփ
փոխականն
ների լայն բա
ազա, այնուա
ամենայնիվ,,
որո
ոշ փոփոխա
ականներ, ը
ըստ Կամին
նսկիի՝ կան-խա
ատեսող ուժ
ժ ունեն բա
ազմաթիվ ճգ
գնաժամերի
ի
համ
մար: Այդ ցուցանիշշներից են
ն իրական
ն
փոխ
խարժեքը և միջազգ
գային պահ
հուստները,,
ներ
րքին գնաճի
ի մակարդա
ակը, ներքին վարկերի
ի
աճը
ը և այլն։ Իրենց ընդ
դգրկուն վեր
րլուծության
ն
մեջ Գոլդշտեյնը
ը, Կամինսկ
կին և Ռեյնհ
հարթը 20000
թ.-ի
ին ընդգծել էին, որ ամ
մսական ցոււցանիշների
ի
լայն
ն համախմբբի ուսումնա
ասիրություն
նն օգնում է
կան
նխատեսել արժութայի
ին ճգնաժա
ամերը, այդ
դ
ցուց
ցանիշները ներկայացվ
ված են գծա
ագիր 2-ում
մ
[15]]: Ութ տա
արվա ցուց
ցանիշների վերլուծու-թյոււնը ցույց է տալիս, ո
որ այս ցոււցանիշների
ի
շար
րքում լավ
վագույնների
ից են կապիտալի
ի
կար
րճաժամկետ
տ հոսքերի
ի բարձր հարաբե-րութ
թյունը ՀՆ
ՆԱ-ին և ը
ընթացիկ հաշվի
հ
մեծ
ծ
պա
ակասուրդը ներդրումնե
երի նկատմ
մամբ: Ըստ
տ
այս
ս աշխատո
ության, ճգնաժամի մասին
մ
նա-խա
ազգուշացում
մները սովո
որաբար ի հայտ են
ն
գալլիս դրա առա
աջացումից 10-18 ամիս
ս առաջ:

գային ֆի
ինանասավա
արկային կազմակերպ
պությունները, ի դեմս Արժույթի
ի միջազգա
ային
հիմնադրա
ամի
(Այսո
ուհետ՝
Ա
ԱՄՀ-ն),
Ա
ԱՄՆ
Ֆեդերալ ռեզերվայի
ին համակա
արգի (Կա
ամին,
Շինդլեր և Սամուել, (2001) [110], Կամին
ն և
Բաբսոն, (1999) [11] և Բունդեսբբանկի (Շնա
աթս
1998 [12], 1999) և այլն։ Երրորդ սեր
րնդի
մոդելների մշակման արժեքավոր
ր աշխատա
անքներ են առկա
ա
նաև Կամինսկի
ի, Լիզոնդոյի և
Ռեյնհարթի
ի [13] (1998) «Արժութ
թային ճգնա
աժամերի առա
աջատար ցո
ուցանիշները
ը» ու Բերգ
գի և
Փաթիլոյի [14] (19999b) «Արժո
ութային ճգ
գնաժամերի կա
անխատեսո
ում. ցուցան
նիշային մո
ոտեցումը և այլընտրան
նքը» աշխա
ատությունն
ները։
Կամինսկին 1998 թ.-ի
ին ամփոփե
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ն 20
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ն փոխարժեքի արագ
գ
արժ
ժևորումը, ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը,,
ներ
րքին վարկե
երի ավելա
ացումը և սեփական
ն
կապ
պիտալի գն
ների աճը: Այնուամենայնիվ, այս
ս
մոդ
դելներում բյուջեի
բ
դեֆ
ֆիցիտը, պետական
պ
պա
արտքը, գնա
աճը և իրակ
կան փողի զուտ աճը
ը
նախ
խքան խոշշոր ճգնաժ
ժամերը հա
աճախ չեն
ն
տա
արբերվում ճգնաժամայի
ճ
ին և ոչ ճգն
նաժամային
ն
երկ
կրների միջև
և։
Ոչ պարամ
մետրային ա
ազդանշանա
ային մոտեց-ման
ն էմպիրիկ
կ մյուս հետազոտո
ությունները
ը
հիմ
մնվեցին մակ
կրոտնտեսա
ական և ֆի
ինանսական
ն
որո
ոշ փոփոխա
ականների ««արտասովո
որ վարքա-գծի
ի» վրա (երբբ ցուցանիշն
ները գերազ
զանցում են
ն

«Չորր
րորդ սերն
նդի» մոդելլներում, որ
րոնք
հիմնական
նում ուղղվա
ած են ար
րտաքին հա
ատվածից
ե
եկող
ճգն
նաժամերին
ն,
հաշվեկ
կշռի
փոփոխակ
կաններն ավելի
ա
ցայտ
տուն դարձ
ձան:
Բերգը և Փաթիլիոն
Փ
2
2005
թ.-ին կենտրոնա
ացան
կարճաժամ
մկետ պարտ
տքի մարմա
ան ժամկետն
ների
և պահոււստների մակարդակի
մ
ի վրա (Բ
Բերգ,
Բորենզթեի
ին, Փաթիլի
իո, 2005 թ.)): Ըստ նրա
անց,
ճգնաժամի
ի ի հայտ գալուց մեկ
կ տարի առաջ
ա
փողի
լա
այն
զանգ
գվածի
և
միջազգա
ային
պահուստն
ների հարա
աբերակցութ
թյունը զար
րգացող շուկա
աներում ավ
վելի բարձր է, իսկ ՀՆ
ՆԱ-ի
աճն՝ ավե
ելի դանդա
աղ: Ըստ նրանց, ճգ
գնաժամերին,
ամենայն
ն
հավան
նականությա
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իրենց որոշակի շեմային արժեքները, այս
մոդելները սկսում են ահազանգել): Մոդելների
այս սերնդում առանցքային մարտահրավեր էր
«ճշգրիտ» շեմային ցուցանիշների սահմանումը:
Լին [16, pp. 1098-1121] (2008 թ.) յուրաքանչյուր
ցուցանիշի համար սահմանում էր երկու տարբեր
շեմային արժեքներ` «մեղմ» և «կտրուկ»:
Այնուամենայնիվ,
շեմային
մակարդակների
ընտրությունը որոշ չափով կամայական է:
Կասուն (2011 թ.) սահմանել էր ցուցանիշների
շեմային արժեքներ երկարաժամկետ միջինից
ստանդարտ շեղումների որոշակի բազմապատիկով։ Կրկին, շեմային արժեքի նման դինամիկ
ընտրությունը չի լուծում հիմնական խնդիրը,
քանի որ ակնկալվում է, որ այն կախված կլինի
նմուշի հատկություններից: Ավելի ուշ մոդելները
ցույց են տալիս, որ փոփոխականների համադրությունը կարող է օգնել բացահայտել
ֆինանսական անկայունության և խոցելիության
իրավիճակները: Ֆրանկելը և Սարավելոսը [17,
pp. 216-231] 2012 թ.-ին կատարել էին վերլուծություն՝ հիմնված 83 ճգնաժամերի կանխատեսման ՎԱՀ մոդելների (տեսական և էմպիրիկ)
վրա։ Վարկերի, արտարժույթի պահուստների,
իրական փոխարժեքի, ՀՆԱ-ի և ընթացիկ հաշիվ
ՀՆԱ-ի հարաբերակցության աճի տեմպերը
ամենատարածված նշանակալի ցուցանիշներն
են եղել այդ աշխատանքներում: Ինչպես Ջեյմս
Բեյքերը և մյուսները առաջարկում էին, ոչ բոլոր
վերելքներն են կապված ճգնաժամի հետ.
«Տնտեսական վերելքներից միայն մեկ երրորդն է
զուգորդվում
ֆինանսական
ճգնաժամով:
Մյուսները չեն հանգեցնում կործանման, բայց
դրանց հետևում են տենդենցից ցածր տնտեսական
աճի երկար ժամանակահատվածներ։ Եվ շատ
վերելքներ կարող են ապահովել երկարաժամկետ
տնտեսական աճ: Չնայած, ոչ բոլոր վերելքներից
հետո է ճգնաժամ առաջանում, բայց ճգնաժամի
հավանականությունը մեծանում է»:
«Հինգերորդ սերնդի» մոդելներում բացի
լայնորեն տարածված դիսկրետ արդյունքային
մոդելներից կիրառում են նաև այլ մեթոդներ,
ինչպիսիք
են
«Բազմակի
ցուցանիշների
բազմակի պատճառներ» (ԲՑԲՊ, MIMC,
multiple indicators multiple causes) մոտեցումը,
արհեստական
նյարդային
ցանցերը
և
գենետիկական ալգորիթմների մեթոդը՝ առավել
համապատասխան
ցուցանիշներ
ընտրելու
համար (Նագ և Միթրա 1999 թ, Ափոթեքեր և
Բարտելեմրթ 2001 թ.), երկուական ռեկուրսիվ
ծառերի
օգտագործումը
առաջատար
ցուցանիշների ճգնաժամային շեմերը որոշելու
համար (Գոշ և Գոշ 2003 թ, Ֆրանկել և Վեի 2004
թ.), և Մարկովի անցման, փոխարկման մոդելները (Կերա և Սաքսեն, 2001թ., Փերիա, 2002 թ.):
Մինչ Ռոզն ու Շպիգելը (2012 թ.) [18, pp. 1-16]
օգտագործում էին ԲՑԲՊ մոտեցումը, Աբիադը

(2003 թ.) [19, pp. 3-32] օգտագործել էր Մարկովի
փոխարկման մոդելները, իսկ Սավոնան և
Վեզոլին (2015 թ.) առաջ են քաշել ռեգրեսիոն
ծառերի մոդելների համար նոր ալգորիթմ՝
յուրաքանչյուր երկրի համար կանխատեսված
հավանականությունները ստանալու համար [20,
pp. 66-92]։
Այս
մոդելների
վերջին
սերունդները
ֆինանսական
ճգնաժամի
կանխատեսման
համար սկսել են օգտագործել մեքենայական
ուսուցման տեխնիկան: Fouliard et al. [21] (2019)
միավորում է մի քանի կանխատեսող մոդելներ,
ներառյալ ռեգրեսիոն ծառերը և որոշումների
ծառերը, 1985 թ-ից 2018 թվականներին յոթ
երկրներում
ֆինանսական
ճգնաժամերը
կանխատեսելու համար: Արդեն 2021 թ.-ին
Եվրոպական կենտրոնական բանկի [22] փորձագետները հիմնվելով 1870–2016 թվականների
ընթացքում 17 երկրների մակրոտնտեսական
տվյալների վրա ֆինանսական ճգնաժամի
կանխատեսման համար մշակել են վաղաժամ
ազդանշման մոդելներ՝ կիրառելով մեքենայական
ուսուցման տեխնիկա: Ըստ այդ վերլուծության՝
առավել ճշգրիտ արդյունքներ են ցուցաբերել
որոշումների ծառերի վրա հիմնված մոդելները,
ինչպիսիք են «ծայրահեղ պատահականացված
ծառերը» և «պատահական անտառները»
(extremely randomised trees and random forests):
Մեքենայական ուսուցման մոդելների առավելությունը ստանդարտ ռեգրեսիայի մոտեցումների
համեմատ ոչ գծային և փոխազդեցություններ
մոդելավորելու դրանց կարողությունն է [23] ։
Իրենց ավելի մեծ ճկունության շնորհիվ
մեքենայական ուսուցման մոդելներն ունեն այն
առավելությունը, որ նրանք կարող են բացահայտել կարևոր ոչ գծային հարաբերություններ
և փոփոխական փոխազդեցություններ, որոնք
կարող են դժվար լինել նույնականացնել դասական տեխնիկաների և մեթոդների միջոցով:
Եզրակացություն։ Սույն հոդվածն ամփոփ
ներկայացնում է ճգնաժամերի վաղաժամ
ազդանշման համակարգերի մշակման էվոլուցիան և մասնագիտական գրականությունում
առկա առանցքային աշխատանքները, դրանց
հիմնական մոտեցումներն ու հակասությունները։ Հաշվի առնելով տնտեսական պարբերաշրջաններն ու ճգնաժամերի կրկնման հաճախականությունը հատկապես վերջին տարիներին,
ինչպես նաև ներկայիս անկայունությունները և
ճգնաժամային զարգացումները, ՎԱՀ մոդելները
կարող են էական նշանակություն ունենալ
քաղաքականություն մշակողների համար` թույլ
տալով նրանց բացահայտել տնտեսության
խոցելիությունները և, ձեռնարկել նախաձեռնող
միջոցառումներ` ճգնաժամի ռիսկերը նվազեցնելու համար: Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ
հնարավոր չլինի ՎԱՀ մոդելների կիրառման
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արդյունքում կանխել ծանր ճգնաժամերը, գոնե
հնարավորություն կա նվազագույնի հասցնել
դրանց անբարենպաստ ազդեցություններն ու
հետևանքները [24]:
Ընդհանուր առմամբ, ճգնաժամերի և
տնտեսական անկայունությունների հակազդման քաղաքականության բարելավման և
արդյունավետ իրագործման համար պահանջ է
ձևավորվում ՎԱՀ նոր մոդելներ մշակումը կամ
առկա մոդելների ճշգրիտ կիրառումը ներառելով
նոր մարտահրավերներն ու ի հայտ եկող
ռիսկերը։ կատարելագործումը
և տեղայնացումը։ Կիրառական տեսանկյունից անհրաժեշտ
են կատարելագործել այս մոդելները և
տեղայնացնել տվյալ երկրի տնտեսական
կոնյուկտուրային համահունչ։ Ակնհայտ է, որ
վերոնշյալ մոդելների ճգնաժամերի ճշգրիտ
կանխատեսման հնարավորությունները սահմանափակ են, մի պարզ պատճառով, որ մինչ
հայտնի ռիսկերը դիտարկվում են, կարող են
առաջանալ նոր ռիսկեր: Ճգնաժամի կանխատեսման մոդելների սահմանափակ հզորությունը
մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ
երկրներն իսկապես միջոցներ են ձեռնարկում
խոցելիությունը նվազեցնելու ուղղությամբ:
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COVID-19-ի և 44-օրյա Արցախյան պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի
պետական պարտքի վրա
Ասլանյան Գևորգ Ս.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
GevorgAslanyan97@gmail.com
Ամփոփագիր. Պետական պարտքը պետության տնտեսական ռազմավարության իրագործմանը նպաստող,
բյուջետային կարգավորման կարևորագույն գործիքներից մեկն է: Պետական պարտքի մակարդակը և դրա
հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին համարվում է մակրոտնտեսական կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը, այդ իսկ
պատճառով անընդհատ կերպով իրականացվում է պետական պարտքի կառավարման ռիսկերի գնահատում և
հետագա քայլերի պլանավորում: 2020թ. Covid-19 համաճարակը և Արցախյան 44-օրյա պատերազմը
Ադրբեջանի և այլ գերտերությունների դեմ մեծ վնաս հասցրեցին Հայաստանի և Արցախի տնտեսություններին,
ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում վերլուծելու դրանց ազդեցությունը պետական պարտքի վրա:
Սույն հոդվածում ներկայացվում է կառավարության պարտքի բեռը բնութագրող ցուցանիշների դինամիկան,
պարտքի պորտֆելի կառավարման ռիսկերը և դրանք բնութագրող ցուցանիշները, որոնք հաշվարկվել են
միջազգայնորեն ընդունված եղանակներով:
2020թ. ընթացքում համաճարակի և պատերազմի սոցիալական և տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու
համար կառավարությունը ներգրավեց նոր պարտք: Այսպիսով 7.4% տնտեսական անկման պայմաններում
կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմեց 63.5%, որը կառավարությունը պետք է փորձեր
նվազեցնել հաջորդող 5 տարիների ընթացքում։ 2021 թվականի փետրվարին կառավարությունը տնտեսական
կորուստները վերականգնելու համար թողարկել է 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր։ Այսպիսով,
պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմել է 60,3%, ինչը բավականին մոտ է պարտքի շեմին:
Բանալի բառեր՝ պետական պարտք, կայունություն, պարտք/ՀՆԱ, տոկոսադրույք, փոխարժեք,
վերաֆինանսավորման ռիսկ, համաճարակ, պատերազմ:

Влияние COVID-19 и 44-дневной арцахской войны на государственный долг Армении
Асланян Геворг С.
Армянский Государственный Экономический Университет,
аспирант кафедры экономико-математических методов (Ереван, РА)
GevorgAslanyan97@gmail.com
Аннотация. Государственный долг является одним из важнейших инструментов бюджетного регулирования,
который способствует реализации государственной экономической стратегии. Уровень государственного долга
и его отношение к ВВП считается одним из важнейших макроэкономических показателей, поэтому постоянно
проводится оценка рисков управления государственным долгом и планирование дальнейших шагов. Эпидемия
Covid-19 и 44-дневная арцахская война против Азербайджана и других сверхдержав в 2020 году нанесли
большой ущерб экономике Армении и Арцаха, поэтому необходимо проанализировать их влияние на
государственный долг.
В данной статье представлена динамика показателей долговой нагрузки государства, риски и показатели
управления долговым портфелем, рассчитанных по международно-признанным методикам.ա
В 2020 году правительство взяло новый долг для преодоления социально-экономических последствий
эпидемии, войны. Таким образом, в условиях экономического спада на 7,4% соотношение госдолг/ВВП
составило 63,5%, которое правительство должно было попытаться снизить в ближайшие 5 лет. В феврале 2021
года правительство выпустило еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов для возмещения
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экономических потерь. Таким образом, отношение госдолга к ВВП составило 60,3%, что достаточно близко к
порогу долга.
Ключевые слова: государственный долг, стабильность, долг/ВВП, процентная ставка, обменный курс, риск
рефинансирования, эпидемия, война.

Research Methodology
The analysis was carried out through a
comparative analysis comparing public debt
indicators before and after the Covid 19 and 44-day
Artsakh war. The methodology developed by the
IMF was used to assess the risks inherent in the
public debt portfolio[12].
Interest rate risk. Interest rate risk refers to
the vulnerability of the debt portfolio, and the cost
of government debt, to higher market interest rates
at the point at which the interest rate on variable rate
debt and fixed rate debt that is maturing is being repriced.
The weight of the fixed interest rate debt in
total debt

(1)
Where

is the share of fixed interest rate

debt in the debt portfolio,
is fixed interest rate
is a total debt.
debt,
Amount of the debt stock refixing the interest
rate in a particular period t
Where
is total variable rate debt,
principal or amortization repayments of fixedrate debt falling due in period t
Refinancing (roll-over) risk.
Average time to maturity. This indicator
measures the weighted average time to maturity of
all the principal payments in the debt portfolio. It is
computed as:
∑

,

(2)

∑

where
is the average time to maturity of debt
period principal payment in the
portfolio,
shows how long it takes on
portfolio.
average to rollover the debt portfolio. A shortening
of this indicator suggests that the portfolio is being
rolled over more frequently and therefore is more
exposed to refinancing shocks.
Foreign exchange rate risk. FX risk relates to
the vulnerability of the debt portfolio, and the
government’s
debt
cost,
to
a
depreciation/devaluation in the external value of the
domestic currency. The following indicator provide
a measure to the exposure to this risk:
Ratio of foreign currency debt to total debt

(3)

where

is the share of foreign currency debt

in the debt portfolio.

-is foreign currency debt

Analysis
The Government debt of the RA in 2000 was
39.8% of GDP, this indicator decreased to 14.5% in
2007. In these years Debt increased by 29.3%, but
as a result of double-digit real GDP growth the debt
/ GDP
ratio decreased. Large financial resources were
injected into the economy due to the state budget
deficit to mitigate the effects of the financial and
economic crisis 2008-09. Thus, the Government
debt of the Republic of Armenia increased almost
twice, and the GDP decreased by 14.1%, as a result
of which the debt / GDP ratio increased by almost
20 percentage points. Debt / GDP growth was
modest in 2010-2013. The government debt / GDP
ratio increased sharply in 2014-2016. The
government widened the state budget deficit to
prevent the economy collapse as a result of the
collapse of the Russian economy, the devaluation of
the ruble, the fall in commodity assets, including
copper prices. In 2016 compared to the 2013, the
Government debt of the Republic of Armenia
increased by about 59%. As a result that, the debt /
GDP ratio exceeded 50% and amounted 51.9%,
which led to the limitation of the budget deficit (by
3% of GDP in the last three years). 2017 The debt /
GDP ratio increased by 1.8 percentage points to
53.7%. Which prompted the application of the new
fiscal rules [1].
In 2018, the Government debt/GDP ratio of the
Republic of Armenia decreased by 2.4 percentage
points to 51.3%. The decrease in the index was
registered on the one hand due to the fiscal
consolidation planned by the Government of the
Republic of Armenia, and on the other hand due to
the implementation of a more restraining policy than
expected, as a result of which the primary budget
balance was 0.6% of GDP. In 2019 The debt / GDP
ratio decreased by 1.2 percentage points to 50.1%.
The main reason was the 7.6% growth of real GDP
instead of the forecasted 5.4%. To overcome the
socio-economic consequences of the epidemic and
44 day war, and for the repayment of the $ 700
million Eurobonds issued in 2013, the government
borrowed new debt in 2020. Thus, in the conditions
of 7.4% economic downturn, the government debt /
GDP ratio was 63.5%, which the government should
reduce in the next 5 years. In February of 2021 the
government issued $ 750 million worth of
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portfolio risks [6] In the strategic plans of
Government Debt Management (2018-2020) and
(2019-2021) the government had set the same
benchmarks [5]. However, taking into account 2020
․ However, taking into account the events of 2020,
the government set the exchange rate risk indicators
at least 25% in the 2021-2024 debt strategic plan,
instead of the previous 20% [8].

Eurobonds to repair economic losses [3]. Thus, the
government debt / GDP ratio decreased to 60.3%,
which is quite close to the debt threshold.
In order to effectively manage the Government
debt portfolio, it is necessary to identify and assess
the risks inherent in the debt portfolio of the
Government of the Republic of Armenia. That is
why the debt management strategy of the
Government of the RA sets benchmarks for debt

Chart 1. Dynamics of the RA Government Debt, 2000-2021
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Source: MF of RA [3-11] and author's calculations
Table 1. RA Government Debt Portfolio 2019-2021 landmark indicators (2021-23 Benchmark indicators)

Refinancing risk
Average repayment period
Proportion of government treasury
bonds (GTB) repaid in the next year in
the volume of GTBs (at the end of the
year)
Interest rate risk
The weight of the fixed interest rate
debt in total debt
Exchange rate risk
The share of domestic debt in total debt
The share of debt in AMD in total debt

Benchmark

2019

2020

2021

8 – 11 years

9.1
years

8.7
years

8.3
years

maximum
20%

12.7%

11.5%

10.5%

at least
80%

83.8%

80.4%

82.9%

22.5%

25.4%

29.4%

20.8%

24.4%

28.8%

at least
20% (25%)
at least
20% (25%)

Sourse: MF of RA [3-11] and author's calculations

Let’s Introduce each risk separately
Refinancing risk
Refinancing risk captures the exposure of the
debt portfolio to unusually higher interest rates at
the point at which debt is being refinanced; in the
extreme, when this risk is too high debt managers
are unable to roll over maturing obligations [12].

Refinancing risk is assessed through the size of the
average maturity, the share of short-term debt in the
total debt, and other risk indicators. The average
repayment period of government debt during the last
three years and the rates of government bonds
repaid during the first year correspond to the
guideline rates. The weight of bonds repaid during

105

the first year in 2017 was 19.1%, which was close to
the benchmark, but in the last three years it has been

steadily declining and in 2020 it was 11.5%, and in
2021. 10.5% which is quite far from the risk zone.

Table 2. RA Government Debt Refinancing Risk Indicators for 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

9.0

8.7

9.1

8.8

8.4

5.3

5

7.0

5.8

5.6

100

100

100

100

100

3.0
23.5
73.5

2.6
22.7
74.6

4.4
16.4
79.2

3.1
27.9
69.0

3.1
27.3
69.6

19.1

13.1

12.7

11.5

10.5

Average government debt repayment period (year)
Weight of the Government debt repaid within one year (%)
Structure by remaining average maturity(%)
Short term (up to 1 year)
Medium term (1-5 years)
Long-term (more than 5 years)
Proportion of government treasury bonds (GTB) repaid in
the next year in the volume of GTBs (at the end of the year)

Sourse: MF of RA [3-11] and author's calculations

The average repayment period of the RA
Government debt in 2017 was for 9 years, in 2020:
8.8 years, and in 2021: 8.4 years, which is in
manageable range. Refinancing risk is lower when
the share of short-term debt is lower. Thus, the share
of short-term debts in 2017-2021 fluctuated in the
range of 2-4.4%, and the share of long-term debts
decreased by 10.2 percentage points compared to
2019 and amounted to 69%.
The actual data of the above indicators show
that in recent years, despite the changes, the
refinancing risk is in the manageable range.
Interest rate risk

Interest rate risk refers to the vulnerability of
the debt portfolio, and the cost of government debt,
to higher market interest rates at the point at which
the interest rate on variable rate debt and fixed rate
debt that is maturing is being re-priced [12]. From
an interest rate risk management perspective, it is
important to limit the growth of floating interest rate
debt with. The share of fixed interest rate debt was
80.4% in 2020 instead of 86.5% in 2017, but in
2021 it increased to 82.9%. Thus, in 2020 it was
close to the benchmark, but as a result of the
government's actions it rose again

Table 3. The share of RA Government Fixed and Floating Debts

Structure by interest rate(%)
Fixed
Floating
Average time to refixing of the debt portfolio
(years)
Share of debt in the debt portfolio refixing the
interest rate in one year(%)

2017
100
86.5
13.5

2018
100
85.0
15.0

2019
100
83.8
16.2

2020
100
80․4
19․6

2021
100
82.9
17.1

7.5

7.1

7․4

7․1

7.2

18.6

19.8

23.6

25.7

22.2

Sourse: MF of RA [3-11] and author's calculations

The average time to refixing of the Government
debt in 2020, compared to 2017, decreased to 7.1
years instead of 7.5 years, and in 2021 it increased
slightly and amounted to 7.2 years. A decrease in
this indicator increases the interest rate risk. In
2020, the share of the Government debt refixing the
interest rate in one year(%), increased to 25.7%, but
in 2021 it decreased to 22.2%. For the floating
interest rate loans, the basis for calculating service
costs is the LIBOR interest rate (the average 6month USD LIBOR rate in 2017 was 1.5%, in 2018

- 2.5%, in 2019 - 2.32%, in 2020 - 0.76%, in 2021 0.21%) [14]. The amount of this indicator is directly
proportional to the amount of interest payments.
Thus, interest rate risk indicators show that
although the interest rate risk is in management
range, the risk has been increasing in recent years.
Exchange rate risk
FX risk relates to the vulnerability of the debt
portfolio, and the government’s debt cost, to a
depreciation/devaluation in the external value of the
domestic currency.
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the managemennt range, as a result off which thee
government in 2021 set a nnew benchm
mark of 25%
%
[8]. In 2021, domestic
d
debt increased
d to 29.4%,,
which has a significaant impact on debtt
susttainability.

In 2020, the domeestic debt of the Governm
ment
of the Repuublic of Armeenia was 25.4%, which iss 4.7
percentage points morre than in 2017. In other
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words, if the domestic debt
d ratio in 2017
2
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the risk poinnt, in 2020 it
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Thee Governmeent debt borrrowed in AMD
A
amounted to
t 18.4% in 2017, and in 2018 19.1%,
which was in the risk range according to the debt
strategic pllan. Howeveer, in 2019 the index was
20.8%, whiich is a possitive shift in
i terms of risk

man
nagement, annd in 2020 thhe share of debt
d
in AMD
D
conttinued the growth
g
to 224.4%, but it was stilll
belo
ow the new
w benchmarrk. In 2021
1, the debtt
borrrowed in AMD increassed to 28.8%
%, which iss
already higher thhan the bencchmark.
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Chart 4. The structure of the RA government debt by currency

2020

2019

0.1 0.3
3.3
10.6

2021
2.2

0.1 0.3
10.9

20.8

2

0

0.3

8.9
24.4

28.8
18.1

21

23

43.9

38.3
41.6

AMD USD

SDR

JPY

CNY

AED

EUR

AMD USD

SDR

JPY

CNY

AED

EUR

AMD USD

SDR

JPY

CNY

AED

EUR

Source: MF of RA [3-11], author's calculations

In 2020 the share of debt in dollars decreased
by 5.6 percentage points, and in 2021 it increased by
3.3 percentage points. The share of debt with SDR
increased by 2 percentage points in 2020, and
decreased by 4.9 percentage points due to the nature
of foreign credit operations during the 2021.
The study of indicators shows that in recent
years there has been exchange rate risk, but in 201920 the indicators have improved, and in 2020 the
epidemic and the war forced the government to raise
benchmarks to reduce debt management risks.
Conclusions
Thus, despite the fact that the government debt
/ GDP ratio was declining in 2017-19, due to the
fiscal consolidation planned by the Government of
the Republic of Armenia and implementation of
more restrictive policies, progressive economic
growth, in 2020 government debt / GDP ratio, due
to the epidemic and 44-day Artsakh war, increased
to 63.5%. which the government should reduce in
the next 5 years according to the the new fiscal
rules. In February 2021, the government issued $
750 million worth of Eurobonds to repair economic
losses. Thus, the government debt / GDP ratio was
60.3%, which is quite close to the debt threshold.
The study of the debt portfolio of the
Government of the Republic of Armenia shows that:
 Refinancing risk is in manageable range
 nterest rate risk has been increasing in
recent years, but in 2021 indicators have improved
և are in manageable range
 In recent years, there has been exchange
rate risk, but in 2019-20 the indicators have
improved, and in 2020 the epidemic 44-day Artsakh
war forced the Government to raise benchmarks to
reduce management risks:
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Особенности демотивации персонала в современных организациях
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Аннотация. Успешность управления персоналом зависит от множества факторов, ведущим из которых
является система мотивации побуждение человека на достижение каких-либо целей, задач. Однако зачастую
наблюдается обратный эффект демотивация потеря интереса, инициативы и ответственности, внутреннего
желания работать, восприятие пребывания на рабочем месте как тяжелого бремени.Чаще всего это связано с
демотивирующим стилем управления: штрафы, выговоры, угроза увольнения, мелкие придирки, постоянная
критика, отсутствие похвалы даже за очень хорошо выполненную работу, разговор раздраженным топом, с
недовольным выражением лица и т.п.
В ходе исследования использовались эмпирические методы исследования.
Цель статьи - представить сущность демотивации, этапы развития, а также особенности демотивации и пути ее
решения на примере коммерческой организации.
Ключевые слова: демотивация, мотивация, управление персоналом, поведение, лидерство, продвижение

Features of Staff Demotivation in Modern Organizations
Sahakyan Ani S.
Candidate of economic sciences, Lecturer, Chair of Business and Administration,
Shirak State University named after M. Nalbandyan (Gyumri, RA)
sahakyanani@mail.ru
Abstract. The success of personnel management depends on many factors, the leading one of which is the system of
motivating a person to achieve any goals, tasks. However, the opposite effect is often observed: demotivation, loss of
interest, initiative and responsibility, internal desire to work, perception of staying at the workplace as a heavy burden.
fines, reprimands, threat of dismissal, petty complaints, constant criticism, lack of praise even for very well done work,
talking to an irritated top, with a disgruntled facial expression, etc.
Empirical methods of research were used in the course of research.
The purpose of the article is to present the essence of demotivation, stages of development, as well as the features of
demotivation and its solutions on the example of a commercial organization.
Keywords: demotivation, motivation, personnel management, behavior, leadership, promotion

Ժամանակակից առևտրային կազմակերպությունների աշխատանքային հարաբերությունները հիմնված են կառավարման շուկայական սկզբունքների ներդրման վրա, հետևաբար
աշխատանքի արդյունքների կազմակերպումն ու
արդյունավետ խթանումն ուղղակիորեն և
անուղղակիորեն ազդում են կազմակերպության
ֆինանսական և տնտեսական գործունեության
վերջնական արդյունքի վրա:
Կազմակերպության արդյունավետ գործունեության հաջողությունն ապահովում են
աշխատակիցները։ Հետևաբար, կազմակերպության կառավարման մեծ թվով գործառութային

ոլորտներից առանձնացնում է անձնակազմի
կառավարումը։
Անձնակազմի կառավարման սկզբունքներն
ի սկզբանե պետք է ուղղված լինեն աշխատակիցների մոտիվացիայի քաղաքականության
իրականացմանը, որը ժամանակակից պայմաններում առաջնային նշանակություն ունի:
Անձնակազմի մոտիվացիայի հարցերն այժմ
ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում
թե՛ կառավարման տեսաբանները, թե՛ կազմակերպության ղեկավարները: Սա բացատրվում է
նրանով, որ անձնակազմի կառավարման
ճանապարհը հիմնված է կազմակերպության
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աշխատակիցների
դրդապատճառների
և
կարիքների ըմբռնման վրա: Թե ինչ շարժառիթով
է մարդն առաջնորդվում աշխատանքային
գործունեության մեջ, կախված է նրա վերաբերմունքից աշխատանքին։ Իսկ աշխատանքային
վարքագծի վրա, իր հերթին, ազդում են
բազմաթիվ գործոններ, որոնք գործում են
տարբեր ուղղություններով: Նման ազդեցության
գործոնները կարող են ունենալ ինչպես դրական,
այնպես էլ բացասական ազդեցություն աշխատանքային վարքագծի վրա: Եթե դրսևորվում է
գործոնների բացասական ազդեցությունը, ապա
կազմակերպությունը բախվում է անձնակազմի
դեմոտիվացիայի խնդրին, որն արտահայտվում է
մոտիվացիայի նվազմամբ։
Դեմոտիվացիան հակադարձ մոտիվացիայի
գործընթացն է և կազմակերպության նպատակներին հասնելու մոտիվացիայի մակարդակի
նվազումն է, որը հիմնականում պայմանավորված է այն ուժերի ազդեցության թուլացմամբ
կամ իսպառ բացակայությամբ, որոնք կարող են
ստիպել աշխատողին աշխատել ջանասիրության, աշխատասիրության, հաստատակամության, բարեխիղճության անհրաժեշտ մակարդակով։ Դեմոտիվացիան գործընթաց է, որը
տեղի է ունենում աստիճանաբար և անմիջապես
ի հայտ չի գալիս: Դա կարող է պայմանավորված
լինել որոշակի գործոնների ազդեցությամբ,
ներկազմակերպական, առավել հաճախ [2, էջեր
67-71]։
Պատճառները, որոնք հանգեցնում են
դեմոտիվացիայի վիճակի, պետք է փնտրել կազմակերպության ներսում դրդապատճառային
գործունեության մեջ, ուսումնասիրել մոտիվացիայի պատճառները, որոնք առաջանում են
մոտիվացիոն գործունեության գործընթացում:
Իսկապես, նույնիսկ մոտիվացիայի գործընթացներն իրենք կարող են լինել դեմոտիվացիայի
պատճառ: Պետք է նկատի ունենալ, որ աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը կարող է յուրովի
ընկալել հանգամանքները, և այդ իսկ պատճառով նույն խթանը կարող է դառնալ մոտիվացնող
և դեմոտիվացնող տարբեր մարդկանց համար։
Դա կարող է կախված լինել, առաջին հերթին,
աշխատակցի
արժեքային
համակարգից,
համոզմունքներից և տվյալ անձի ինքնագնահատականի մակարդակից։ Ոմանց համար
աշխատավարձի կրճատումը կարող է խթան
լինի արտադրողականության բարձրացման համար:
Մյուսների
համար՝
աշխատանքից
ազատելու որոշման պատճառ։
Դեմոտիվացիայի արդյունքը կարող է լինել
աշխատանքից բավարարվածության նվազումը։
Աշխատանքից բավարարվածության նվազման
հուզական և վարքային նշանները դրսևորվում
են հետևյալ կերպ [1, էջեր 45-53]՝

‐ կոնֆլիկտների հակվածության, դյուրագրգռության, հոգնածության, ուշ ժամանումների, հիվանդության պատճառով բացակայությունների և աշխատանքը փոխելու ցանկության
ավելացմամբ,
‐ կազմակերպությանը վնասակար գործելու հակվածության աճով, բացահայտ և
թաքնված դիվերսիայով, ղեկավարության հետ
վիճաբանությունների քանակի ավելացմամբ,
‐ կատարված աշխատանքի նկատմամբ
հետաքրքրության, գործընկերների և ղեկավարության հետ համագործակցելու պատրաստակամության
և կազմակերպության հանդեպ
նվիրվածության նվազմամբ։
Անձնակազմի դեմոտիվացիայի պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել։ Հիմնական
պատճառները, որոնք հանգեցնում են դեմոտիվացիայի, պետք է փնտրել կազմակերպությունում մոտիվացիոն գործունեության ոլորտում և պետք է ուսումնասիրել մոտիվացիայի
գործընթացում առաջացող դեմոտիվացիայի
պատճառները:
Դեմոտիվացիայի գործընթացը աստիճանական է և անմիջապես չի առաջանում: Դա
պայմանավորված է որոշակի գործոնների ազդեցությամբ և հիմնականում այն ներկազմակերպական է։ Մոտիվացիայի մակարդակի
նվազումը, իսկ դեմոտիվացիայի աճը տեղի է
ունենում մի քանի փուլով։ Դեմոտիվացնող
խթանների կրկնությունից հետո աշխատողի
մոտ առաջանում է անհանգստության վիճակ,
որն ուղեկցում է տարակուսանքով և զարմանքով: Աշխատողը անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար որոշում է կայացնում այս իրավիճակում
իր մասին, ընտրում է արձագանման տեսակը:
Այստեղ ընտրությունը բավականին բազմազան
է՝ սկսած իրենց աշխատանքում հանգիստ, լուռ
կատարումից, չնայած ներքին դժվարություններին, մինչև բաց կոնֆլիկտ ղեկավարության և
գործընկերների հետ [2, էջեր 298-313]:
Հարկ
է
նշել,
որ
դեմոտիվացիայի
գործընթացը հաճախ աննկատ է մնում, քանի
դեռ աշխատանքի մեջ լուրջ խափանում է
առաջանում, կամ մինչև մենեջերի համար հանկարծակի աշխատողը հեռանում է կազմակերպությունից: Յուրաքանչյուր մարդ ունի անհատական արձագանում դեմոտիվացիայի նկատմամբ, չնայած դրան, հնարավոր է բացահայտել
ընդհանուր հատկանիշներ, որոնք բնութագրում
են դեմոտիվացիայի յուրաքանչյուր փուլը [1,
էջեր 97-114]:
Դեմոտիվացիայի առաջին փուլի բնորոշ
նշանները, որոնք բնութագրվում են որպես
«թեթև սթրես», աշխատողի շփոթությունն ու
զարմանք։
Արտաքնապես
մոտիվացիայի
կորստի այս փուլի դրսևորումը կարող է
աննկատ լինել։ Այդ իսկ պատճառով, աշխատողի
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սովորական պահվածքից ցանկացած շեղում
պետք է զգուշացնի ղեկավարին:
Դեմոտիվացիայի հաջորդ փուլը բացահայտ
դժգոհության դրսևորումն է։ Դրա նշանները
կարող են տարբեր լինել՝ ցուցադրական ագրեսիվություն, ղեկավարության առաջարկությունների անտեսում, անիմաստ պատրվակներով
առաջադրանքները կատարելուց խուսափում
(անգիտակցաբար, գուցե) և այլն։ Այս փուլում
մենեջերի ցանկացած հակասական ցուցում
դեմոտիվացված աշխատակցի մոտ առաջացնում է անզորության զգացում։ Միևնույն ժամանակ, աշխատողը դեռևս ենթագիտակցական
հույս ունի իրավիճակի փոփոխության համար։
Այս փուլում աշխատողը փորձում է խուսափել
անմիջական ղեկավարների հետ շփումից և
գնալով հետաքրքրվում է այլ աշխատանք
գտնելով:
Դեմոտիվացիայի վերջին՝ երրորդ փուլը
դրսևորվում է առավել հստակ, քանի որ
աշխատողն օտարված է ղեկավարությունից և
կազմակերպությունից որպես ամբողջություն:
Քննարկվող փուլում աշխատողն այլևս չի
փորձում վերակենդանացնել իր սեփական
հետաքրքրությունն աշխատանքի նկատմամբ,
այլ՝ միայն ինքնահարգանքը։ Հիասթափված
լինելով ղեկավարությունից, իր աշխատանքից և
կազմակերպությունից՝ նա կորցնում է համագործակցության դրդապատճառը, և դա հաճախ
դառնում է աշխատավայրում գործընկերների
հետ կոնֆլիկտի պատճառ: Այս փուլի հիմնական
նշանն աշխատողի կողմից իր պարտականությունների սահմաններն ընդգծելն է, ինչպես նաև
դրանք նվազագույնի հասցնելու ցանկությունը:
Վարքագծի ձևը, որը բնութագրվում է բացահայտ բացասական կամ նախաձեռնության
բացակայությամբ, աշխատողը փորձում է
հեռանալ կազմակերպությունից: Այս փուլից
հետո իրադարձությունների զարգացման երկու
հնարավոր սցենար կա. առաջինը աշխատանքի է
ընդունվում այլ կազմակերպությունում։ Այս
տարբերակը սովորաբար ընտրում են աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմը և բարձրակարգ
մենեջերները: Երկրորդ տարբերակը կարող է
լինել հետևյալը՝ աշխատողը մնում է աշխատել
հին տեղում, բայց աշխատանքն ընկալում է
որպես անխուսափելի։
Ղեկավարության համար դա միայն սրում է
ներկա իրավիճակը՝ բացասաբար ազդելով մնացած անձնակազմի վրա, և, ի լրումն, կազմակերպության հեղինակության վրա, որը պատկանում
է խոստումնալից աշխատակիցներին չգնահատելու կատեգորիային:
Անձնակազմի դեմոտիվացիայի պատճառներն են [3, էջեր 114-119]՝
‐ վատ աշխատանքային պայմաններ,

‐ անարդար աշխատավարձ,
‐ սխալ առաջնորդության ոճ,
‐ առաջխաղացման բացակայություն, հեռանկարը բացակայում է տվյալ կազմակերպությունում,
‐ կազմակերպչական հստակ աշխատանքների և ռազմավարության բացակայություն,
‐ կորպորատիվ մշակույթի դեֆորմացիա,
‐ ուսուցման հնարավորությունների բացակայություն։
Եթե աշխատողը, ղեկավարության կարծիքով, արժեքավոր է կազմակերպության համար,
ապա դեմոտիվացիայի պատճառները պարզելուց հետո անհրաժեշտ է դրանք վերացնել։
Ղեկավարը պետք է որոշի՝ մոտիվացնե՞լ, թե՞
հեռացնել աշխատակցին:
Դեմոտիվացիայի
սկզբնական
փուլում
աշխատողի համար դեռ կա «երկրորդ քամի»
բացելու հնարավորություն։ Եթե դեմոտիվացիան ունի իրավիճակային պատճառ, ապա
բավական է այն վերացնել։ Ամեն ինչ կախված է
նրանից, թե արդյոք կազմակերպությունը հնարավորություն ունի բավարարելու անձնակազմի
պահանջները։ Որոշ դեպքերում, սակայն, նպատակահարմար չէ էներգիա ծախսել «մահացած»
աշխատակիցների վերականգնման վրա։
Դեմոտիվացիայի
առանձնահատկությունները ներկայացնելու և
բացահայտելու համար է իրականացվել հետազոտություն «Սվետ-Տեքս» ՍՊԸ-ի Գյումրիու
մասնաճյուղում, որի գործունեության հիմնական ուղղությունը սեփական արտադրության
գուլպեղենի մեծածախ առևտուրն է՝ անմիջապես առանց միջնորդի։ Կազմակերպությունում աշխատում է 540 աշխատակից, որից
վարչական մասում՝ 52, արտադրությունում՝
488, իսկ տարեկան ապրանքաշրջանառությունը
2021թ.-ին կազմել է 2 մլդ դրամ։ Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել է, որ
կազմակերպությունն իր կադրային քաղաքականությունը, ժամանակ առ ժամանակ փորձում է
հստակեցնել և որոշակի փոփոխությունների
ենթարկել՝ համապատասխանեցնելով աշխատաշուկայի և կազմակերպության պահանջներին։ Ըստ կրթական մակարդակի՝ անձնակազմի մեծ մասը չունեն մասնագիտական
որակավորում։ Բարձրագույն կրթությունը ունեն
հիմնականում, վարչական մասի աշխատակիցների մոտ 70% իսկ 20%-ը՝ միջնակարգ հատուկ կրթություն, 10%-ը՝ միջնակարգ կրթություն, իսկ արտադրությունում բարձրագույն
կրթություն ունեն մոտ 5%-ը, միջնակարգ
հատուկ կրթություն՝ 20%-ը, իսկ միջնակարգ
կրթություն՝ 75%-ը: Ըստ աշխատանքային
ստաժի՝ անձնակազմի հիմնական մասը՝ մոտ 320
հոգի, ունի 1-ից 5 տարվա աշխատանքային
ստաժ և միայն 70 հոգի ունեն 5 տարուց ավելի
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աշխատանքային տարվա փորձ արտադրության
ոլորտում, իսկ 150 հոգին նորեկ են, որոնց հետ
կազմակերպություն է անվճար կազմակերպում
դասընթացներ, տեղում ուսուցանում է և
աշխատանքի հնարավորություն ընձեռնում։
Նորեկների ուսուցումը կազմակերպությունում 1
ամիս է տևում,այդ մեկ ամսվա ընթացքում
լավագույնս
աշխատանքային
պայմանները
յուրացրած անձինք ընդունվում են աշխատանքի։ Ներկա պահին կազմակերպությունը
ունի 100-120 աշխատատեղ, որոնք բարդ է
համալրելը։ Ուսումնասիրության ընթացքում
կատարվել է նաև աշխատակիցների շրջանակում հարցում, որին մասակցել են աշխատակիցների 60%: Հարցաթերթիկը բաղկացած է եղել
10 հարց, որից 6 վերաբարվել է դեմոտիվացիայի
պատճառներին։ Հարցման արդյունքում բացահայտվել է, որ մարդիկ դեմոտիվացված են
հետևյալ պատճառով։
 անմրցունակ վարձատրության դրույքաչափեր (20%)
 վերապատրաստման կամ առաջադեմ
ուսուցման հնարավորությունների բացակայություն, (35%)
 թույլ ներգրավվածություն կազմակերպության գործերին, կտրվածություն կազմակերպության խնդիրներից (10%)
 առաջխաղացման բացակայություն, հեռանկարը բացակայում է տվյալ կազմակերպությունում (10%)
 կազմակերպչական հստակ աշխատանքների և ռազմավարության բացակայություն
(15%),
 կորպորատիվ մշակույթի դեֆորմացիա
(10%):
Այս ամենը կարող է բխել հենց կազմակերպության աշխատակիցների դեմոտիվացիայից, մասնավորապես քննարկվող կազմակերպությունում վնասազերծող գործոններ
կարող են լինել`
‐ անորոշ
առաջադրանքներ
կամ
առաջադրանքի էությունը յուրաքանչյուր աշխատակցին փոխանցելու ձախողում,
‐ որոշումների կայացման ժամանակ փորձառու աշխատակիցների կարծիքի անտեսում։
Սա հատկապես ազդում է փորձառու աշխատողների վրա, ովքեր կարող են սթափ գնահատել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ
ճշգրտումներ,
‐ ենթակաների կողմից հետադարձ կապի
բացակայություն։ Աշխատողին անհրաժեշտ է
ղեկավարի գնահատականը, աշխատանքում
նրա ներդրման ճանաչումը: Այն ժամանակին
չստանալով կամ ընդհանրապես չստանալով,
աշխատողը կարող է որոշակի անհարմարություն զգալ, և նրա արդյունավետությունը
նվազում է,

‐ խնայողություններ բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետների վրա,
‐ ձեռնարկության սովորական աշխատակիցների նկատմամբ ղեկավարների անտարբերությունն ու անուշադրությունը։
Այսպիսով, բացահայտելով առևտրային
կազմակերպության աշխատակիցների դեմոտիվացիայի պատճառները, հաջորդ փուլում
անհրաժեշտ է մշակել միջոցառումների մի շարք՝
նշված թերությունները վերացնելու և կադրային
քաղաքականությունը բարելավելու ձեռնարկության աշխատակիցների աշխատանքը մոտիվացնելու առումով:
Այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կիրառել մի շարք մոտիվացիոն գործողություններ, մասնավորապես՝
1. Մոտիվացնող հանդիպումներ: Նորությունների փոխանակում, իրազեկում, թե ինչ է
կատարվում կազմակերպությունում։ Աշխատակիցները պետք է իմանան, թե ինչպես է կազմակերպությունն ծավալում իր գործունեությունը: Սա կօգնի մեծացնել կազմակերպության
աշխատակիցներից յուրաքանչյուրի ներգրավվածությունը և նվազեցնել այնպիսի դեմոտիվացնող գործոնի ազդեցությունը, ինչպիսին է
ենթակաների
կողմից
հետադարձ
կապի
բացակայությունը:
2. Շնորհավորել նշանակալից ամսաթվերի
կապակցությամբ: Այստեղից կարելի է սկսել ոչ
նյութական մոտիվացիայի ներդրումը կազմակերպությունում: Կարելի է շնորհավորել փորձաշրջանի
ավարտի,
կազմակերպությունում
աշխատանքի մեկ տարվա, առաջխաղացման
կամ ինչ-որ անձնական բանի կապակցությամբ՝
երեխայի ծնունդ, տարեդարձ և այլն: Շնորհավորանքները կարող են շատ տարբեր լինել՝
սկսած պաստառից մինչև դրամական բոնուս,
որը պետք է տրամադրել միշտ վերադասի և
գործընկերների ներկայությամբ: Աշխատողի
համար կարևոր է ուշադրություն զգա նրա
նկատմամբ ոչ միայն որպես աշխատանքային
միավոր, այլ որպես մարդ:
3. Ուսուցումը կարող է նաև լավ մեթոդ լինել
աշխատողների դեմոտիվացիայի և ոչ նյութական մոտիվացիայի կանխարգելման համար:
Աշխատակիցներն որպես պարգև կարելի է
հնարավորություն ընձեռել մասնակցելու վերապատրաստման դասընթացների, կոնֆերանսների և սեմինարների։ Աշխատակիցները, ովքեր
շահույթ են բերում կազմակերպությանը,
հատկապես կառավարման բարձր մակարդակի
հետ կապված աշխատակիցները, ուրախությամբ այս հնարավորությունից կօգտվեն: Բացի
այդ, մեծանում է աշխատողի պատասխանատվությունն այն կազմակերպության հանդեպ,
որը աշխատավարձ է տալիս և հավատում է իր
հեռանկարներին։
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4. Ընտրության իրավունք: Պետք է
հնարավորություն ընձեռել աշխատակիցներին
մասնակցել որոշելուն, թե ինչպես և որտեղ
անցկացնել կորպորատիվ միջոցառումը, բացի
այդ, նրանք իրենք կարող են ընտրել իրենց
խրախուսելու միջոցը՝ վճարում ճանապարհորդության համար, անվճար առողջապահական
ապահովագրության տրամադրում, վճարում
բջջայինի համար։ Սա վերացնում է ղեկավարի
կողմից անուշադրության մատնված լինելու
դեմոտիվացնող գործոնը։
5. Հետադարձ կապի հնարավորություն։
Աշխատակիցներին
հնարավորություն
տալ
մեկնաբանել աշխատանքի կազմակերպումը,
ցանկությունները։ Դա կարող է տեղի ունենալ
անանուն (կպչուն պիտակներ կամ պարզապես
մատիտներ, կորպորատիվ տուփ «տառերի»
համար) կամ հանդիպումների ժամանակ:
Աշխատակիցների ոչ նյութական մոտիվացիայի
այս մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ
մարդկանց լսում են, և նրանք զգում են իրենց
ներգրավվածությունը կազմակերպության կյանքում: Հատկապես հետաքրքիր առաջարկներն ու
գաղափարները
կարող
են
խրախուսվել
(պարգևատրող նախաձեռնություններ): Կարելի
է պնդել, որ այս կերպ կարող են շտկվել այնպիսի
դեմոտիվացնող գործոններ, ինչպիսիք են այն
զգացումը, որ ղեկավարությունը չի հետաքրքրում
կազմակերպության
աշխատակցի
կարծիքով, ղեկավարության: Սա կարող է
հատկապես արժեքավոր լինել փորձառու
մասնագետների համար:
6. Կազմակերպության մասին տեղեկատվություն աշխատակիցների ձեռքբերումների
մասին։ Արժանի գովասանքը հաճելի է բոլորին։
Հատկապես, եթե ձեռքբերումների մասին
տեղեկատվությունն անցնում էր կորպորատիվ
ցանցով։ Կազմակերպության աշխատակիցները

գնահատում են, երբ իրենց հաջողությունները
նշվում են:
7. Մրցույթներ։ Պատահում է, որ երբ անցկացնում ես «Ամենաքաղաքավարի աշխատող»,
«Ամսվա լավագույն վաճառող» մրցույթը, աշխատակիցներն իրենք են սկսում գաղափարներ
առաջարկել։
8. Աշխատակիցներին զեղչերով վաճառել
կազմակերպության ապրանքները:
9. Կորպորատիվ խրախուսական միջոցառումներ։ Կազմակերպել ուղևորություն դեպի
բնության վայր կամ տոնական միջոցառումներ,
կորպորատիվ ճանապարհորդություն, կինոթատրոն, թատրոն, որոնք օգնում են թիմային
ոգու ձևավորմանը: Դրանք կարելի է համատեղել
համատեղ օգտակար միջոցառումների հետ՝
գրասենյակի ընդհանուր մաքրում, գարնանային
«շաբաթօրյակ»: Այստեղ կարելի է նաև
ավելացնել թիմային խաղեր՝ մարզումների
տարրերով:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Егоршин А. П., Мотивация трудовой деятельности. – М.: Инфра-М. – 464 c.
2. Литвинюк А. А. Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности. Теория и практика :
учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 398 с.
3. Пугачев В. П, Зайцева Т. В., Черняева Г. В.
Мотивация трудовой деятельности. Учебное
пособие, 2011. – 394 с.
4. Шаховой В. А., Шапиро С. А. Мотивация
трудовой деятельности. – М.: Вершина, 2003. –
224 с.
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Аннотация. Для жизнедеятельности и развития человека необходима энергия: электрическая, тепловая,
транспортная. А технологическое развитие приводит к большему потреблению энергии. Чтобы удовлетворить
этот спрос, ресурсы, извлеченные из земной коры, ископаемое топливо или энергоносители, потребляются с
большей скоростью, чем те, которые генерируются природой.
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У Армении нет подтвержденных запасов ископаемого топлива (угля, нефти или природного газа).
Используемые в Армении газ и нефтепродукты полностью импортируются. Газ составляет 63% первичных
энергоносителей, большая часть которых – 80% импортируется из России, а остальное – из Ирана.
Около 50% производственных мощностей Армении имеют возраст 40 лет. Они подлежат закрытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксплуатация Мецаморской АЭС была продлена до 2026 года. Малые
ГЭС производят всего 13% от общей электроэнергии (7,3 млн кВт/ч), по состоянию на январь электроэнергией
вырабатывали 178 малых ГЭС, суммарная мощность которых составила около 328 МВт.
Учитывая все это, очень важно уделять больше внимания возможностям развития солнечных станций и
ветряных электростанций в Армении.
Возобновляемая энергия сегодня является перспективным направлением развития энергетики и обеспечивает
устойчивое развитие этой сферы. Важным фактором развития возобновляемых источников энергии является
использование эффективных и инновационных инструментов регулирования этой сферы. В этой связи
необходимо проанализировать динамику развития сферы возобновляемой энергетики и факторы,
обуславливающие это развитие, что делается в представленной работе. Возобновляемая энергетика (ВИЭ) ныне
является перспективным направлением развития энергетики и обеспечивает устойчивое развитие этой сферы.
Важным фактором развития возобновляемой энергетики применение эффективных и инновационных
инструментов регулирования этой сферы. В связи с этим, нужно анализировать динамику развития ВИЭ сферы
и факторы, обусловливающие это развитие, что и сделано в представленной работе.
Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, инновации, экосистемы, возобновляемая
энергетика.
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Abstract. Energy (i.e. electrical, thermal) is necessary for human activity and development. However, technological
development leads to greater volumes of energy consumption. To meet this demand, the resources extracted from the
earth's crust - fossil fuels or energy carriers - are consumed at a faster rate than they are created by nature.
Armenia has no proven reserves of fossil fuels (coal, oil or natural gas). The gas and oil products used in Armenia are
completely imported. Gas makes up 63% of primary energy sources, most of which, 80%, is imported from Russia, and
the rest from Iran.
About 50% of Armenia's electricity production machinery are 40 years old. they are subject to closure in the short and
medium term. The operation of the Metsamor nuclear power plant has been extended until 2026. Small hydropower
plants produce only 13% of total electricity (7.3 million kWh). As of January 2017, 178 small HPPs produced
electricity, the total capacity of which was about 328 MW.
Considering the above-mentioned, it is very important to pay more attention to the development opportunities of solar
plants and wind farms in Armenia.
Renewable energy is now a promising area of energy development and ensures the sustainable development of this
sphere. An important factor in the development of renewable energy is the use of effective and innovative instruments
for regulating this area. In this regard, it is necessary to analyze the dynamics of the development of the renewable
energy sector and the factors that determine this development, which is done in the presented work.
Key words: energy, renewable energy sources, innovations, ecosystems, renewable energy.

Մինչ ԽՍՀՄ փլուզումը Հայաստանը բարձր
արդյունաբերական
հանրապետություն
էր՝
զարգացած էներգետիկ համակարգով։ Սակայն
անկախություն ձեռք բերելուց հետո սեփական

վառելիքի
պաշարների
բացակայության
պատճառով երկիրը հայտնվեց շատ ծանր
դրության մեջ, հատկապես 90-ականների սկզբի
շրջափակման տարիներին։ Կառավարությունը
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կանգնել էր էներգետիկ ճգնաժամից դուրս գալու
սուր խնդրի առաջ։ Էներգետիկայի ոլորտում
պետական քաղաքականության («Հայաստանի
Հանրապետության
էներգետիկայի
մասին»
օրենքում ամրագրված) հիմնական սկզբունքներից է եղել խթանել հանրապետության էներգետիկ անկախությունը, այն է՝ տեղական
էներգետիկ ռեսուրսների և այլընտրանքային
էներգիայի աղբյուրների արդյունավետ օգտագործումը և դրանց համար այլընտրանքային
էներգետիկայի ոլորտում ներդրումների խրախուսման
իրավական
և
տնտեսական
մեխանիզմների կիրառումը [1]։
2007-2018 թ. Հայաստանում կանաչ էներգիայի զարգացման ամենաիրատեսական ուղղություններն էին՝
1. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ,
2. Քամու ուժով ստեղծվող էներգիա,
3. Կենսազանգվածի օգտագործման վրա
հիմնված էներգիա։
Հայաստանում առանձնապես հզոր տեմպերով սկսեցին զարգանալ փոքր հիդրոէլեկտրակայանները։ Այժմ փոքր ՀԷԿ-եր են կառուցվում
գետերի, ոռոգման խողովակաշարերի, խմելու
ջրի խողովակաշարերի վրա։
Փոքր ՀԷԿ-երի և էներգիայի այլ վերականգնվող աղբյուրների կառուցումը խթանելու
նպատակով Հայաստանն ընդունեց փոքր ՀԷԿերից
մատակարարվող
էլեկտրաէներգիայի
սակագների հաշվարկման մեթոդաբանություն,
որը նվազեցնում է կարգավորման ռիսկը և
բարենպաստ ներդրումային միջավայր է ապահովում փոքր ՀԷԿ-երի համար։
Արտադրված էլեկտրաէներգիայի սակագների հաշվարկի հիմքում ընկած է եղել անհրաժեշտ
եկամուտների ապահովման սկզբունքը, ըստ որի՝
ընկերության կողմից էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է ապահովի
էլեկտրական էներգիայի հուսալի և անվտանգ
արտադրության համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման ծախսերի իրականացում, էլեկտրական էներգիայի արտադրության
համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալի
մաշվածության փոխհատուցում, համապատասխան շահույթի ստացում:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային
սկզբունքով` հիմնական միջոցների ձեռքբերման
(կամ կառուցման) արժեքով` ելնելով դրանց
օգտակար ծառայության ժամկետից:
Նորակառույց փոքր ՀԷԿ-երի՝ օգտակար և
օգտագործման համար պիտանի ճանաչված
ամբողջ հիմնական կապիտալը համարվում է
մեկ ակտիվ՝ ըստ դրանց ընդհանուր արժեքի, որի
նկատմամբ ընդունված միջին մաշվածության
դրույքաչափը կազմում է տարեկան 3%:
Նախկինում կառուցված և սեփականաշնորհված
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների

հիմնական կապիտալը բաժանվում է երկու
խմբի.
ա) սեփականաշնորհման պահին առկա
հիմնական կապիտալ, որը համարվում է մեկ
միավորված ակտիվ և գնահատվում է
մասնավորեցման պայմանագրի արժեքով,
բ) սեփականաշնորհումից հետո ձեռքբերված (կամ կառուցված) հիմնական կապիտալ,
որը գնահատվում է դրա ձեռքբերման (կամ
կառուցման) արժեքով:
Սույն կետի ա) խմբի համար կիրառվում է
6.6% մաշվածության միջին դրույքաչափը, իսկ բ)
խմբի համար հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է առանձին՝ ելնելով
դրա օգտակար ծառայության տևողությունից՝
3.3%:
Ներդրումային կապիտալով կառուցված
հիդրոէլեկտրակայանների համար այս կապիտալի վերադարձման ժամանակահատվածում
վճարունակությունն ապահովելու նպատակով
կարող են կիրառվել ավելի բարձր ամորտիզացիոն դրույքաչափեր, քան նախկինում նշվածները, սակայն տարեկան 16,67%-ից ոչ ավել: Այս
պարագայում հիմնական կապիտալի արժեքի
50%-ից ավելին չի կարող դուրս գրվել։
Շրջանառու միջոցների վերադարձման
ժամկետը լրանալուց հետո հիմնական կապիտալի չգրված արժեքի նկատմամբ (նրա օգտակար ծառայության մնացած ժամանակահատվածի համար) կիրառվում է համապատասխան
գծային մաշվածության դրույքաչափ՝ ապահովելով դրա դուրսգրումը։
ՀԷԿ-երի շահույթի հաշվարկման հիմքը
շահագործման ժամանակաշրջանում կատարված ներդրումների զուտ ակտիվների արժեքն է
(միայն ակտիվների ավելացման համար) ՝ հիմք
ընդունելով ստացված շահույթի և մաշվածության հաշվարկը, որը հաշվի է առնվում միայն
դրանց իրականացումից հետո, համաձայն
«Լիցենզավորված անձանց կողմից Հանձնաժողով ներկայացված ներդրումային զարգացման
ծրագրերի հաստատման կարգի»։
Եկամտաբերության դրույքաչափը, ըստ
մեթոդաբանության,
հաստատվել
է
20%
դրույքաչափով (առանց հարկերի): Այսինքն այս
մեթոդաբանության մեջ նշված մաշվածության և
շահույթի դրույքաչափերն ապահովում են
կապիտալի վերադարձ 4-5 տարի ժամկետում։
Ներդրողների
կապիտալի
վերադարձը
ժամանակին ապահովելու համար Հանձնաժողովն ընդունել է առանձին որոշում, ըստ որի՝
սահմանված սակագները ենթակա չեն վերանայման (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ)
առնվազն 5 տարի [2] ։
Սակագների սահմանման գործընթացի
առավելագույն թափանցիկությունն ապահովելու և պոտենցիալ ներդրողների համար
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գրավչությունը
բարձրացնելու
նպատակով
մեթոդաբանության մեջ սահմանվել են նաև
շահագործման և պահպանման ծախսերի հիմնական նորմերը (մասնավորապես՝ վերանորոգման և աշխատողների թվի նորմերը):
Վերոնշյալ մեթոդաբանության ընդունումից
հետո հնարավոր դարձավ կրկնապատկել գործող ՀԷԿ-երի թիվը, իսկ նրանց կողմից մատակարարվող էներգիայի քանակը հասցնել հանրապետության ընդհանուր արտադրանքի 2%-ի։
Սակայն այս ցուցանիշները բավարար չէին,
և արդյունաբերությունն էլ ավելի ազատականացնելու համար 2003 թ. ընդունված մեթոդաբանության համաձայն՝ որոշվեց հաշվարկված
սակագների տարբերակից անցնել, այսպես
կոչված, «մարգինալ» սակագների տարբերակին։
Ներկայումս վերականգնվող էներգետիկայի
ոլորտում գործունեության լիցենզավորումն
իրականացվում է էներգետիկայի ոլորտում
գործունեության լիցենզավորման կարգով, որը
հաստատվել է ՀՀ Հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թ. նոյեմբերի
1-ի թիվ 374Ն որոշմամբ, իսկ վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրներից ստացված էլեկտրաէներգիայի սակագների հաշվարկն իրականացվում է Հանձնաժողովի 2015 թ. ապրիլի 22-ի 88Ն
որոշմամբ հաստատված սակագնի հաշվարկման
մեթոդիկայի համաձայն։ Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագները 01.07.2020 թ.-ից մինչև
01.07.2021 թ. ընկած ժամանակահատվածում
կազմել են. [2]
ա) գետերի վրա կառուցված փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների համար՝ 4,6 ԱՄՆ
ցենտ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ-ի),

բ) ոռոգման ջրատարների վրա կառուցված
փոքր ՀԷԿ-երի համար՝ 3,01 ԱՄՆ ցենտ/կՎտժ
(առանց ԱԱՀ-ի).
գ) խմելու ջրի խողովակաշարերի վրա
կառուցված փոքր ՀԷԿ-երի համար՝ 2,07 ԱՄՆ
ցենտ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ-ի).
ե) մինչև 30 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
և մինչև 01.11.2018 թ. լիցենզավորված հողմակայանների համար՝ 8,4 ԱՄՆ ցենտ/կՎտժ
(առանց ԱԱՀ-ի).
զ) մինչև 30 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
և 02.11.2018 թ.-ից հետո լիցենզավորված
հողմակայանների համար՝ 4,6 ԱՄՆ ցենտ/կՎտժ
(առանց ԱԱՀ-ի).
զ) մինչև 1 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
և մինչև 01.11.2018 թ. լիցենզավորված արևային
էլեկտրակայանների
համար՝
8,4
ԱՄՆ
ցենտ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ-ի).
է) մինչև 5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
և 02.11.2018 թ. հետո լիցենզավորված արևային
էլեկտրակայանների
համար՝
4,6
ԱՄՆ
ցենտ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ-ի).
Վերջնական օգտագործողների համար
միջին կշռով սակագինը՝ 8,1 ԱՄՆ ցենտ/կՎտժ
(ներառյալ ԱԱՀ): 30 ՄՎտ-ից ավելի հողմակայանների և 5 ՄՎտ-ից ավելի հզորությամբ
արևային էլեկտրակայանների համար էլեկտրաէներգիայի
արտադրության
լիցենզիաները
կտրամադրվեն պետական-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում՝ վերականգնվող էներգիայի սակագների հաշվարկման
մեթոդաբանության համաձայն, 2008 թ.՝ հաշվի
առնելով գնաճի փոփոխությունները և ՀՀ
դրամի փոխարժեքը։
Վերականգնվող էներգիայի կայանների
2015-2020
թթ.
սակագների
դինամիկան
ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:

Մինչև 30 ՄՎտ հզորությամբ
վերականգնվող էներգիայի
կայանների տեսակը

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Գետերի վրա կառուցված փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններ

23,631

23,753

23,805

23,864

24,276

24,402

Ոռոգման ջրի
խողովակաշարերի վրա
կառուցված փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններ

15,751

15,832

15,867

15,906

16,181

16,265

Խմելու ջրի խողովակաշարերի
վրա կառուցված փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններ

10,502

10,556

10,579

10,605

10,788

10,844

Հողմային էլեկտրակայաններ

42,426

42,645

42,739

42,845
23,864*

43,585
24,233*

43,811
24,323*

42,739

42,845
23,864**

43,585
24,233**

43,811
24,323**

Արևային էլեկտրակայաններ
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Կենսազանգված

42,426

42,645

42,739

42,845

43,545

43,811

Աղյուսակ 1. Վերականգնվող էներգիայի կայանների 2015-2020թ թ. սակագները (դրամ/կՎտժ առանց ԱԱՀ) [5]
 Մինչև 02.11.2018 թ. լիցենզավորված և
մինչև 30 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
հողմակայաններ,
 Մինչև 5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ
և 02.11.2018 թ.-ից հետո լիցենզավորված
արևային էլեկտրակայաններ։
Առավելագույն սակագների մասին որոշում
կայացնելուց հետո հնարավոր դարձավ խոսել
Հայաստանում տեղի ունեցած վերականգնվող
էներգիայի կայանների շինարարական բումի
մասին։ 2007-2020 թթ. ընթացքում Հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրամադրվել է ավելի քան 150
լիցենզիա
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների
կառուցման համար, և 2021թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ շահագործվող փոքր ՀԷԿ-երի թիվը
հասնում էր 189-ի՝ 382 ՄՎտ դրվածքային
2012
Էլեկտրաէներգիայի
արտադրություը (մլն
կՎտժ)
Վերականգնվող
էներգիայի
աղբյուրներ
օգտագործող
էլեկտրակայաներ
ավելի քան 30 ՄՎտ
հզորությամբ (միլիոն
կՎտժ և %)
Վերականգնվող
էներգիայի
աղբյուրներ
օգտագործող
էլեկտրակայաններ
ավելի քան 30 ՄՎտ
հզորությամբ (միլիոն
կՎտժ և %)

2013

2014

հզորությամբ։ 2020 թ. վերջին այս ՀԷԿ-երի
արտադրությունը կազմել է հանրապետությունում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծավալի մոտ 11%-ը։ Ներկայումս ևս 23
փոքր ՀԷԿ՝ 48 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ,
գտնվում են նախագծային փուլում։ Բոլոր փոքր
ՀԷԿ-երը մասնավոր անձանց սեփականությունն
են։
Ֆիքսված սակագների կիրառման արդյունքների համաձայն՝ վերջին 10 տարիների ընթացքում փոքր ՀԷԿ-երի կողմից էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունն ընդհանուր արտադրության
2%-ից աճել է՝ հասնելով մինչև ընդհանուր
արտադրված
էլեկտրաէներգիայի
11%-ի։
Վերականգնվող
էներգիայի
կայաններից
էլեկտրաէներգիայի արտադրության դինամիկան
ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

8036.2

7710

7750

7798,1

7315,3

7762,9 7776.9

7632.3

7723.4

1751

1433.1

1307.8

1369.3

1393.8

1407,2 1314.1

1415.4

946.4

21.7%

18.6%

16.8%

17.1%

19.0%

18,1%

16.9%

18.5%

12.25%

57.5

744.1

688.9

839.9

959,6

864.3 1011.1

972.2

855.2

7,15%

9.2%

8,8%

10,7%

13,1%

12.73%

11.07%

11,1%

13%

Աղյուսակ 2. Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը վերականգնվող էներգիայի կայաններից 2012-2020 թթ. [5]

Աճի տեմպի վրա ազդել են նաև որոշ
պայմաններ, որոնք կապ չունեն գնագոյացման
հետ, մասնավորապես՝
1. Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կողմից
արտադրված էլեկտրաէներգիայի երաշխավորված գնում 15 տարվա ընթացքում,
2. Լիցենզիաների տրամադրման պարզեցված ընթացակարգ,
3. Մատակարարված էլեկտրաէներգիայի
դիմաց երաշխավորված վճար (ուղիղ պայմանագրերով):
4. Վարկերի արտոնյալ տոկոսադրույքներ։
Այսինքն կանաչ էներգիայի զարգացման
խնդիրները ոչ միայն գնագոյացման մեջ են, այլ

նաև պահանջում են իրավական և տեխնիկական հարցերի համալիր լուծում։
Հարկ է նշել, որ սահմանային դրույքաչափերի կիրառումն ունի իր թերությունները՝
1. հաշվարկվածի համեմատ ավելի բարձր
սակագներ ստանալու հնարավորություն,
2. պոտենցիալ կարողությունների իրատեսական օգտագործման վրա տնտեսական
մեթոդներով ազդելու անհնարինություն,
3. իրական ներդրումների ծավալի թերագնահատում հարկումից խուսափելու համար։
Հաշվի առնելով Հայաստանում փոքր
հիդրոէներգետիկայի զարգացման դինամիկան՝
2018 թ.-ից Հայաստանում վերականգնվող
էներգիայի ոլորտում տեխնոլոգիական միտում-
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ները սկսել են արևային էներգիայի զարգացման
բում, և առաջին անգամ ՀՀ-ում սահմանվել են
արևային էլեկտրակայաններից մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագներ։ Արևային
էլեկտրակայանների կառուցման լիցենզիաները
տրվել են ընդհանուր 210 ՄՎտ սահմանաչափով։
Շրջակա միջավայրի վրա էներգիայի
ազդեցությունը նվազեցնելու և վերականգնվող
էներգիայի օգտագործման ոլորտում տեղական
և օտարերկրյա ներդրումները խթանելու նպատակով Հայաստանում որոշակի աշխատանքներ
են տարվում նաև էլեկտրաէներգիայի այլ
այլընտրանքային աղբյուրները, ինչպիսիք են՝
հողմային
էլեկտրակայանները
և կենսազանգվածը զարգացնելու համար։
Մասնավորապես,
պետական-մասնավոր
համագործակցության շրջանակներում լիցենզավորվել է 1 խոշոր արևային էլեկտրակայան՝
Մասրիկ 1-ը՝ 55 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ։ Բացի այդ առաջիկայում սպասվում է այլ
խոշոր ներդրումային ծրագրերի իրականացում,
որոնց շրջանակներում առավել շահավետ
պայմաններով ակնկալվում է արևային էլեկտրակայանների կառուցում։ Մասնավորապես, ՀՀ
կառավարության
կողմից
հաստատված
«Մասդար Արմենիա ծրագիր» ներդրումային
ծրագիրը նախատեսում է 400 ՄՎտ ընդհանուր
հզորությամբ արևային էլեկտրակայանների
կառուցման և շահագործման երկփուլ մրցույթ,
որից առաջին փուլի սակագինը գնահատվում է
2,99 ԱՄՆ դոլար /կՎտժ, իսկ երկրորդինը՝ 2,95
ԱՄՆ ցենտ/կՎտժ։
ՀՀ Վերականգնվող էներգետիկայի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ընթանում է արդյունաբերական մասշտաբով 4 արևային էլեկտրակայանների կառուցման մրցութային փաթեթների նախապատրաստումը։ Այդ փաթեթներից է
Հայաստանի Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) և
գերմանական Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

(KFW) բանկի միջև կնքված համաձայնագրի
շրջանակներում իրականացվող՝ Հայաստանում
վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանն
ուղղված ծրագիրը, որի նպատակներից է
մասնավոր ձեռնարկություններին (Հաճախորդ)
հասանելի դարձնել վարկային միջոցներ՝ մինչև
500 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային
(ՖՎ) կայաններ կառուցելու համար:
Ամփոփելով՝ կարելի է նշել, որ արտոնյալ
սակագների
կիրառումն
ապահովում
է
վերականգնվող
էներգիայի
զարգացման
ակտիվացում, ինչը շրջակա միջավայրի վրա
նվազագույն
ազդեցություն
ապահովող
նորարարական էկոհամակարգերի զարգացման
գործոն է։
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենք էներգետիկայի մասին
2. Սակագների հաշվարկման մեթոդիկա՝ հաստատված ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22.04.2015 թ.
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013
թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 374Ն-ի կողմից
հաստատված էներգետիկայի ոլորտում գործունեության լիցենզավորման կարգը.
4. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի որոշումները՝ «ՎԷ» կայանների
համար սակագներ սահմանելու մասին (29.05.2015
թ. N157Н, 25.05.2016 թ. N128Н, 31.05.2017 թ.
N209Н, 30.05.2018 թ. N2105 N.,
5. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի
հաշվետվությունները
https://psrc.am/contents/fields/electric_energy/el_ener
gy_reports.
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Сдана/Հանձնվել է՝ 11.09.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 20.09.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 26.09.2022

Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խոչընդոտները և
դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները
Մոմջյան Մարիամ Բ.
Հայ-Ռուսական համալսարան, կառավարման և բիզնեսի ամբիոն,
տ.գ.թ., դոցենտ (Երևան, ՀՀ)
mmomjyan@mail.ru
Ավետյան Արման Ա.
Հայ-Ռուսական համալսարան, կառավարման և բիզնեսի ամբիոն,
տ.գ.թ., ավագ դասախոս (Երևան, ՀՀ)
arman.avetyan@rau.am
Սահակյան Վ. Ա.
Հայ-Ռուսական համալսարան, կառավարման և բիզնեսի ամբիոն
ավագ դասախոս (Երևան, ՀՀ)
valentina.sahakyan@rau.am
Գյուլգազյան Արման Ա.
Հայ-Ռուսական համալսարան, կառավարման և բիզնեսի ամբիոն
գիտաշխատող (Երևան, ՀՀ)
arman.gyulgazyan.99@gmail.com
ՀՏԴ՝ 338.2; EDN: JYZFQG
Q28
Հանգուցաբառեր՝ էներգիա, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ, նորարարություններ,
էկոհամակարգեր, վերականգնվող էներգիա։
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝
21T-5B293ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:

Препятствия на пути развития возобновляемой энергетики и возможные варианты их
решения
Момджян Мариам Б.
к.э.н., доцент, кафедра управления и бизнеса,
Российско-Армянский университет (Ереван, РА)
mmomjyan@mail.ru
Аветян Арман А.
к.э.н., старший преподаватель, кафедра управления и бизнеса
Российско-Армянский университет (Ереван, РА)
arman.avetyan@rau.am
Саакян В. А.
старший преподаватель, кафедра управления и бизнеса,
Российско-Армянский университет (Ереван, РА)
valentina.sahakyan@rau.am
Гюлгазян Арман А.
научный работник, кафедра управления и бизнеса,
Российско-Армянский университет (Ереван, РА)
arman.gyulgazyan.99@gmail.com
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Комитета по науке РА в рамках научного проекта № 21T-5B293.
Аннотация. Диверсификация энергосистемы является одним из условий повышения уровня энергетической
безопасности и обеспечения устойчивого энергетического развития государства, что в первую очередь
предполагает поиск и использование новых источников энергии. Диверсификация энергосистемы не только
позволяет государству обезопасить себя от возможных аварий и сбоев, но и создает условия для снижения
чувствительности энергосистемы к внешнеполитическим вопросам. И, хотя сегодня невозможно представить
себе энергосистему, работающую в условиях абсолютной автономии, а понятие «энергетическая
независимость» носит скорее риторический характер, тем не менее, принимая во внимание геополитическую
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значимость энергоресурсов, можно констатировать что диверсификация позволяет повысить уровень
энергетической безопасности государства. Это, в свою очередь, ведет к повышению геополитического статуса
государства. В случае с Республикой Армения (РА) диверсификация решает фундаментальную проблему:
создает условия для снижения себестоимости производимой электроэнергии, что является одной из задач
энергетической безопасности. Снижение стоимости электроэнергии позволит проводить более гибкую
тарифную политику, стимулируя тем самым экономическое развитие.
Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, инновации, возобновляемая энергетика.
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Abstract. Diversification of the energy system is one of the conditions for increasing the level of energy security and
ensuring sustainable energy development of the state, which primarily involves the search for and use of new energy
sources. Diversification of the energy system not only allows the state to protect itself from possible accidents and
failures, but also creates conditions for reducing the sensitivity of the energy system to foreign policy issues. Although
today it is impossible to imagine an energy system operating in conditions of absolute autonomy, and the concept of
"energy independence" is rather rhetorical, nevertheless, taking into account the geopolitical significance of energy
resources, it can be stated that diversification allows increasing the level of energy security of the state. This, in turn,
leads to an increase in the geopolitical status of the state. In the case of the Republic of Armenia (RA), diversification
solves a fundamental problem: it creates conditions for reducing the cost of electricity produced, which is one of the
tasks of energy security. Reducing the cost of electricity will allow for a more flexible tariff policy, thereby stimulating
economic development.
Key words: energy, renewable energy sources, innovations, ecosystems, renewable energy.

ՀՀ տնտեսության մեջ էլեկտրաէներգետիկան բավականին զարգացած ճյուղ է և երկրում
էլեկտրաէներգիայի արտադրության ընդհանուր
դրվածքային հզորությունը կազմում է շուրջ
2,856 ՄՎտ, որից տնօրինելի է մոտ 2,732 ՄՎտ-ը
[1]: Երկրում էլեկտրաէներգիան հիմնականում
արտադրվում է երեք տիպի կայաններում՝ ատոմային, հիդրո և ջերմային։ Ըստ 2019 թ. Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի, երկրում արտադրված էլեկտրաէներգիայի 28,6 %-ը արտադրվել
է ատոմային էլեկտրակայանում, 39,6 %-ը՝ ջերմային էլեկտրակայաններում, 30,8 %-ը՝ հիդրո-

էլեկտրակայաններում և միայն 1,0 %- ն է արտադրվել հողմային և արևային կայաններում [2]:
2019 թ.-ի ՀՀ էներգիտիկ համակարգի
հաշվեկշիռը ըստ «Էներգետիկայի Հայկական
գործակալության» տվյալների բերված է աղյուսյակ 1-ում [3]: Հաշվի առնելով, որ արևային
ինքնավար ու արտադրական նշանակության
կայանների զարգացումը տարեկան մոտ 2-3 % է,
կարելի է փաստել, որ ներկայումս ՎԷԱ աղբյուրների կողմից արտադրվող էլեկտրական էներգիայի մասնաբաժինը էներգետիկ հաշվեկշռում
մոտ 35 % է:

Արտադրող կայանների կողմից մատակարարված էլ. էներգիա 100%
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ - 27,8 %
Ջերմային էլեկտրակայաններ - 39,9 %
Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ - 32,2%
Հիդրոէլեկտրոկայաններ -19,1 %
Մինչև 30 ՄՎտ հզորությամբ կայաններ 13,1 %՝ այդ թվում.
- Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ
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Մլն. կՎտ/ժ
7308,5
2029,0
2913,0
1397,1
961,2
934,8

- Արտադրական նշանակության արևային էլեկրակայաններ
- Հողմային էլեկտրակայաններ
- Ինքնավար արտադրող կայաններ
Փոքր կոոգեներացիոն կայաններ 0,1%

13,1
10,1
3,2
8.2

Աղյուսակ 1. 2019 թ.-ի ՀՀ էներգիտիկ համակարգի հաշվեկշիռը

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության
հիմնական ներքին սպառնալիքներից են.
- էներգահամակարգի սարքավորումների և
մեխանիզմների ֆիզիկական և բարոյական
մաշվածության անթույլատրելի բարձր մակարդակը,
- էներգահամակարգի ընկերությունների
կողմից վերանորոգման և սպասարկման
աշխատանքների իրականացման ոչ բավարար
ծավալները,
էներգետիկ
համակարգի
տարբեր
կառույցների տեխնիկական անվտանգության
մակարդակի նվազումը,
- տարբեր բնական աղետները, տեխնածին
վթարները, ահաբեկչությունը և այլն:
Խոչընդոտները նվազեցնելու կամ դրանք
վերացնելու հնարավոր տարբերակներից են՝
1.Ստեղծել վերականգնվող էներգիայի
պլանավորման և ժամանակացույցի շրջանակ:
Նոր հզորությունների, տեղակայման և
տեխնոլոգիաների
վերաբերյալ
նախնական
պլանները կարող են օգնել լուծելու համակարգի
սահմանափակումները: Ծրագիրը պետք է ապահովի Հայաստանում վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրների զարգացման հեռանկարների երկարաժամկետ տեսանելիությունը։ Այս համատեքստում տարածաշրջանային երկխոսության և
համագործակցության
հնարավորությունները
նշանակալի են և կարող են հանգեցնել ավելի
ճկուն լուծումների։
2.Բարելավել վերականգնվող ռեսուրսների գնահատումը գոտիավորման միջոցով:
Երկարաժամկետ էներգետիկ պլանավորումը հիմնված է ռեսուրսների բազայի տվյալների վրա: Հետևաբար, Հայաստանի ներկայիս
ռեսուրսների տվյալների բազան պետք է բարելավվի՝ արտացոլելու վերականգնվող էներգիայի
ռեսուրսների վերաբերյալ վերջին գնահատման
արշավները: Ավելի մանրամասն ռեսուրսների
տվյալները էական նշանակություն կունենան
Հայաստանի տարածքում վերականգնվող էներգիայի տարբեր տեխնոլոգիաների համար հեռանկարային զարգացման գոտիներ սահմանելու
համար:
3.Հստակեցնել ինստիտուցիոնալ դերերը
և հզորացնել մարդկային ռեսուրսները:
Մասնավոր սեկտորի զարգացմամբ զբաղվողները դժվարությունների են հանդիպել
նախագծերի համար թույլտվություն ստանալու

ընթացակարգերը հասկանալու համար՝ հաշվի
առնելով վերականգնվող էներգետիկայի նախագծերում ներգրավված զգալի թվով նախարարություններ և պետական հաստատություններ:
Ի պատասխան՝ Հայաստանի կառավարությունը
նախնական միջոցներ է ձեռնարկել ոլորտում
միջազգային գործընկերների աջակցությամբ,
ինչպիսին է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը։
Ջանքերի համադրումը և միասնական
առցանց հարթակի ստեղծումը կարող է
ապահովել տարբեր ներգրավված հաստատությունների թափանցիկությունն ու հստակությունը նախագծային համաձայնագրերի առումով: Պլատֆորմը կներառի ուղեցույցներ և
կցուցադրի ներգրավված պետական հաստատությունները՝
ներառյալ
յուրաքանչյուրի
գործառույթներն ու պարտականությունները
ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում:
Անցումը դեպի վերականգնվող էներգիա
կբերի իր հետ մեծ օգուտներ, ներառյալ
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և հմտությունների ձևավորման հնարավորությունը: Այս
համատեքստում պետական հաստատությունները կարող են նախընտրել ամրապնդել իրենց
ներկայիս կադրային ներուժը ՝ վերականգնվող
էներգիայի ոլորտում նախագծերի մշակման հետ
կապված տեխնիկական, տնտեսական, վարչական և իրավական հարցերով ընդլայնված
ուսումնական պարապմունքների անցկացման
միջոցով։
4. Սահմանել անկախ կարգավորող
մարմին:
Կարգավորող մարմինը կապահովի նորմատիվ ակտերի պահպանումը և կնպաստի
մասնավոր արտադրողների համար թափանցիկ
և արդար մրցակցային միջավայրի ստեղծմանը:
Մարմինը, այլ պարտականություններից բացի,
հսկողություն է իրականացնելու վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրների ոլորտում նախագծերի
մշակման մի շարք ընթացակարգերի նկատմամբ,
ներառյալ
օրենսդրական
մոնիթորինգը՝
էլեկտրաէներգիայի
տրամադրման
համար
արդյունավետության ապահովման և տեխնիկական պայմանների հաստատման համար: Դա
կապահովի ոչ միայն ղեկավար ապարատի, այլ
նաև շուկայի տարբեր մասնակիցների աշխատանքի կանոնակարգումը:
5. Ներգրավել տեղական բանկերին
վերականգնվող էներգիայի ֆինանսավորման
գործում:
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Հայաստանում վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրների կիրառման զարգացումը, հատկապես ֆերմերների և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար, պահանջում է տեղական
բանկերի մասնակցությունը: Տեղական ֆինանսական հաստատությունների կողմից ծրագրի
ռիսկերի գնահատման հնարավորությունները
բարելավելու և վարկավորման սխեմաների
մշակման նկատմամբ սպառողների վստահությունը բարձրացնելու համար կառավարությունը պետք է ամրապնդի և զարգացնի
նրանց կադրային և տեխնիկական ներուժը:

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.Հայաստանի Էներգետիկ համակարգի մինչև 2036
թ.
զարգացման
ռազմավարություն`
URL:
https://tinyurl.com/bdcpppwt
2.Հայաստանի
Հանրապետության
էներգետիկ
հաշվեկշիռ,
2019
թ.`
URL:https://tinyurl.com/ybw732b4
3. Էներգետիկայի հայկական գործակալություն URL:
https://inlnk.ru/YAE9a
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Building good habits as a key focus for improving employee behavior
Simonyan Aramayis H.
Armenian State University of Economics, MBA student, 2nd year (Yerevan, RA)
mayis.simonyan01@gmail.com
Abstract: What makes daily work processes effective? How can you build a successful group or boost employee
morale? This is how many would respond to these questions: competent communication between employees and
managers, the presence of a leader in the team, the use of various motivation mechanisms, etc. Of course, the
mentioned factors somehow provide the answers to the given questions, but there are other factors that are often not
paid attention to, as a result of which many employees find it difficult to initiate and implement change, despite the fact
that they are aware of its necessity and importance. The successful implementation of changes largely depends on the
existence of the right organizational habits. This work aims to reveal the essence of habits, to find out how they are
formed and how the leaders of the organization can use the formation of the right habits as a guarantee of productive
work. The author also provides a case study in the article, the discussion of which will help to understand how to use
the habit modification scheme.
Key words: habit, habit loop, behavior, change, habit contract

Формирование правильных привычек сотрудников, как ключевой фактор улучшения
поведения
Симонян Арамаис А.
Армянский государственный экономический университет, магистр делового
администрирования, второй курс (Ереван, РА)
mayis.simonyan01@gmail.com
Аннотация: Что делает ежедневные рабочие процессы эффективными , как можно с успехом управлять
группами, как можно создать здоровую морально-психологическую атмосферу в коллективе? Многие дадут на
эти вопросы следующие ответы: грамотное общение между сотрудниками и в отношениях руководительподчинённый, наличие лидера в команде, применение различных мотивационных механизмов и так далее.
Конечно, отмеченные факторы в какой-то степени дают ответы на поставленные вопросы, но существуют и
другие факторы, которые часто не удостаиваются внимания , в результате чего многие работники затрудняются
в предпринятии и осуществлении изменений, не смотря на то, что осознают их важность и необходимость.
Успешное внедрение изменений во многом зависит от наличия правильных организационных привычек.
Данная работа направлена на то, чтобы раскрыть сущность привычек, выяснить как они формируются и как
руководители организации могут использовать формирование правильных привычек,как залог продуктивной
работы. Также в статье автор приводит case study, обсуждение которого поможет понять, как можно применять
схему модификации привычек.
Ключевые слова: привычка, цикл привычки, поведение, изменение, контракт привычки

Այսօր կազմակերպության ղեկավարները
հանդիպում են մի շարք խնդիրների արդյունավետ մենեջմենթի տեսանկյունից։ Արագ
փոփոխվող աշխարհում փոփոխվում են նաև
կազմակերպությունները,
կազմակերպության
ներսում կառուցվածքները, մարդիկ, տեխնոլոգիաները և այլն։ Փոփոխությունների հաջող
իրականացումը
մեծամասաբ
կախված
է
կազմակերպական ճիշտ սովորությունների
առկայությունից։ Հաճախ «սովորություն» գոր-

ծոնը ուշադրության չի արժանանում կազմակերպություններում, ինչի արդյունքում էլ շատ
աշխատակիցներ դժվարանում են փոփոխություն ձեռնարկելիս և իրականացնելիս, չնայած
նրան, որ գիտակցում են դրա անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Սովորությունները
նվազեցնում են անորոշությունը, և որ
ամենակարևորն է՝ պայմանավորվածություն են
ստեղծում կազմակերպության ներսում կոն-
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ֆլիկտի մեջ գտնվող աշխատակիցների կամ
խմբերի միջև [5, էջe8 643-678]։
Ոլորտի հետազոտողները և փորձագետները իրենց ուսումնասիրած գրեթե բոլոր
կազմակերպություններում
ինստիտուցիոնալ
սովորություններ են գտնում։ Տնտեսագետ,
կառավարման պրոֆեսոր Ջեֆրի Հոջսոնը
տարիներ շարունակ ուսումնասիրություններ է
կատարել կազմակերպությունների սովորությունների վերաբերյալ և եկել այն եզրակացության, որ «անհատներն ունեն սովորություններ,
իսկ խմբերը՝ վարքածեր։ Վերջիններս սովորությունների կազմակերպական անալոգներն են» [6]։
Պրագմատիստ
փիլիսոփաները
և
ինստիտուցիոնալ տնտեսագետները (Վեբլեն,
Դյուի, Մաքդուգալ, Փիրս և այլք) գտնում էին, որ
սովորությունը ձեռքբերովի հակում է կամ
կարողություն, որը կարող է կամ չի կարող
արտահայտվել անձի ներկայիս վարքագծում։
Եթե վարքագիծը կրկնվում է, ապա այն
հաստատում է սովորության ի հայտ գալը [7]։
Եյլի պրոֆեսորներ Ռիչարդ Նելսոնը և
Սիդնի
Ուինթերը
իրենց
«Տնտեսական
զարգացման տեսություն» (1982) գրքում
անդրադարձել են շուկայական միջավայրում
գործող բիզնես ընկերությունների վարքագծերի
էվոլյուցիային և նկատել, որ «Կազմակերպության
վարքագիծը ավելի ճիշտ է ընկալել որպես այդ
կազմակերպության անցյալից բխող ընդհանուր
սովորությունների և ռազմավարական կողմնորոշումների արտացոլում, քան որոշման ծառի
հեռավոր ճյուղերի մանրամասն ուսումնասիրության արդյունք» [8, էջ 108]։ Երբեմն թվում է, թե
կազմակերպությունները որևէ ընտրություն
կայացնելիս խելամիտ կառավարչական որոշում
են ընդունում, բայց իրականում նրանք առաջնորդվում են երկարամյա կազմակերպական
սովորություններով, որոնք հաճախ առաջանում
են առանձին աշխատակիցների ինքնուրույն
կայացրած որոշումների արդյունքում։
Պրոֆեսորները աշխատության մեջ ցույց են
տալիս, որ սովորաբար կազմակերպությունները
մեծ ու երջանիկ ընտանիքներ չեն, որտեղ չկան
կոնֆլիկտներ և կան ընդհանուր շահեր։ Բոլոր
այն կազմակերպությունները, որոնք գործում են
համերաշխ և մեկ ընտանիքի սկզբունքով, ունեն
Բացահայտել
սովորությունը

Փորձարկել
պարգևները

սովորություններ, որոնք հաշտություն են ստեղծում և աշխատակիցներին հնարավորություն են
տալիս մի կողմ դնել անձնային շահերը և
առավել արդյունավետությամբ կատարել առաջադրանքները։
Ըստ գիտնականների՝ սովորություններն
առաջանում են այն պատճառով, որ ուղեղը
պարբերաբար ուղիներ է փնտրում ջանքերը
խնայելու համար։ Եթե ամեն բան թողնենք
ուղեղի հայեցողությանը, այն կփորձի գրեթե
բոլոր գործողությունները դարձնել սովորություն, քանի որ սովորությունները մեր
ուղեղներին թույլ են տալիս ավելի հաճախ
հանգստանալ [1, էջ 38]։ Դյուկի համալսարանի
հետազոտողների համաձայն՝ մեր առօրյա
գործողությունների մոտ 40 %-ը մեր սովորությունների հետևանք են [10]։ Մեր ուղեղի այդ
գործընթացը
եռաբաղադրիչ
ցիկլից
է
բաղկացած։ Առաջինն ազդակն է, որն ուղեղին
թելադրում է անցնել մեխանիկական ռեժիմի և
օգտագործել որևէ հստակ սովորություն, որին
հաջորդում է գործողությունը, որը կարող է
արտահայտված լինել զգայական կամ մտավոր
կերպով։ Եվ վերջում գալիս է պարգևը, որի
օգնությամբ ուղեղը որոշում է կայացնում այս
ցիկլը
մտապահել
հետագայի
համար։
Միավորելով ազդակը, գործողությունը, պարգևը
և այնուհետև զարգացնելով փափագը՝ գործի է
դրվում սովորության ցիկլը (տե՛ս նկար 1)։

Նկար 1. Սովորության ցիկլ

Չարլզ
Դահիգը
անհատների
և
կազմակերպությունների համար մշակել է վատ
սովորությունների` դեպի լավը ձևափոխելու մի
սխեմա [9]։
Տարբերակել
ազդակները

Ունենալ պլան

Գծապատկեր 1. Նոր սովորությունների ձևավորման սխեման՝ ըստ Չարլզ Դահիգի

Այժմ քննարկենք մի իրավիճակ և անցնենք
սխեմայի քայլերով1։ Դիցուք՝ կազմակերպության
աշխատակիցները մի վատ սովորություն ունեն՝
1

Տվյալ case study-ն բերված է հեղինակի կողմից։

ամեն օր աշխատանքի գնալիս սկզբից մտնում
են խոհանոց, սուրճ խմում ու զրուցում միասին,
որը երկար ժամանակ է խլում իրենցից (ընդ
որում սա կարող է կրկնվել օրական 2-3 անգամ)։
Այս սովորության պատճառով նրանք չեն
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հասցնում ժամանակին կատարել առաջադրանքները, ասել է թե՝ աշխատանքի արտադրողականությունը ընկնում է։ Այս մասին ղեկավարը ակնարկներ է անում աշխատակիցներին,
և նրանք փորձում են վերջ տալ այս սովորությանը, սակայն ամեն առավոտ նույնը
կրկնվում է։ Սկզբում սա շատ հաճելի է
աշխատակիցների համար, սակայն օրվա մեջ
հասկանում են, որ խճճվել են առաջադրանքների
մեջ ու սթրեսի են ենթարկվում, քանի որ
վերջնաժամկետները չեն հասցնում։
Քայլ առաջին
Ցիկլի բաղադրիչները մանրամասն ճանաչելը հնարավորություն է տալիս հասկանալու
սեփական սովորությունները։ Անհրաժեշտ է
ճանաչել, հետո փոխել վարքագիծը։ Սկզբից պետք
է գտնել սովորության ցիկլը, մասնավորապես՝
ճանաչել գործողությունները։ Մեր օրինակում
դա հետևյալն է. աշխատակիցները ուղղվում են
դեպի խոհանոց, սուրճ են խմում ու տարվում
զրույցով։ Ահա, սա է գործողությունը, որը
ներդրվում է սովորության ցիկլի մեջ և
ձևավորում վարքագիծ, որն անհրաժեշտ է
փոխել։ Հաջորդիվ անհրաժեշտ է հասկանալ
գործողությունների ազդակը (սուրճի հանդեպ
կախվածությու՞ն, ընդմիջման անհրաժեշտությու՞ն, թե՞ գործընկերների հետ շփում)։
Քայլ երկրորդ
Պարգևները այն հզոր գործիքներն են,
որոնք բավարարում են մեր փափագները։
Սակայն շատ հաճախ մենք չենք իմանում, թե որ
փափագներն են ազդում մեր վարքագծի վրա։
Հարցը լուծելու համար Դահիգը առաջարկում է
փորձարկումներ անել որոշակի ժամանակահատվածում։ Վերադառնանք մեր օրինակին։
Փորձարկման առաջին օրը աշխատակիցները
կարող են իրենց գործողությունները փոխել
այնպես, որ այլ պարգև ստանան։ Օրինակ՝
առավոտյան միանգամից դեպի խոհանոց
գնալու փոխարեն աշխատակիցները կարող են
քայլել շենքի տարածքում, թարմանալ և առանց
սուրճ խմելու վերադառնալ աշխատանքի։
Հաջորդ օրը կարող են գնալ խոհանոց, մի խնձոր
վերցնել ու վերադառնալ աշխատասեղանի մոտ։
Մի քանի օր անց էլ կարող են խոհանոց գնալու
փոխարեն ուղղակի անցնել գործընկերոջ
աշխատասեղանի մոտով, մի փոքր զրուցել ու
վերադառնալ գործերին։
Այստեղ կարևոր չէ, թե ինչ է ընտրվում
խոհանոց գնալու ու սուրճ խմելու փոխարեն։
Կարևոր է տարբեր եղանակներ փորձարկել ու
հասկանալ, թե որ փափագն է հրահրում
գործողությունը։ Աշխատակիցները կախվածություն ունեն սուրճի՞ց, թե՞ պարզապես ցանկանում են քննարկել նախորդ աշխատանքային
օրվա ընթացքում տեղի ունեցածը։ Ի վերջո
պարգևները փորձարկելուց հետո կարելի է թղթի

վրա առանձնացնել այն կարևոր երեք կետերը
(էմոցիաներ, պատահական մտքեր)2, որոնք
գալիս են աշխատակիցների մտքին աշխատասեղանի մոտ վերադառնալիս։ Այնուհետև 15
րոպե անց անհրաժեշտ է, որ նրանք պատասխանեն այն հարցին, թե արդյոք դարձյալ սուրճ
խմելու ցանկությունը պահպանվում է, թե՞ ոչ։
Եթե աշխատասեղանի մոտ սուրճ խմելուց 15
րոպե անց դարձյալ աշխատակիցները ցանկանում են գնալ խոհանոց, ուրեմն սուրճը չէ նրանց
փափագած պարգևը։ Եթե գործընկերոջ սեղանի
շուրջ մի քանի րոպե զրուցելուց 15 րոպե անց
դարձյալ աշխատակիցները ցանկանում են գնալ
խոհանոց, ուրեմն գործընկերների հետ շփումը չէ
նրանց փափագած պարգևը, և այլն։ Այդուհանդերձ, եթե նրանք գիտակցում են, որ
գործընկերների հետ կարճ զրույցից հետո
հեշտորեն են վերադառնում իրենց գործին, ապա
պարգևը բացահայտված է։
Այսպես՝ սովորությունը ձևափոխելու համար
անհրաժեշտ է բացահայտել տարբեր պարգևներ,
որից հետո էլ մնում է գտնել ազդակը։
Քայլ երրորդ
Այսպես՝ աշխատակիցների մոտ առավոտյան և հետո օրվա մեջ 2-3 անգամ սուրճ խմելու
ցանկություն էր առաջանում։ 2-րդ քայլով մենք
պարզեցինք, որ այս վարքագծի պատճառը
սուրճի հանդեպ ցանկությունը չէր, այլ
գործընկերների հետ շփումը, որոշակի քննարկումներ ծավալելը։ Որպես այդպիսին՝ ազդակը
մեր օրինակում առավոտյան գրասենյակ մուտք
գործելն է։
Քայլ չորրորդ
Երբ բացահայտված է սովորության ցիկլը,
արդեն կարելի է փոփոխել աշխատակիցների
վարքագիծը։ Կարելի է մշակել ավելի լավ
գործողություն, որը կապահովի նրանց ցանկացած պարգևը։ Եվ վերջին քայլով անհրաժեշտ է
ունենալ պլան։
Ամփոփ կերպով կարող ենք ներկայացնել
մեր օրինակում առկա ազդակը, գործողությունը
և պարգևը, որի հիման վրա պետք է կառուցել
սովորության պլանը։
Պլան - Ամեն օր՝ գրասենյակ մուտք գործելիս,
աշխատակիցները
անցնելու
են
գործընկերների աշխատասեղանի մոտ ու մի
քանի րոպե զրուցելու են։
2

Երկու պատճառ կա, թե ինչու է կարևոր գրի առնել երեք
բան, անգամ եթե դրանք անհեթեթություններ են։ Նախ այն
ստիպում է վայրկենապես գիտակցել, թե ինչ եք մտածում
կամ զգում։ Երեք բան գրի առնելը ստիպում է ուշադրություն դարձնել երևույթին։ Նաև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մի քանի բառ գրի առնելն օգնում է
ավելի ուշ վերհիշել, թե այդ պահին ինչ էիք մտածում։
Էքսպերիմենտի վերջում երբ նայեք կատարած գրառումներին, ավելի հեշտ կհիշեք՝ ինչ էիք մտածում և զգում այդ
պահին, քանի որ խզբզած բառերը կվերականգնեն հիշողության ալիքը [1, էջ 328]:
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Պլանը սովորություն դարձնելու նպատակով սկզբից կարելի է օգտվել թվային գործիքներից (google calendar, հավելվածներ՝ habitnow,

և այլն), մինչև որ կամրապնդվի հիշողության
մեջ։

Աղյուսակ 1. Աշխատակիցների սովորության ցիկլի բաղադրիչները

Ազդակ
Գործողություն
Պարգև

Ամեն օր՝ առավոտյան, գրասենյակ մուտք գործել
Խոհանոց գնալ, սուրճ խմել և գործընկերների հետ տարվել զրույցով
Շեղվել աշխատանքից ու ժամանակ անցկացնել գործընկերների հետ

Նկար 2. Աշխատակիցների սովորության ցիկլի
ձևափոխված տարբերակը

Բնականաբար,
որոշ
սովորություններ
ձևափոխելը առավել բարդ է և մեծ ջանքեր է
պահանջում։ Բերվածը օրինակ է, սակայն
սխեման գրեթե բոլոր դեպքերի համար կիրառելի
կլինի։ Երբեմն անհրաժեշտ կլինեն տասնյակ
փորձարկումներ անել՝ կախված իրավիճակից,
բայց, այնուամենայնիվ, երբ ղեկավարներն ու
աշխատակիցները բացահայտում են սովորության ցիկլի բաղադրիչները, նոր սովորության
ձևավորումը ավելի մատչելի ու իրատեսական է
դառնում։ Վերջին հաշվով՝ միջավայրը անտեսանելի ձեռք է, որը ուղղորդում է մարդու վարքը։
Չնայած
յուրաքանչյուր
մարդ
անհատականություն է, անուամենայնիվ, բոլորը հակված
են շարունակ որևէ վարքագիծ դրսևորելու
կոնկրետ իրավիճակներում՝ պայմանավորված
արտաքին աշխարհի փոփոխություններով [11]։
Ավելին՝ փոփոխությունները ամենից հաճախ
պայմանավորված են արտաքին գործոններով։
Կուրտ Լևինը 1936 թ. մշակել է մի բանաձև, որով
ակնհայտ է դառնում, որ անհատի վարքագիծը
ֆունկցիա է՝ կախված տվյալ անհատից և
շրջակա միջավայրից։ Այսպես՝
B = f (P, E),
որտեղ B (behavior)-ն վարքագիծն է, P (person)-ն՝
անձը, իսկ E (environment)-ն՝ շրջակա միջավայրը
[12]։ Հարմարեցնելով անձին՝ իրեն շրջապատող
աշխարհով, կազմակերպության ընդհանուր
նպատակներին և տեսլականին՝ փոփոխությունների
իրականացման
արդյունավետ
ընթացքը անխուսափելի է։
Կարծում ենք, որ ժամանակակից կազմակերպություններում ղեկավարները պետք է
աշխատակիցների շրջանում ձևավորեն արդյունավետ սովորությունների փաթեթ և մշտապես

հետևեն այդ սովորությունների ձևավորմանը և
պահպանմանը։
Կառավարման
տեսաբան,
գիտնական Սթիվեն Քովին առանձնացրել է 7
սովորություններ, որոնցով առաջնորդվում են
ամենաարդյունավետ մարդիկ [13]։ Դրանք են.
 Եղի՛ր պրոակտիվ
Պրոակտիվությունը ենթադրում է, որ մենք
պատասխանատու ենք մեր սեփական ընտրության համար, և դա պետք է հիմնված լինի
արժեքների և սկզբունքների, այլ ոչ թե տրամադրության կամ իրավիճակի վրա։
 Մտովի վերջից սկսի՛ր
Այս սովորությունը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ ամեն բան ստեղծվում է երկու
անգամ՝ մտավոր և ֆիզիկական գործողությունների արդյունքում։ Ընդ որում՝ ֆիզիկական
գործողությունը հետևում է մտավորին։ Եթե
մարդիկ չեն պատկերացնում, թե ով են իրենք և
ուր են ուզում գնալ, ապա իրենք հնարավորություն են տալիս այլոց ստեղծելու իրենց
զարգացման ուղին։ Այսպես՝ անհատները,
կազմակերպությունները
ուղղակիորեն
չեն
ապրում իրենց առօրյա կյանքով առանց մտքում
հստակ նպատակներ ունենալու։
 Առաջնահերթ առաջնայինը դասի՛ր
Սրա հիմնական էությունն այն է, որ
անհրաժեշտ է առաջին պլան բերել և
արդյունավետորեն կառավարել ամենակարևոր
և առաջնային հարցերը։ Սա ենթադրում է ապրել
և առաջնորդվել այնպիսի սկզբունքներով, որոնք
ամենաշատն է գնահատվում մեր կողմից, այլ ոչ
թե շրջապատի ուժերով և օրակարգով։
 Մտածի՛ր փոխշահավետ (win-win)
Մեզանից շատերը մտածում են սեփական
արժեքը
ստեղծել
մրցակցությունների
և
համեմատությունների հիման վրա։ Հաջողության հասնելու համար էլ երբեմն մտածում ենք
այլոց ձախողման տեսանկյունից։
Win-win սկզբունքը անձնական և գործնական կյանքը դիտարկում է որպես համագործակցային, և ոչ թե մրցակցային ասպարեզ, և
ենթադրում է, որ լուծումները և պայմանավորվածությունները երկու կողմի համար էլ
փոխշահավետ են և գոհացուցիչ։ Կարճ ասած՝
սա մտածողություն է ոչ թե «ես»-ով, այլ՝ «մենք»ով:
 Սկզբում ձգտի՛ր հասկանալ, հետո
միայն հասկացվել
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Շատ մարդիկ աշխատանքային հարաբերություններում (և ոչ միայն) մյուսներին լսում են
պատասխանելու, հակադարձելու, այլ ոչ թե
իմաստի մեջ խորանալու համար։ Երբ սկսում
ենք ուրիշներին լսել հասկանալու, ոչ թե
պատասխանելու մտադրությամբ, ստեղծում ենք
հաղորդակցությունների և հարաբերությունների
ճիշտ համակարգ։ Հասկանալուն
ձգտելն
ուշադրություն է պահանջում, հասկացվելուն
ձգտելը՝ համարձակություն։ Արդյունավետությունը այս երկուսը հավասարակշռելու հիմքում
է [4, էջ 184]։
 Ստեղծի՛ր սիներգիա
Սիներգիան ստեղծագործական համագործակցության սովորությունն է։ Սա իրենից ենթադրում է թիմային աշխատանքի կիրառում, լուծման նոր տարբերակների որոնում։ Սիներգիայի
հիմքում ընկած է այն գաղափարախոսությունը,
որ մեկ ամբողջը ավելի մեծ է, քան դրա առանձին
մասերը (1+1=3, 10, 100, …): Երբ աշխատակիցները խմբերում բաց են միմյանց նկատմամբ,
ազատ հաղորդակցվում են, սկսում են նոր
պատկերացումներ ձեռք բերել, որի շնորհիվ նոր
գաղափարները և շատ խնդիրներին արդյունավետորեն մոտենալու տարբերակները երկրաչափական պրոգրեսիայով աճում են։
 Սրի՛ր սղոցը
Այս սովորության բացատրությունը ավելի
քան պարզ է՝ «Պահպանել և ընդլայնել մեր ունեցած ամենամեծ արժեքը՝ մեզ»։ Այս սովորության
հավասարակշռված պահպանումը հնարավորություն է տալիս արդյունավետորեն կիրառել
նախորդ վեց սովորությունները։ Պարբերաբար
«սրելով մեր սղոցը»՝ հնարավորություն ենք
ստանում ավելին արտադրելու և շրջապատող
մարտահրավերներին դիմակայելու։
Վերադառնալով փոփոխությունների թեմային՝ նշենք, որ շատ հաճախ կազմակերպությունները առավել պատրաստակամորեն և
առանց դիմադրությունների են իրականացնում
փոփոխությունները ճգնաժամերի հասունացման ժամանակ։ Կոմպետենտ ղեկավարառաջնորդները օգտվում են ճգնաժամերից
իրենց կազմակերպական սովորությունները
վերափոխելու համար։ Երբեմն էլ ճգնաժամերը
այնքան արժեքավոր են, որ նրանք միտումնավոր
երկարեցնում են տագնապի զգացողությունը1։
Սովորաբար սրանք այն կազմակերպություններին են վերաբերում, որտեղ ինստիտուցիոնալ
1
Պատմության մեջ ճգնաժամերի ուժի մասին լավագույն
օրինակներից է այն, որ NASA-ի ղեկավարությունը տարիներ շարունակ փորձում էր բարելավել գործակալության
անվտանգության սովորությունները, բայց դրանք ապարդյուն էին մինչև 1986 թ. Challenger տիեզերանավի պայթյունը։ Այդ աղետից հետո կազմակերպությունը իսկույն
վերանայեց իր որակի չափանիշները, և տեղի ունեցող
փոփոխությունները, որպես այդպիսին, դիմադրության
չարժանացան անձնակազմի կողմից։

սովորությունները ապակառուցողական են և
ղեկավարի մենաշնորհության սահմաններում
են։ Ըստ այդմ՝ ղեկավարները կամ խմբի
առաջնորդները փնտրում են ճգնաժամային
պահեր (շատ հաճախ իրենք են արհեսատական
ձևով ստեղծում նմանատիպ իրավիճակներ) և
աշխատակիցների մոտ առաջացնում այնպիսի
զգացողություն, որ անպայմանորեն պետք է ինչոր բան փոխել։
Այսպիսով՝ ժամանակակից կազմակերպությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն
աշխատակիցների շրջանում հաջողակ սովորություններ ձևավորելուն, որը կնպաստի տվյալ
անհատի անձնային աճի վրա, որն էլ ուղիղ
համեմատական է նրա հետ, թե ինչպես
կդրսևորի
տվյալ
անձը
աշխատանքային
միջավայրում։ Ջեյմս Քլիըրը նշում է, որ կազմակերպական
մակարդակում
աշխատանքի
վարքագծի վրա դրականորեն կարող է ազդել
նաև սովորության պայմանագրի կնքումը
աշխատակիցների և ղեկավարների միջև։
Սովորության պայմանագիրը համաձայնություն
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Խոշորացված համայնքներում բնակիչների բավարարվածության վրա ազդող
գործոնների գնահատումը
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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
samsonpetrosyan95@gmail.com
Ամփոփագիր. Տեղական ինքնակառավարման հիմնադրույթները քննարկելիս, կառավարման տեսաբանները և
տնտեսագետները կարևորվում են քաղաքացիական հասարակության հզորացումը և կայացումը՝ ի հաշիվ
արդյունավետ, հաշվետու, մասնակցային տեղական ինքնակառավարման համակարգի։ Քաղաքացիները
տեղական ինքնակառավարման առաջնային և անմիջական շահառուններն են, ուստի նրանց բավարարվածությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունից լավագույնս արտահայտում է
համակարգի արդյունավետությունը։ Ֆինանսական գործոններից զատ, համայնքների խոշորացումը առաջադրեց մի շարք այլ գործոններ, որոնք հնարավոր կառավարման խնդիրների պատճառ կարող էին
հանդիսանալ՝ բնակչության մասնակցությունը համայնքի կառավարմանը, հանրային իրազեկվածության մակարդակը, հանրային կարծիքը և վստահելիությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը և այլն։
Հանգուցաբառեր՝ խոշորացված համայնքներ, իրազեկվածություն, մասնակցություն, հանրային կարծիք,
բավարարվածություն, տեղական ինքնակառավարման արդյունավետություն, տվյալների գնահատման մոդել

Оценка факторов, влияющих на удовлетворенность жителей в расширенных
сообществах
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Аннотация. При обсуждении основ местного самоуправления теоретики управления и экономисты делают
акцент на расширении прав и возможностей и создании гражданского общества за счет эффективной,
подотчетной, основанной на участии системы местного самоуправления. Граждане являются первичными и
непосредственными бенефициарами местного самоуправления, поэтому их удовлетворенность деятельностью
органов местного самоуправления лучше всего выражает эффективность системы. Помимо финансовых
факторов, укрупнение сообществ представило ряд других факторов, которые могли быть причиной возможных
управленческих проблем: участие населения в управлении сообществом, уровень информированности
населения, общественное мнение и доверие к деятельность органов местного самоуправления и др.
Ключевые слова: расширенные сообщества, осведомленность, участие, общественное мнение,
удовлетворенность, эффективность местного самоуправления, модель оценки данных

In this research, we will study in detail the
factors affecting the satisfaction of the population
and the assessment of their impact. In the
professional literature, there are many factors
affecting the efficiency of local self-government
(LSG) [1; 2; 3; 4; 5], the selection of factors in this
study was made on the basis of researches in the
literature [6; 7; 8; 9], the population was selected for

analysis. satisfaction with local government, public
participation in LSG, public awareness and public
opinion and trust in LSG.
The basis of information for the analysis was
the results of the survey conducted in the enlarged
communities of RA. The econometric modeling
computer programs "IBM SPSS AMOS 26" and
"Microsoft Excel 2016" were used for the analysis.
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The program "Microsoft Excel 2016" was used for
database development and management, and the
program "IBM SPSS AMOS 26" was used for
building the data evaluation model. The
measurement model was built with a sample of
N=407, where each quadrant (Item / Observed
Variable-B1, B2, M2, H1, I2, I3, etc.) includes one
question from the questionnaire, and in the oval
(Latent Variable-Satisfaction, Public Opinion,

Awareness, Participation) factors are characterized
by rectangles related to them, and e1, e2,..., e15
indicated in the regions are the corresponding
random error values in the model. In the
measurement model, public awareness was
characterized by 3 characteristics, public satisfaction
by 5 characteristics, public participation by 3
characteristics, and public opinion by 4
characteristics.

Figure 1: The measurement model

The characteristics summarized in the assessment model are presented in Table 1 with their respective
designations.
Table 1։ Characteristics included in the data evaluation model and their designations
Characteristic

Designation

Satisfaction 1

B1

Satisfaction 2

B2

Satisfaction 3

B3

Satisfaction 4

B4

Satisfaction 5

B5

Public opinion 1
Public opinion 2

PO 1
PO 2

Public opinion 3

PO 3

Public opinion 4

PO 4

Awareness 1

I1

Question
How satisfied are you with the activities of the council of elders of your
community?
How satisfied are you with the activity of your community leader (Please rate
on a 0-5 point system, where 0 is very bad, 5 is excellent).
How do you feel about the current local self-government bodies?
Are you satisfied with the quality of services provided by your local selfgovernment bodies?
If you have dealt with local self-government bodies in the last 5 years, how
satisfied are you with the resolution of your question/problem (Please rate on a
0-5 point system, where 0 is very bad, 5 is excellent).
Are you experiencing difficulties using the services of the municipality?
Are you having trouble paying your taxes?
How would you rate the transparency of the activities of your local
governments?
In general, how would you rate the level of accountability of your local
governments?
Do you know who is the head of the administrative district of your community?
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Awareness 2

I2

Awareness 3

I3

Participation 1

M1

Participation 2

M2

Participation 3

M3

Are you aware of the types of taxes in the community?
Do you know who is the administrative representative of your place of
residence?
Have you dealt with local self-government bodies in the last 5 years?
During the last 5 years, have you participated in any kind of community
management process?
Did you participate in the last local elections?

After building the data estimation model, the
next step was to conduct a confirmatory factor
analysis (CFA). The purpose of confirmatory factor
analysis is to reveal the relationship or correlation

between factors and characteristics [10]. Figure 2
shows the results of the confirmatory factor
analysis.

Figure 2։ Confirmatory factor analysis (CFA) results

The evaluation of the model was carried out
using the maximum likelihood method [10].
Diagnostic checks of the model such as Reliability,
Goodness of Fit, Validity, Normality checks satisfy
the requirements of the model. Let us present the
structural equation modeling [12]. Structural
equation modeling (SEM) is a multivariate analysis
that enables the estimation of multifactorial causal
relationships [13]. Structural equation modeling
differs from other modeling approaches because it
allows testing direct and indirect effects based on
pre-specified hypotheses.
Within the framework of this analysis, we
proposed the following hypotheses:
H1. There is a significant positive relationship
between public awareness and public participation
H2. There is a significant positive relationship
between public awareness and public opinion

H3. The link between public participation and
public opinion is mediated by public awareness.
H4. There is a significant positive relationship
between public participation and public satisfaction
H5: There is a significant positive relationship
between public awareness and public satisfaction
H6: There is a significant positive relationship
between public opinion and public satisfaction.
It is obvious from Figure 3 that there is a direct
or mediated relationship between the proposed
hypotheses. There is a direct positive relationship
between public awareness, public participation and
public opinion, which justifies the assumption that
as public participation and awareness increase,
positive public opinion increases. In the event of an
increase in public awareness and public
participation, public opinion increases by 0.274 and
0.481 points, respectively (Table 2).
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Figure 3: The structural model according to the presented hypotheses

Table 2: Regression weights and standard error

Hypotheses
H2 (+)
H3 (+)
H4 (+)
H5 (+)

Effect
Public opinion <--- Public awareness
Public opinion <--- Public participation
Public satisfaction <--- Public participation
Public satisfaction <--- Public opinion

Public participation and public opinion, in turn,
have a positive direct relationship with public
satisfaction, that is, public satisfaction increases
when public participation and public opinion
increase. A unit increase in public participation and
public opinion increases public satisfaction by 0.546
and 0.347 points, respectively (Table 2).
There is a mediated relationship between public
awareness and public participation and public
satisfaction. From Figure 3, it is clear that 46% of
the variation in public satisfaction is explained by
the variables included in the structural model, and
30% by public participation and public opinion.
Thus, through the construction of a structural model,
we came to the conclusion that the mentioned
factors are significant in the local self-government
system in RA, because as mentioned above, there is
a positive direct connection between the mentioned
factors, and there are also mediated connections.
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СОБЫТИЯ______________________________________________________
Международная научная конференция в Ереване
EDN: YIBJCG
4 октября в стенах Института истории
Академии Наук Республики Армения прошла
научная конференция «Армяне Киликии в 19081922 гг.». Мероприятие было организовано
Институтом истории НАН Республики Армения.
С приветственной речью по поводу
открытия конференции выступил академиксекретарь
Отделения
арменоведения
и
общественных наук НАН РА, академик НАН РА
– Юрий Суварян. После чего выступили
директор Института истории НАН РА, академик
НАН РА – Ашот Мелконян.
На конференции было представлено 22
доклада. Среди докладчиков был также научный
редактор
научно-аналитического
журнала
«РЕГИОН И МИР», д.и.н., профессор, ведущий
специалист Института истории НАН РА Сурен
Тарханович Саркисян, представивший работу на
тему «Проблема автономии Айакиликии –
составая часть Армянского вопроса».
Докладчик вкратце рассказал о том, что
история нового и новейшего периода Киликии
изучена не достаточно. К счастью, сохранились
и дошли до нас некоторые архивные документы,
письма, мемуары, пресс-релизы и другие
сочинения, а также несколько исследований
армянских и зарубежных авторов, связанных с
историей Киликии, в которых представлены
интересы стран Антанты по отношению к Киликии, дипломатическая борьба и переговоры между
ними, их взгляды на будущее Киликии. Докладчик посетовал, что тем не менее есть еще много
вопросов, которые необходимо осветить. В частности, годы предшествующие Первой мировой войне
и 1914-1923 гг. И так как многие сегодняшние политики, да и народ в целом не знакомы в
достаточной степени с историей, а она имеет странность повторяться, именно поэтому большое
количество вопросов сегодня нуждается в прояснении.
Первая мировая война породила у армян надежду на освобождение от турецкой диктатуры.
Армянские деятели стремились получить автономию для Армении и Киликии при поддержке стран
Антанты. Но страны Антанты уклонялись от реальных шагов. Армянские политические круги
надеялись, что после войны Западная Армения и Киликия получат хотя бы автономию. А до этого
лучшим вариантом было высадить английские или французские войска в Киликии и с их помощью
освободить регион от турок. Также предполагалось, что освобождение Киликии предотвратит
депортацию и резню армян и, таким образом, турки не смогут осуществить запланированный
Геноцид армян. Если партии, возглавлявшие армянское национально-освободительное движение,
требовали проведения реформ, для Западной Армении предусмотренных еще на Берлинским
конгрессе перед Первой мировой войной, то для Киликии требовалась автономия.
В 1913 г. Делегаты национальной обороны, выбранные из различных важных городов Киликии,
основали «Комитет самообороны Киликии». В марте того же года «Комитет» созвал общее собрание,
единогласно одобрил и представил правительствам Великобритании, России и Франции «Армянский
вопрос и пути ее решения. Меморандум о проекте армянской автономии Киликии». В этом
совещательном меморандуме были подробно изложены сущность армянского вопроса, пути его
решения и программа автономии Киликии. Эта программа, была опубликованная в Париже
отдельным буклетом в 1913 г., состояла из предисловия и двух глав «Реформы в Армении или
будущее Армении» и «Киликийский вопрос». У «Меморандума» имелось еще и Приложение
состоящее из 23 статей. В них определялась территория, на которой, под покровительством великих
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держав, должно было образоваться армянская автономная область «Айкиликия», которая должна
была действовать шесть лет, иметь конституционную структуру и парламент с законодательными
полномочиями. Официальным языком должен был стать армянский. Все соглашения, судебные
решения, административные положения, соглашения и контракты должны были быть подписаны от
имени правительства Армении. Образование должно было быть обязательным, также должны были
быть обеспечены свобода печати и совести. В соответствии с этнографическими условиями страны
должны были быть образованы местные органы управления – коммуны и создана национальная
милиция. Кроме христиан в местах наиболее важных для обороны (Зейтун, hАчн, Селевкия и Кесаб)
необходимо было разоружить население. Местные налоги и пошлины, таможенные, почтовые и
телеграфные доходы должны были направляться исключительно в казну на покрытие административных, учебных и других местных расходов. Права собственности мусульман должны были
быть гарантированы, но не должны были создаваться новые мусульманские общины, но
правительство должно было поддерживать создание новых армянских поселений. У Айкиликии
должен быть свой флаг, a экономические интересы всех стран должны были быть защищены
законом. Существование такого образа правления должно было быть гарантировано Международной
комиссией, созданной великими державами для этой цели.
Содержание приложения показывает, что в Киликии закладывались основы демократического
государства. Государства, в котором гарантировались равноправие и мирное сосуществование
армянского большинства и турецкого меньшинства. Забегая вперед, следует отметить, что в
дальнейшем, особенно в 1920 г. те же принципы были выдвинуты в декларации независимости.
Однако противоречивые интересы великих держав никоим образом не способствовали созданию в
границах Турции армянского государства, наделенного широкой автономией. Ситуация еще более
осложнилась Геноцидом в Киликии и последовавшей за ним тяжелой ситуацией.
Докладчик добавил, что принципы этого меморандума стали ориентиром на все последующие
годы. А позднее, с распространением известий об армянских погромах, армянские деятели
склонялись к идее проведения вооруженных операций в Киликии. Решением проблемы считался
стремительный марш армянских добровольческих полков Кавказской армии в Киликию, что в
действительности было невозможно. Стремление Киликии к автономии стало более объективным в
1918 г. после Мудросского перемирия, подписанного 30 октября. Прибыв в Киликию, вооруженные
французские войска заявили, что армяне должны
«владеть своей страной». Армяне Киликии, поверив
этим обещаниям, в 1919 г. стали возвращаться и
восстанавливать родные очаги. В 1920 г. в Киликии
проживало более 150 тысяч армян. Однако
протурецкие французские власти не предприняли
действенных мер для обеспечения безопасности
армян. В конце концов, нарушив данные армянам
обещания, Франция 20 октября 1921 г. был подписан
договор с кемалитами и передчи им Киликии.
Все это способствовало не только забвению
«Меморандума», но и формированию с годами в
регионе агрессивных государств, способных вести
опосредованные войны. Ярким примером сказанного
послужила агрессия развязанная 27 сентября 2020 г.
против Арцаха, коалицией Азербайджана, Турции,
Пакистана и экстремистскими террористическими
группировками
Ближнего
Востока,
которую
поддержали Израиль и Великобритания.
Агрессия 27 сентября 2020 г., почти тем же
почерком фактически повторила агрессию 1920 г.
Кемалистской Турции против Республики Армения и
Киликии. Цель проста и состоит в том, чтобы
поставив РА в безвыходное положение навсегда
закрыть «Армянский вопрос».

Сообщение составили: д.и.н., профессор Сурен Саркисян и Гагик Погосян /Хахбакян/
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Միջազգային 11-րդ գիտաժողով Գյումրիում
EDN: XVEXIS
2022թ. սեպտեմբերի 23-24-ին Գյումրիում տեղի ունեցավ «Շիրակի պատմամշակութային
ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» խորագրով միջազգային 11-րդ
գիտաժողովը
Աշնանային Գյումրին Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված հերթական
միջազգային գիտաժողովի հարյուրավոր մասնակիցներին դիմավորեց գյումրիական ջերմությամբ:
Սեպտեմբերի 23-ին բացվող այս գիտաժողովին
կազմակերպիչը՝ ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոնը ինչպես միշտ,
նախապատրաստվել էր պատասխանատվությամբ ու
սիրով: Նախ, որ այն մեր երկրի պատմության վերջին
30-ամյակում անընդմեջ՝ 11-րդ անգամ գումարվող
հայագիտական եզակի միջոցառումներից մեկն է՝ իր
մշտական ու անընդհատ ավելացող մասնակիցների
մեծ քանակով, արտերկրի մի քանի տասնյակ
հայագետների ամենագործուն մասնակցությամբ, այն
նաև Գյումրու մտավորականության կյանքում
սպասվող կարևոր իրադարձություն է, որի շնորհիվ
Գյումրին՝ արվեստների ու արհեստների, ազգային
երգ-երաժշտության ու սպորտի քաղաքը, այսօր նաև
գիտության քաղաքի ազնիվ անունն է կրում:
«Մեր նախորդ հանդիպումից անցել է երեք
տարի.- իր ողջույնի խոսքում նշեց հայագիտական
կենտրոնի
տնօրեն
Ա.
Հայրապետյանը,-Այս
ընթացքում աշխարհում շատ բան է փոխվել: Անփոփոխ է մնացել թերևս մեր կամքը՝ երեք տարին մեկ
հավաքվել Գյումրիում, քննարկելու համար Շիրակի
պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության արդի վիճակը, ուրվագծելու հայագիտության
ընդհանուր համատեքստում գավառի հարուստ
ազգագրության, բանահյուսության, պատմության,
արհեստների ու արվեստների ուսումնասիրության հետագա ընթացքն ու առաջնահերթությունները»:
Միջազգային գիտաժողովի հարյուրավոր մասնակիցները իրենց խոնարհումը բերեցին
ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի արդյունքում զոհված հայորդիների հիշատակին, ապա
մասնակիցներին ողջունեցին ու գիտաժողովին հաջող ընթացք ու արդյունավետություն մաղթեցին
ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս
քարտուղար, ակադեմիկոս Յու. Սուվարյանը, ՀՀ Շիրակի մարզպետ Ն. Բաղդասարյանը, Գյումրու
քաղաքապետի գլխավոր խորհրդական Հ. Սուլթանյանը, Սամցխե-Ջավախեթիի պետական
համալսարանի ռեկտոր Մ. Բերիձեն, ՀՀ-ում Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ներկայացուցչության
ղեկավարի տեղակալ Ա. Բերյանևը, ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Հ. Հարությունյանը և այլք:
Շիրակը հոգևոր և նյութական մշակույթի անսպառ գանձեր ունի՝ հնագիտական ու պատմական
մեծարժեք հուշարձաններ, անկրկնելի բանահյուսություն, անզուգական կենցաղ, դարերի խորքից
եկող ավանդույթներ, զարմանահրաշ ճարտարապետություն, բազմազան արհեստներ, ժողովրդական
մեծարվեստ երգ ու երաժշտություն: Այլ խոսքով՝ պատմամշակութային հսկայական ժառանգություն,
որի ուսումնասիրության վերջին քառորդ դարն անխզելիորեն կապված է ԳԱԱ Շիրակի
հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գործունեության հետ: 25 տարի առաջ Գյումրիում
սկիզբ առավ պատմությունը մեր երկրում առայսօր միակ ակադեմիական ոչմայրաքաղաքային
հայագիտական կառույցի:
Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին՝ ԳԱԱ
հայագիտության և ՀԳ բաժանմունքի
ղեկավար ակադեմիկոս Յու. Սուվարյանը կարևորեց ՇՊՄԺ նշանակությունը հայագիտության
զարգացման բնագավառում, մարզպետ Ն. Բաղդասարյանի խոսքում առանձնակի կարևորվեց
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մարզում երիտասարդ հայագետների պատրաստման գործում այսպիսի գիտական միջոցառումների
և նրա կազմակերպչի՝ Շիրակի ակադեմիական կենտրոնի դերը. Սամցխե-Ջավախքի պետական
համալսարանի ռեկտոր Մ. Բերիձեն ընդգծեց իրենց բուհում Շիրակի կենտրոնի գիտնականների
դասատվության կարևոր նշանակությունը և նրա լավագույն շրջանավարտներին կենտրոնի հետ
կապելու անհրաժեշտությունը:
Անդրանիկ լիագումար նիստում մեծ ուշադրությամբ լսվեցին բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Դ.Գասպարյանի «Չարենցն ու պատմականությունը», Գ.Աղայանի «Ալեքսանդրապոլի քաղաքային
համայնքը 1890-1910-ական թվականներին», արվ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ասատրյանի «Գ.Լևոյանը և
երաժշտության
հարցերը «Գեղարվեստ» հանդեսի էջերում» զեկուցումները: Գիտական
արդյունավետ աշխատանքի համար կենտրոնի մի շարք գիտաշխատողներ արժանացան ՀՀ ԳԱԱ
նախագահության, Շիրակի մարզպետարանի ու Գյումրու քաղաքապետարանի պարգևների:
Կենտրոնի աշխատակազմի և գիտաժողովի մասնակիցների անունից
տնօրեն Ա.
Հայրապետյանը խորին երախտագիտություն հայտնեց գիտաժողովի կայացմանն էապես աջակցած
ՀՀ Նախագահ Վ. Խաչատուրյանին, ԳԱԱ նախագահ Ա.Սաղյանին, Շիրակի մարզպետ Ն.
Բաղդասարյանին, Գյումրու քաղաքապետ Վ. Սամսոնյանին գիտության հանդեպ նրանց
ցուցաբերած հոգատարության համար:
Ընդմիջումից հետո գիտաժողովի աշխատանքներն ընթացան 5 մասնաճյուղերում.
Հնագիտության և վիմագրության մասնաճյուղային նիստը տևեց մինչև ուշ երեկո: Տրամադրող էին
և՛ գիտնականներով ու ուսանողներով լի լսարանը, և՛ օրվա 10 զեկուցումների ուշագրավ թեմաները,
որոնց շուրջ ծավալվեցին արդյունավետ քննարկումներ:
Բանավեճի և ակտիվ քննարկման ոգով անցավ պատմագիտության մասնաճյուղի առաջին օրվա
նիստը, որին մասնակցելու էին եկել նաև ՇՊՀ հումնիտար մասնագիտությունների և պատմության
ֆակուլտետի բազմաթիվ ուսանողներ, մարզի դպրոցների պատմության ուսուցիչներ:
Ազգաբանության մասնաճյուղի առաջին նիստը նույնպես բովանդակալից անցավ, լսվեցին 9
զեկուցումներ, որոնցից 7-ի հեղինակները ԳԱԱ ՀԱԻ ազգագրագետներն էին, զեկուցումների առյուծի
բաժինը՝ շիրակյան թեմաներով էր՝տնտեսություն, ժողովրդագրություն, կենցաղ, սովորույթներ:
4-րդ՝արվեստագիտության և ճարտարապետության մասնաճյուղի առաջին օրվա նիստում
բազմաթիվ ուսանողներ կային կոնսերվատորիայի ու գեղարվեստի Գյումրու մասնաճյուղերից:
Շատերին էին հետաքրքրում Գյումրու 100-ամյա նկարչական դպրոցի պատմությանը, գյումրիաբնակ
հայրենադարձ նկարիչների հետագա ճակատագրին, Գարեգին Լևոնյանին, Գ.Տիգրանովի «Նամուս»
օպերային, գյումրիական օրորերգերին վերաբերող հարցերը: Հետաքրքրությամբ լսվեցին և քննարկվեցին
Տայքի պատմաճարտարապետական հուշարձանների արդի վիճակի, Անի քարանձավային համալիրների
նորագույն ուսումնասիրության և այլ հարցեր:
Գիտաժողովի առաջին օրը բազմամարդ էր նաև 5-րդ՝ բանասիրության մասնաճյուղի նիստը: Տոն
տվողները գերազանցապես ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի, Շիրակի հայագիտականի գիտաշխատողներն էին,
նաև ՇՊՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի լեզվաբանները:
Արդեն ուշ երեկո էր, երբ ավարտվեցին վերջին զեկուցումները: Առջևում ևս մեկ աշխատանքային օր
կար՝ նույնքան հագեցած, նույնչափ հետաքրքիր: Գիտաժողովի երկրորդ օրը նիստերի ընթացքում լսվեց
շուրջ 50 զեկուցում. 9-ը հնագիտության, 14-ը պատմագիտության, 7-ը բանագիտության և
թանգարանագիտության, 10-ը բանասիրության գծով: Ունկնդիրների մեջ կրկին շատ էին ուսուցիչները և
ուսանողները:
Երեկոյան լիագումար նիստում մասնաճյուղերի համանախագահների կողմից ներկայացվեցին և
ամփոփվեցին գիտաժողովի արդյունքները: Իր եզրափակիչ խոսքում Շիրակի հայագիտական կենտրոնի
տնօրենը գոհունակությամբ ու դրվատանքով ընդգծեց ներկայացված զեկուցումների մեծագույն մասի
բարձր որակը, արդիականությունը, հայագիտությանբ զբաղվելու լուրջ հավակնություններ ցուցաբերող
երիտասարդների թվի նկատելի աճը, նման գիտաժողովների դերը նրանց գիտական հասունացման
ճանապարհին:
Նիստի վերջնամասում տեղի ունեցավ համագործակցության երկու նոր հուշագրերի կնքման
արարողություն. Շիրակի հայագիտականը համագործակցության հուշագիր վավերացրեց ՌԴ
Հարավային դաշնային համալսարանի սոցիոլոգիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների
ինստիտուտի հայագիտության կենտրոնի և Ղազախստանի Գիտության կոմիտեի Ա. Հ. Մարգուլաևի
անվան հնագիտության ինստիտուտի ներկայացուցիչների հետ:
Հայրապետյան Սերգո Ա.
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի
առաջատար գիտաշխատող, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
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