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ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ուսումնասիրության ընդհանուր նկարագիրը 

  Աշխատանքային միգրացիայի արդյունավետ կառավարման շնորհիվ հնարավոր է 
միգրացիան ծառայեցնել զարգացման նպատակներին` ավելացնելով հնարավոր 
այնպիսի օգուտներ, ինչպիսիք են ֆինանսական հոսքերը, տեխնոլոգիաների 
փոխանցումը և ձեռներեցությունը, միաժամանակ մեղմելով բացասական հետևանքները, 
ինչպիսին է, օրինակ` որակյալ մարդկային ռեսուրսների արտահոսքը: Չնայած որ 
Հայաստանի պարագայում իրականացվել են աշխատանքային միգրացիային և 
դրամական փոխանցումներին վերաբերող ուսումնասիրություններ, սույն 
ուսումնասիրությունն առաջինն է, որ անդրադառնում է միգրացիայի և զարգացման 
փոխհարաբերություններին: 

  Ուսումնասիրությունը դիտարկում է չորս փոխկապակցված խնդիր. ա) աշխատանքային 
միգրացիա  և վերադարձ, բ) հմուտ աշխատուժի արտահոսք, գ) Հայաստանի կրթական 
համակարգի արձագանքը տեղական  և գլոբալ աշխատանքային շուկաների ազդակներին 
և դ) միգրացիայի զարգացման պոտենցիալի օգտագործմանն ուղղված հայաստանյան 
քաղաքականությունը և լավագույն միջազգային փորձը: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ 

½³ñ·³óÙ³Ý ÷áÕÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇó 
³é³ç³ó³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ËÝ³ÛáÕáõÛÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý 
¹Çï³ñÏíáõÙ ¿  ²ØÎ-Ç ³ÛÉ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

  Հետազոտության արդյունքները և եզրակացությունները հիմնված են առաջնային և 
երկրորդային տվյալների վրա: Առաջնային տվյալները հավաքվել են վերադարձած 
միգրանտների, Հայաստանի խոշոր գործատուների, նորավարտ մասնագետների, 
կրթական համակարգի ներկայացուցիչների, Սփյուռքի կազմակերպությունների և 
Հայաստանի միգրացիայի ասպարեզում կարևոր դերակատարների  հետ ֆոկուս-խմբերի, 
կառուցվածքային եվ կիսակառուցվածքային հարցումների միոցով:  Որպես երկրորդային 
տվյալների աղբյուրներ օգտագործվել են միգրացիային առնչվող նախկին 
հետազոտությունները, ինչպես նաև Հայաստանի աշխատանքային շուկայի, արտաքին 
միգրացիոն գործընթացների և կրթական համակարգի վերաբերյալ պաշտոնական 
վիճակագրական տվյալները:  

Ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները 

Աշխատանքային միգրացիա և վերադարձ 

  Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտության արդյունքում ստացված ամենաթարմ 
տվյալներով հաստատվել է, որ 2002-2007 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
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Հայաստանի արտաքին միգրացիոն հոսքերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկել 
աշխատանքային միգրանտներին:  Նշված ժամանակահատվածում միգրանտների 
ընդհանուր թվի 94%-ը կազմել են աշխատանքային միգրանտները. ընդամենը 3%-ն է 
մեկնել Հայաստանից արտերկրում մշտական բնակություն հաստատելու, և 2%-ը` 
արտերկրում սովորելու նպատակով: Դա նշանակում է, որ իրավիճակն էականորեն 
փոխվել է 1990-ականների սկզբի համեմատ, երբ տնտեսական և սոցիալական 
իրավիճակի վատթարացման հետևանքով 800,000-ից մինչև 1,000,000 մարդ մշտապես 
արտագաղթեց Հայաստանից` միանալով Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, ԱՄՆ-ում և 
Արևմտյան ու Արևելյան Եվրոպայի երկրներում առկա խոշոր սփյուռքահայ 
համայնքներին: 

  Տարեկան մոտ 60,000 աշխատանքային միգրանտ աշխատանք է փնտրում 
Ռուսաստանում, հիմնականում` շինարարության ոլորտում:  Որպես կանոն, այդ 
միգրանտները տարեկան առնվազն մեկ անգամ վերադառնում են Հայաստան` այցելելու 
իրենց ընտանիքներին:  Նրանք չեն ցանկանում ընտանիքներով տեղափոխվել 
Ռուսաստան և մշտական բնակություն հաստատել այնտեղ:  Միաժամանակ, նրանք չեն 
ցանկանում մշտապես վերադառնալ Հայաստան, քանի որ Հայաստանում չեն կարող 
գտնել նորմալ աշխատանք, որից բավարար եկամուտ կստանան` ապահովելու 
ընտանիքների ապրուստը:  Եթե, սակայն, կարողանան նման աշխատանք գտնել, նրանք 
պատրաստ են մշտապես վերադառնալ Հայաստան: 

  Ինչ վերաբերում է վերադարձողներին, ապա 2002 թվականից սկսած` ավելի քան 55,000 
միգրանտ է վերադարձել Հայաստան և որոշել արտերկիր չմեկնել` առնվազն 2008 
թվականի ընթացքում:  Մշտապես վերադարձողների մեջ ամենամեծ թիվը կազմում են 
ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտները, ովքեր որոշել են դադարեցնել իրենց 
մասնակցությունն աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին:  Ավելի սակավաթիվ են 
այն վերադարձողները, ովքեր ¦մշտական§ միգրացիայի նպատակով մեկնել են 1990-
ականներին, սակայն, 2002 թվականից սկսած, վերադարձել են Հայաստան:   

  Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ ներպետական աշխատաշուկայում 
վերադարձողների մրցունակությունը, ինչպես նաև նրանց միջին ամսական 
աշխատավարձը ընդհանուր առմամբ բարձրացել են սովորական աշխատողների 
համեմատ:  Չնայած որ վերադարձողները հմտությունների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցման իմաստով դրական ազդեցություն են թողնում իրենց աշխատանքի ընդունող 
ընկերությունների վրա, այնուհանդերձ, նրանց օգուտը ծագման երկրին ներդրումների, 
աշխատատեղերի ստեղծման և բիզնեսի զարգացման առումներով, ըստ երևույթին, 
սահմանափակ է:  Դա պետք է զգոնացնի քաղաքականություն մշակողներին, որպեսզի 
վերջիններս դիտարկեն վերադարձող միգրանտների ներուժը երկրի տնտեսական 
զարգացման գործում առավել արդյունավետորեն օգտագործելու ուղիները: 
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Հմուտ աշխատուժի արտագաղթ 

  Արդյունքները վկայում են, որ մասնագիտական խմբերից շատերի պարագայում առկա է 
անհամապատասխանություն աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի միջև:  
Հայաստանի աշխատաշուկան հաճախ պարզապես չի կարող կլանել աշխատաշուկայում 
առկա աշխատուժը:  Երբեմն թվում է, թե այս կամ այն մասնագիտական խմբի 
մասնագետները չափազանց շատ են:  Հաճախ էլ, խորհրդային ուսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտների որակավորումներն այլևս պահանջարկ չունեն 
գործատուների կողմից, իսկ Հայաստանի միջին մասնագիտական և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները չունեն պահանջվող 
հմտությունները: 

  Ներկայումս Հայաստանի  աշխատանքային շուկայում ամենապահանջվող 
մասնագետները շինարարության ոլորտի մասնագետներն են և ծրագրավորողները: Այս 
ոլորտների գործատուներն առավել մտահոգված են հմուտ աշխատուժի հավաքագրմամբ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում խնդիրը հանգում է Հայաստանում 
պատրաստվող   բարձր   որակավորմամբ մասնագետների անբավարար քանակին: 
Մինչդեռ շինարարության ոլորտը հիմնականում տուժում է բարձր որակավորում 
ունեցող աշխատուժի ` դեպի Ռուսաստան արտահոսքից:           

  Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես արտագաղթի և, մասնավորապես, հմուտ 
աշխատողների արտագաղթի ազդեցությանը Հայաստանի զարգացման վրա, ապա 
կարելի է եզրակացնել, որ այդ ազդեցությունն ամենայն հավանականությամբ 
միանշանակ չէ: Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի մասին տվյալները 
հաստատում են, որ այն միգրանտները, ովքեր Հայաստանում գործազուրկ էին, 
Հայաստանի տնտեսության համար զուտ կորուստ չեն, չնայած որ ժամանակի ընթացքում 
դա կարող է փոխվել:  Օրինակ, Հայաստանում որոշ ոլորտների զարգացման դեպքում 
դրանցում կարող է առաջանալ արտերկիր մեկնած մասնագետների պակաս:  
Բացառությամբ շինարարության ոլորտի, առայժմ չի թվում, թե Հայաստանում հմուտ 
աշխատողների բացակայության հետևանքով որակի կամ քանակի առումով տուժում է 
արդյունքը: 

  Այսպիսով, ընդունվում է այն հանգամանքը, որ ավելցուկային աշխատուժի միգրացիան 
օգնել է, որպեսզի որոշ ճնշումներ մեղմվեն, բազմաթիվ միգրանտներ ունենան ապրուստի 
միջոցներ, և կատարվեն մեծածավալ դրամական փոխանցումներ:  Այնուամենայնիվ, չի 
կարելի միանշանակորեն ասել, թե Հայաստանից միգրացիան դրսևորվում է 
«միգրացիայի բարենպաստ շրջանի» տեսքով, որի պարագայում հայրենի երկրում 
աշխատանք չունեցողները, արտերկրում գտնելով աշխատանք, հայրենիք կուղարկեին 
դրամական միջոցներ, որոնք, աղքատությունը նվազեցնելուց զատ, կներդրվեին` 
սատարելով տնտեսության աճին և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ինչպես նաև 
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կվերադառնային նոր հմտություններով ու տեխնոլոգիաներով, որոնց արդյունքում 
կարձանագրվեին ոլորտային նոր զարգացումներ և աշխատատեղերի թվի աճ: 

 

Հայկական կրթական համակարգի արձագանքը տեղական և համաշխարհային 
աշխատաշուկաների ազդակներին 

  Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ չնայած միջազգային ստանդարտներին 
հնարավորինս համապատասխանեցնելու նպատակով Հայաստանի մասնագիտական 
կրթության համակարգի հետագա զարգացման  և  բարեփոխման ծրագրերին, միջին և 
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն տրամադրող ինստիտուտները դեռևս 
քանակական, կառուցվածքային և որակական հատկանիշների (ներառյալ օտար 
լեզուների  և համակարգչային ունակությունների ուսուցումը) առումով 
համապատասխան կերպով չեն արձագանքում ոչ միայն միջազգային, այլև տեղական 
աշխատանքային շուկայի պահանջներին: Որոշ չափով դա կապված է ֆինանսական 
ռեսուրսների պակասի, իրավական դաշտում առկա խնդիրների, հնացած և մաշված 
նյութատեխնիկական բազայի և, ի վերջո, դասախոսական անձնակազմի պակասի և 
որակավորման խնդիրների հետ: 

Միգրացիայի զարգացման պոտենցիալի օգտագործմանն ուղղված հայաստանյան 
քաղաքականությունը և լավագույն միջազգային փորձը  

  Միգրանտներից ներդրումների ներգրավումը, հմտությունների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցումը խթանող, ինչպես նաև հմուտ միգրանտների ժամանակավոր կամ 
երկարաժամկետ վերադարձին նպաստող որևէ քաղաքականություն կամ մեխանիզմ 
Հայաստանում առայժմ չի ձևավորվել: Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային, 
ապա, ի տարբերություն անցյալի, այժմ կարծես տեսանելի է մի կարևոր արտաքին 
գործոն` Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը, որը կարող է դրական 
ազդեցություն թողնել Հայաստանի միգրացիոն քաղաքականության մշակման վրա:  
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Միգրացիայի և 
փախստականների խնդիրներով Հայաստանի Հանրապետության գործողությունների 
ազգային ծրագրի մշակումը կարող է նոր թափ հաղորդել Հայաստանում միգրացիոն 
քաղաքականության քննարկումներին և որոշ չափով մեղմել տարբեր դերակատարների 
միջև առկա լարվածությունը:  Այն նաև կարող է նպաստել համակարգման սերտացմանը, 
որի արդյունքում կառաջանան սփյուռքի հետ համատեղ ծրագրեր, և միգրացիան ու 
զարգացումն ավելի առաջնահերթ տեղ կզբաղեցնեն զարգացման ծրագրերի օրակարգում: 

  Տարածաշրջանի, ինչպես նաև աշխարհի այլ պետությունների համեմատ, զարգացման 
գործընթացին սփյուռքի օժանդակության ներգրավման քաղաքականությունն ու 
մեխանիզմները Հայաստանում ավելի կատարելագործված են:  Դա հավասար կամ ավելի 
մեծ չափով պայմանավորված է սփյուռքի շահագրգռվածությամբ և ջանքերով:  Սփյուռքի 
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հարցերով նոր նախարարության ստեղծման արդյունքում պետք է որ բարելավվի 
սփյուռքի ծրագրերի համակարգումը: 

  Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի կառավարություններն ունեն 
հայրենակիցների հետդարձը և վերաբնակեցումը խրախուսելու (օժանդակելու) 
քաղաքականություն: Ֆիլիպիններում կան աշխատանքային միգրանտների 
վերաինտեգրման ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են Միգրանտների բարօրության 
հիմնադրամի (“Migrant Welfare Fund”) հասույթի հաշվին:  Ե´վ Հնդկաստանի, և´ 
Ֆիլիպինների կառավարություններն ունեն գիտական աշխատողների ժամանակավոր 
վերադարձի և աշխատանքի տեղավորման  մեխանիզմներ:  Տարիներ շարունակ որակյալ 
աշխատուժի վերադարձի համաշխարհային ծրագրեր են իրականացվել Միգրացիայի 
միջազգային կազմակերպության (“IOM”) կողմից, որոնց նպատակն է օժանդակել թե´ 
երկարաժամկետ, թե´ կարճաժամկետ հետդարձին:  Դա իրականացվել է Աֆրիկայում և 
հետկոնֆլիկտային գոտիներում (Իրաք և Աֆղանստան): «Ուղեղների հետադարձ 
արտահոսքի» առավել ընդգրկուն ծրագրերից մեկն իրականացրել է Թայվանը, որի 1990 
թվականի մարդահամարը ցույց տվեց, որ 1985-90 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
Թայվան են վերադարձել մոտ 50,000 բարձր որակավորում ունեցող թայվանցիներ (Hugo, 
2003): 

Երաշխավորություններ 

  Աշխատանքային միգրացիայի և հետդարձի բնագավառում Հայաստանի վերաբերյալ 
ուսումնասիրության հիմնական առաջարկությունն է նախատեսել աշխատանքային 
միգրացիայի կառավարման համար պատասխանատու նախարարություն, ապա` 
ստեղծել աշխատանքների համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողով: 

  Երկրորդ` իր լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար պատասխանատու 
նախարարությանը պետք է հատկացնել լրացուցիչ ռեսուրսներ:  Դա ողջամտության 
սահմաններում է, եթե հաշվի առնենք, որ հենց աշխատանքային միգրանտներից է 
ստացվում երկրի խոշորագույն ֆինանսական ներհոսքը:  Կառավարությունը պետք է 
լրացուցիչ ռեսուրսներ ներդնի միգրանտ աշխատողների աշխատանքային իրավունքները 
և մարդու իրավունքները պաշտպանելու օժանդակ ծառայությունների մեջ: 

  Երրորդ` միջազգային դոնորների, սփյուռքի և մասնավոր հատվածի օժանդակությամբ 
անհրաժեշտ է մշակել համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք վերադարձողներին և 
միգրանտներին հնարավորություն կընձեռեն տեղում ներդնել իրենց հմտությունները և 
փորձը: 

  Գիտակցաբար շարունակելով սերտացնել իր կապերը սփյուռքի հետ` Հայաստանին 
անհրաժեշտ կլինի որոշակի տեսակավորում, որով հայեցակարգային մակարդակով 
կնախատեսվեն ռեսուրսների տարբեր տեսակները և դրանցից օգտվելու մեխանիզմները: 
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Սփյուռքի ներդրումները կարող են լինել գիտելիքային և (կամ) ֆինանսական 
ռեսուրսների տեսքով:  Վերջինս կարող է իր հերթին դրսևորվել դրամական կամ 
մասնավոր փոխանցումների, պորտֆելային կամ ֆինանսական ներդրումների, 
ոլորտային կամ հասցեական գործարար ներդրումների և (կամ) ուղղակի կամ ընդհանուր 
գործնական ներդրումների տեսքով:  Սփյուռքի ռեսուրսները համախմբելու 
գործընթացում անհրաժեշտ են ներդրումների նշված բոլոր տեսակները խթանելու 
միջոցառումներ: 

  Հաշվի առնելով, որ առկա և պահանջվող գիտելիքների տեսականին շատ լայն է, 
առաջարկվում է նախանշել մի քանի ուղղություններ, որոնցով կարելի է օժանդակել 
գիտելիքների փոխանցմանը և փոխանակմանը: 

  Առաջարկվող առաջին ուղղությունը գիտելիքային ռեսուրսների օգտագործումն է միջին 
մասնագիտական կամ արհեստակցական կրթության բնագավառում:  Սփյուռքի 
մասնակցության և ներդրումների համար կարող են ընտրվել այնպիսի բաղադրիչներ, 
ինչպիսիք են ուսուցումը և նոր հմտությունների զարգացումը, ՓՄՁ-երի 
կարողությունների հզորացումը, մասնագիտական դպրոցները, ձեռնարկատիրության 
զարգացումը և այլն:  Գործարար մոդելը թույլ է տալիս համադրել և համադրված 
կառավարել սփյուռքի փորձը և դրսից ներգրավվող մասնագետների գիտելիքները:  Այս 
տարբերակով հնարավոր է նաև ներգրավել սփյուռքի ձեռներեցներին: 

  Երկրորդ ուղղությունը կարող է մշակվել այն ենթադրության հիման վրա, որ հայկական 
սփյուռքը, ակտիվ մասնակցություն ունենալով գիտության ոլորտում, կարող է ավելի մեծ 
չափով ներգրավվել հայրենի երկրում իրականացվող գիտահետազոտական (R&D) 
համագործակցության ծրագրերի մեջ:  Այդ խնդիրը լուծելու համար համապատասխան 
երկրի իշխանությունները կարող են նախաձեռնել «Ուղեղների շտեմարանի ծրագիր» 
(“Brain Bank Scheme”), որում կիրականացվի մասնագետների առցանց (օնլայն) 
հաշվառում, և կապահովվի ստացված տվյալների հրապարակայնությունը:  Այդ ծրագրի 
շրջանակներում կարող են գիտահետազոտական համագործակցության ծրագրերի 
առաջարկներ ստացվել սփյուռքից` ըստ վերջինիս հետաքրքրությունների և 
գերակայությունների:  Առանցքային հիմնադրույթն այն է, որ սփյուռքի նախաձեռնած 
նման ծրագրերի միջոցով Հայաստանը կարող է տարածաշրջանում ճանաչում ձեռք 
բերել` որպես գիտահետազոտական աշխատանքների կենտրոն:  Սփյուռքի գիտական 
հանրության ներկայացուցիչները կարող են ընդգրկվել խորհրդակցական տարբեր 
խորհուրդների կազմում: 

  Սփյուռքի ֆինանսական ռեսուրսները կարող են նյութական դրսևորում ստանալ երեք 
ձևերով:  Առաջինը դրամական փոխանցումներն են:  Դրանք մասնավոր փոխանցումներ 
են, որոնք, որպես այդպիսին, հաշվառվում են վճարային հաշվեկշռում:  Երկրորդն 
այսպես կոչված «պորտֆելային ներդրումներն» են, որոնք հիմնականում ներդրվում են 
ֆոնդային բորսայում շրջանառող` կապիտալի և պարտքային արժեթղթերի մեջ:  
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Երրորդն ուղղակի ներդրումներն են` նոր ձեռնարկություններ ստեղծելու տեսքով: 
Հայկական սփյուռքի ներգրավման համատեքստում կարևորվում են թվարկված բոլոր 
երեք մեխանիզմները: 

  Որպես կանոն, պորտֆելային ներդրումներ են համարվում կապիտալի և պարտքային 
արժեթղթերի մեջ կապիտալի շուկայի միջոցով կատարվող ներդրումները:  Այս 
գործընթացը սահմանափակվում է այն հանգամանքով, որ Հայաստանի արժեթղթերի 
շուկան դեռ չունի բավարար խորություն և տարածում:  Համատեղ ֆոնդերի (“mutual 
fund”) ինստիտուտի բացակայությունը նույնպես կարող է խոչընդոտ լինել:  Հնարավոր է, 
թերևս, ընդլայնել սփյուռքի ներդրողներին առաջարկվող ծառայությունների տեսականին:  
Սփյուռքը հզոր ուժ է, որի խնայողությունները կարող են օգտագործվել և պետք է 
օգտագործվեն: Կարելի է ավելի հաստատակամորեն նրանց առաջարկել «Անձնական 
հարստության (ներդրումների) կառավարման» ծառայություններ:  Կարող է խրախուսվել 
տարածաշրջանային և օտարերկրյա արժեթղթերի և համատեղ ֆոնդերի առքուվաճառքը:   

  Բանկային ավանդների մեջ կատարվող ներդրումները նույնպես հնարավորություն են 
ընձեռում ռեսուրսներ ներգրավել սփյուռքից` պայմանավորված տոկոսադրույքի 
տարբերություններով և տոկոսադրույքի ու փոխարժեքի տատանումների 
սպասումներով:  Ոչ պատշաճ պլանավորման դեպքում այստեղ հնարավոր են 
կամայական և սպեկուլյատիվ վարքի դրսևորումներ:  Հաշվի առնելով վճարային 
հաշվեկշռի հեռանկարը միջնաժամկետ հատվածում` Հայաստանը կարող է որոշել, թե 
արդյոք ցանկանում է սփյուռքի ավանդների կայուն հոսք ներգրավելու միջոցով 
ամրապնդել ընթացիկ հաշիվը, և եթե այո, ապա ինչ լրացուցիչ ծախսերի գնով: 
Հեռանկարը ստուգելու գործնական ուղիներից է հետևյալը. բանկերին խորհուրդ է 
տրվում սփյուռքը ներգրավելու նպատակով մշակել գրավիչ փորձնական ծրագրեր և 
ծառայություններ` մրցունակ եկամտաբերությամբ, չհաշված գնաճը և արժեզրկումը: 

  Հայկական սփյուռքի կազմը միատարր չէ. այն ներառում է հին սփյուռք և նոր սփյուռք:  
Սփյուռքից ներդրումներ ներգրավելու ռազմավարությունը պետք է հղկել` 
տարբերակված հնարավորություններ ընձեռելու սփյուռքի տարբեր հատվածներին:  
Օգտագործելով սփյուռքի ունեցած կապերը` Հայաստանը կարող է ներկայացվել որպես 
տարածաշրջանում նախընտրելի պետություն` ներդրումներ, գիտահետազոտական 
աշխատանքներ, պայմանագրային հետազոտություններ, ծառայությունների 
պատվիրակում (“outsourcing”) կատարելու և այլ գործունեության համար:  Այդ 
կապակցությամբ անհրաժեշտ է իրականացնել երկրի «շուկայահանման» 
համաձայնեցված ծրագիր` ընդգծելով Հայաստանի համեմատական առավելությունները:  
Բնականաբար, այդ ծրագրում առաջնային դերակատարում պետք է ունենան պետական 
մարմինները: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի 1991-1998 թթ. արտաքին միգրացիայի գործընթացների հետազոտության 
շրջանակներում հաշվարկվել է, որ նշված ժամանակահատվածում զուտ արտագաղթը կազմել է 
760,000-780,000 անձ (Վիճակագրության նախարարություն, ՏԱՍԻՍ 1999):  Դա կազմել է 
անկախություն հռչակելու պահին (1991 թ.) երկրի բնակչության թվաքանակի գրեթե 20%-ը:  
Այնուամենայնիվ, 1992-94 թթ. արձանագրված առավելագույն ցուցանիշի համեմատ զուտ 
արտագաղթը կտրականապես նվազել է:  2002-2005 թթ. ընկած ժամանակահատվածի համար 
ԵԱՀԿ-ի անցկացրած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ հետազոտված 
աշխատանքային միգրանտների մոտ 90%-ը մեկնել է Ռուսաստան:  Նրանց ավելի քան 40%-ն 
ուղևորվել է Մոսկվա:  Աշխատանքային միգրանտներից զատ, ծագումով հայերի մեծ սփյուռք 
գոյություն ունի հատկապես ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում և Լիբանանում: 

Հայ միգրանտները վիթխարի օգուտ են բերում թե´ ընդունող, թե´ ծագման երկրների 
տնտեսություններին:  Հայաստանից մեկնած միգրանտների` պաշտոնական ուղիներով տուն 
ուղարկվող դրամական փոխանցումների գումարը 2006 թվականին գերազանցել է 1 միլիարդ 
դոլարը կամ ՀՆԱ-ի 19%-ը (Համաշխարհային բանկի տվյալներով):  Միգրացիայի և զարգացման 
միջև առկա կապը ճանաչվել է 2006 թվականին Միջազգային միգրացիայի և զարգացման 
հարցերով ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան երկխոսության (“UN High-level Dialogue on International 
Migration and Development”) շրջանակներում, իսկ մեկ տարի անց` նաև Միգրացիայի և 
զարգացման համաշխարհային ֆորումի կողմից (“Global Forum on Migration and Development”):  
Աշխատանքային միգրացիայի արդյունավետ կառավարման շնորհիվ հնարավոր է միգրացիան 
ծառայեցնել զարգացման նպատակներին` ավելացնելով հնարավոր այնպիսի օգուտներ, 
ինչպիսիք են ֆինանսական հոսքերը, տեխնոլոգիաների փոխանցումը և ձեռներեցությունը, 
միաժամանակ մեղմելով բացասական հետևանքները, ինչպիսին է, օրինակ, որակյալ մարդկային 
ռեսուրսների արտահոսքը: 

Չնայած որ Հայաստանի պարագայում իրականացվել են աշխատանքային միգրացիային և 
դրամական փոխանցումներին վերաբերող ուսումնասիրություններ, սույն ուսումնասիրությունն 
առաջինն է, որ անդրադառնում է միգրացիայի և զարգացման փոխհարաբերություններին: 

Àëï ԵԱՀԿ-ի առաջադրանքով իրականացված Միգրացիայի վիճակագրական տվյալների և 
երկրորդային աղբյուրների ուսումնասիրության, վերադարձողների հետազոտության և կոնկրետ 
դեպքերի ուսումնասիրությունների` սույն հետազոտության մեջ նկարագրվում են արտաքին 
միգրացիայի առանձնահատկությունները, այդ թվում` աշխատանքային արտագաղթի ծավալը, 
բնույթը (ժամանակավոր, սեզոնային կամ մշտական), մեկնման երկրները, աշխատանքային 
միգրանտների նկարագիրը զբաղվածությունն ընդունող երկրներում, ժամանակավոր կամ 
մշտական հետդարձի տարածվածությունը, վերադարձողների նկարագիրը և Ý»ñ¹ñáõÙÁ հայրենի 
երկիñ` նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տեխնոլոգիաների փոխանցման իմաստով: 

Ավելին, սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվում են Հայաստանում 
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հմուտ աշխատուժի առաջարկը և պահանջարկը, ինչպես նաև` հմուտ աշխատուժի արտագաղթի 
պատճառները և հետևանքները:  Հետազոտությունը նաև անդրադառնում է Հայաստանի 
կրթական համակարգում տեղի ունեցած փոփոխություններին` իրականացվող կրթության 
քանակական և որակական ցուցանիշների, միջազգային հավատարմագրման և 
հավաստագրման, լեզվական հմտությունների, մասնավոր հատվածի արձագանքի և պետության 
կողմից միջոցների հատկացման առումներով: 

Հետազոտության մեջ վերլուծվում են միգրանտներից ներդրումներ, խնայողություններ և 
փոխանցվող տեխնոլոգիաներ ներգրավելու առկա քաղաքականությունը և որակյալ աշխատուժի 
հետդարձի քաղաքականությունը:  Ներկայացվում է սփյուռքի նախաձեռնությունների 
տեսակավորում և միջազգային մակարդակով, հատկապես Ասիայում մշակված արդյունավետ 
գործելակերպի նկարագրություն:  Զեկույցի վերջին գլխում զետեղված են առաջարկություններ 
այն մասին, թե քաղաքականության մակարդակով ձեռնարկվող միջոցառումներն ինչպես կարող 
են մեծացնել միգրացիայի դրական ազդեցությունը զարգացման գործընթացի վրա և մեղմել 
միգրացիայի բացասական հետևանքները: 
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ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1.1. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս գլուխը հիմնված է Երևանում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի ֆինանսական օժանդակությամբ 
ԱՍՏ-ի իրականացրած համազգային երեք հետազոտությունների արդյունքների վրա. 
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանից 2002-2005 թթ., Աշխատանքային միգրացիան 
Հայաստանից 2005-2007 թթ. և Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտությունը (2002-2007 թթ. 
ընկած ժամանակահատվածի համար): Սույն զեկույցի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 
առաջնային տվյալներ են հավաքվել վերադարձողների հետ անցկացված ֆոկուս խմբերի և 
գործատուների կիսաստանդարտացված հարցազրույցների միջոցով:1  

Բացահայտվել են միգրացիոն հոսքերի հետևյալ տեսակները. աշխատանքային միգրացիա, 
մշտական միգրացիա, ուսանողների միգրացիա և այլ նպատակներով միգրացիա (օրինակ` 
այցելություն ազգականներին կամ բուժօգնության ստացում):  Ստորև առավել մանրամասնորեն 
վերլուծվում են մշտական միգրացիան, աշխատանքային միգրացիան և ուսանողների 
միգրացիան: 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ.  
«աշխատանքային միգրանտներ» հասկացությունը հետազոտությունների իմաստով 
սահմանվել է որպես այն անձինք, ովքեր մեկնել են Հայաստանից կոնկրետ 
ժամանակահատվածում (այսինքն` 2002-2004 թթ. կամ 2005-2006 թթ.) արտերկրում 
զբաղվածություն գտնելու նպատակով և մնացել են արտերկրում առնվազն երեք ամիս` 
անկախ այնտեղ զբաղվածություն գտնելու կամ չգտնելու հանգամանքից: «Մշտական 
միգրանտ» է համարվել այն անձը, ով մեկնել է Հայաստանից արտերկրում մշտական 
բնակություն հաստատելու նպատակով` անկախ այդ հարցում նրա հաջողության հասնելու 
կամ չհասնելու հանգամանքից:  «Ուսանող միգրանտ» է նա, ով մեկնել է արտերկիր` 
սովորելու, սակայն ոչ նրանք, ովքեր մեկնել են արտերկիր` կարճաժամկետ 
վերապատրաստումների: «Վերադարձողներ» են այն ժամանակավոր կամ մշտական 
միգրանտները, ովքեր մեկնել են Հայաստանից արտերկրում բնակվելու, աշխատելու կամ 
սովորելու նպատակով և 2002-2007 թթ. ժամանակահատվածում վերադարձել Հայաստան:  
«Մշտապես վերադարձող» հասկացությունը վերաբերում է վերադարձող այն միգրանտներին, 
ովքեր վերադարձել են Հայաստան և 2008 թ. մտադիր չեն մեկնել Հայաստանից, իսկ 
«ժամանակավորապես վերադարձող» արտահայտությունը վերաբերում է նրանց, ովքեր կրկին 
մեկնելու մտադրություն ունեն: 

                                                            
1 Գործատուների հետազոտության մեթոդաբանությունը և արդյունքներն առավել մանրամասնորեն 
զետեղված են 2-րդ գլխում: 
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Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտության արդյունքում ստացված ամենաթարմ 
տվյալներով հաստատվել է, որ 2002-2007 թթ. ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի 
արտաքին միգրացիոն հոսքերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկել աշխատանքային 
միգրանտներին:  Նշված ժամանակահատվածում միգրանտների ընդհանուր թվի 94%-ը կազմել 
են աշխատանքային միգրանտները. ընդամենը 3%-ն է մեկնել Հայաստանից արտերկրում 
մշտական բնակություն հաստատելու, և 2%-ը` արտերկրում սովորելու նպատակով: 

Դա նշանակում է, որ իրավիճակն էականորեն փոխվել է 1990-ականների սկզբի համեմատ, 
երբ տնտեսական և սոցիալական Çñ³íÇ×³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý հետևանքով 800,000-ից մինչև 
1,000,000 մարդ մշտապես արտագաղթեց Հայաստանից` միանալով Ռուսաստանում, 
Ուկրաինայում, ԱՄՆ-ում և Արևմտյան ու Արևելյան Եվրոպայի երկրներում առկա խոշոր 
սփյուռքահայ համայնքներին: 

Մշտական արտագաղթի առավել մանրակրկիտ վերլուծություն կատարելու համար 
անհրաժեշտ կլիներ իրականացնել միգրացիայի միայն այս տեսակին նվիրված առանձին խորին 
հետազոտություն: Այնուամենայնիվ, Աշխատանքային միգրացիայի հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա կարելի է որոշ եզրահանգումներ կատարել մշտական միգրացիայի 
նկատմամբ Հայաստանի բնակչության վերաբերմունքի մասին:  Պարզվել է, որ գոյություն ունեն 
փոխհարաբերվող  մի շարք կապեր, որոնցից կարևորվել են երկուսը. 1) վերաբերմունքի 
փոխկապակցվածությունը ընտանիքներում միգրանտների ներկայության կամ ընտանիքներից 
միգրանտների բացակայության հետ, 2) վերաբերմունքի փոխկապակցվածությունը կրթության 
հետ: Աշխատանքային միգրացիայի մասնակից ընտանիքները մշտական միգրացիան 
հիմնականում դիտարկում են որպես դրական երևույթ` ի հակադրություն միգրացիային 
չմասնակցող ընտանիքների:  Այս հանգամանքը, թերևս, կարող է հուշել, որ հարցվողները դեմ 
չէին լինի, եթե իրենց ընտանիքների` արտերկրում ժամանակավոր աշխատանքի մեկնած 
անդամները վերջին հաշվով մշտական բնակություն հաստատեին ընդունող երկրում:  
Հետաքրքիր է այն, որ ֆորմալ կրթություն չունեցող և հետբուհական կրթություն ունեցող անձանց 
միջև վերաբերմունքի լուրջ տարբերություններ կան:  Ֆորմալ կրթություն չունեցողների 
ընդամենը մեկ երրորդն է մշտական միգրացիան համարում դրական երևույթ, մինչդեռ 
հետբուհական կրթությամբ անձանց ճնշող մեծամասնությունը դրական է վերաբերվում 
մշտական միգրացիային:  Չնայած որ այս տեղեկություններն առաջին հայացքից կարող են 
օգտակար թվալ միայն վիճակագրության համար, դրանք կարող են նաև զգոնացնել 
քաղաքականություն մշակողներին` մշտական արտագաղթի և «ուղեղների արտահոսքի» 
ոլորտում հնարավոր զարգացումների նկատմամբ: 

Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտության շնորհիվ հնարավոր եղավ համեմատել 
մշտական միգրանտների, աշխատանքային միգրանտների և ուսանող միգրանտների մեկնման 
երկրները:  Միգրանտների բոլոր խմբերի պարագայում ամենահաճախ ընտրվող երկիրը 
Ռուսաստանի Դաշնությունն է:  Աշխատանքային միգրանտների 96%-ն ուղևորվում է 
Ռուսաստան:  Ակնհայտ է, որ մշտական միգրանտների հիմնական նպատակակետը նույնպես 
Ռուսաստանն է. այնտեղ բնակություն է հաստատել մշտական միգրանտների 71%-ը:  
Ուսանողների միգրացիայի դեպքում պատկերը մի փոքր այլ է. ուսանող միգրանտների կեսից 
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ավելին (56%-ը) ուսում ստանալու նպատակով մեկնում է Ռուսաստան, սակայն 26%-ն 
ուղևորվում է Եվրոպական միություն: 

Աղյուսակ 1.1. Ընդունող երկրները 

Միգրանտների 
տեսակները Ռուսաստան Ուկրաինա 

ԱՊՀ այլ 
երկրներ ԱՄՆ Եվրոպա 

Այլ 
երկրներ 

Մշտական 
միգրանտներ 71.0 9.1 5.9 4.6 8.1 1.3 

Աշխատանքային 
միգրանտներ 96.2 2.0 0.3 0.5 0.6 0.6 

Ուսանող 
միգրանտներ 56.4 0.6 0.0 7.3 26.3 9.5 
Աղբյուրը. ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտություն, ընդգրկում է 2002-2007 թթ. 

1.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱ 

1.2.1. Աշխատանքային միգրացիայի ցուցանիշները և նպատակակետերը 

2005-2006 թվականներին Հայաստանի տնային տնտեսությունների մոտ 14.5%-ը 
մասնակցել էր աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին:  Դեպքերի ճնշող մեծամասնության 
(չորս հինգերորդի) պարագայում ընտանիքի մեկ անդամ մեկնել էր արտերկիր աշխատանքի, իսկ 
մյուս ընտանիքներում հիմնականում կար երկու աշխատանքային միգրանտ:  Երեք 
աշխատանքային միգրանտ ունեցող ընտանիքների թիվը վիճակագրական ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
աննշան է:  Աշխատանքային միգրացիայի փաստացի ցուցանիշը, այն է` աշխատանքային 
միգրացիայի մասնակից բնակչության տոկոսաբաժինը կազմել է 3.4%, իսկ աշխատանքային 
միգրանտների բացարձակ թիվը` 96,000-ից մինչև 122,000: 

Հայաստանից աշխատանքային միգրանտներն առավել հաճախ մեկնում են Ռուսաստանի 
Դաշնություն` որևէ այլ ընդունող պետությունից էապես ավելի շատ:  Ռուսաստանում 
աշխատած միգրանտների տոկոսաբաժինը 2002-2004 թթ. 88%-ից 2005-2006 թթ. հասել է 93%-ի:  
Ավելին, Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտության (2007 թվականը ներառյալ) տվյալները 
վկայում են, որ 2002-2007 թթ. ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստան մեկնած 
աշխատանքային միգրանտների տոկոսաբաժինն աշխատանքային միգրանտների ընդհանուր 
թվի մեջ հասել է 96%-ի:  Միգրանտների ճնշող մեծամասնության կողմից Ռուսաստանն 
ընտրելու հիմնական պատճառներն են եղել ընկերների և ազգականների առկայությունը, 
ինչպես նաև այն փաստը, որ միգրանտները Ռուսաստանում աշխատանք որոնելն ավելի հեշտ 
են համարել, քան այլ պետություններում:  Այլ պատճառներից են ընդունող երկրի լեզվի 
իմացությունը, տվյալ երկրի տարածք մուտք գործելու ոչ մեծ խոչընդոտները, վիզայի 
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պահանջների բացակայությունը և հայկական մեծ սփյուռքի առկայությունը:  Հաշվի առնելով, որ 
Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների ճնշող մեծամասնությունն աշխատանք է 
փնտրում Ռուսաստանում, աշխատանքային միգրացիայի հոսքերի քարտեզագրման համար 
անհրաժեշտ «ո՞ր երկիր» հիմնական հարցադրումը վերաձևակերպվեց «Ռուսաստանի ո՞ր 
հատվածը» հարցի:  Հարցումներից պարզ դարձավ, որ միգրանտների մեծ մասն աշխատանք է 
փնտրել Մոսկվայում:  Ռուսաստան մեկնողներից շատերն ընտրել են Ստ. Պետերբուրգը, 
Տյումենը, Չելյաբինսկը և Ռոստովը: 

Ինչպես նշվեց, աշխատանքային միգրանտների ճնշող մեծամասնությունը գտել է (կամ 
փորձել է գտնել) աշխատանք Ռուսաստանում:  Մյուս միգրանտների հիմնական մասը 
նախընտրել է ԵՄ պետությունները. հարցվողներն առավել հաճախ նշել են Ֆրանսիան, ապա` 
Գերմանիան, Հունաստանը, Դանիան, Իսպանիան, Լեհաստանը, Բելգիան և Բուլղարիան:  
Ռուսաստանի նման, Ֆրանսիան ընտրելու պատճառներից է հայկական սփյուռքի 
առկայությունը:  Ռուսաստանից բացի այլ պետություններ աշխատանքի մեկնած միգրանտների 
ընդհանուր թվի մոտ մեկ երրորդը որոշել է մեկնել ԱՄՆ:  Այս արդյունքները բավական 
կանխատեսելի էին` հաշվի առնելով, որ օգտագործված ուսումնասիրություններն ընդգրկում էին 
միայն այն միգրանտներին, ովքեր ապրում (ապրել) և աշխատում (աշխատել) էին արտերկրում 
որոշակի ժամանակ:  Աշխատանքային միգրացիայի քարտեզն այլ տեսք կունենար, եթե 
ընդգրկվեին նաև «չելնոկ»-ները (ապրանքներ արտահանելու և ներմուծելու նպատակով 
կարճաժամկետ այցերով այլ պետություններ մեկնող անհատ վաճառականները). օրինակ, 
միանշանակ պարզ է, որ միգրանտների ընդհանուր թվաքանակի մեջ զգալի կլիներ Թուրքիա և 
Իրան մեկնող միգրանտների տոկոսաբաժինը: 

1.2.2. Աշխատանքային միգրանտների սոցիալ-ժողովրդագրական 
նկարագիրը 

Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների ճնշող մեծամասնությունը 21-50 տարեկան 
ամուսնացած տղամարդիկ են:  Կին միգրանտների մասնաբաժինը 2002-2004 թթ. 14.1%-ից 
նվազել է` 2005-2006 թթ. հասնելով 6.5%-ի:  Տվյալներն ընդհանուր բնակչության թվի վրա 
տարածելու միջոցով հաշվարկվել է արական և իգական սեռի միգրանտների բացարձակ թիվը. 
96,000-121,000 արական և 6,000-8,000 իգական սեռի միգրանտներ:  Դա նշանակում է, որ 2005-
2006 թթ. աշխատանքային միգրացիայի է դիմել տնտեսապես ակտիվ տղամարդկանց առնվազն 
13.1%-ը և տնտեսապես ակտիվ կանանց առավելագույնը 1.7%-ը: 

Տղամարդկանց և կանանց միջև նման անհամամասնությունը պայմանավորված է 
բազմաթիվ գործոններով, որոնցից կարևորագույնն ազգային մտածելակերպն է, որի համաձայն 
կանայք շարունակում են ընկալվել որպես տնային տնտեսուհիներ, մինչդեռ տղամարդիկ 
ստանձնում են ընտանիքը «կերակրելու» ողջ պատասխանատվությունը:  2005 թ. 
հետազոտությունից պարզ էր դարձել, որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 
(78%) կանանց միգրացիան դիտարկում է բացասական լույսի ներքո:  Մյուս կողմից, 2007 թ. 
հետազոտությունը ցույց տվեց, որ աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին կանանց 
մասնակցության ցուցանիշի նվազումը կարող է պայմանավորված լինել Հայաստանի 
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աշխատաշուկայում արձանագրված դրական տեղաշարժերով, որոնց արդյունքում զգալիորեն 
ավելացել է կանանց զբաղվածության ցուցանիշը: 

Ինչ վերաբերում է կրթվածության մակարդակին, ապա 2005-2007 թթ. արտերկրում 
աշխատանք փնտրած միգրանտների կեսից ավելին (53%) ունեցել է մասնագիտական կրթություն 
(միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն):  Միաժամանակ պարզվել է, որ բարձրագույն 
կրթությամբ անձինք միգրացիոն ակտիվության առումով զիջում են ավելի ցածր մակարդակի 
կրթություն ունեցող անձանց. հետազոտությամբ պարզվել է, որ բուհերի շրջանավարտների 
աշխատանքային միգրացիան կազմում է 7%, իսկ միջին մասնագիտական և միջնակարգ 
կրթությամբ անձանց աշխատանքային միգրացիան` մոտ 11%:  Բարձրագույն կրթությամբ 
անձանց համեմատաբար ցածր միգրացիոն ակտիվությունը կարող է նաև պայմանավորված 
լինել ներպետական աշխատաշուկայում նրանց նկատմամբ ավելի մեծ պահանջարկով: 

2005-2006 թթ. ընկած ժամանակահատվածն ընդգրկող հետազոտության արդյունքում 
արձանագրվել է երկու էական տարբերություն միգրացիոն ակտիվության տարածաշրջանային 
առանձնահատկությունների առումով. 1) Երևանում աշխատանքային միգրացիային մասնակցող 
տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը նվազել է 10.5%-ից մինչև 7.3%, իսկ փաստացի 
միգրացիայի ցուցանիշը` նվազել գրեթե կրկնակի անգամ, 2) աճել է գյուղական շրջանների 
բնակչության մասնակցությունն աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին:  Արդյունքն այն է, 
որ քաղաքային և գյուղական բնակչության միգրացիոն ակտիվությունը գրեթե նույնն է:  Այս քիչ 
թե շատ զգալի փոփոխությունն անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ բացատրել. թերևս, այն 
պայմանավորված է երկրի մնացած մասերի համեմատ Երևանում տնտեսական վիճակի և 
կենսապայմանների բարելավմամբ: 

1.2.3. Միգրացիայի դրդապատճառները 

Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ միգրացիայի որոշման հիմնական պատճառները 
կապված են եղել Հայաստանում զբաղվածության պրոբլեմների հետ, ներառյալ թե´ ընդհանուր 
առմամբ աշխատատեղերի պակասը, թե´ արժանապատիվ ապրուստ ապահովող բավարար 
աշխատավարձով աշխատատեղերի պակասը, թե´ որոշակի մասնագիտությունների հատուկ 
աշխատատեղերի բացակայությունը:  Հետաքրքիր է նշել, որ միջին տարիքի միգրանտներն 
առավել կարևորել են վարձատրության խնդիրը, մինչդեռ 21-30 տարեկան և 51 տարեկան ու 
բարձր տարիքի միգրանտների մեծամասնությունը որոշել է մեկնել Հայաստանում աշխատանք 
գտնել չկարողանալու պատճառով:  Վերոհիշյալ հանգամանքը կարող է բացատրվել այն 
փաստով, որ միջին տարիքի բնակչության համար ընդհանուր առմամբ ավելի հեշտ է 
աշխատանք գտնել: Աշխատաշուկայում բնականորեն ավելի բարձր է պահանջարկը միջին 
տարիքի անձանց նկատմամբ, քանզի երիտասարդները չունեն բավարար աշխատանքային 
փորձ, իսկ ավելի տարեցները հաճախ չունեն արդի շուկայում պահանջվող հմտությունները:  Դա 
է պատճառը, որ միջին տարիքի բնակչությանը մտահոգում է ոչ միայն աշխատանք ճարելը, այլ 
նաև` «լավ» աշխատանք գտնելը:  Այդ իմաստով ողջամիտ է նաև այն, որ բարձրագույն և 
հետբուհական կրթությամբ միգրանտները մյուսների համեմատ ավելի բարձր պահանջներ են 
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ներկայացնում իրենց կողմից կատարվելիք աշխատանքի նկատմամբ և նշում, որ Հայաստանից 
մեկնելու հիմնական պատճառը բավարար չափով չվարձատրվելն է:  Ավելի ցածր մակարդակի 
կրթությամբ միգրանտների մեծամասնությունը նշել է, որ Հայաստանում ընդհանրապես չի 
կարողացել աշխատանք գտնել:  Մեկնելու պատճառներից են նաև Հայաստանում զարգացման 
հեռանկարների բացակայությունը, բիզնեսով զբաղվելու խոչընդոտները, անցանկալի 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտը և անկայուն աշխարհաքաղաքական իրավիճակը: 

Հայաստանում աշխատատեղերի պակասը, անկախ դրանց կայուն կամ լավ վարձատրվող 
լինելու կամ չլինելու հանգամանքից, իրավամբ առաջնահերթություն է ստանում 
աշխատանքային միգրացիայի պատճառների քննարկման շրջանակներում:  Այնուհանդերձ, 
Հայաստանից միգրացիոն ակտիվությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև որոշ այլ 
գործոններով:  Դրանցից է «խոպան գնալու» ավանդույթը:  Հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ որոշ գյուղերում, որոնցից բազմաթիվ տղամարդիկ տարիներ շարունակ մեկնում են 
արտերկիր` աշխատանքի, աշխատանքային միգրացիան վերածվել է ընտանիքների 
կենսապահովման ավանդական միջոցի:  Այդ գյուղերի բազմաթիվ երիտասարդ տղաներ 
բանակից զորացրվելուց հետո մեկնում են արտերկիր` աշխատանքի:  Կյանքի այդ փուլում 
նրանք ստիպված են մտածել իրենց ապագա ընտանիքի համար գումար վաստակելու ձևերի 
մասին:  Նրանք լուրջ ջանքեր չեն գործադրում Հայաստանում աշխատանք գտնելու ուղղությամբ. 
պարզապես մեկնում են Հայաստանից այնպես, ինչպես իրենցից առաջ վարվել են իրենց հայրերն 
ու հորեղբայրները: 

Աշխատանքային միգրացիայի հաջորդ շարժառիթը, որը մեծ տարածում չունի, նշվել է 
հիմնականում երիտասարդ տղաների կողմից. նրանք ցանկանում են մեկնել հայրենի գյուղից և 
ապրել մշակութային և սոցիալական ավելի աշխույժ կյանք ունեցող միջավայրում (ինչպիսին 
քաղաքն է):  Նրանք հաճախ փորձում են բնակություն հաստատել մարզկենտրոններում կամ 
Երևանում:  Նրանցից շատերը, լինելով ակտիվ մարդիկ, փորձում են Երևանում և 
մարզկենտրոններում կիրառել տարբեր ոլորտներում իրենց ունեցած հմտությունները և 
կարողությունները:  Նրանցից շատերն էլ հետագայում հանգում են այն եզրակացության, որ ո´չ 
Երևանում, ո´չ մարզկենտրոններում չեն կարողանա գտնել այնպիսի աշխատանք, որն իրենց 
հնարավորություն կընձեռի «ծայրը ծայրին հասցնել», որի հետևանքով առաջին պլան է մղվում 
Ռուսաստան մեկնելու այլընտրանքը: 

Հայաստանից մեկնելու և արտերկրում աշխատելու որոշումը պայմանավորող հաջորդ 
գործոնը ներդրումներ կատարելու կամ լրացուցիչ ծախսեր կրելու անհրաժեշտությունն է:  
Դրանք են, օրինակ, երեխաների կրթության ծախսերը` կրկնուսույց («ռեպետիտոր») վարձելը, 
բուհի վճարները կամ կրթությունը շարունակելու նպատակով Հայաստանի տարածքում այլ 
քաղաքներ տեղափոխված երեխաների ապրուստի ծախսերը, հարսանիքի ծախսերը, 
բնակարանի  (տան) ձեռքբերումը կամ վերանորոգումը, սեփական բիզնես սկսելու ծախսերը և 
այլն:  Հետաքրքիր է այն, որ միգրանտների 25%-ը պլանավորել է գումար վաստակել ընտանեկան 
բնակարանը վերանորոգելու համար, մինչդեռ միգրանտների 20%-ը նպատակ է ունեցել վճարել 
երեխաների կրթության ծախսերը կամ գնել ոչ արագամաշ ապրանքներ, ինչպիսիք են կահույքը, 
կենցաղային էլեկտրոնիկան և այլն:  Դա ծանր ֆինանսական բեռ է ընտանիքի համար, և 
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Հայաստանում աշխատանքից ստացվող եկամուտը հաճախ բավարարում է միայն ամենօրյա 
տարրական ծախսերը հոգալու համար` չբավականացնելով լրացուցիչ ծախսերի համար:  Իրենց 
ամուսիններին կամ այլ ազգականների այցելելու նպատակով արտերկիր ուղևորվող կանայք 
հաճախ իրենց ուղևորությունը դիտարկում են որպես արտերկրում գտնվելու ընթացքում 
լրացուցիչ գումար վաստակելու հնարավորություն: 

1.2.4. Միգրացիայի կազմակերպումը 

2002–2005 թթ. ընդգրկող հետազոտությունը ցույց տվեց, որ միգրանտների մի փոքր մասն էր 
միայն կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել աշխատանքի բնույթի, 
վարձատրության և բնակարանային պայմանների վերաբերյալ` նախքան ընդունող երկիր 
հասնելը:  Երկու միգրանտից մեկը որևէ պատկերացում չի ունեցել իր ապագա աշխատավարձի 
մասին:  Երեք միգրանտից մեկը չի իմացել, թե ինչպիսի աշխատանք է իրեն սպասում:  Չորս 
միգրանտից մեկը կացարանի վերաբերյալ նույնիսկ նվազագույն պայմանավորվածություններ չի 
ունեցել:  Միգրանտներն հիմնականում իրենք են կազմակերպել իրենց ուղևորությունները` 
առանց որևէ երրորդ անձի աջակցության:  Երեք միգրանտից մեկն է միայն ընդունող երկրի 
տարածքում որոշ աջակցություն ստացել ընկերներից և (կամ) ազգականներից:  Շատ քիչ 
դեպքերում են միգրացիայի կազմակերպմանը մասնակցել տեղական և օտարերկրյա 
ընկերություններ, ինչպես նաև անհատ միջնորդներ:  Այն դեպքերում, երբ ցուցաբերվել է 
որոշակի աջակցություն, այն հիմնականում ներառել է օգնություն` աշխատանք որոնելու 
հարցում, աջակցություն` կացարան գտնելու և սնվելու հարցում, ուղևորության ծախսերի 
փոխհատուցում կամ դրամական վարկեր` ընդունող երկրում գտնվելու առաջին մի քանի 
ամիսներին միգրանտներին գումարով ապահովելու նպատակով:  Միգրանտներից ոմանք 
աջակցություն են ստացել պահանջվող դեպքերում մուտքի վիզաներ ստանալու գործում:  Ինչ 
վերաբերում է ուղևորության ֆինանսավորմանը, ապա միգրանտների մի զգալի մասը 
կարողացել է ծախսերը հոգալ իրենց տնային տնտեսությունների բյուջեների հաշվին:  
Այնուհանդերձ, շատ դեպքերում միգրանտները ստիպված են եղել վարկ ստանալ կամ նույնիսկ 
գույք վաճառել:  Շատ քիչ դեպքերում է ուղևորության ծախսերը հոգացել ապագա գործատուն: 

2005–2007 թթ. ընդգրկող հետազոտությունը ցույց տվեց, որ միգրանտների 
մեծամասնությունը նախապես պլանավորել է իր ուղևորությունը և կատարել անհրաժեշտ 
կազմակերպչական  գործողություններ:  Միգրանտների մեծ մասն աշխատանքը գտել է 
Հայաստանից մեկնելուց առաջ, ընդ որում, այս խմբի մասնակիցների մեծ մասը նաև նախապես 
որոշակի պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել աշխատանքի, այդ թվում` աշխատանքի 
նկարագրության, աշխատավարձի և աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ:  Մեկ այլ երկիր 
ուղևորվելուց առաջ աշխատանք գտնելու և պայմանները պարզելու` միգրանտների 
ցանկությունն ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է միգրացիայի նախկին` թե´ 
անձնական, թե´ ուրիշների կենսափորձով:  Հնարավոր բացատրություն է նաև այն, որ ավելացել 
է այն միգրանտների մասնաբաժինը, ում ուղևորությունները կազմակերպվել են միջնորդների 
միջոցով:  Շատ դեպքերում  ուղևորությունները կազմակերպել են միգրանտի` ընդունող երկրում 
գտնվող ընկերները և ազգականները, մինչդեռ միգրանտների մոտ մեկ հինգերորդն օգտվել է 



17 
 

կա´մ արտերկրում, կա´մ Հայաստանում գտնվող մասնավոր միջնորդների ծառայություններից:  
Ոչ մեծ չափով ավելացել է նաև աշխատանքի տեղավորման տեղական և օտարերկրյա 
գործակալությունների ծառայություններից օգտված միգրանտների տոկոսաբաժինը:  
Միջնորդների մեծ մասը խոստացել է աջակցել միգրանտներին աշխատանք գտնելու հարցում:  
Մյուս միջնորդները խոստացել են փոխհատուցել ուղևորության ծախսերը, լուծել կացարանի 
հարցը կամ պարտքով գումարներ տալ միգրանտներին` ուղևորության հետ կապված ծախսերը 
հոգալու համար:  Հարցվողների ճնշող մեծամասնությունը նշել է, որ միջնորդներն 
ամբողջությամբ կամ առնվազն մասնակիորեն կատարել են իրենց խոստումները: 

1.2.5. Արտերկրում մնալու տևողությունը 

Զգալի թվով միգրանտներ չեն պլանավորել արտերկրում իրենց մնալու տևողությունը:  
Նրանք, ովքեր պլանավորել են, նախատեսել են մնալ միջինը ութ ամիս:  Սակավաթիվ են այն 
միգրանտները, ովքեր պլանավորել են ընդունող երկրում մնալ երեք ամսից պակաս կամ մեկ 
տարուց ավել: 

Արտաքին միգրացիոն գործընթացների բազմաթիվ հետազոտություններ հաստատել են 
էմիգրացիոն և ռէմիգրացիոն հոսքերի սեզոնայնությունը:  Սեզոնային միգրանտների 
մեծամասնությունը հակված է երկրից մեկնել գարնան կա´մ սկզբին, կա´մ վերջին և 
վերադառնալ Հայաստան աշնան վերջին (ձմռան սկզբին):  Ինչ վերաբերում է ուղևորության 
տևողությանը, ապա միգրանտների մեծամասնությունը մնացել է արտերկրում 5-11 ամիս:  
Ուղևորության փաստացի միջին տևողությունը կազմել է ինն ամիս, որը մի փոքր ավելի երկար է 
եղել, քան միգրանտների կողմից սկզբնապես պլանավորված միջին տևողությունը:  Ավելին, 
չնայած որ տաս միգրանտից միայն մեկն է սկզբնապես պլանավորել երկարաժամկետ 
ուղևորություն, հինգ միգրանտից մեկը փաստացի մեկ տարուց ավելի երկար է մնացել ընդունող 
երկրում:  Միաժամանակ, երեք ամսից կարճ ժամանակում Հայաստան վերադառնալու 
սկզբնական մտադրություն ունեցող միգրանտների միայն մեկ երրորդն է վերջին հաշվով 
վերադարձել Հայաստան նշված ժամանակահատվածում: 

Հարկ է նշել, որ ուղևորության տևողությունը կախված է մեկնման երկրից:  Ռուսաստանում 
մնալու միջին տևողությունը կազմել է ինը ամիս, մինչդեռ ԵՄ-ում մնալու միջին տևողությունը 
կազմել է վեց և կես ամիս, իսկ ԱՄՆ-ում` ընդամենը երկու ամիս:  Այստեղ արժե հիշատակել 
մնալու տևողության ազդեցությունն ընտանեկան կապերի վրա, քանզի այն դեպքերի մեծ 
մասում, որոնց պարագայում միգրանտների ընտանիքները համարել են, որ միգրացիան 
դրական ազդեցություն ունի ընտանիքում տիրող մթնոլորտի վրա, միգրանտները, որպես կանոն, 
արտերկրում մնացել են 8 ամսից քիչ:  Ի հակադրություն` 10.5 ամիս է կազմել այն միգրանտների 
ուղևորությունների միջին տևողությունը, որոնց ընտանիքները մտահոգված են եղել բաժանման 
բացասական հոգեբանական հետևանքների կապակցությամբ: 
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1.2.6. Զբաղվածությունը մեկնման երկրում 

Միգրանտների մեծ մասը (մոտ երկու երրորդը) աշխատանքի հնարավորությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ է ստացել մեկնման երկրում բնակվող ընկերներից և 
ազգականներից:  Դա համահունչ է այն փաստին, որ ավելի բարձր է միգրանտների` այնպիսի 
պետություններ մեկնելու հավանականությունը, որտեղ արդեն բնակվում են իրենց 
ազգականները:  Մնացած դեպքերում միգրանտներն աշխատանք փնտրել են ինքնուրույնաբար` 
մեկնման երկիր հասնելուց հետո:  Նրանցից շատ քչերն են օգտվել զբաղվածության տեղական 
գործակալությունների ծառայություններից կամ թափուր աշխատատեղերի մասին 
տեղեկություններ ստացել զանգվածային լրատվամիջոցներից:  Միգրանտների մեծ մասը սկսել է 
աշխատել մեկնման երկիր հասնելուց գրեթե անմիջապես հետո կամ 30 օրվա ընթացքում:  Տասը 
միգրանտից մեկին անհրաժեշտ է եղել 1-3 ամիս աշխատանք գտնելու համար:  Շատ քիչ, գրեթե 
աննշան է այն միգրանտների թիվը, ովքեր չեն կարողացել աշխատանք գտնել: 

Նախքան աշխատանքային միգրացիայի մեկնելն աշխատանքով ապահովված 
միգրանտների մեծ մասն ունեցել է մշտական աշխատանք:  Ի հակադրություն սրա` ընդունող 
երկրներում միգրանտների զբաղվածությունը հիմնականում ժամանակավոր բնույթ է ունեցել:  
Հայաստանից մեկնած աշխատանքային միգրանտների զբաղվածության առավել հաճախ 
հանդիպող ոլորտը շինարարությունն է. այս ոլորտում է աշխատում նրանց երկու երրորդը:  
Դրան հաջորդում են առևտուրը և հանրային սնունդը, որոնցում աշխատող միգրանտների թիվը, 
սակայն, վեց անգամ ավելի փոքր է:  Ինչ վերաբերում է միգրանտների կարգավիճակին, ապա 
նրանց մոտ երեք քառորդն աշխատել են որպես վարձու աշխատողներ. այդ ցուցանիշը կրկնակի 
բարձր է, քան Հայաստանում նախկինում աշխատանք ունեցած միգրանտների թվում վարձու 
աշխատողների տոկոսաբաժինը:  Հետևաբար, շատ ավելի ցածր է կառավարիչների, 
գրասենյակային աշխատողների և ինքնազբաղվածների կարգավիճակ ունեցող միգրանտների 
մասնաբաժինը: 

Միգրանտների աշխատանքային օրվա միջին տևողությունը 10.5 ժամ է:  Միգրանտների 
մեծամասնությունն աշխատել կամ աշխատում է լրիվ աշխատանքային օր (8-10 ժամ) կամ 12-
ժամյա հերթափոխ, մինչդեռ մյուս միգրանտներն աշխատել են կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օր, 
կամ, իրենց պնդմամբ, աշխատել են օրական 12 ժամից ավել:  Աշխատանքային միգրանտների 
կեսից քիչն է կանոնավոր ազատ օրեր ունեցել:  Չորս միգրանտից մեկն ազատ օր ընդհանրապես 
չի ունեցել:  Ազատ օրերի բացակայության կամ անբավարարության, ինչպես նաև սովորականից 
երկար աշխատանքային օրվա տևողության ամենահավանական բացատրությունն այն է, որ 
աշխատանքային միգրանտներից քչերն են գրավոր պայմանագիր (աշխատանքային 
պայմանագիր) ունեցել ընդունող երկրում իրենց գործատուի հետ:  Միգրանտների ճնշող 
մեծամասնության պարագայում գործատուի հետ հարաբերությունները հիմնված են եղել 
բացառապես բանավոր համաձայնության վրա:  Դա է հիմնական պատճառը, որ երեք 
միգրանտից մեկի դեպքում գործատուն չի կատարել սկզբնական պայմանավորվածությունը կամ 
միայն մասնակիորեն է կատարել իր խոստումները:  Ավելին, որոշ միգրանտների դեպքում 
աշխատանքային հարաբերություններն ընդհանրապես կանոնակարգված չեն եղել (նույնիսկ 
բանավոր համաձայնությամբ): 
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Կանոնավոր ազատ օրերի և արձակուրդի բացակայության հաջորդ հնարավոր 
բացատրությունն այն փաստն է, որ միգրանտներին հետաքրքրող հիմնական գործոնը 
ստացվելիք աշխատավարձն է:  Շինարարության ոլորտում նրանք վարձատրվում են ըստ 
կատարած աշխատանքի:  Այդ պատճառով շինարարության ոլորտում աշխատող միգրանտները 
հաճախ իրենք են նախընտրում աշխատել ավելի երկար, ներառյալ շաբաթ և կիրակի օրերը:  
Միաժամանակ, չնայած այն ռիսկին, որ միգրանտները (ինչպես նաև գործատուները) ստանձնում 
են` առանց պատշաճ իրավական հիմքի մտնելով աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, 
թվում է, թե դեպքերի մեծ մասում երկու կողմերն էլ գոհ են եղել արդյունքից:  Միգրանտների 
ճնշող մեծամասնությունը գոհ է եղել գործատուի` սկզբնական պայմանավորվածության 
(գրավոր կամ բանավոր) պայմանների կատարման աստիճանից:  Կարելի է ենթադրել, որ 
գործատուները նախընտրել են ոչ ֆորմալ աշխատանքային հարաբերությունները, քանզի դա 
նրանց օգնել է խուսափել հարկերի վճարումից: 

Ինչ վերաբերում է վարձատրությանը, ապա 2002–2005 թթ. ընկած ժամանակահատվածն 
ընդգրկող հետազոտությունը ցույց տվեց, որ միգրանտների մեծ մասը վաստակել է ամսական 
250-500 ԱՄՆ դոլար, իսկ մնացած միգրանտները` 250 ԱՄՆ դոլարից պակաս կամ 500 ԱՄՆ 
դոլարից ավել:  Այդ հետազոտության տվյալներով, միգրանտների միջին ամսական եկամուտը 
մեկնման երկրում կազմել է 410 ԱՄՆ դոլար, նվազագույնը` 100, իսկ առավելագույնը` 1,500 ԱՄՆ 
դոլար:  Չնայած որ համախառն ցուցանիշի առումով միջին եկամուտը չորս անգամ ավելի բարձր 
է եղել, քան այն, ինչ միգրանտները վաստակել են Հայաստանում, զուտ ցուցանիշի իմաստով 
արտերկրում վաստակած գումարը, ըստ երևույթին, այնքան էլ մեծ չէ:  Եթե հաշվի առնենք 
ուղևորությունների կարճ տևողությունը, ապա, ըստ երևույթին, ամսական 400-500 ԱՄՆ դոլար 
եկամուտների պարագայում միգրանտներն ի վիճակի կլինեին միայն մարել իրենց պարտքերը 
(եթե այդպիսիք կան) և հոգալ միգրացիայի հետ կապված ուղղակի ծախսերը, ինչպիսիք են 
ճանապարհորդելու ծախսերը և մեկնման երկրներում բնակության ծախսերը (որոնք 
Ռուսաստանում ավելի բարձր են, քան Հայաստանում):  Այդ հանգամանքի հիման վրա կասկածի 
տակ կարող է առնվել աշխատանքային միգրացիայի տնտեսական շահավետությունը, եթե, 
իհարկե, միգրանտները դիտավորյալ եկամուտների ավելի ցածր գումարներ չեն նշել: 

2005-2007 թթ. ընկած ժամանակահատվածն ընդգրկող հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 
միգրանտների վարձատրության առումով էական փոփոխություն է տեղի ունեցել:  
Մասնավորապես, հետազոտության տվյալների համաձայն, ավելի քան 50%-ով ավելացել է 
միջին ամսական եկամուտը (2005 թ. 410-ից 2007 թ. հասնելով 643 ԱՄՆ դոլարի):  2005-2006 թթ. 
արտերկրում աշխատածների կեսից ավելին վաստակել է ամսական 400-800 ԱՄՆ դոլար:  Հաշվի 
առնելով 643 ԱՄՆ դոլար ամսական միջին եկամուտը և ուղևորության միջին տևողությունը (8 
ամիս)` միջին միգրանտը պետք է որ ստացած լինի մոտ 5,140 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր եկամուտ:  
Այնուհանդերձ, եկամուտների այդ զգալի ավելացման կապակցությամբ անհրաժեշտ է 
վերապահում կատարել. կարևոր է նշել, որ, հաշվի առնելով վերջին երկու տարիներին ԱՄՆ 
դոլարի արժեզրկումը, բացարձակ թվերով արձանագրված զգալի աճը դեռ չի նշանակում, որ 
նույն չափով աճել են միգրանտների իրական եկամուտները:  Միգրանտների ամսական միջին 
եկամուտը փաստացի աճել է ընդամենը 16%-ով. 193,000 դրամից (410 ԱՄՆ դոլարի համարժեքը 
2005 թ. տարեսկզբին) մինչև 224,000 դրամ (643 ԱՄՆ դոլարի համարժեքը 2007 թ. տարեսկզբին):  
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Հաշվի առնելով Հայաստանում արձանագրված գնաճը` նույնիսկ իրական եկամուտների 
վերոհիշյալ 16%-ով ավելացումը դժվար թե բավարար լինի` որևէ կերպ փոխելու միգրանտների 
ընտանիքների կենսամակարդակը Հայաստանում:  Այդ համատեքստում բնավ զարմանալի չէր 
միգրանտների այն պնդումը, թե իրենք Հայաստանում պետք է վաստակեն միջինը 200,000 դրամ 
(մոտ 570 ԱՄՆ դոլար), որպեսզի չմեկնեն արտերկիր` աշխատանքի:  2005 թ. նույն ցուցանիշը 
կազմել է 340 ԱՄՆ դոլար: 

1.3. ՎԵՐԱԴԱՐՁ 

1.3.1. Վերադարձի մասին վիճակագրական տվյալներ2 

Հետազոտության շնորհիվ հնարավոր եղավ հաշվարկել, որ 2002-2007 թթ. ընկած 
ժամանակահատվածում արտաքին միգրացիոն գործընթացներին մասնակցած անձանց 
ընդհանուր թիվը կազմել է 230,000 ± 15,000, կամ Հայաստանի «դե-յուրե» բնակչության (16 
տարեկան և բարձր) 9.8% ± 0.6%-ը:3  

Միգրանտների մոտ 38%-ը (մոտ 90,000 հոգի) Հայաստանից մեկնել է 2002 թ. հունվարի 1-ից 
առաջ:4  Նրանց մոտ մեկ երրորդը (32%) մեկնել է Հայաստանից` նպատակ ունենալով մշտական 
բնակություն հաստատել արտերկրում, մինչդեռ մյուսները պլանավորել են ժամանակավոր 
միգրացիա (մեծ մասամբ աշխատանք և կրթություն):  Այնուհանդերձ, ժամանակավոր 
միգրանտների մոտ 8%-ը որոշել է մշտական բնակություն հաստատել մեկնման երկրում, որի 
հետևանքով այս խմբի շրջանակներում մշտական միգրանտների տոկոսաբաժինը հասել է 40%-
ի: 

Մշտական միգրանտների մասնաբաժինը զգալիորեն ավելի ցածր է այն միգրանտների 
թվում, ովքեր Հայաստանից մեկնել են 2002 թվականից հետո:  Նրանց միայն 4%-ն է Հայաստանից 
մեկնել` սկզբնապես նպատակ հետապնդելով մշտական բնակություն հաստատել մեկնման 
երկրում:  Այնուհանդերձ, այս խմբում մշտական միգրանտների տոկոսաբաժինը հասնում է 21%-
ի, քանի որ սկզբում արտերկրում մշտական բնակություն հաստատելու մտադրություն չունեցող 
յուրաքանչյուր հինգ միգրանտից մեկը հետագայում դիտարկել է այդ հնարավորությունը: 

Հետդարձի ցուցանիշները և վերադարձողների բացարձակ թիվը ներկայացված են ստորև` 
1.2 աղյուսակում: 

 

                                                            
2 Այս բաժնում բոլոր տվյալները վերցված են ԱՍՏ/ԵԱՀԿ Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտությունից, 
եթե այլ բան նշված չէ: 
3 Այս խումբը ներառում է այն միգրանտներին, ովքեր մեկնել են Հայաստանից` նպատակ ունենալով 
ժամանակավոր կամ մշտական բնակություն հաստատել արտերկրում, և չի ներառում նրանց, ովքեր 
իրականացրել են կարճաժամկետ գործնական, զբոսաշրջային կամ այլ այցեր: 
4 Բնականաբար, հետազոտությունը չէր կարող ընդգրկել այն բազմաթիվ ընտանիքները, որոնք մեկնել են 
Հայաստանից 1990-ականների սկզբներին:  Ðաշվարկí³Í 90,000 միգրանտներն այն տնային 
տնտեսություններից են, որոնց առնվազն մեկ անդամը դեռ Հայաստանում ¿ ·ïÝíáõÙ: 
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Աղյուսակ 1.2. Ժամանակավոր և մշտական վերադարձի տեմպը 

Խումբ 

Չեն վերադարձել 
Հայաստան 

Վերադարձել են 
առնվազն մեկ 
անգամ 2002-2007 
թթ. ընթացքում 

Մտադիր չեն 2008 
թ. մեկնել 

Տոկոս Բացար-
ձակ թիվ 

Տոկոս Բացար-
ձակ թիվ 

Տոկոս Բացար-
ձակ թիվ 

Միգրանտներ, ովքեր մեկնել են 
Հայաստանից 2002 թվականից 
առաջ 

36% 32,000 64% 58,000 26% 23,000 

Միգրանտներ, ովքեր մեկնել են 
2002-2007 թթ. 

19% 26,000 81% 114,000 23% 32,000 

Ընդամենը 25% 58,000 75% 172,000 24% 55,000 
Աղբյուրը. ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտություն 

Այլ կերպ ասած, Հայաստանից մեկնած յուրաքանչյուր չորս միգրանտից մեկը կարող է 
տեղավորվել «մշտապես վերադարձողների» խմբի մեջ, եթե ենթադրենք, որ մշտական 
հետդարձի տարածվածությունը հաշվարկվել է այն միգրանտների թվի հիման վրա, ովքեր չեն 
պլանավորում մեկնել Հայաստանից առնվազն 2008 թվականին:  Ավելի երկարաժամկետ 
կանխատեսումներ, կարծես, անհրաժեշտ չեն, քանի որ հարցվողները դժվար թե վստահություն 
ունենան ավելի հեռավոր ապագայում Հայաստանից մեկնելու` իրենց միգրացիոն 
մտադրությունների առնչությամբ: 

1.3.2. Վերադարձողների սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը 

1.3. և 1.4. աղյուսակներում (տե´ս հաջորդ էջերը) համեմատվում են մշտական միգրանտների և 
ժամանակավոր և մշտապես վերադարձողների սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագրերը: 
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Աղյուսակ 1.3. Միգրանտների և վերադարձողների սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը 

Խումբ 

Սեռ 

Միջին 
տարիք 

Հայաստանում բնակության վայրը 

Ար. Իգ. Երևան 
Այլ 
քաղաքային 
բնակավայր 

Գյուղական 
բնակավայր 

Մշտական 
միգրանտներ 

72% 28% 35 31% 30% 39% 

Ժամանակավոր 
վերադարձողներ 

85% 15% 38 19% 37% 44% 

Մշտապես 
վերադարձողներ 

72% 28% 41 34% 36% 30% 

Բոլոր միգրանտները 79% 21% 38 26% 35% 39% 
Աղբյուրը. ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտություն, ընդգրկում է 2002-2007 թթ. 

Տվյալները հանգեցնում են մի շարք կարևոր եզրակացությունների:  Նախ` կարելի է 
նկատել, որ թեպետ մշտական արտագաղթողների և մշտապես վերադարձողների սեռային 
կազմը նույնն է, այն միգրանտները, ովքեր որոշել են մշտական բնակություն հաստատել 
արտերկրում, ավելի երիտասարդ են, քան նրանք, ովքեր որոշել են վերադառնալ Հայաստան:  
Դա հուշում է, որ միգրանտների մեծ մասը մշտապես արտագաղթելու մասին որոշումը 
կայացնում է ավելի վաղ տարիքում, մինչդեռ Հայաստան վերադառնալու որոշումը սովորաբար 
կայացվում է ավելի ուշ փուլում, թերևս` ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի մի քանի 
տարվանից հետո: 

Երկրորդ` հետազոտությամբ արձանագրվեց, որ գյուղական բնակչությունն ամենաակտիվն 
է ոչ միայն ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի, այլև մշտական միգրացիայի հարցում:  
Նրանց` արտերկրում մնալու որոշումն ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է եղել 
ոչ մեծ մասշտաբի ֆերմերային գործունեությամբ արժանապատիվ կյանք ապահովելու 
հնարավորություններ չունենալով: 

Այն փաստը, որ ժամանակավոր վերադարձողների թիվը Երևանում կրկնակի պակաս է 
Հայաստանի այլ մարզերից, կարող է բացատրվել աշխատանքային միգրացիոն ակտիվության 
մակարդակով, որը շատ ավելի ցածր է Երևանում, քան փոքր քաղաքներում և գյուղերում, ինչպես 
արդեն վերլուծվել է սույն գլխի շրջանակներում: 

Բացի այդ, հետազոտության արդյունքում բացահայտվեց մի այլ հետաքրքիր հանգամանք 
ևս. մասնագիտական կրթություն ունեցող անձանց տոկոսաբաժինը գրեթե նույնն է մշտական 
միգրանտների և ժամանակավոր և մշտապես վերադարձողների խմբերում (տե´ս հաջորդ էջը` 
աղյուսակ 1.4.):  Դա նշանակում է, որ կրթության մակարդակը, ըստ երևույթին, չի ազդում 
միգրանտների` վերադառնալու որոշումների վրա, ընդ որում` կրթության ավելի բարձր 
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մակարդակ ունեցողների շրջանում արտահայտված միտում չկա` մշտապես արտագաղթելու 
Հայաստանից:  Ինչպես ներկայացվում է ստորև` 2-րդ գլխում, բարձր որակավորում ունեցող 
աշխատուժի (մասնավորապես` բարձրագույն կրթությամբ անձանց) շրջանում միգրացիոն 
ակտիվության մակարդակն ավելի ցածր է, որը հիմնականում պայմանավորված է աշխատուժի 
ներպետական շուկայում նրանց ունեցած ավելի մեծ հնարավորություններով: 

Չնայած պարզվել է, որ կրթության մակարդակը որևէ ազդեցություն չունի միգրացիայի և 
հետդարձի միտումների վրա, կարևոր բացահայտում էր այն հանգամանքը, որ մշտական 
միգրանտների և ժամանակավոր ու մշտապես վերադարձողների միջև մասնագիտական կազմի 
առումով գոյություն ունեն լուրջ տարբերություններ:  Մշտական միգրանտների և 
ժամանակավոր վերադարձողների խմբերում ամենամեծ տոկոսային կշիռն ունեին տարբեր 
ուղղվածության տնտեսագետները, սակայն նրանցից շատ քչերն էին դիտարկել մշտապես 
Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունը:  Ի հակադրություն սրա` առողջության և 
կրթության մասնագետները բավական ակտիվ էին մշտական միգրացիայի և մշտական 
հետդարձի հոսքերում, սակայն շատ ցածր էր նրանց ժամանակավոր հետդարձի ցուցանիշը:  
Վերոհիշյալ բացահայտումները կարող են պայմանավորված լինել Հայաստանում աշխատուժի 
առաջարկի և պահանջարկի առանձնահատկություններով, ինչպես նաև տարբեր 
մասնագիտական խմբերի միգրացիայի օրինաչափություններով:  Հայաստանի 
աշխատաշուկայում տնտեսագետների զգալի ավելցուկի պատճառով նրանց համար դժվար է 
աշխատանք գտնել, որի հետևանքով բազմաթիվ տնտեսագետներ աշխատանքի 
հնարավորություններ են փնտրում արտերկրում:  Առողջության և կրթության մասնագետները, 
մյուս կողմից, հազվադեպ են դառնում ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի մասնակից 
(լրացուցիչ մանրամասների համար տես 2-րդ գլուխը):   
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Աղյուսակ 1.4. Միգրանտների և վերադարձողների սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը  

Խումբ 

Ժամանակավոր կամ 
մշտական 
բնակության երկիրը 

Մասնագիտա-
կան կրթություն 
ունեցողների 
մասնաբաժինը 

Մասնագիտությունների 
հիմնական խումբը (խմբերը) 

Մշտական 
միգրանտներ 

Ռուսաստան (77%) 

ԱՄՆ (5%) 

Ուկրաինա (3%) 

Եվրոպական այլ 
երկրներ (10%) 

ԱՊՀ այլ երկրներ (3%) 

Այլ երկրներ (2%) 

40% Տնտեսագիտություն (13%) 

Ճարտարապետություն և 
շինարարություն(12%) 

Կրթություն (12%) 

Բժշկություն (12%) 

Արվեստ և մշակույթ (9%) 

Բնական գիտություններ (7%) 

Ժամանակավոր 
վերադարձողներ 

Ռուսաստան (94%) 

ԱՄՆ (1%) 

Ուկրաինա (2%) 

ԱՊՀ այլ երկրներ (1%) 

Նախկին ԽՍՀՄ այլ 
երկրներ (1%) 

Այլ երկրներ (1%) 

39% Տնտեսագիտություն (17%) 

Ճարտարապետություն և 
շինարարություն (15%) 

Հումանիտար և հասարակական 
գիտություններ (10%) 

Բնական գիտություններ (7%) 

Մշտապես 
վերադարձողներ 

Ռուսաստան (85%) 

ԱՄՆ (2%) 

Ուկրաինա (4%) 

Եվրոպական այլ 
երկրներ (3%) 

ԱՊՀ այլ երկրներ (3%) 

Այլ երկրներ (3%) 

40% Հումանիտար և հասարակական 
գիտություններ (18%) 

Ճարտարապետություն և 
շինարարություն (11%) 

Կրթություն (11%) 

Մեխանիկական ինժեներիա (11%) 

Բժշկություն (9%) 

Բոլոր միգրանտները Ռուսաստան (87%) 

Ուկրաինա (5%) 

ԱՄՆ (3%) 

Եվրոպական այլ 
երկրներ (8%) 

ԱՊՀ այլ երկրներ (4%) 

Այլ երկրներ (3%) 

39% Տնտեսագիտություն (13%) 

Ճարտարապետություն և 
շինարարություն (13%) 

Հումանիտար և հասարակական 
գիտություններ (11%) 

Մեխանիկական ինժեներիա (9%) 

Կրթություն (8%) 

Բժշկություն (8%) 
Աղբյուրը. ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտություն, ընդգրկում է 2002-2007 թթ. 
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1.3.3. Վերադարձի դրդապատճառները 

Վերադարձողների քանակական հետազոտությունն անդրադարձել է միգրացիայի և 
վերադարձի «դրդող» և «ձգող» գործոններին (“push and pull factors”):5  Ինչպես նախկին 
հետազոտություններն են ցույց տվել, Հայաստանից մեկնելու դրդող գործոնները հիմնականում 
տնտեսական են:  Արտագաղթելու որոշում կայացնելու հիմնական պատճառը Հայաստանում 
վճարվող ցածր աշխատավարձերն են, փողի հրատապ անհրաժեշտությունը և ֆինանսական 
միջոցներ չունենալը, ինչպես նաև որոշակի մասնագիտությունների տեր անձանց համար 
աշխատատեղերի բացակայությունը կամ սակավությունը:  Հայաստանից մեկնելու 
մտադրությունը որոշ դեպքերում պայմանավորված է եղել ապագայի անկանխատեսելիությամբ և 
սոցիալական պաշտպանության թույլ համակարգով:  Այս կամ այն ընդունող երկիրն ընտրելու 
հարցում առավել կարևորվող գործոններն են եղել տվյալ երկրում բնակվող ազգականների կամ 
ընկերների առկայությունը, ուստի նաև` աշխատանք գտնելու հարաբերականորեն հեշտ լինելը:  
Ձգող հաջորդ գործոնը լեզվի իմացությունն է:  Վերոհիշյալ երկու գործոնները, կարծես, 
հատկանշական են Ռուսաստան մեկնող միգրանտներին: 

Ինչ վերաբերում է վերադառնալու դրդապատճառներին, ապա ամենակարևոր գործոններն 
են եղել կարոտը և Հայաստանում ընտանիքի բնակության հանգամանքը:  Վերադարձողների հետ 
անցկացված ֆոկուսային խմբերի արդյունքում հաստատվել են քանակական հետազոտության 
արդյունքները և այն հանգամանքը, որ Հայաստան վերադառնալու հիմնական դրդապատճառը 
եղել է այն, որ միգրանտներն այլևս չեն կարողացել ապրել առանց իրենց ընտանիքների և 
հնարավորություն կամ ցանկություն չեն ունեցել  նրանց տանելու ընդունող երկիր: 

Վերադառնալու որոշումը ավելի հաստատուն է դարձել այն դեպքերում, երբ Հայաստանում 
առաջանում է աշխատանք գտնելու հնարավորություն:  Հայաստանում աշխատանք գտածների 
մեծ մասն այն գտել է կա´մ ընկերների, կա´մ ազգականների միջոցով դեռ արտերկրում գտնվելու 
ընթացքում կամ վերադարձել է կարճ ժամանակով և փորձել աշխատանք գտնել:  Վերադարձած և 
Հայաստանում աշխատանք գտած միգրանտներից մեկը ֆոկուսային խմբի քննարկման 
ընթացքում ասաց. «Ռուսաստանում ավելի շատ փող էի աշխատում, բայց այստեղ տանն եմ, 
ընտանիքիս հետ, ինձ ապահով եմ զգում և ստիպված չեմ բնակարան վարձել»: 

Հայաստանում և արտերկրում (հիմնականում Ռուսաստանում) կենսակերպի և 
հասարակական արժեքների միջև առկա տարբերությունը նույնպես նպաստում է հետդարձին: 

Այնուհանդերձ, ֆոկուսային խմբերի մասնակիցներից շատերը համոզմունք հայտնեցին, որ 
վերադառնալու որոշում կայացրած միգրանտները կամ այն բախտավորներն են, ովքեր 
կարողացել են նորմալ աշխատանք գտնել Հայաստանում, կամ նրանք, ովքեր արտերկրում 
հաջողության չեն հասել, ունեն օրենքի հետ կապված խնդիրներ, արդեն շատ ծեր են կամ 
առողջական խնդիրներ ունեն:  «Երբ գնում ես ու բավական գումար վաստակում` նորմալ 
ապրուստի պայմաններ ապահովելու ընտանիքիդ համար, շատ դժվար է վերադառնալ:  Սկզբում 
ուզում ես նրանց տարրական կարիքները հոգալ, հետո ցանկանում ես որոշ կենցաղային 
                                                            
5 Սույն գլխի այս և հետագա բաժիններում առկա քանակական տվյալները հիմնված են 75 մշտապես 
վերադարձողների պատասխանների վրա: 
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էլեկտրոնիկա գնել, հետո` բնակարանդ վերանորոգել, և այդպես շարունակ…երբ վարժվում ես 
նորմալ կենսամակարդակին, շատ դժվար է վերադառնալ»:  Այս մեջբերման շնորհիվ ավելի հեշտ 
է հասկանալ, թե մշտական հետդարձի դեպքեր ինչու են շատ ավելի հազվադեպ պատահում, 
քան ժամանակավոր հետդարձի: 

1.3.4. Արտերկրում պահանջվող փորձը և հմտությունները 

Վերադարձողների երկու երրորդն իրենց միգրացիոն փորձը գնահատել են որպես 
բավական օգտակար կամ շատ օգտակար` գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու կամ 
ունեցածը կատարելագործելու առումներով:  Նրանց կեսից ավելին միգրացիան օգտակար է 
համարել լեզվական հմտությունները կատարելագործելու առումով:  Վերադարձող 
յուրաքանչյուր երեք միգրանտից մեկը նշել է, որ ինքը կատարելագործել է աշխատանքի հետ 
կապված գիտելիքները և հմտությունները, իսկ մյուսները համարում են, որ իրենք օգտվել են 
միգրացիայից ժամանակակից տեխնոլոգիաների և հմտություններիÝ ծանոթանալու իմաստով: 

Թեպետ վերադարձողների կեսը նշել է, որ իրենց միգրացիոն փորձը որևէ ազդեցություն չի 
թողել Հայաստանի աշխատաշուկայում իրենց մրցունակության վրա, վերադարձողների մոտ 
40%-ը նշել է, որ միգրացիայի շնորհիվ փաստացի բարձրացել է լավ աշխատանք գտնելու 
հավանականությունը:  Նրանց մեծ մասը կարծիք է հայտնել, թե արտերկրում ձեռք բերված 
փորձի շնորհիվ իրենց համար ավելի հեշտ է բավարարել գործատուների պահանջները, և որ 
Հայաստան վերադառնալուց հետո իրենք կարող են ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանք 
ակնկալել:  Այս եզրակացությունը հիմնավորվել է գործատուների հետ հարցազրույցներում, 
ովքեր հաստատել են, որ նախկինում արտերկրում կրթված կամ աշխատած մասնագետները 
սովորաբար զբաղեցնում են կառավարչական պաշտոններ և ստանում ավելի բարձր 
աշխատավարձ: 

Ներպետական աշխատաշուկայում վերադարձողների մրցունակության վրա նրանց 
միգրացիոն փորձի դրական ազդեցությունն էլ ավելի է հիմնավորվում, երբ համեմատվում են 
նրանց զբաղվածության կարգավիճակը և եկամուտները միգրացիայից առաջ և հետո:  
Զբաղվածների տոկոսաբաժինն աճել է 46%-ից մինչև 53%, իսկ միջին ամսեկան 
աշխատավարձը` փաստացի կրկնապատկվել (31,000-ից հասնելով 64,000 դրամի): 

Մյուս կողմից, ֆոկուսային խմբերի մասնակիցները պնդել են, թե Հայաստան 
վերադառնալուց հետո իրենց առջև ծառացած լրջագույն խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ 
գործատուները չեն ցանկացել 40 տարեկանից բարձր տարիքով անձանց աշխատանքի ընդունել, 
մինչդեռ «արտերկրում ոչ ոքի չի հուզում, թե դու քանի տարեկան ես:  Նրանց (արտերկրի 
գործատուներին) հետաքրքրող միակ հանգամանքն այն է, թե ինչքան լավ ես անում քո գործը»:6  
Դա կարող է վկայել տարիքային խտրականության մասին, որը փաստացի օրենքով արգելված է, 
սակայն հաճախ է կիրառվում գործատուների կողմից` հաշվի առնելով Հայաստանի 
աշխատաշուկայում աշխատուժի մեծ ավելցուկը:  Դրա հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ 

                                                            
6 Վերադարձողների հետ ֆոկուսային խմբերի արդյունքների վերաբերյալ ամբողջական զեկույցի համար 
տես 1-ին գլխի 1-ին հավելվածը: 
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մշտապես վերադարձողները (ընդ որում` պարզվել է, որ այս խմբի միջին տարիքը 41 տարեկան 
է) կարող են ավելի լուրջ խնդիրների հանդիպել Հայաստանում աշխատանք գտնելու հարցում, 
եթե աշխատաշուկայում իրավիճակը չփոխվի: 

1.3.5. Վերադարձողների ներդրումը տնտեսության զարգացման մեջ` 
ներդրումների, աշխատատեղերի ստեղծման, բիզնեսի զարգացման և 
տեխնոլոգիաների ու հմտությունների փոխանցման տեսանկյունից 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում վերադարձողների 
դերակատարմանը, ապա հետազոտությունից ստացվում է խառը պատկեր:  Էական է այն 
հանգամանքը, որ վերադարձողների համազգային ներկայացուցչական հետազոտությամբ չի 
բացահայտվել վերադարձողների կողմից բիզնեսի մեջ ներդրումներ կատարելու, բիզնես 
զարգացնելու կամ աշխատատեղեր ստեղծելու անգամ մեկ դեպք:  Դա չի բացառում նման 
դեպքերի առկայությունը, սակայն եթե այդպիսիք կան, ապա դրանք սակավաթիվ են: 

Չնայած որ վերադարձողների մեծ մասն իրենց միգրացիոն փորձը գնահատել է որպես շատ 
լավ կամ բավական լավ տնտեսական օգուտների առումով, լրացուցիչ ուսումնասիրությունները 
վկայում են, որ արտերկրում վաստակած փողը մեծ մասամբ ծախսվել է Հայաստանում 
ընտանիքների տարրական կարիքները հոգալու և միգրանտների ճանապարհորդության և 
արտերկրում ապրելու ծախսերը հոգալու համար:  Վերադարձողներից ոմանք օգտագործել են 
իրենց վաստակած ֆինանսական միջոցները »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ապրանքներ գնելու 
կամ Հայաստանում բնակարանը վերանորոգելու նպատակով, մի քանիսն էլ վճարել են 
երեխաների ուսման վարձը կամ անշարժ գույք գնել Հայաստանում:  Ավելին, մշտապես 
վերադարձողներից միայն վեցն են նշել, որ կարողացել են որոշակի խնայողություններ անել:  
Նրանցից չորսը մտադիր են 2008 թվականի ընթացքում Հայաստանում սեփական բիզնես 
նախաձեռնել: 

Ինչ վերաբերում է հմտությունների և տեխնոլոգիաների փոխանցմանը, ապա 
վերադարձողներին աշխատանքի ընդունած գործատուները նշել են, որ վերադարձողների` այլ 
երկրներում ստացած կրթությունը և աշխատանքային փորձը դրական ազդեցություն են ունեցել 
իրենց բիզնեսի վրա:  Գործատուների ընդհանուր կարծիքն այն է, որ վերադարձողները 
սովորաբար փոխանակում են իրենց գիտելիքները և փորձը գործընկերների հետ. մի բան, որն 
առանձնակի օգտակարություն ունի նորարարության իմաստով: 

1.4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայաստանից միգրացիայի տվյալները վկայում են, որ մշտական միգրանտների 
զանգվածային միգրացիոն հոսքեր չկան:  Այս միտումը տարբերվում է 1990-ականների 
միգրացիոն հոսքերից, երբ համեմատաբար ավելի տարածված էր մշտական միգրացիան: 

Ներկայում միգրացիոն ամենակարևոր հոսքը ժամանակավոր աշխատանքային 
միգրանտներն են:  Տարեկան մոտ 60,000 աշխատանքային միգրանտ աշխատանք է փնտրում 
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Ռուսաստանում, հիմնականում` շինարարության ոլորտում:  Որպես կանոն, այդ միգրանտները 
տարեկան առնվազն մեկ անգամ վերադառնում են Հայաստան` այցելելու իրենց ընտանիքներին:  
Նրանք չեն ցանկանում ընտանիքներով տեղափոխվել Ռուսաստան և մշտական բնակություն 
հաստատել այնտեղ:  Միաժամանակ, նրանք չեն ցանկանում մշտապես վերադառնալ 
Հայաստան, քանի որ Հայաստանում չեն կարող գտնել նորմալ աշխատանք, որից բավարար 
եկամուտ կստանան` ապահովելու ընտանիքների ապրուստը:  Եթե, սակայն, նրանք 
կարողանան նման աշխատանք գտնել, նրանք պատրաստ են մշտապես վերադառնալ 
Հայաստան: 

Ինչ վերաբերում է վերադարձողներին, ապա 2002 թվականից սկսած` ավելի քան 55,000 
միգրանտ է վերադարձել Հայաստան և որոշել արտերկիր չմեկնել` առնվազն 2008 թվականի 
ընթացքում:  Մշտապես վերադարձողների մեջ ամենամեծ թիվը կազմում են ժամանակավոր 
աշխատանքային միգրանտները, ովքեր որոշել են դադարեցնել իրենց մասնակցությունն 
աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին:  Ավելի սակավաթիվ են այն վերադարձողները, 
ովքեր «մշտական» միգրացիայի նպատակով մեկնել են 1990-ականներին, սակայն 2002 
թվականից սկսած վերադարձել են Հայաստան:  Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ 
ներպետական աշխատաշուկայում վերադարձողների մրցունակությունը, ինչպես նաև նրանց 
միջին ամսական աշխատավարձն ընդհանուր առմամբ բարձրացել են` սովորական 
աշխատողների համեմատ:  Այնուհանդերձ, չնայած որ վերադարձողները հմտությունների և 
տեխնոլոգիաների փոխանցման իմաստով դրական ազդեցություն են թողնում իրենց 
աշխատանքի ընդունող ընկերությունների վրա, նրանց օգուտը ծագման երկրին ներդրումների, 
աշխատատեղերի ստեղծման և բիզնեսի զարգացման առումներով, ըստ երևույթին, 
սահմանափակ է:  Դա պետք է զգոնացնի քաղաքականություն մշակողներին, որպեսզի 
վերջիններս դիտարկեն երկրի տնտեսական զարգացման գործում վերադարձող միգրանտների 
ներուժն առավել արդյունավետորեն օգտագործելու ուղիները: 
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ԳԼՈՒԽ 2. ՀՄՈՒՏ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ 

1990-ականներին վերսկսվել է քննարկումը միգրացիայի և տնտեսական զարգացման միջև 
առկա կապերի մասին:  Այդ համատեքստում, միգրացիային առնչվող քաղաքականության 
քննարկումներում առանցքային տեղ է գրավել հմուտ աշխատողների միգրացիայի խնդիրը:  
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշում է Սկելդոնը, առկա է միտում` հմուտ աշխատողների 
միգրացիան համարելու բացասական, իսկ նրանց պահպանումը և հետդարձը` դրական 
երևույթներ:  «Ուղեղների արտահոսքի» հարցի շուրջ ծավալվող բանավեճում առանձնապես 
կարևորվում են երեք թեմաներ.  

  գիտաշխատողների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների միգրացիա 

   բուժաշխատողների միգրացիա 

   ուսանողների միգրացիա:7 

Ընդունված է այն տեսակետը, որ միգրացիայի և տնտեսական զարգացման կապն անորոշ է 
կամ չապացուցված:  Մի կողմից, տնտեսական դրդապատճառներով տեղի ունեցող միգրացիան 
կարող է բարենպաստ գործընթացի հիմք դառնալ, որի արդյունքում ուղարկող և ընդունող 
պետություններում տնտեսական պայմանները և հնարավորությունները կզուգամիտվեն:  Այս 
սցենարը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ այն աշխատողները, ովքեր հայրենի երկրում 
գործազուրկ էին, աշխատանք են գտնում արտերկրում, դրամական փոխանցումներ են 
կատարում իրենց ընտանիքներին` այդ կերպ կրճատելով աղքատությունը և առաջացնելով 
ներդրումներ, որոնք արագացնում են տնտեսության աճը և աշխատատեղերի ստեղծումը, և 
վերադառնում նոր հմտություններով և տեխնոլոգիաներով, որոնք հանգեցնում են նոր 
արտադրության և աշխատատեղերի ստեղծման:  Այնուհանդերձ, տնտեսական 
դրդապատճառներով տեղի ունեցող միգրացիան կարող է նաև բացասական գործընթացի հիմք 
դառնալ այն դեպքերում, երբ որոշակի մասնագիտությունների տեր անձինք, օրինակ` 
բուժաշխատողները, ուսուցիչները կամ ճարտարագետները, աշխատանք են ստանում 
արտերկրում, իսկ հայրենի երկրի տնտեսության համապատասխան ոլորտներում չկան 
մասնագիտական հմտություններ, որի հետևանքով տուժում է համապատասխան 
արտադրության և ծառայությունների որակը և քանակը:  Այս սցենարի դեպքում դրամական 
փոխանցումները, եթե այդպիսիք կան, վերածվում են գնաճը խթանող գործոնների, քանի որ 
ուղղվում են սպառմանը, ոչ թե աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով տնտեսական 
զարգացմանը:8  

                                                            
7 Skeldon, Ron (2005) Globalization, Skilled Migration and Poverty Alleviation: Brain Drains in Context, University 
of Sussex, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Working Paper 15, p. 5 – 7. 
8 Martin, Philip L (2004) Migration and development: Toward sustainable solutions, ILO Decent Work Research 
Programme, DP 153/2004, p. 7. 



30 
 

Ընդհանուր մոտեցում չկա այն հարցում, թե ինչպես պետք է լավագույնս կառավարել 
միգրացիայի և զարգացման կապը` ապահովելու միգրացիայից ստացվող օգուտների ավելի լայն 
բաշխում հատկապես միգրանտներ ուղարկող պետությունների միջև:9  Ընդհանուր մոտեցման 
բացակայությունը պայմանավորված է ուղարկող և ընդունող պետությունների խորքային 
շահերի միջև հաճախ առկա հակադրություններով. ուղարկող պետությունները ցանկանում են 
առավելագույնի հասցնել դրամական փոխանցումները, մինչդեռ միաժամանակ և´ ուղարկող, և´ 
ընդունող պետությունները (օրինակ` Ռուսաստանի Դաշնություն, Լիտվա) հետաքրքրված են 
թե´ դրամական փոխանցումներով և պաշտպանությամբ, թե´ օտարերկրացիների հսկողությամբ 
և ինտեգրմամբ, իսկ ընդունող պետությունները հետաքրքրված են հիմնականում հսկողությամբ 
և ինտեգրմամբ:10  Վերջին հաշվով, «խնդիրն այն է, թե արդյոք … միգրացիան կարագացնի, թե 
կդանդաղեցնի զուգամիտումը` վերջ դնելով միգրացիային այնպես, ինչպես ցանկանում են 
կառավարությունները հարավում և հյուսիսում »:11 

Հայաստանի պարագայում խնդիրն այն է, թե արդյոք Հայաստանից միգրացիան նպաստում 
է (երկարաժամկետ հատվածում) Հայաստանում աշխատատեղերի ստեղծմանը և տնտեսական 
աճին, թե բացասաբար անդրադառնում Հայաստանի զարգացման վրա:  Այս գլխում 
ուսումնասիրվում են Հայաստանի աշխատաշուկայի առաջարկը և պահանջարկը` նպատակ 
հետապնդելով ստանալ վերոհիշյալ հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ և 
քաղաքականության տեսակետից կարևոր տեղեկություններ: 

 

2.1 . ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ 

Սույն հետազոտության շրջանակը չի ընդգրկել գործատուների ներկայացուցչական 
ընտրանքից աշխատուժի պահանջարկի վերաբերյալ քանակական տվյալների հավաքագրում:  
Փոխարենը, սակայն, կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ են անցկացվել հետևյալ 
ոլորտների 64 խոշոր ընկերությունների կադրային հարցերով պատասխանատու 
պաշտոնյաների հետ. շինարարություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հաղորդակցություն, 
բանկային գործ, բիզնեսի խորհրդատվություն, հյուրանոցներ և ռեստորաններ, արտադրություն և 
առևտուր:12  Այդ ոլորտները նշվել են Զբաղվածության պետական ծառայության (ԶՊԾ) 
փորձագետների կողմից` որպես ոլորտներ, որոնցում առավել հաճախ է արձանագրվում 
աշխատուժի պակաս:  ԶՊԾ-ի փորձագետները նշել են, որ իրենց 51 տարածքային 
ստորաբաժանումներից հավաքված տվյալների համաձայն, աշխատուժի պակասի խնդիրն 
առանձնապես լուրջ է շինարարության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում:  Այլ 
ոլորտներում, ինչպիսիք են բանկային գործը և ծառայությունները, աշխատուժի պակաս է 
զգացվում կոնկրետ «նոր» մասնագիտությունների գծով, որոնցով խորհրդային 

                                                            
9 Նույն տեղը, էջ vii 
10 Նույն տեղը, էջ 26 
11 Նույն տեղը, էջ 27 
12 Հետազոտված ընկերությունների ցանկի համար տես 2-րդ գլխի 1-ին հավելվածը: 



31 
 

ժամանակաշրջանում մասնագետներ չեն պատրաստվել, օրինակ` հաշվապահներ, 
հաճախորդների սպասարկման մասնագետներ և շուկայահանման (մարքեթինգ) մասնագետներ: 

Ի տարբերություն որոշ այլ ուղարկող պետությունների` Հայաստանում կարծես չի 
զգացվում առողջապահության և կրթության մասնագետների պակաս:  Նշված երկու 
ոլորտներում իրականացված բարեփոխումների հետևանքով մի շարք մասնագետներ դարձել են 
գործազուրկ:  Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտությունը ցույց տվեց, որ բուժաշխատողների և 
կրթության ոլորտի աշխատողների շրջանում գործազրկությունը կազմում է 
համապատասխանաբար 32% և 25%:  Դա նշանակում է, որ նման մասնագետներ տեղական 
աշխատաշուկայում կան, չնայած ըստ ԶՊԾ-ի տվյալների` հեռավոր գյուղական 
բնակավայրերում երբեմն դժվար է լրացնել թափուր պաշտոնները և պահպանել 
աշխատողներին:  Ուստի այդ ոլորտները չեն ընդգրկվել Գործատուների հետազոտության մեջ: 

Հետազոտված ընկերությունների մեծ մասն ավելի քան 10 տարվա փորձ ունի 
գործունեության համապատասխան ոլորտում և միջին կամ խոշոր ընկերություն է:  Միջին և 
խոշոր ընկերությունների ընտրությունը դիտավորյալ է կատարվել` հաշվի առնելով, որ նրանք 
ավելի հաճախ են աշխատողներ վարձելու կարիք ունենում, ուստի ավելի տեղեկացված են 
աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի խնդիրների մասին:  Հետազոտված 
ընկերություններում հարցազրույցի պահին (2008 թ. մարտ) աշխատել է միջինը 244 աշխատող, 
որոնցից մոտ 64-ը (26%) աշխատանքի է ընդունվել 2002 թվականից հետո:  Աշխատողների 21%-ը 
երիտասարդ մասնագետներ էին, ովքեր վերջին ուսումնական հաստատությունն ավարտել էին 
2002 թվականից հետո:  Երիտասարդ մասնագետները կազմում էին բարձր ղեկավարության 4%-
ը և միջին օղակի կառավարիչների 14%-ը: 

Աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև շինարարության և առևտրի ոլորտների ընկերություններում 
բարձր է հմուտ աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը:  Հետազոտության արդյունքներով 
առավել պահանջված մասնագետներն են ծրագրավորողները, բանկային ծառայողները և 
հաճախորդների սպասարկման մասնագետները, ինչպես նաև շինարարության ոլորտի տարբեր 
որակավորման մասնագետները (զոդողները, պատշարները և բետոնագործները): 

Ապագա գործատուների կողմից առավել հաճախ պահանջվող որակավորումները ներառել 
են բարձրագույն կրթությունը և առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացությունը:  Հետաքրքիր է այն, որ 
գործատուներից շատերը նախընտրել են արական սեռի աշխատողների:  Դա հասկանալի է 
շինարարության ոլորտում, որտեղ հաճախ պահանջվում է ծանր ֆիզիկական աշխատանք. 
սակայն, նման միտումներ նկատվել են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
արտադրության ոլորտներում:  Դա, ամենայն հավանականությամբ, կարող է բացատրվել 
պահպանվող հայրիշխանական մոտեցումներով, որոնց համաձայն տղամարդն ընկալվում է 
որպես ապրուստ վաստակող, իսկ կինը` տնային տնտեսուհի, որը պետք է մնա տանը և հոգա 
երեխաների մասին: 

Ինչ վերաբերում է անձնական որակներին, ապա գործատուները նախընտրում են 
պատասխանատվության բարձր զգացումով աշխատողների, ովքեր ուշադիր են, ճշգրիտ և ունեն 
սովորելու ցանկություն:  Ոչ բոլոր գործատուներն են կարևորել թեկնածուների մասնագիտական 
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աշխատանքի նախկին փորձը:  Ոմանք նախընտրում են աշխատանքի ընդունել երիտասարդ 
մասնագետների և վերջիններիս աշխատանքի ընթացքում ծանոթացնել աշխատանքի 
առանձնահատկություններին և աշխատանքային էթիկայի կանոններին:  Որոշ ընկերություններ 
աշխատանքի են ընդունում ընդհանրապես աշխատանքային փորձ չունեցողների, որպեսզի 
«խուսափեն մեկ այլ ընկերությունում կուտակված անցանկալի փորձից, որը կարող է ազդել 
մշտական աշխատողների վրա»”: 

Հետազոտված ընկերությունները յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար ստացել են միջինը 
մոտ 50 դիմում:  Բանկային ոլորտում ներկայացված դիմումների թիվն ամենաբարձրն է եղել 
(որոշ պաշտոնների համար հասնելով 500-ի):  Աշխատող որոնելու և աշխատանքի ընդունելու 
ողջ գործընթացը տևում է 1-6 ամիս, միջինը` 1.5 ամիս:  Այս ցուցանիշն էապես տարբերվում է` 
կախված ոլորտից և մասնագիտացումից:  Օրինակ, շինարարության աշխատողի վարձելը տևում 
է մոտ 1 շաբաթ, մինչդեռ նեղ մասնագիտացմամբ շինարարության աշխատողի վարձելը կարող է 
տևել մինչև 6 ամիս:  Գործատուների մեծ մասը նշեց, որ վերջին հաշվով իրենք կարողանում են 
գտնել աշխատողների, սակայն աշխատանքի ընդունվող մասնագետները ոչ միշտ են լիովին 
համապատասխանում տվյալ աշխատանքի համար սկզբնապես սահմանված պահանջներին: 

Ընկերություններն աշխատողների փնտրում են թե´ պաշտոնական, թե´ ոչ պաշտոնական 
ուղիներով:  Տվյալների ինտերնետային շտեմարանների միջոցով աշխատողներ փնտրելը գնալով 
ավելի լայն տարածում է գտնում:  Այնուհանդերձ, դեռ առկա են նաև ոչ պաշտոնական 
մեթոդներով աշխատողների աշխատանքի ընդունման դեպքեր, հատկապես շինարարության 
ոլորտում:  Որոշ ընկերություններ, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, 
պրակտիկանտի կարգավիճակով աշխատանքի են ընդունում վերջին կուրսի ուսանողների, 
ապա` պահպանում նրանցից լավագույններին: 

Հետազոտված ընկերությունները նշել են, որ աշխատողների աշխատանքի ընդունելու հետ 
կապված խնդիրները բնորոշ են ոչ միայն տվյալ ընկերությանը, այլև համապատասխան ոլորտի 
բոլոր ընկերություններին: 

Հետազոտված ընկերությունների 43%-ն ունի արտերկրում կրթություն ստացած 
աշխատողներ:  Ընկերությունների 51%-ում աշխատում են այլ երկրներում աշխատանքի փորձ 
ունեցող անձինք:  Աշխատողները կրթվել են Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-
ում. նշված պետությունների մասնաբաժիններն ընդհանուրի մեջ գրեթե հավասար են:  Ինչ 
վերաբերում է արտերկրում աշխատանքի փորձին, ապա աշխատողներն ունեն աշխատանքային 
փորձ Ռուսաստանից, Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, ինչպես նաև Իրանից, Սաուդյան Արաբիայից և 
Չինաստանից:  Գործատուները լրացուցիչ առավելություն են համարում արտերկրում 
աշխատանքի փորձը` համարելով, որ այն շահավետ է իրենց բիզնեսի համար:  Հարցվողները 
նշել են, որ արտերկրում աշխատանքի փորձ ունեցող աշխատողներն ավելի ճշգրիտ են 
կատարում իրենց աշխատանքը, և որ նրանց փորձն առանձնապես օգտակար է նորարարության 
առումով:  Արտերկրում վերապատրաստումների մասնակցելուց հետո այդ աշխատողները, 
որպես կանոն, իրենց գիտելիքները և փորձը փոխանցում են նաև գործընկերներին:  Նախկինում 
արտերկրում կրթված կամ աշխատած մասնագետները սովորաբար զբաղեցնում են 
կառավարչական պաշտոններ: 
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Հետազոտված ընկերությունների մեծ մասում եղել են դեպքեր, երբ իրենց աշխատողներն 
արտագաղթել են Հայաստանից` արտերկրում աշխատելու նպատակով:  Դա հիմնականում 
տեղի է ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և շինարարության ոլորտներում:  
Շինարարության աշխատողները 
հիմնականում արտագաղթել են 
Ռուսաստան, իսկ 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
մասնագետները` Արևմտյան 
Եվրոպա և ԱՄՆ:  Հարցվողները 
նշել են, որ աշխատանքային 
միգրացիայի հիմնական 
պատճառներն են արտերկրում 
աշխատողներին վճարվող ավելի 
բարձր աշխատավարձերը և 
առավել բարենպաստ աշխատանքային պայմանները: 

Հետազոտված ընկերություններին խնդրվել է նաև գնահատել աշխատանքային արտագաղթի 
ազդեցությունն իրենց բիզնեսի վրա:  1-ին գծանկարում ներկայացված է այդ հարցի 
պատասխանների բաշխումը:  

Աշխատանքային արտագաղթն ամենաքիչն ազդել է բանկային ոլորտի վրա:  Հարցվողները 
դա բացատրել են այն փաստով, որ իրենց մոտ առաջացող թափուր տեղերի համար դիմողների 
թիվը շատ բարձր է, և որ իրենք չեն զգացել մասնագետների որևէ արտահոսք:  Դա բնական է, 
քանի որ, բանկերն աշխատանքի են ընդունում տնտեսագետների, որոնց, ինչպես նշվեց, բաժին է 
ընկնում Հայաստանի ընդհանուր աշխատուժի ամենամեծ մասը, և յուրաքանչյուր երեք 
տնտեսագետից մեկը գործազուրկ է: 

Այնուհանդերձ, հարցվողների մեծ մասը կարծում է, որ Հայաստանից հմուտ աշխատուժի 
արտագաղթը եղել և մնում է լուրջ խնդիր, որը կարող է ծանր վնաս պատճառել Հայաստանի 
համար ռազմավարական կարևորության այնպիսի ոլորտի, ինչպիսին է տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտը:  Հայաստանյան ընկերությունների կողմից առաջարկվող 
աշխատանքային պայմանները և, հատկապես, վարձատրությունը, աշխատուժի միջազգային 
շուկայում մրցունակ չեն, և արագորեն զարգացող ռուսական տնտեսությունը կարող է հեշտորեն 
կլանել Հայաստանից մեկնող հմուտ աշխատուժը: 

Մի կողմից, հարցվողներից ոմանք կարծում են, որ վերջին շրջանի տնտեսական աճը և 
աշխատավարձերի ավելացման միտումները կարող են նպաստել հմուտ աշխատուժի 
հետդարձին:  Այնուամենայնիվ, գործատուների մեծ մասը բավական թերահավատորեն է 
վերաբերվում այդ հնարավորությանը, քանի որ տնտեսության վիճակի, բիզնեսի միջավայրի և 
ժողովրդավարական զարգացումների իմաստով Հայաստանը շարունակում է զիջել 
Հայաստանից աշխատուժ գրավող պետություններին: 
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Գրեթե բոլոր հարցվողները կարծում են, որ հմուտ աշխատուժի հետդարձը դրական 
ազդեցություն կունենա թե իրենց ընկերությունների, թե իրենց գործունեության ողջ ոլորտի վրա:  
Նրանք համոզված են, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ անհրաժեշտ է կիրառել միջազգային 
լավագույն փորձը, և որ, այդ առումով, արտերկրից վերադարձող մասնագետները կարող են 
մեծապես խթանել տնտեսական զարգացումը և բարելավել Հայաստանում առկա աշխատուժի 
որակական հատկանիշները: 
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2.2 .ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 
«Հայաստանը թվերով, 2007» հրապարակման համաձայն` Հայաստանի ընդհանուր 
աշխատանքային ռեսուրսները կազմում են 2,115,000 (Հայաստանի «դե-յուրե» բնակչության 
65.6%-ը):13  Չնայած որ պաշտոնական գործազրկության ցուցանիշը, այն է` Հայաստանի 
Հանրապետության զբաղվածության պետական ծառայությունում գրանցված գործազուրկների 
ցուցանիշը կազմում է 7.5%, տնային տնտեսությունների բազմաթիվ հետազոտություններ, այդ 
թվում` ԱՎԾ-ի կողմից իրականացված, ցույց են տվել, որ փաստացի գործազրկության 
մակարդակը շատ ավելի բարձր է:  Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտության միջոցով ԱՍՏ-ի 
ձեռք բերած` բնակչության տնտեսական ակտիվության և զբաղվածության տվյալները 
համահունչ են ԱՎԾ-ի կողմից 2007 թ. անցկացված աշխատուժի վերջին հետազոտության 
արդյունքներին:  Երկու հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանի տնտեսապես 
ակտիվ բնակչության մոտ 30%-ը գործազուրկ է:  Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված է 
աշխատանքային ռեսուրսների բաշխումն ըստ տնտեսական ակտիվության և զբաղվածության: 

Աղյուսակ 2.1. Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը (16-70 տարիքային խումբ) 

Տնտեսական ակտիվություն 
ԱՍՏ 
հետազոտություն 

ԱՎԾ 
հետազոտություն14

Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն (աշխատանքային 
ռեսուրսների %) 60.5 60.6 
Զբաղվածության մակարդակը (աշխատանքային 
ռեսուրսների %)  41.4 43.8 
Գործազրկության մակարդակը (տնտեսապես ակտիվ 
բնակչության %) 31.5 27.8 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն 
(աշխատանքային ռեսուրսների %) 39.5 39.4 

 
Տնտեսական ակտիվության սեռատարիքային կառուցվածքն ամփոփ ներկայացված է 

ստորև` 2.2. աղյուսակում:  Տնտեսական ակտիվության և զբաղվածության ամենաբարձր 
ցուցանիշները թե´ տղամարդկանց, թե´ կանանց պարագայում արձանագրվել են 35-44 և 45-54 
տարիքային խմբերում:  Այնուհանդերձ, գործազրկությունը, ըստ երևույթին, շատ ավելի լուրջ 
խնդիր է կանանց համար, քան տղամարդկանց (բոլոր տարիքային խմբերում կանանց 
գործազրկության մակարդակը 1.4-1.9 անգամ ավելի բարձր է):  Գործազրկության մակարդակը 
հատկապես բարձր է երիտասարդ կանանց շրջանում:  16-24 տարեկան կանանց ավելի քան 60%-
ը Հայաստանում չի կարողանում աշխատանք գտնել:  
 

                                                            
13 Հայաստանը թվերով, 2007, ԱՎԾ, էջ 25: 
14 Աշխատուժը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2001-2006 թթ., ԱՎԾ, էջ 13: 
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Աղյուսակ 2.2. Տնտեսական ակտիվությունն ըստ սեռի և տարիքի 

Տարիք 
Տնտեսապես ակտիվ Զբաղված Գործազուրկ 
Ար. Իգ. Ընդհ. Ար. Իգ. Ընդհ. Ար. Իգ. Ընդհ. 

16-24 36.1 27.8 31.6 20.7 11.1 15.5 42.6 60.2 51.0 
25-34 87.1 53.6 69.2 64.2 31.3 46.6 26.3 41.5 32.6 
35-44 91.5 68.5 78.8 72.3 41.3 55.2 21.1 39.7 30.0 
45-54 90.1 67.4 77.2 71.5 42.4 54.9 20.7 37.2 28.9 
55-64 76.8 55.4 64.9 60.1 39.5 48.6 21.7 28.7 25.0 
65-70 27.1 10.3 17.6 27.1 10.3 17.6 0.0 0.0 0.015 
Ընդամենը 72.2 51.0 60.5 54.6 30.8 41.5 24.4 39.6 31.5 

Ձեռք բերված նոր տվյալների վերլուծությամբ հիմնավորվում է մեր նախկին 
հետազոտությունների այն եզրակացությունը, որ կրթության և զբաղվածության մակարդակների 
միջև առկա է ուղիղ համեմատական կապ:  Աղյուսակ 3-ում ցույց է տրված, որ շատ հմուտ 
աշխատուժի համար աշխատանքային շուկան ավելի հասանելի է, քան պակաս հմուտ կամ 
հմտություններ չունեցող աշխատուժի համար: 

Աղյուսակ 2.3. Տնտեսական ակտիվությունը և կրթություն 

Կրթություն Ընդհանուր 
Տնտեսապես 
ակտիվ 

Զբաղված Գործազուրկ 

Ֆորմալ կրթության 
բացակայություն 0.5 17.1 14.3 16.7 
Ոչ լրիվ միջնակարգ 7.4 40.8 27.2 33.5 
Լրիվ միջնակարգ 49.0 52.7 33.6 36.3 
Միջին 
մասնագիտական 21.8 68.6 45.8 33.3 
Բարձրագույն 21.0 77.7 60.3 22.4 
Հետբուհական 0.3 92.0 88.0 4.3 
Ընդամենը 100.0 60.5 41.5 31.5 

 

                                                            
15 Հայաստանի օրենսդրության համաձայն` աշխատունակ տարիքի բնակչությունը ներառում է 63 տարին 
չլրացած անձանց:  Այնուհանդերձ, մեր հետազոտությունն ընդգրկել է նաև 63-70 տարիքային խմբի 
զբաղվածության վիճակագրական տվյալները, որպեսզի մեր տվյալները համադրելի լինեն ԱՎԾ-ի 
աշխատուժի հետազոտության տվյալներին: 
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Ինչ վերաբերում է միջմարզային տարբերություններին, ապա գործազրկությունը շատ 
ավելի լուրջ խնդիր է քաղաքային բնակավայրերում, հատկապես մարզային քաղաքներում, 

որտեղ տնտեսապես ակտիվ 
բնակչության մոտ 40%-ը 
գործազուրկ է:  Իրավիճակը 
մի փոքր ավելի լավ է 
Երևանում, որտեղ 

գործազրկության 
մակարդակը մոտ է 
համապետական միջին 
ցուցանիշին:  Մյուս կողմից, 
գյուղերում գործազրկության 
համեմատաբար ցածր 
մակարդակը հիմնականում 
պայմանավորված է 

գյուղատնտեսության 
ոլորտում ինքնազբաղվածությամբ, որը, սակայն, ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար 
եկամուտ (տե՛ս Գծապատկեր 2.): 

Զբաղվածների ավելի քան 65%-ն աշխատում է մասնավոր հատվածում (65.7%). նրանց մոտ 
կեսն ինքնազբաղվածներ են (31.5%):  Պետական հատվածում է աշխատում յուրաքանչյուր 3 
զբաղվածից մեկը (33.3%):  Մնացած 1%-ն աշխատում է տեղական և միջազգային 
հասարակական կազմակերպություններում:  

2.3 . ՀՄՈՒՏ ԱՇԽԱՏՈՒԺ. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԹՎԵՐ16 

Նախնական, միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ անձանց ընդհանուր 
թիվը (16-70 տարիքային խմբում) հաշվարկվել է 900,000 ± 25,000:17  2006-2007 թթ.պետությունը 
ծախսել է մոտ 2.8 միլիարդ դրամ (մոտ 9 միլիոն ԱՄՆ դոլար) մասնագիտական կրթության և մոտ 
5.3 միլիարդ դրամ (մոտ 17 միլիոն ԱՄՆ դոլար)` բարձրագույն կրթության վրա:  Հաշվի առնելով 
պետպատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների ընդհանուր թիվը (մոտ 11,000 ուսանող 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և մոտ 20,000` բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում)` միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների գծով մեկ ուսանողի հաշվով պետական ծախսերը տարեկան կազմել են 
մոտ 250,000 դրամ (մոտ 800 ԱՄՆ դոլար): 

3-րդ գծապատկերում ներկայացված է հմուտ աշխատուժի բաշխումն ըստ ընդհանուր 
մասնագիտական խմբերի: 

                                                            
16 Այս բաժնում բոլոր տվյալները վերցված են ԱՍՏ/ԵԱՀԿ Վերադարձողների 2008 թ. հետազոտությունից, 
եթե այլ բան նշված չէ: 
17 Այս գլխում բոլոր  էքստրապոլյացիաները հիմնված են 2007 թ. տարեսկզբի դրությամբ Հայաստանի 16-70 
տարեկան բնակչության «դե-յուրե» թվի վրա (2,375,000 մարդ), ԱՎԾ-ի «Հայաստանը թվերով, 2007» 
հրապարակման համաձայն: 
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Յուրաքանչյուր խմբի նկարագիրը, այդ թվում` ժողովրդագրական 
առանձնահատկությունները, տնտեսական ակտիվությունը, զբաղվածությունը Հայաստանում և 
արտաքին միգրացիոն ակտիվությունը վերլուծված են ստորև: 

2.3.1. Տնտեսագիտություն 
Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  147,000 ± 12,000                       

Սեռային կազմը 29% արական, 71% իգական 

Միջին տարիքը 43 

Ավարտելու տարին. 

1991 թ. և ավելի վաղ 

1992-2001 թթ. 

2002-2007 թթ. 

 

65% 

17% 

18% 

Կրթությունը 62% միջին մասնագիտական, 38% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 

 
 

Հաշվապահական հաշվառում, առևտուր  

Տնտեսագիտության տեսություն, կառավարում, 
հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսներ և աուդիտ 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում18 

Մասնագիտական այս խոշորագույն խմբի ներկայացուցիչներից` տնտեսապես ակտիվ 
երեք տնտեսագետից մեկը չի կարողանում աշխատանք գտնել Հայաստանում: 

Զբաղվածություն ունեցող տնտեսագետների մեծամասնությունն աշխատում է մասնավոր 
հատվածում:  Տնտեսագետներն առավել հաճախ աշխատում են հետևյալ ոլորտներում. առևտուր 
(22%), գյուղատնտեսություն (14%), պետական կառավարում (13%), արտադրություն (7%) և 
ֆինանսական միջնորդություն (6%):  Նրանց միջին ամսական զուտ աշխատավարձը, 
հարցազրույցների ընթացքում ստացված պատասխանների համաձայն, 67,000 դրամ է (մոտ 220 
ԱՄՆ դոլար):  Ունենալով մասնագիտական զբաղվածության սահմանափակ 
հնարավորություններ` տնտեսագետների ավելի քան 20%-ը կատարում է հմուտ կամ ոչ հմուտ 
բանվորի աշխատանք: 

Տնտեսագետների խումբը տարբերվում է բոլոր մյուս մասնագիտական խմբերից 
երիտասարդ շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշով:  Չնայած որ բոլոր մյուս 
մասնագիտական խմբերում գործազրկության ցուցանիշն առավել բարձր է 2002-2007 թթ. 
շրջանավարտների պարագայում, տնտեսագիտության ոլորտում երիտասարդ 
շրջանավարտները, կարծես, ավելի մրցունակ են:  2002-2007 թթ. ավարտած տնտեսագետների 
գործազրկության ցուցանիշը 29% է` ավելի վաղ տարիների շրջանավարտների 31%-ի համեմատ:  
Երիտասարդ տնտեսագետների մրցակցային առավելությունը, ամենայն հավանականությամբ, 
նրանց մասնագիտացումն է. նրանց մեծ մասը մասնագիտանում է կառավարման, 
հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսների գծով, ի տարբերություն տնտեսագիտության 
տեսության, որի գծով պատրաստվում էին նախկին շրջանավարտներից շատերը: 

Մյուս կողմից, երիտասարդ 
տնտեսագետները` անկախ 
մասնագիտացումից, ֆոկուսային խմբերի 
ընթացքում պնդել են, թե Հայաստանի 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում իրենց ստացած 
կրթությունը շատ ընդհանուր և տեսական է 
եղել, և որ իրենք բավարար չափով չեն 
ստացել այն գործնական հմտությունները, 
որոնք անհրաժեշտ են աշխատանք գտնելու 
համար:  Տրամաբանական կլիներ ակնկալել, 
որ նշված խնդիրը որոշակիորեն մեղմվել է արտադրական պրակտիկայի միջոցով, որը 
Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում պարտադիր է:  Սակայն, այդ պրակտիկան 

                                                            
18 Հաշվի առնելով, որ այս բաժնում վերլուծվում է Հայաստանի հմուտ աշխատուժի տնտեսական 
ակտիվությունը և զբաղվածությունը, ներկայում արտերկրում գտնվող մասնագետները ներառված են 
տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության խմբի մեջ:  Արտերկրում այդ մասնագետների զբաղվածության հետ 
կապված խնդիրները վերլուծված են «Միգրացիոն ակտիվություն» խորագրով ենթաբաժիններում: 
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տևել է ընդամենը մեկ ամիս և շատ հաճախ պատշաճ կերպով չի կազմակերպվել` գրեթե չտալով 
որևէ լրացուցիչ օգուտ:  «Համալսարանը քեզ ուղարկում է որևէ ընկերություն` պրակտիկայի, 
որից հետո պարզվում է, որ ընկերությունը նույնիսկ տեղյակ չէ, որ պետք է պրակտիկանտներ 
ունենա», «և´ պետական հիմնարկներում, և´ մասնավոր ընկերություններում սովորաբար ոչ ոք 
չի ցանկանում ժամանակ ծախսեÉ պրակտիկանտների վրա, և նրանք մեզ պարզապես 
օգտագործում են ինչ-որ մեխանիկական աշխատանք կատարելու, օրինակ` փաստաթղթեր 
պատճենահանելու համար»:  Ֆոկուս-խմբերը ցույց տվեցին, որ մասնավոր հատվածը 
բավականաչափ ներգրավված չէ տնտեսագետների կրթության գործին:  Ֆոկուսային խմբերի 
մասնակիցներից մեկն ասաց, որ «ընկերությունները չեն հասկանում, որ եթե իրենք չմասնակցեն 
կրթության գործընթացին, մեզ չտրամադրեն թարմ տեղեկություններ ընթացիկ միտումների և 
տեխնոլոգիաների մասին, ապա չեն կարողանա որակյալ երիտասարդ կադրերի ներգրավել:  
Նրանք պետք է ընդունեն պրակտիկանտների, վերջիններիս լրջորեն ներգրավեն իրենց 
աշխատանքներում և ուսուցանեն»: 

Միաժամանակ, երիտասարդ տնտեսագետների մեծ մասը բավական լավատես էր 
Հայաստանում իրենց կարիերայի առաջխաղացման հնարավորությունների նկատմամբ:  Նրանք 
բավական ինքնավստահ էին և հավատում էին, որ իրենց սերնդի համար բավական հեշտ է 
աշխատանք գտնել:  «Եթե աշխատում ես քեզ վրա, մշտապես փորձում ես կատարելագործել 
գիտելիքներդ, գիտես ինչպես քեզ «վաճառել», ապա հեշտ կլինի աշխատանք գտնել:  Այդ 
առումով խնդիրներ ունի ավագ սերունդը:  Նրանց ունեցած մասնագիտություններն այսօր 
պահանջված չեն»: 

Այնուհանդերձ, երիտասարդ տնտեսագետները կարծում են, որ աշխատողների 
աշխատանքի ընդունելիս ընկերություններն ուշադրություն են դարձնում ոչ թե դիմողների 
կրթությանը, այլ աշխատանքային փորձին:  Ուստի, երիտասարդ շրջանավարտների համար 
դժվար է մուտք գործել աշխատանքի շուկա և, ինչպես իրենք են նշել, չվճարվող ստաժավորումը, 
որն իրենք են սեփական նախաձեռնությամբ կազմակերպում և անցնում համալսարանում 
սովորելու տարիներին, հնարավորություն է տալիս կապ հաստատել գործատուների հետ: 
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Միգրացիոն ակտիվություն. տնտեսագետներ 

Ծանոթագրություն. այս բաժինն անդրադառնում է տվյալ մասնագիտական խմբի 
ներկայացուցիչների ժամանակավոր և մշտական միգրացիայի ցուցանիշներին, մեկնման 
երկրներին և զբաղվածությանը:  Ընդգրկվել է 2002-2007 թթ. ժամանակահատվածը:  
Ուսումնասիրվել են միայն այն միգրանտները, ովքեր մեկնման երկրներում մնացել են 3 
ամսից երկար:  Միգրացիայի մակարդակը և բացարձակ թվերը շատ մոտավոր հաշվարկային 
գնահատականներ են: 

Միգրացիայի մակարդակը 5.7% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 8,000 

Մեկնման երկրները Ռուսաստան (91%), Կանադա (3%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 

 

7% 

1% 

90% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 86%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (78%), արտադրություն (12%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

740 ԱՄՆ դոլար 

Չնայած որ տնտեսագետները դժվարությունների են հանդիպում Հայաստանում 
աշխատանք գտնելու հարցում, նրանցից ոչ շատերն են միգրացիան համարում խնդրի լուծում:  
Դրա պատճառը, ամենայն հավանականությամբ, այն փաստն է, որ տնտեսագետներն 
արտերկրում մասնագիտական աշխատանք գտնելու մեծ շանսեր չունեն և չեն տիրապետում 
մեկնման հիմնական երկրում առկա աշխատանքի (այսինքն` Ռուսաստանում շինարարության 
ոլորտում) պահանջվող հմտություններին: 

Ինչ վերաբերում է տնտեսագիտության նոր շրջանավարտների արտագաղթելու 
մտադրություններին, ապա ֆոկուսային խմբերի մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը նշեց, 
որ իրենց ապագան տեսնում են Հայաստանում:  Նրանք գրեթե բոլորը կցանկանային 
արտերկրում սովորել կամ մասնակցել վերապատրաստման դասընթացների:  Ոմանք 
կուզենային մի քանի տարի աշխատել արտերկրում, սակայն` ավելի ուշ վերադառնալ 
Հայաստան և Հայաստանում օգտագործել արտերկրում ձեռք բերած փորձը:  «Ես ինձ չեմ 
տեսնում արտասահմանում. այստեղ է իմ տունը, և այստեղ իրավիճակը չի բարելավվի, եթե 
բոլորը մեկնեն»:  «Ես ունեմ աշխատանք, և այստեղ բավականաչափ գումար եմ վաստակում 
նորմալ ապրելու համար:  Չեմ ցանկանում մի ուրիշ տեղ բնակվել` մի փոքր ավելի շատ գումար 
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վաստակելու համար»:  «Ես այստեղ եմ տեսնում իմ ապագան, պլանավորում եմ սեփական 
բիզնես բացել Հայաստանում և կարծում եմ, որ հաջողության կհասնեմ»:  Ինչ վերաբերում է 
մեկնման ցանկալի երկրներին, ապա արտերկրում սովորելու կամ աշխատելու ցանկություն 
ունեցողների մեծ մասը կընտրեր Արևմտյան Եվրոպան, Ճապոնիան կամ Չինաստանը և 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 

2.3.2. Բժշկական մասնագիտություններ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  111,000 ± 11,000                       

Սեռային կազմը 14% արական, 86% իգական 

Միջին տարիքը 37 

Ավարտելու տարին. 

1991 թ. և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

41% 

31% 

28% 

Կրթությունը 76% միջին մասնագիտական, 24% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Բուժքույրություն, մանկաբարձություն, թերապևտիկա, 
ատամնատեխնիկա 

Թերապևտիկա, ատամնաբուժություն 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Մասնագիտական այս խմբի ավելի քան 20,000 ներկայացուցիչների համար առկա է 
գործազրկության խնդիր:  Ի տարբերություն 
երիտասարդ տնտեսագետների, բժշկական 
տարբեր մասնագիտացումներով 
երիտասարդ շրջանավարտները շատ ավելի 
լուրջ խնդիրների են հանդիպում 
աշխատանք գտնելու հարցում, քան 
նախքան 2002 թվականն ավարտածները 
(43%` 31%-ի համեմատ): 

Աշխատանք ունեցող բժշկական 
մասնագետների երկու երրորդն աշխատում 
է առողջապահության ոլորտում (67%), ընդ որում` նրանց մեծ մասն աշխատում է պետական 
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հատվածում (61%):  Յուրաքանչյուր երեք մասնագետից մեկը չի աշխատում ըստ 
մասնագիտության և զբաղվում է առևտրով, գյուղատնտեսությամբ, ծառայություններով կամ 
շինարարությամբ:  Բուժմասնագետների միջին ամսեկան զուտ եկամուտը 52,000 դրամ է (մոտ 
170 ԱՄՆ դոլար):  Ծանոթագրություն. թերևս վստահորեն կարելի է ասել, որ բժիշկները ստանում 
են ավելի մեծ եկամուտ` ոչ պաշտոնական տեսքով (նույնը կարող է վերաբերել նաև բոլոր մյուս 
մասնագիտական խմբերին), սակայն հետազոտությամբ փորձ չի արվել պարզել այդ 
եկամուտների մեծությունը: 

Միգրացիոն ակտիվություն. բժշկական մասնագիտություններ 

Միգրացիայի մակարդակը 3.4% (ամենացածրը բոլոր մասնագիտական խմբերի 
շրջանում) 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 4,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (67%), Ուկրաինա (14%), Ֆրանսիա 
(10%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

19% 

10% 

43% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 67%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (33%), առևտուր (33%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

590 ԱՄՆ դոլար 
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2.3.3. Մանկավարժություն 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  102,000 ± 10,000                       

Սեռային կազմը 13% արական, 87% իգական 

Միջին տարիքը 42 

Ավարտելու տարին. 

1991 թ. և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

54% 

21% 

25% 

Կրթությունը 34% միջին մասնագիտական, 66% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 

 

Դասավանդում տարրական դպրոցում, նախադպրոցական 
կրթություն 

Մասնագիտական կրթություն, մանկավարժություն և 
հոգեբանություն 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Ի տարբերություն տնտեսագետների և բուժաշխատողների` մանկավարժների մեծ մասն 
ունի բարձրագույն կրթություն, որի շնորհիվ նրանք ընդհանուր առմամբ ավելի մրցունակ են 
աշխատաշուկայում:  
Այնուհանդերձ, մանկավարժի 
մասնագիտությամբ երիտասարդ 
շրջանավարտների համար 
Հայաստանի աշխատաշուկայում 
հնարավորությունները խիստ 
սահմանափակ են. նրանց 
գործազրկության մակարդակն 
ավելի քան կրկնակի բարձր է, քան 
նախքան 2002 թվականն 
ավարտածներինը (47%` 20%-ի 
համեմատ):  

Մանկավարժների մեծ մասն աշխատում է պետական կամ մասնավոր ուսումնական 
հաստատություններում (64%):  Ոմանք աշխատում են պետական կառավարման համակարգում, 
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ուրիշներն էլ իրենց եկամուտը վաստակում են առևտրից և գյուղատնտեսությունից:  
Մանկավարժների միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 56,000 դրամ է (մոտ 180 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. մանկավարժներ 

Միգրացիայի մակարդակը 4.1% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 4,000 

Մեկնման հիմնական երկրները  Ռուսաստան (94%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 

 

10% 

0% 

87% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 80%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (40%), առևտուր (36%), կրթություն 
(12%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

560 ԱՄՆ դոլար 

2.3.4. Հումանիտար և հասարակական գիտություններ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  99,000 ± 10,000                       

Սեռային կազմը 40% արական, 51% իգական 

Միջին տարիքը 38 

Ավարտելու տարին. 

1991 թ. և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

36% 

29% 

35% 

Կրթությունը 4% միջին մասնագիտական, 96% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

 

Իրավաբանություն 

Իրավաբանություն, հայոց լեզու և գրականություն, 
պատմություն, լրագրություն, միջազգային 
հարաբերություններ 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Բոլոր մասնագիտությունների թվում հումանիտար և հասարակական գիտություններն 
առաջին տեղն են զբաղեցնում երիտասարդ շրջանավարտների թվի առումով:  Այնուհանդերձ, 
նրանց ընտրած կրթությունը, կարծես, հիմնավորված չի եղել Հայաստանի աշխատաշուկայում 
համապատասխան մասնագիտությունների նկատմամբ պահանջարկի աճով, քանի որ այս 
մասնագիտությունների տեր երիտասարդ շրջանավարտների ավելի քան 35%-ը չի կարողանում 
աշխատանք գտնել: 

Մասնագիտական այս խմբի` 
աշխատանք ունեցող ներկայացուցիչների 
մեծ մասն աշխատում է կրթության 
ոլորտում (36%) և պետական կառավարման 
համակարգում (13%):  8%-ը մատուցում է 
մասնագիտական ծառայություններ, և 
միայն 1%-ն է զբաղվում գիտությամբ:  
Մյուսները հիմնականում աշխատում են 
առևտրի, արտադրության և 
գյուղատնտեսության ոլորտներում:  
Հումանիտար և հասարակական գիտությունների մասնագետների միջին ամսական զուտ 
աշխատավարձը 79,000 դրամ է (մոտ 250 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. հումանիտար և հասարակական գիտություններ 

Միգրացիայի մակարդակը 7.5% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 7,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (81%), ԱՄՆ (10%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 

 

1% 

12% 

75% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 77%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Առևտուր (45%), շինարարություն (23%), տրանսպորտ 
(10%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

940 ԱՄՆ դոլար 
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2.3.5. Բնական գիտություններ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  64,000 ± 8,000                       

Սեռային կազմը 44% արական, 56% իգական 

Միջին տարիքը 47 

Ավարտելու տարին. 

1991 թ. և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

77% 

12% 

11% 

Կրթությունը 26% միջին մասնագիտական, 74% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 

 
 

Օրգանական քիմիայի տեխնոլոգիաներ 

Ֆիզիկա, մաթեմատիկա, մեխանիկա, քիմիա, 
կենսաբանություն 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Հումանիտար և հասարակական գիտությունները գնալով ավելի գրավիչ են դարձել 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվողների համար, մինչդեռ բնական 
գիտությունների գծով շրջանավարտների թիվը տարիների ընթացքում էապես նվազել է:  2002-
2007 թթ. շրջանավարտների ընդամենը 4%-ն է 
մասնագիտացել բնական գիտությունների 
գծով:  Մասնագիտական այս խմբի 
երիտասարդ շրջանավարտների 
գործազրկության  մակարդակը շատ ավելի 
ցածր է, քան հումանիտար և հասարակական 
գիտությունների դեպքում (18%` 35%-ի 
համեմատ):   

Մյուս կողմից, այս խմբի մեջ մտնող 
մասնագետների ավելի քան կեսն աշխատում է տարբեր ոչ մասնագիտական ոլորտներում` 
առևտրից և գյուղատնտեսությունից մինչև տրանսպորտ և ծառայություններ:  Յուրաքանչյուր 
չորս բնագետից մեկն աշխատում է կրթության ոլորտում (26%), 14%-ը` արտադրության և 
արդյունաբերության մեջ, և յուրաքանչյուր տասից մեկը` գիտության բնագավառում (10%):  
Բնագետների միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 83,000 դրամ է (մոտ 270 ԱՄՆ դոլար): 
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Միգրացիոն ակտիվություն. բնական գիտություններ 

Միգրացիայի մակարդակը 4.3% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 3,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (67%), Գերմանիա (17%), Ֆրանսիա 
(10%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

3% 

20% 

70% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 73%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (41%), Արտադրություն (36%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

810 ԱՄՆ դոլար 

2.3.6. Ճարտարապետություն և շինարարություն 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  59,000 ± 8,000                       

Սեռային կազմը 86% արական, 14% իգական 

Միջին տարիքը 47 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

80% 

14% 

6% 

Կրթությունը 50% միջին մասնագիտական, 50% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

 

Բարձրագույն կրթություն 

 

 

Շինարարություն և շենքերի շահագործում, 
ճանապարհաշինություն և ճանապարհների 
շահագործում, շենքերի շահագործում և վերանորոգում  

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառույցների 
արտադրություն, շինությունների նախագծում, 
ճարտարապետություն և նախագծում 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Մասնագիտական այս խմբի մասնագետների գործազրկության ցուցանիշն ավելի ցածր է, 
քան համապետական միջինը:  Այնուհանդերձ, չնայած վերջին տարիներին Հայաստանում 
շինարարության ոլորտի արագ աճին և հմուտ աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի 
ավելացմանը, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
երիտասարդ շրջանավարտների միայն 2%-ն է մասնագիտացել ճարտարապետության և 
շինարարության գծով:  Այս ոլորտում մասնագիտական կրթություն ստանալու որոշում են 
կայացրել միջնակարգ դպրոցների ոչ մեծաթիվ շրջանավարտներ, որի հավանական պատճառն 
այն է, որ երիտասարդ մասնագետների մեծ մասն իրենց մասնագիտական կրթությունը սկսել են 
1996-2002 թթ., երբ շինարարական խոշորամասշտաբ ծրագրերը դեռ չէին սկսվել: 

Մասնագիտական այս խմբի 
մասնագետների մեծ մասը կամ աշխատում 
է մասնավոր հատվածում, կամ 
ինքնազբաղված է շինարարության, 
գյուղատնտեսության, արտադրության և 
արդյունաբերության, առևտրի, պետական 
կառավարման և տրանսպորտի 
ոլորտներում:  Նրանց միջին ամսական 
զուտ եկամուտը 87,000 դրամ է (մոտ 280 
ԱՄՆ դոլար):   

Ֆոկուսային խմբերի մասնակցած` ճարտարապետության և շինարարության երիտասարդ 
շրջանավարտները երիտասարդ տնտեսագետների նման նշեցին, որ լավ ուսանողներն ունեն 
տեղական շուկայում աշխատանք գտնելու լավ հնարավորություններ:  Ուսանողներից ոմանք 
կարիերան սկսում են աշխատել դեռ սովորելու տարիներին. նրանք հրավերներ են ստանում 
իրենց դասախոսներից կամ տեղական ընկերություններից:  Որոշ ընկերություններ ուղարկում 
են իրենց ներկայացուցիչներին` մասնակցելու ավարտական քննություններին և լավագույն 
ուսանողներին առաջարկում ստաժավորման կարգով աշխատել իրենց ընկերությունում:  Մի 
քանի ամսվա վերապատրաստումից և փորձաշրջանից հետո ամենախոստումնալից 
ուսանողները ստանում են մշտական աշխատանք: 
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Միգրացիոն ակտիվություն. ճարտարապետություն և շինարարություն 

Միգրացիայի մակարդակը 15.2%  

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 9,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (88%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

6% 

2% 

92% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 97%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (60%), առևտուր (16%), 
տրանսպորտ (10%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

870 ԱՄՆ դոլար 

Ճարտարապետության և շինարարության մասնագետների միգրացիայի համեմատաբար 
բարձր ցուցանիշն ակնհայտորեն պայմանավորված է Ռուսաստանի շինարարության ոլորտում 
հմուտ աշխատուժի նկատմամբ բարձր պահանջարկով և Հայաստանի շինարարության ոլորտի 
համեմատ շատ ավելի բարձր եկամուտ վաստակելու հնարավորությամբ: 

Շինարարության հետ առնչվող մասնագիտություններ ունեցող գրեթե բոլոր երիտասարդ 
մասնագետները, ովքեր հրավիրվել էին ֆոկուսային խմբերին, ցանկություն են հայտնել կրթվել 
կամ աշխատանքի հետ կապված վերապատրաստումների մասնակցել արտերկրում:  Դա 
հատկապես վերաբերում է ճարտարապետներին ու դիզայներներին, ովքեր կարծում են, որ 
իրենց ոլորտներում Հայաստանը զարգացման իմաստով դեռ շատ է հետ մնում:  «Աշխարհն 
այսօր աշխատում է այլ մեթոդներով, տեխնոլոգիաներով ու նյութերով:  Մենք 1980-ականներից ի 
վեր չենք զարգացել:  Մենք բացարձակ անմրցունակ ենք միջազգային շուկայում»:  Այդ 
երիտասարդներն իրենց մեկուսացած են համարում և կարծում, որ շատ կարևոր է միջազգային 
փորձ ունենալ և հանդիպել այլ պետությունների մասնագետների:  «Օտարերկրյա 
համալսարանները հայտնի ճարտարապետների և նախագծողների են հրավիրում` 
դասախոսելու և վարպետության դասեր տալու իրենց ուսանողներին:  Շատ կարևոր է 
տեղեկացված լինել ընթացիկ միտումների և տեխնոլոգիաների մասին:  Դա զարգացման միակ 
ճանապարհն է»: 

Այդ երիտասարդ շրջանավարտներից շատերը կցանկանային նաև աշխատել արտերկրում:  
Ֆոկուսային խմբերի ընթացքում բացահայտվել են արտագաղթի դրդող երկու գործոններ:  
Առաջին` շրջանավարտները բավարարված չեն Հայաստանում իրենց ոլորտի մասնագետների 
ստացած եկամուտների մակարդակով:  Բացի այն հանգամանքից, որ վարձատրությունը 
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բավարարում է միայն առօրյա ծախսերի համար, աշխատանքը կայուն չէ (կախված է գործատուի 
մոտ ընթացիկ պայմանագրերի առկայությունից): 

Շինարարության ոլորտում մասնագիտացած վերադարձողների կողմից ընդգծվել է նաև 
այն խնդիրը, որ ներքին միգրանտների (աշխատելու նպատակով Հայաստանի տարբեր 
մարզերից Երևան եկած շինարարության աշխատողների) իրավունքները պաշտպանված չեն:  
«Շինարարության մասնագետները մարզերից գալիս են Երևան` աշխատելու:  Նրանք 
աշխատում են մի քանի շաբաթ, որից հետո ղեկավարությունը նրանց ասում է, որ գոհ չէ նրանց 
աշխատանքի որակից` հետ ուղարկելով նրանց առանց որևէ վճարում կատարելու, և հրավիրում 
նոր ջոկատ»: 

Այնուամենայնիվ, գրեթե բոլոր երիտասարդ մասնագետները կցանկանային վերադառնալ և 
բնակվել Հայաստանում:  «Եթե չլինեին ֆինանսական պրոբլեմները, ապա Հայաստանը 
լավագույն երկիրն է բնակվելու համար», «բոլորս էլ ցանկանում ենք, որպեսզի մեր երեխաներն 
այստեղ հասակ առնեն»:  

2.3.7. Մեխանիկական ինժեներիա 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  52,000 ± 7,000                       

Սեռային կազմը 84% արական, 16% իգական 

Միջին տարիքը 48 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

82% 

13% 

5% 

Կրթությունը 72% միջին մասնագիտական, 28% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

 
Բարձրագույն կրթություն 

 

 

Մեքենաշինության տեխնոլոգիա, զոդման 
արտադրություն, ավտոմեքենաների և տրակտորների 
շինարարություն 

Տեխնոլոգիական տրանսպորտային միջոցներ և 
սարքավորումներ 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Ինչպես և ինժեներական մյուս մասնագիտությունների դեպքում, դպրոցների` 
մեխանիկական ինժեներիա ընտրող շրջանավարտների թիվն աստիճանաբար նվազել է 
Հայաստանի անկախացումից և ծանր 
արդյունաբերության փլուզումից հետո, 
որը դեռ ոչ ամբողջությամբ է 
վերականգնվել:  Արդյունքում` հմուտ 
մեխանիկական ինժեներներից շատերն 
այսօր իրենց եկամուտը վաստակում են 
ինքնազբաղվածության միջոցով` 
գյուղատնտեսության ոլորտում (15%) և 
առևտրի մեջ (13%):  Զբաղվածության 
մասնագիտական ոլորտները ներառում 
են շինարարությունը (17%), 
արտադրությունը և արդյունաբերությունը (15%), տրանսպորտը (10%) և պետական 
կառավարումը (8%):  Մեխանիկական ինժեներների միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 
63,000 դրամ է (մոտ 200 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. մեխանիկական ինժեներիա 

Միգրացիայի մակարդակը 8.4% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 4,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (100%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

0% 

0% 

100% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 100%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (67%), առևտուր (21%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

520 ԱՄՆ դոլար 
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2.3.8. Արվեստ և մշակույթ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  52,000 ± 7,000                       

Սեռային կազմը 36% արական, 64% իգական 

Միջին տարիքը 40 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

54% 

28% 

18% 

Կրթությունը 72% միջին մասնագիտական, 28% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Կիրառական դեկորատիվ և ժողովրդական արվեստներ, 
գործիքային արվեստներ, գրադարանային գործ 

Երաժշտություն, թատրոն և կինոռեժիսուրա  

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Մասնագիտական այս խմբի դեպքում ևս 2002-2007 թթ. շրջանավարտների համար 
աշխատաշուկան պակաս հասանելի է եղել, քան ավելի վաղ մասնագիտական կրթություն 
ստացածների համար:  Նոր 
շրջանավարտների գործազրկության 
մակարդակը գրեթե 47% է` ի տարբերություն 
2002 թվականից առաջ ավարտածների, ում 
գործազրկության մակարդակը 29% է:  
Արվեստի և մշակույթի կրթություն ստացած 
և աշխատանքով ապահովված 
մասնագետների մեծ մասն աշխատում է 
պետական հատվածում (58%):  Նրանց 
մեծամասնությունը կա´մ դասավանդում է, 
կա´մ պրակտիկայում զբաղվում 
համապատասխան արվեստով և արհեստով (64%):  Մյուսներն աշխատում են տարբեր 
ոլորտներում, ինչպիսիք են, օրինակ, ծշառայությունները, առևտուրը և զանգվածային 
լրատվությունը:  Այս ոլորտի մասնագետների միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 54,000 
դրամ է (մոտ 175 ԱՄՆ դոլար):   
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Միգրացիոն ակտիվություն. արվեստ և մշակույթ 

Միգրացիայի մակարդակը 9.2% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 5,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (96%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

0% 

0% 

96% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 88%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (46%), տրանսպորտ (27%), 
զանգվածային լրատվություն (18%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

490 ԱՄՆ դոլար 

2.3.9. Ագրոնոմիա 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  38,000 ± 6,000                       

Սեռային կազմը 77% արական, 23% իգական 

Միջին տարիքը 46 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

69% 

16% 

15% 

Կրթությունը 26% միջին մասնագիտական, 74% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Ագրոնոմիա 

 

Ագրոնոմիա, անասնաբուժություն, անասնապահություն 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Տնտեսագետների խմբից զատ` մասնագիտական այս խումբը միակն է, որի մեջ մտնող 
երիտասարդ շրջանավարտները, կարծես, աշխատանք գտնելու հարցում ավելի հազվադեպ են 
խնդիրների հանդիպում:  2002-2007 թթ. 
ավարտած ագրոնոմների գործազրկության 
մակարդակը 18% է` ի տարբերություն 1991 
թվականին կամ ավելի վաղ 
ավարտածների 31%-ի:  Բացի այդ, այս 
խմբի ներկայացուցիչներն աշխատում են 
բավական տարբեր ոլորտներում:  
Ագրոնոմները հաճախ աշխատում են 
պետական կառավարման ոլորտում (15%. 
սա ամենաբարձր ցուցանիշն է 
մասնագիտական բոլոր խմբերի մեջ), գյուղատնտեսության ոլորտում (14%), կրթության 
բնագավառում (12%), արտադրության (11%) և առևտրի մեջ (10%):   

Նրանց մոտ կեսն աշխատում է պետական հատվածում (47%), մինչդեռ մյուսները կամ 
աշխատում են մասնավոր հատվածում, կամ ինքնազբաղված են:  Նրանց միջին ամսական զուտ 
եկամուտը 78,000 դրամ է (մոտ 250 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. ագրոնոմիա 

Միգրացիայի մակարդակը 8.8% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 3,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (87%), Գերմանիա (6%), Բելառուս (6%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

0% 

6% 

94% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 94%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (80%), առևտուր (13%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

650 ԱՄՆ դոլար 
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2.3.10. Էլեկտրական ինժեներիա 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  28,000 ± 6,000                       

Սեռային կազմը 69% արական, 31% իգական 

Միջին տարիքը 49 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

79% 

18% 

3% 

Կրթությունը 44% միջին մասնագիտական, 56% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

 
Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Էլեկտրական սարքավորումների տեխնիկական 
շահագործում, էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և 
համակարգեր 

Էլեկտրական ինժեներիա, էլեկտրական մեխանիկա և 
էլեկտրական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրաէներգետիկա 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Էլեկտրական ինժեներիայի մասնագիտական խումբը նույնպես դասվում է “ծերացողների” 
շարքը:  2002-2007 թթ. շրջանավարտների 1%-ից պակասն է մասնագիտացել էլեկտրական 
ինժեներիայի գծով, որի հետևանքով այն 
զբաղեցնում է վերջին հորիզոնականը նոր 
շրջանավարտների ընտրած 
մասնագիտությունների ցանկում: 

Էլեկտրական ինժեներների մեծ մասն 
աշխատում է մասնավոր հատվածում` 
զբաղվածություն ունենալով կոմունալ 
ծառայություններում (23%), արտադրության 
մեջ (17%), առևտրի բնագավառում (17%) կամ 
մասնագիտացված ծառայությունների 
ոլորտում (8%):  Այս մասնագետների միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 83,000 դրամ է (մոտ 
270 ԱՄՆ դոլար), որը բոլոր այլ ինժեներների համեմատ ամենաբարձրն է: 
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Միգրացիոն ակտիվություն. էլեկտրական ինժեներիա 

Միգրացիայի մակարդակը 9.8% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 3,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (100%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

9% 

0% 

91% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 91%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (60%), ծառայություններ (20%), 
արտադրություն (15%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

570 ԱՄՆ դոլար 

2.3.11. Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  28,000 ± 6,000                       

Սեռային կազմը 22% արական, 78% իգական 

Միջին տարիքը 47 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

78% 

18% 

4% 

Կրթությունը 83% միջին մասնագիտական, 17% բարձրագույն 

Ընդհանուր նկարագիր 
(շարունակ.) 

 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Հագուստի արտադրության տեխնոլոգիա 
 

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության տեխնոլոգիաներ 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Այս խումբը դասվում է տնտեսական 
ակտիվության ամենացածր և 
գործազրկության ամենաբարձր 
մակարդակներ արձանագրող 
մասնագիտությունների շարքը:  Ավելին, 
տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության 
մասնագիտացում և աշխատանք ունեցող 
մասնագետների միայն 11%-ն է աշխատում 
արտադրության մեջ, մինչդեռ մոտ 20%-ը 
զբաղվում է առևտրով: 

Այս մասնագետների վարձատրությունը 
նույնպես ամենացածրերից է. նրանց միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 47,000 դրամ է (մոտ 
150 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն 

Միգրացիայի մակարդակը 5.1% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 1,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (89%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

0% 

0% 

89% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 87%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (71%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

390 ԱՄՆ դոլար 
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2.3.12. Էլեկտրոնային և ռադիո ինժեներիա 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  26,000 ± 5,000                       

Սեռային կազմը 62% արական, 38% իգական 

Միջին տարիքը 46 

Ընդհանուր նկարագիր 
(շարունակ.) 

 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

83% 

8% 

9% 

Կրթությունը 61% միջին մասնագիտական, 39% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 
 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Ռադիո տեխնոլոգիաների արտադրություն, փոստային 
հաղորդակցություն, ռադիո-էլեկտրոնային 
սարքավորումների վերանորոգում և շահագործում 

Ռադիո ինժեներիա և կապ, էլեկտրոնային ինժեներիա 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Էլեկտրոնային և ռադիո ինժեներները մեխանիկական և էլեկտրական ինժեներներից շատ 
չեն տարբերվում, եթե հաշվի չառնենք գործազրկության ավելի բարձր մակարդակը: 

Էլեկտրոնային և ռադիո ինժեներների 
մեծ մասն աշխատում է մասնավոր 
հատվածում` կապի ոլորտում (18%) կամ 
արտադրության մեջ (12%):  
Մասնագիտական աշխատանքի 
փոխարեն ոմանք դեռ զբաղվում են 
գյուղատնտեսությամբ (20%) և առևտրով 
(10%):  Այս մասնագետների միջին 
ամսական զուտ եկամուտը 81,000 դրամ 
է (մոտ 260 ԱՄՆ դոլար):   
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Միգրացիոն ակտիվություն. էլեկտրոնային և ռադիո ինժեներիա 

Միգրացիայի մակարդակը 12.4% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 3,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (91%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

0% 

0% 

94% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 93%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (84%), առևտուր (9%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

760 ԱՄՆ դոլար 

2.3.13. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  21,000 ± 5,000                       

Սեռային կազմը 37% արական, 63% իգական 

Միջին տարիքը 41 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

53% 

26% 

21% 

Կրթությունը 30% միջին մասնագիտական, 70% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Համակարգիչներ, համակարգչային համալիրներ, 
համակարգեր և ցանցեր 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, 
ինֆորմատիկա և համակարգչային սարքավորումներ 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Հաշվի առնելով, որ հմուտ աշխատուժի ընդամենը 2.5%-ն է մտնում մասնագիտական այս խմբի 
մեջ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանում մասնագետների թվով զբաղեցնում են 
13-րդ հորիզոնականը: Չնայած որ կառավարությունը գնալով ավելի շատ է ուշադրություն 
դարձնում այս ոլորտի զարգացմանը, 2002-2007 թթ. շրջանավարտների  ընդամենը 2.7%-ն է 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով մասնագիտական կրթություն ստացել:  Արդյունքում` 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով նոր շրջանավարտների թիվը մոտ 8 անգամ պակաս է 
հումանիտար և հասարակական գիտությունների նոր շրջանավարտների թվից:  
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով 
նոր շրջանավարտների գործազրկության 
մակարդակը 35% է, որը կրկնակի պակաս 
է արվեստի և մշակույթի նոր 
շրջանավարտների գործազրկության  
մակարդակից, որն ավելի քան 45% է: Մյուս 
կողմից, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների երիտասարդ 
մասնագետները նույնպես ունեն 
գործազրկության խնդիր. նրանց 30%-ը չի 
կարող աշխատանք գտնել Հայաստանում:  
Առաջին հայացքից դա բավական զարմանալի է, քանի որ Զբաղվածության պետական 
ծառայության և գործատուների հետ մեր հարցազրույցներից պարզ էր դարձել, որ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հմուտ աշխատուժի պակաս կա:  Ուստի փորձել 
ենք այս հարցին անդրադառնալ մեր հետազոտության որակական մասում, մասնավորապես` 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նոր շրջանավարտների հետ անցկացված 
ֆոկուսային խմբերում և Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի 
կարևորագույն դերակատարների հետ կիսաստանդարտացված հարցազրույցներում: 

Մեր ընտրանքի մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների` աշխատանքով ապահովված 
մասնագետների փոքր բացարձակ թիվը (ընդամենը 43 հարցվող) թույլ չի տալիս հիմնավորված 
դատողություններ անել նրանց եկամուտների և զբաղվածության ոլորտների մասին:  Ինչ 
վերաբերում է պատասխանների ընդհանուր կառուցվածքին, ապա տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների մասնագետների մեծ մասն աշխատում է կրթության, առևտրի, կապի, 
ֆինանսական միջնորդության և գիտության ոլորտներում, ընդ որում` նրանց միջին ամսական 
զուտ աշխատավարձը 127,000 դրամ է (մոտ 410 ԱՄՆ դոլար), որն ամենաբարձրն է 
մասնագիտական բոլոր խմբերի շրջանում: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում մասնավոր հատվածը կրթական 
գործընթացին ներգրավված է ավելի շատ, քան Հայաստանում որևէ այլ բնագավառում:  Մի քանի 
ընկերություններ սեփական լաբորատորիաներ են ստեղծել համալսարաններում:  Ֆոկուսային 
խմբերի մասնակից երիտասարդ շրջանավարտներից մեկն ասաց հետևյալը. «Նրանք վեց 
ամսում երրորդ կուրսի ուսանողին կրտսեր մասնագետ են դարձնում»:  Տեղեկատվական 
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տեխնոլոգիաների երիտասարդ մասնագետները նշեցին, որ լավ սովորած շրջանավարտը 
միանշանակ կարող է աշխատանք գտնել:  Դժվարը սկսելն է, բայց եթե շրջանավարտը 
պատրաստ է մի քանի ամիս անվճար փորձաշրջան անցնել և վերապատրաստվել, նա 
անկասկած կգտնի աշխատանք:  Ֆոկուսային խմբերի մասնակիցների մեծ մասը սկսել է 
աշխատել դեռ ուսանողական տարիներին:  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների` որոշակի 
մակարդակ ունեցող մասնագետը կարող է ցանկացած պահի աշխատանք գտնել Երևանում, 
սակայն իրավիճակը լրիվ այլ է մարզերում»:  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցանկացած 
ընկերություն ցանկացած ժամանակ լավ մասնագետների կարիք ունի»: 

Ֆոկուս-խմբերի մասնակիցները հիմնականում բավարարված են տվյալ պահին իրենց 
ստացած աշխատավարձով, չնայած որ, ինչ խոսք, դեմ չէին լինի ավելի շատ վաստակել:  Բացի 
այդ, նրանց մեծամասնությունն աշխատավարձից ավելի կարևոր է համարում սովորելու և աճի 
հնարավորությունները:  Շրջանավարտները նաև նշեցին, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում աշխատող մարդիկ միշտ ընտրություն ունեն և կարող են իրենց ընթացիկ 
աշխատանքը չհավանելու դեպքում աշխատանքի անցնել մեկ այլ ընկերությունում: 

Այնուամենայնիվ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատողները նաև ունեն 
որոշ դժգոհություններ:  Նրանց համար լրջագույն խնդիրն աճի սահմանափակ 
հնարավորություններն են, քանզի Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ընկերությունները հիմնականում աշխատում են օտարերկրյա ընկերությունների համար:  
«Նրանք պարզապես ստանում են պատվերը և գրում այն, ինչ տվյալ պահին անհրաժեշտ է, 
սակայն սեփական որևէ ծրագիր չեն մշակում»:  Նման պայմաններում «առավելագույնը, ինչին 
կարող ես հասնել, ծրագրի ղեկավար դառնալն է` մի փոքր ավելի բարձր աշխատավարձով»: 

Միգրացիոն ակտիվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Միգրացիայի մակարդակը 3.8% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 1,000-ից պակաս 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (71%), ԱՄՆ (14%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

14% 

0% 

86% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 86%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (83%), մասնագիտական 
ծառայություններ (17%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

2,500 ԱՄՆ դոլար (միայն մեկ միգրանտ է հայտնել իր 
եկամտի չափը) 
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների միգրացիոն ակտիվությունը շատ 
ցածր է, հատկապես եթե հաշվի առնենք զարգացած երկրներում նման մասնագետների 
նկատմամբ պահպանվող պահանջարկը:  Հաշվի առնելով ֆոկուսային խմբերի մասնակիցների և 
գործատուների արտահայտած կարծիքները` կարելի է թերևս ասել, որ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների որակյալ մասնագետները հեշտորեն կարող են լավ վարձատրվող աշխատանք 
գտնել Հայաստանում:  Ուստի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այն մասնագետները, ովքեր 
արտագաղթում են, կա´մ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ են, ովքեր կարող են 
բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
(տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտությամբ միգրանտների 17%-ը), կա´մ, ինչպես 
ավելի հաճախ է լինում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այն մասնագետները, ովքեր 
փաստացի չեն տիրապետում ո´չ տեղական, ո´չ միջազգային մակարդակներով պահանջվող 
հմտություններին, և այդ պատճառով ստիպված են եկամուտ վաստակելու այլընտրանքային 
ուղիներ փնտրել: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների` Հայաստանում մնալու 
պատճառներից է նաև այն, որ ի տարբերություն այլ ոլորտների, ինչպիսիք են շինարարությունը 
և խնամակալության ծառայությունները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայությունները 
տեղայնացված չեն, այսինքն` կարող են հանձնվել արտաքին կապալառուի (“outsourcing”):  
Հայաստանում բազմաթիվ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այն ընկերությունները, որոնք 
աշխատում են միջազգային հաճախորդների համար:  Դա հաստատվել է նաև ֆոկուսային 
խմբերի արդյունքներով: 

2.3.14 . Տրանսպորտ 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  17,000 ± 4,000                       

Սեռային կազմը 97% արական, 3% իգական 

Միջին տարիքը 42 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

66% 

20% 

14% 

Կրթությունը 76% միջին մասնագիտական, 24% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 
 

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և 
պահպանություն 

Տրանսպորտային ուղիների և միջոցների շինարարություն և 
կառավարում 
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Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Տրանսպորտի ոլորտում հմուտ աշխատուժի 
գործազրկության մակարդակն ավելի ցածր է, 
քան որևէ այլ մասնագիտական խմբում:  Այս 
խմբի համար արձանագրվել է նաև 
տնտեսական ակտիվության ամենաբարձր 
մակարդակը:  Աշխատանքով ապահովված 
տրանսպորտի մասնագետների ճնշող 
մեծամասնությունը կա´մ աշխատում է 
մասնավոր հատվածում, կա´մ 
ինքնազբաղված է (համապատասխանաբար 
55% և 34%)` տրանսպորտի, 
գյուղատնտեսության, առևտրի, շինարարության և արտադրության ոլորտներում:  Այդ 
մասնագետների միջին ամսական զուտ եկամուտը 69,000 դրամ է (մոտ 220 ԱՄՆ դոլար):   

Միգրացիոն ակտիվություն. տրանսպորտ 

Միգրացիայի մակարդակը 15.9% (ամենաբարձրը մասնագիտական բոլոր խմբերի 
շրջանում) 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 3,000 

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (100%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

11% 

0% 

89% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 100%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (93%), տրանսպորտ (7%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

680 ԱՄՆ դոլար 

 



65 
 

2.3.15 . Սննդի տեխնոլոգիա 

Ընդհանուր նկարագիր  

Ընդհանուր թիվը  14,000 ± 4,000                       

Սեռային կազմը 39% արական, 61% իգական 

Միջին տարիքը 48 

Ավարտելու տարին. 

1991 և ավելի վաղ 

1992-2001 

2002-2007 

 

84% 

8% 

8% 

Կրթությունը 91% միջին մասնագիտական, 9% բարձրագույն 

Առավել տարածված 
մասնագիտացումները.  

Միջին մասնագիտական 
կրթություն 

Բարձրագույն կրթություն 

 

 
 

Հասարակական սննդի տեխնոլոգիա 

Սննդի տեխնոլոգիա 

Տնտեսական ակտիվությունը և զբաղվածությունը Հայաստանում 

Այս խումբը տնտեսական 
ակտիվության և զբաղվածության 
ցուցանիշներով շատ նման է տեքստիլ և 
թեթև արդյունաբերության 
մասնագիտություններին:  Երկու խմբերն էլ 
հիմնականում բաղկացած են կանանցից, 
ովքեր միջին մասնագիտական կրթություն 
են ստացել Հայաստանի անկախացումից 
առաջ:  Նրանց տնտեսական ակտիվության 
մակարդակը բավական ցածր է, իսկ 
գործազրկությունը` 40%-ից բարձր:  Սննդի 
տեխնոլոգներն աշխատում են գյուղատնտեսության, արտադրության և առևտրի ոլորտներում:  
Նրանց միջին ամսական զուտ աշխատավարձը 50,000 դրամ է (մոտ 160 ԱՄՆ դոլար):   
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Միգրացիոն ակտիվություն. սննդի տեխնոլոգիա 

Միգրացիայի մակարդակը 3.7% 

Հաշվարկային բացարձակ թիվը 1,000-ից պակաս                       

Մեկնման հիմնական երկրները Ռուսաստան (100%) 

Ուղևորության (ուղևորությունների) 
գլխավոր նպատակը. 

Մշտական բնակություն 

Կրթություն 

Աշխատանք 

 
 

33% 

0% 

67% 

Զբաղվածություն մեկնման երկրում 33%-ն ունի աշխատանք 

Զբաղվածության հիմնական ոլորտը  
(-ները) 

Շինարարություն (100%) 

Զբաղվածների միջին ամսական 
եկամուտը 

Տվյալներ չկան 

2.4 . ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Արդյունքները վկայում են, որ մասնագիտական խմբերից շատերի պարագայում առկա է 
անհամապատասխանություն աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի միջև:  Հայաստանի 
աշխատաշուկան հաճախ պարզապես չի կարող կլանել աշխատաշուկայում առկա աշխատուժը:  
Երբեմն թվում է, թե այս կամ այն մասնագիտական խմբի մասնագետները չափազանց շատ են:  
Հաճախ էլ խորհրդային ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների 
որակավորումներն այլևս պահանջարկ չունեն գործատուների կողմից, իսկ Հայաստանի միջին 
մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները չունեն 
պահանջվող հմտությունները:19  

Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես արտագաղթի և, մասնավորապես, հմուտ աշխատողների 
արտագաղթի ազդեցությանը Հայաստանի զարգացման վրա, ապա կարելի է եզրակացնել, որ այդ 
ազդեցությունն ամենայն հավանականությամբ միանշանակ չէ: 

Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի մասին տվյալները հաստատում են, 
որ այն միգրանտները, ովքեր Հայաստանում գործազուրկ էին, Հայաստանի տնտեսության 
համար զուտ կորուստ չեն, չնայած որ ժամանակի ընթացքում դա կարող է փոխվել:  Օրինակ` 
Հայաստանում որոշ ոլորտների զարգացման դեպքում դրանցում կարող է առաջանալ արտերկիր 
մեկնած մասնագետների պակաս:  Բացառությամբ շինարարության ոլորտի, առայժմ չի թվում, 

                                                            
19 Հայաստանում մասնագիտական կրթության որակի և ծավալի վերաբերյալ շրջանավարտների, 
գործատուների և կրթական համակարգի ներկայացուցիչների տեսակետներն ավելի մանրամասնորեն 
ներկայացված են զեկույցի տեքստում: 
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թե Հայաստանում հմուտ աշխատողների բացակայության հետևանքով որակի կամ քանակի 
առումով տուժում է արդյունքը: 

Վերջին շրջանում մեկնած միգրանտների կողմից չեն նախաձեռնվել զարգացման կամ 
բիզնեսի խոշոր ծրագրեր:  Դա չի նշանակում, թե հայկական «հին» սփյուռքը չի ֆինանսավորում 
բիզնեսի կամ զարգացման ծրագրեր Հայաստանում. այդ ծրագրերն առավել մանրամասնորեն 
կվերլուծվեն միգրացիոն քաղաքականություններին նվիրված գլխում: 

Այսպիսով, ընդունվում է այն հանգամանքը, որ ավելցուկային աշխատուժի միգրացիան 
օգնել է, որպեսզի որոշ ճնշումներ մեղմվեն, բազմաթիվ միգրանտներ ունենան ապրուստի 
միջոցներ, և կատարվեն մեծածավալ դրամական փոխանցումներ:  Այնուամենայնիվ, չի կարելի 
միանշանակորեն ասել, թե Հայաստանից միգրացիան դրսևորվում է «միգրացիայի բարենպաստ 
շրջանի» տեսքով, որի պարագայում հայրենի երկրում աշխատանք չունեցողները, արտերկրում 
գտնելով աշխատանք, հայրենիք կուղարկեին դրամական միջոցներ, որոնք, աղքատությունը 
նվազեցնելուց զատ, կներդրվեին` սատարելով տնտեսության աճին և նոր աշխատատեղերի 
ստեղծմանը, ինչպես նաև կվերադառնային նոր հմտություններով ու տեխնոլոգիաներով, որոնց 
արդյունքում կարձանագրվեին ոլորտային նոր զարգացումներ և աշխատատեղերի թվի աճ: 



68 
 

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻՆ 

3.1 .Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ÎðÂàôÂÚàôÜÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ 
Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ     

§Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: 
Պետությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆինանսական և այլ աջակցություն է 

ցուցաբերում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին 
և դրանցում սովորողներին:Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության 

սահմանները և սկզբունքները որոշվում են օրենքով»:  

ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 39. 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñը Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÐÐ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí, ¦ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§, ¦ä»ï³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ§  ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí áõ 
ûñ»Ýë¹ñ³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ  ³Ïï»ñáí: ÎñÃáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý 

ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí, ÇëÏ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñը ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáí:         

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý բովանդակությունը, ³ÝÑñ³Å»ßï ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Í³í³ÉÁ ¨ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ùμ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñí³Í 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ, Ýñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, Ëáñ³óÙ³ÝÝ áõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ¦ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§ ÐÐ ûñ»ÝùÇ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ.    

 Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) 

 ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  

 μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

 Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý:  

ºÃ» ÙÇÝã¨ 1991 Ã. Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ÉÇáíÇÝ ³Ýí×³ñ ¿ñ, ³å³ ëÏë³Í 1992 Ã.` 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí×³ñª å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñáí áõëáõóÙ³Ý 
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ëÏë»óÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É  Ý³¨ í×³ñáíÇ áõëáõóáõÙ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ³μ³ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáí 
áõëÙ³Ý í³ñÓÇ ã³÷Á:  

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí×³ñ áõëáõóÙ³Ý ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ 

Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝըª »ÉÝ»Éáí å»ï³Ï³Ý μÛáõç»áí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨  ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå  Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ: ÆëÏ ³é³ÝÓÇÝ 
ÏñÃ³Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñáíÇ áõëáõóÙ³Ý ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
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ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝը`  »ÉÝ»Éáí ³é³ÝÓÇÝ 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý,   ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÇó, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ëáë³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ, 
áõëáõÙÝ³Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ÛÉÝ:  

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Í³é³Û»É ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñը, »Ã» ³ÛÉ ÝßáõÙ ãÏ³: 

3.1.1.Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛáõÝ 
(³ÛëáõÑ»ï ÜØÎ) ¨ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ (³ÛëáõÑ»ï ØØÎ) 

ÜØÎ Ï³ÝáÝ³íáñíáõÙ ¿ ¦Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ¨ ÙÇçÇÝ 
Ù³Ýë³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§ ÐÐ ûñ»Ýùáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý 
áõëáõÙÝ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ, ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ  ÜØÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Ý³¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Ó¨áí 
(í³ñå»ï³ÛÇÝ áõëáõóáõÙ), áñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ:   

ÜØÎ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, Ï³Ëí³Í ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ý³ËÁÝÃ³ó ÏñÃáõÃÛáõÝÇó (ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³Ù ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ)  ¨ ÁÝïñ³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÇó, 1-3 ï³ñÇ ¿:   

1991 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÜØÎ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½·³ÉÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ïñ»É:  

³) ²ÛÅÙ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ Ù»Í³ó»É ¿ ëå³ë³ñÏÙ³Ý, ³é¨ïñÇ, ëÝÝ¹Ç μÝ³·³í³éÇ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ, ÙÇÝã¹»é ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ËÇëï  Ýí³½»É ¿` Ç å³ï³ëË³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ù»ç Ï³Û³ó³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

μ) 2000-2005 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí»óÇÝ 30 ³í³· ¹åñáóÝ»ñÇ  (³ñÑ»ë³·áñÍ³Ï³Ý 
Ñáëùáí), ³ÛÝáõÑ»ï   í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó ÜØÎ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:  

ÜØÎ-Ý ¨ ØØÎ-Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ »Ý, áñáÝù Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý 
³ñÑ»ëï³·áñÍÇ ¨ Ïñïë»ñ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙÁ ¨  
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ûë »ñÏáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³ñ¹Ç Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÝ »Ý: ì»ñçÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É μ³½Ù³Ù³Ï³ñ¹³Ï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ùáÉ»çÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙը, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ 

μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñÇÝë É³ÛÝ ËÙμ»ñÇÝ, áñáÝù Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ»ï¹åñáó³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  
ÏñÃáõÃÛ³Ý ùáÉ»çÝ»ñáõÙ ¨ μáõÑ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, 
ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ Áëï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ßáõÏ³ÛÇ 
å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÇ: 

  ÜØÎ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÉáõÍáõÙ ¿ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ. 

- ëáóÇ³É³Ï³Ý` Ý»ñ³éÛ³É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÁ` ³é³çÇÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ ï³Éáõ 
¨ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáí. 

  ÷áùñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,  
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇ ï³ñμ»ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí áõëáõó³ÝáõÙ` 
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Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ½ÇÝ»É »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ³åñáõëï í³ëï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñáí (ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»Éáí ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»Éáõ, 
áñ¨¿ »Ï³Ùáõï μ»ñáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí»Éáõ, ³ÛÉÝ): 

  ÏñÃ»Éáí ³é¨ïñÇ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ áñå»ë í³×³éáÕÝ»ñ, 
μ³ñÙ»ÝÝ»ñ, Ù³ïáõóáÕÝ»ñ ¨ ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñ ³ßË³ïáÕ ¨ ×ÝßáÕ 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ áñ¨¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇ ëïí³ñ  ½³Ý·í³Í` ëï»ÕÍ»Éáí 
ÑÇÙù Çñ»Ýó å³ßïáÝ»³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³Ù³ñ: 
²ÛëåÇëáí, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ·ñ³íí»Éáõ 
³é³í»É Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÝ ³é¨ïñÇ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
áÉáñïÝ»ñÝ »Ý : ´³óÇ ³Û¹, Ï³åí³Í ½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ Í³·áõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëóÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñáõÙÁ, áñáÝù ½μ³Õí³Í »Ý 
ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ` Ý»ñ³é³Í ³é¨ïáõñÁ: 

 

-  ïÝï»ë³Ï³Ý` ßáõÏ³Ý ³å³Ñáí»Éáí áñ³ÏÛ³É μ³Ýíáñ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñáí: 

  2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
·ñ³Ýóí³Í Ã³÷áõñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï  ù³éáñ¹Á μ³Ýíáñ³Ï³Ý 
(Ï³åáõÛï ûÓÇù³íáñ) Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¿ñ` ÁÝ¹ áñáõÙ, å³Ñ³Ýç³ñÏÇ 85 
ïáÏáëÇó ³í»ÉÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ñ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ: Ð³ïÏ³å»ë μ³ñÓñ ¿ 
å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ï³ñáÕ, Ù³ÝáÕ, ·áñÍáÕ, çáõÉÑ³Ï, ÷³Ï³Ý³·áñÍ, í³ñáñ¹, Ë³é³ï ¨ 
³ÛÉ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: ¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ó³Íñ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 
³½³ï ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

 

ÐÐ-áõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¦Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý 
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 2005-2008ÃÃ. ·áñáÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ§: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ùß³Ïí»É ¨ Ñ³ëï³ïí»É »Ý   ÜØÎ ¨ ØØÎ  áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ÝáñÙ³ïÇí 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ (ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñ, Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñ, ÐÐ í³ñã³å»ïÇ áñáßáõÙÝ»ñ, ÐÐ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñ), áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ëï³ïí»É »Ý ÜØÎ ¨ 
ØØÎ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÝ Áëï ï¨áÕáõÃÛ³Ý, áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ, áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ, 
ùáÉ»çÝ»ñÇ μ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ óáõó³μ»ñ³Í ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõëáõóáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ï³ñ·Á, ³í»ÉÇ ù³Ý 20 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý ³Ù÷á÷Çã 
ëïáõ·Ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, ¦â³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ¨ 
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ§ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:  

²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ. 

1. 1998Ã. ÑáÏï»Ùμ»ñ ³ÙëÇó ºíñáå³Ï³Ý ÎñÃ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
²½·³ÛÇÝ ¸Çï³Ï»ïÁ: ²ÛÝ ³ç³Ïó»É ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý áõ ï³ñ³ÍÙ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ¨ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ³å³ÑáíÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, 
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ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý, ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÙÇçáóáí: 

2. 2001Ã. ÐÐ-áõÙ ·áñÍ»É ¿ ¦ØÇçï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ§ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ, áñÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ ¦¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ§ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  (GTZ) ÏáÕÙÇó: Ìñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ, ÔñÕëï³ÝÇ, àõ½μ»Ïëï³ÝÇ, ²¹ñμ»ç³ÝÇ 
¨ î³çÇÏëï³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ 
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý áÉáñïáõÙ: 

3. 2004Ã. ÑáõÝí³ñÇó ÐÐ-áõÙ ·áñÍ»É ¿ ¦²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý 

ինտեգրված համակարգի զարգացմանը§ ծրագիրը, որը ֆինասավորվել է ՏԱՍԻՍ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí ³ç³Ïó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ` ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 
¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ ³ÛÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

4. 2006-2007ÃÃ. ·áñÍ»É ¿ ¦²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ²½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ§ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
²½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 

5. 2006 Ãí³Ï³ÝÇó ·áñÍáõÙ ¿ Ø²Î-Ç ¼³ñ·³óÙ³Ý Ìñ³·ñÇ ¦ÎñÃáõÃÛáõÝ` áõÕÕí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ 

³å³·³ÛÇÝ§ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³ç³Ïó»É Ý³ËÝ³Ï³Ý ÙաëÝ³·Çï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ: 

 

Ü³ËÝ³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ  

2006/2007 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍ»É ¿ 28 Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ (ÜØàõÐ): àõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 4095, áñáÝó 25.9%-Á Ï³Ý³Ûù »Ý: ²Ýí×³ñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ëáíáñ»É ¿ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 96.4%-Á, ÇëÏ í×³ñáíÇª 3.6%-Á: àõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³:  

ØÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ  

Ð³Û³ëï³ÝÇ 108 (å»ï³Ï³Ý` 83, áã å»ï³Ï³Ý` 25) ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï ØØàôÐ) áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 2002-2006ÃÃ. 
ÁÝÃ³óùáõÙ  ³×»É ¿ ·ñ»Ã» 5%-áí`  Ùáï 29.4 Ñ³½³ñÇó  ÙÇÝã¨ ßáõñç 30.9 Ñ³½³ñÇ, ·ÉË³íáñ³å»ë áã 
å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñÇ ³é³ç³¹»Ù ½³ñ·³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí :  
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3.1 ÐÐ  ØØàõÐ  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ  ß³ñÅÁ 

24000

26000

28000

30000

32000

2002 2003 2004 2005 2006

àã å»ï³Ï³Ý
ä»ï³Ï³Ý

 

ê³Ï³ÛÝ, ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ó¨Á ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³é³í»É ù³Ý ·»ñ³ÏßéáÕ (2006Ã. áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 91.7%-Á): 

  

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.2 ÐÐ  ØØàõÐ  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ   μ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ë»éÇ 
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ØØàôÐ-Ý»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý Ï³Ý³Ûù, ÁÝ¹ áñáõÙ, 
³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ ³é³í»É ÁÝ¹·Íí³Í μÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ áã å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñáõÙ, áñï»Õ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 4 áõë³ÝáÕÇó ßáõñç 3-Á Ï³Ý³Ûù »Ý, å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ` 3-Çó Ùáï 2-Ç ¹ÇÙ³ó:  

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.3 ÐÐ  ØØàõÐ  ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ   ß³ñÅÁ 
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ÐÐ ØØàôÐ-Ý»ñÇ` Ã»° å»ï³Ï³Ý ¨ Ã»° áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ   Ãí»ñÇ 
í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ß³ñÅÁ Ñëï³Ï áõÕÕáñ¹í³ÍáõÃÛáõÝ ã¹ñë¨áñ»Éáí` Ç í»ñçá μ»ñ»É ¿ Ýí³½Ù³Ý. 2006Ã. 
ØØàôÐ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½»É ¿  Ùáï 7 %-áí 2002Ã. Ñ³Ù»Ù³ï (å»ï³Ï³Ý` 5.6%, áã 
å»ï³Ï³Ý` ³Ý·³Ù ·ñ»Ã» 32%):  
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3.4 ÐÐ  ØØàõÐ  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ   μ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
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3.4 ·Í³å³ïÏ»ñÁ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë ØØàôÐ-Ý»ñáõÙ  å³ïñ³ëïíáÕ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ëáßáñ³óí³Í ËÙμ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ áõ ¹ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ Ù³ëÇÝ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë`   

  ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ¦³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ ¨ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ§, ¦ïñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å§ áõ ¦·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ§, áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇó 

Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ`  2006Ã. բոլոր áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ÙÇ³ÛÝ 14.9%-Á  2002Ã.` 22.1%-Ç ¹ÇÙ³ó, 

   Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ»ù ËÙμ»ñÇ` ¦Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ§ ¦ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ§ ¨ 
¦³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ ëåáñï§ ³é³í»É μ³ñÓñ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ (2006Ã. 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ùáï 13%, 15.4% ¨ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ù³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 3-ñ¹ áõë³ÝáÕը, 

³ÛëÇÝùÝ` բոլոր áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 63%-Çó ³í»ÉÇÝ), ¨ Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ 

»ñÏáõëÇ` í»ñçÇÝÝ»ñÇë  μ³ÅÝÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³×Á 2002-2006Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ»Ã» 8 ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ï»ïáí:  

Ø³ëÝ³íáñ ØØàôÐ ¦³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ ëåáñï§-Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ù³Ý³Ïáí (4  
áõë³ÝáÕÝ»ñÇó 3-Á ¨ ³í»ÉÇÝ) ½·³ÉÇáñ»Ý ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý ³ÛÉ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ: 

  Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ μ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ Áëï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ Ù»ÍÙ³ëÙ³μ ÝáõÛÝÝ ¿, 
ÇÝãÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ:   

Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ å»ï³Ï³Ý ØØàõÐ-Ý»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 4 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇó »ñ»ùÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý áõëáõóÙ³Ý í×³ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áõ ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ` ³Ýí×³ñ:  

3.1.2. ´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ 

º°í å»ï³Ï³Ý, ¨° áã å»ï³Ï³Ý բուհերի ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ÝáÝ³íáñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ 

ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¦ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§,  ¦´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí: ¸ñ³Ýóáí բուհերին ïñí³Í »Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ù»Í ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ:  ²ÝÏ³Ë Çñ³Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Çó áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý»ñÝ áõ 

Íñ³·ñ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý բուհ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñí³Í 
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Ù³ñÙÝÇÝ Ï³Ù ¹ñ³ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ: àã å»ï³Ï³Ý բուհերը Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ 

»Ý ëÏë»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá: 

ÐÐ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý   
ÏáÕÙÇó 2006Ã. ÁÝ¹áõÝ³Í ¦ÐÐ μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ´áÉáÝÛ³Ý 
¹»ÏÉ³ñ³óÇ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý 2006-2010ÃÃ. ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ§ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ÝóáõÙÁ μáõÑ»ñÇ ¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇó »é³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç` μ³Ï³É³íñÇ³ï, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³, Ñ»ï³½áïáÕ Ï³Ù 
¹áÏïáñ³Ýïáõñ³:  

´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Éáõ »Ý Ñ»ï¨Û³É áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

- μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý  (Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ)  ³×Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ, 

- ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï Ï³åÇ áõÅ»Õ³óáõÙ, 

- μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ë³í»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, 

- ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ñ»÷áËáõÙ, 

- å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ñ»÷áËáõÙ, 

- μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÇÝï»·ñ³óáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨  

- Ý»ñ³éáõÙ ´áÉáÝÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ:    

 

 ²Ûë ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·ñí³ÝÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ ³í³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 
×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙÝ ¿: ¸ñ³Ý Ýå³ëï»É ¿ Ý³¨ 

2005Ã. ÈÇë³μáÝÛ³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ ÐÐ-Ç ÙÇ³Ý³ÉÁ,  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ`  ÐÐ  բուհական ¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý 

ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñը å»ïù  ¿ Ý»ñ³é»Ý Ñ»ï¨Û³ÉÁ.   

- μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ, 

- å»ï³Ï³Ý Ñ³ëó»³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, 

- å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ýÇÝ³ë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ μ³ñ»É³íáõÙ, 

- å»ï³Ï³Ý ë»ÏïáñÇ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ, 

- ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ»ï կապերÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ, 

- ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ´áÉáÝÛ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ñï»ñÏñÛ³ μáõÑ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñ` Ýå³ï³Ï³áõÕÕÕí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íÙ³ÝÁ,  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý  
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:    ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í »Ý` ´áÉáÝÛ³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõÙ   
³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ²ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ Ï¹³ñÓÝÇ áã  
ÙÇ³ÛÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³ÝÝ, ³ÛÉ¨ ÏÝå³ëïÇ ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ýáñ Ùï³ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ, 
Ñ³ñ³μ»ñ³Ïóí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: 
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´³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ.  

ÆÝãå»ë óáõó³¹ñí³Í ¿ 3.5  ·Í³å³ïÏ»ñáõÙ 2002-2006ÃÃ. ÐÐ բուհերի áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíը (Ã»° 

å»ï³Ï³Ý ¨ Ã»° áã å»ï³Ï³Ý) ³Ýß»Õáñ»Ý  ¨  μ³í³Ï³Ý μ³ñÓñ ï»Ùå»ñáí ³×»É ¿: 

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.5 ÐÐ  բուհերի  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ  ß³ñÅÁ 
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Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ   ³é³í»É ³ñ³·áñ»Ý  ³í»É³ó»É ¿ å»ï³Ï³Ý բուհերի áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ`   

27.3 Ñ³½³ñáí, Ï³Ù ³í»ÉÇ ù³Ý 50% áã å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ` ÙÇ³ÛÝ 6.2 Ñ³½³ñÇ, Ï³Ù 1/3-áí ³×Ç ¹ÇÙ³ó, 
ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  í»ñçÇÝÝ»ñÇë áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ïáÏáëÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíáõÙ Ýí³½»É ¿ 25.2%-Çó 23.1%-Ç: 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ բուհերի áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³í»É³ó»É ¿ 33.5 Ñ³½³ñáí, Ï³Ù 46.4%-áí: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ բուհերի  2006-2007 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 3.1.-áõÙ: Æñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ï»ñåáí Ñ³ëï³ï»Éáí μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ç³ï³ñáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ` ¹ñ³Ýù Éñ³óáõóÇã 

Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù ã»Ý ½·áõÙ: ê³Ï³ÛÝ, Ç ÉñáõÙն ¹ñ³Ýó, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ 2006-2007 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ   å»ï³Ï³Ý   բուհերի    áõë³ÝáÕÝ»ñÇ   75.5%-Á ëáíáñ»É ¿ í×³ñáíÇ áõ ÙÇ³ÛÝ   

24.5%-Á` ³Ýí×³ñ ÑÇÙáõùÝ»ñáí: 

²ÕÛáõë³Ï 3.1 ÐÐ  բուհերի  2006-2007 áõë. ï³ñí³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 

 ´àôÐ-»ñÇ 
ÃÇíÁ 

ÀÝ¹áõÝ 

í³ÍÝ»ñ 

áñÇó  

ÏÇÝ` % 

ÀÝ¹³Ù»ÝÝ 
áõë³ÝáÕ 

áñÇó 
ÏÇÝ` % 

²í³ñ 

ï³ÍÝ»ñ 

áñÇó  

ÏÇÝ` % 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ. μ³ó³ñÓ³Ï ÃÇí 87(10) 25567 52.5 105830 55.0 15516 58.0 

%%  100.0  100.0  100.0  

³Û¹ ÃíáõÙ        

ä»ï³Ï³Ý. μ³ó³ñÓ³Ï ÃÇí 23(10) 19491 49.7 81383 52.4 11136 53.3 

%%  76.2  76.9  71.8  

àã å»ï³Ï³Ý. μ³ó³ñÓ³Ï 
ÃÇí 

64 6076 61.3 24447 63.4 4380 70.1 

%%  23.8  23.1  28.2  

 

´àôÐ-»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíáõÙ Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý Ï³Ý³Ûù` 54-55%: 
ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ í×éáñáß ¿ áã å»ï³Ï³Ý 
´àôÐ-»ñáõÙ ÏÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ßáõñç 2/3-Á Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: ÆÝã í»ñ³μ»ñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý  
´àôÐ-»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³ÝóáõÙ Áëï ë»éÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ μ³ßËí³Í »Ý μ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý:  
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ÆÝãå»ë Ñëï³Ïáñ»Ý ³ñï³óáÉáõÙ »Ý 3.6  ¨ 3.7 ·Í³å³ïÏ»ñների áõñí³·Í»ñÁ, å»ï³Ï³Ý ¨ áã 

å»ï³Ï³Ý բուհերում ½·³ÉÇáñ»Ý ï³ñμ»ñ »Ý Ý³¨ å³ïñ³ëïíáÕ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñը, Áëï ¹ñ³Ýó` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝáõÛÃÝ»ñÁ:  

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.6 ÐÐ  áã å»ï³Ï³Ý բուհերի  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ   μ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï 
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Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý բուհերի, áñáÝóáõÙ  ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñը` 

¦³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ§, ¦·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ§, ¦ïñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å§, ³×Ç 
Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÙÇïáõÙ »Ý ¹ñë¨áñáõÙ` ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ 3.7 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí 2002-2006ÃÃ. 

ÁÝÃ³óùáõÙ,  áã å»ï³Ï³Ý բուհերում ¹ñ³Ýù ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: 

öáË³ñ»ÝÁ` ¦Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ§ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, áñáí å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý 

բուհերի áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 4-5%-Á, áã å»ï³Ï³Ý բուհÇ ¹»åùáõÙ Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

ÁÝ¹·Íí³Í ³é³ç³ï³ñ (Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 10 áõë³ÝáÕÇó ßáõñç 3-Á):  

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.7  ÐÐ  å»ï³Ï³Ý բուհերի áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ   μ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï 
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êÏë»Éáí ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó (2002Ã. 22-23%)` 2006Ã. å»ï³Ï³Ý բուհերը Ýí³½»óñ»É »Ý ³ÛÝ ÙÇÝã¨ Ùáï 15%-Ç, ÇëÏ   

áã å»ï³Ï³ÝÝ»ñÁ` Ñ³Ï³é³ÏÁ` Ù»Í³óÝ»Éáí Ñ³ëóñ»É »Ý ÙÇÝã¨ ·ñ»Ã» 29%-Ç:  

²ÛëåÇëáí, Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ »Ý áõë³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ý բուհերի 10 

áõë³ÝáÕÇó ÙÇ³ÛÝ Ùáï 2-ը, ÙÇÝã¹»é ոչ å»ï³Ï³Ýների` 6-Á:  

²Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ëáë»Éáõ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ »Ã» å»ï³Ï³Ý բուհ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ÷á÷áËÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 
áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ   í³ñíáõÙ ¿ (³ÛÉ Ñ³ñó ¿, Ã» áñù³Ýáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ), 

³å³ áã å»ï³Ï³Ý բուհ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·ñ»Ã» ÉÇáíÇÝ Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ 

·ÝáÕáõÝ³Ï å³Ñ³Ýç³ñÏÇÝ, áñÁ Ñ³Û իրականության մեջ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý 

³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ÏáÝÛáõÏïáõñ³ÛÇ, որքան ÇÝã-ÇÝã Çé³óÇáÝ³É å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ   ³½¹»óáõÃÛ³Ý 

ï³Ï: 

 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ  
áñ³Ï³å»ë ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿, ÇÝã áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇÝÁ: 

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ¹ñ³ÝóÇó ÑÇß³ñÅ³Ý ¿ »ñ¨Ç Ã» 

ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ýն»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï  áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÃíÇ    2002-2006ÃÃ. 

ÁÝÃ³óùáõÙ ³×Ç Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ñÓñ ï»Ùå»ñ áõÝ»ó³Í ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 
51%-áí ¨ 45%-áí:   

  Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃûÕ³ÏÇ, բուհ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ 

ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ½·³ÉÇ ¨ ³×áÕ ËÙμ³ù³Ý³Ï: ²Ûëå»ë, »Ã» 2002Ã. ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 1966 

ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕ, Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ßáõñç 2.7%-ը, ³å³ 2006Ã., ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ 

³×»Éáí, ³é³í»É ù³Ý ÏñÏÝ³å³ïÏí»É ¿` 4239 áõë³ÝáÕ Ï³Ù 4% (ï» °ë ·Í³å³ïÏ»ñ 3.8.), áñáÝóÇó 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñáõÙ: Ø»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 5 »ñÏñÝ»ñ` èáõë³ëï³ÝÁ, ìñ³ëï³ÝÁ, Æñ³ÝÁ, êÇñÇ³Ý (áñï»Õ Ï³Ý ½·³ÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
·³ÕÃûç³ËÝ»ñ) ¨ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý :  

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.8 ÐÐ    բուհ»ñÇ  ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ  ß³ñÅÁ   
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Ø³·Çëïñ³ïáõñ³  

2006Ã.-ÇÝ 15 բուհ ¨ 2 ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ÇÝ Ù³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ×³ÝÇ 
ÏñÃáõÃÛáõÝ : ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »Õ»É ¿ 2826, áñÇó 2419-Á Ï³Ù 



78 
 

Ùáï 86%-Á` í×³ñáíÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí: àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ³× ¿ 
·ñ³Ýóí»É` 2.2 ¨ 2.3 ³Ý·³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ (ï» °ë ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ 3.9 ¨ 3.10):  

 

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.9 ÐÐ    Ù³·Çëïñ³ïáõñ³Ý»ñÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ Áëï    
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3.10 ÐÐ    Ù³·Çëïñ³ïáõñ³Ý»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÝ Áëï    
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îíÛ³ÉÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ÷³ëï»É Ýñ³Ýó` Áëï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ կատարվող Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ áñ³Ï³å»ë ÝáõÛÝ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ:  

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³Ý»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíáõÙ ¨ë ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý Ï³Ý³Ûù : ºÃ» 2002Ã. 
Ï³Ý³Ûù Ï³½Ù»É »Ý ³ÙμáÕçÇ Ùáï 52%-Á, ³å³ 2005-2006ÃÃ. ³ñ¹»Ý ßáõñç 58%-Á: Î³Ý³Ýó 
·»ñ³ÏßéáõÙÁ  Ù³ë³Ùμ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ñï³¹Çñ ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛÝáí: 

Oï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ  Ý»ñ³éí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù³·Çëïñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
³ÝÝß³Ý ¿` 88 áõë³ÝáÕ 2005-2006ÃÃ. áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 2.1%-Á:   
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ÐÐ բուհ³Ï³Ý ¨ Ù³·Çëïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÁ  

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³×Ç Ñ³Ù»Ù³ï åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
³×Ý ³é³í»É ù³Ý Ñ³Ù»ëï ¿. (6.2%- 48%-Ç ¹ÇÙ³ó 2002 - 2006ÃÃ (ï»°ë ·Í³å³ïÏ»ñ 3.11.):    

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.11. ÐÐ  բուհ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³Ý»ñÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ß³ñÅÁ 
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ÀÝ¹ áñáõÙ, áõß³·ñ³í ¿, áñ ³Ûë 6.2% ÙÇçÇÝ ³×Á Ó¨³íáñí»É ¿ å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ 

åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ùáï 16% Ï³½ÙáÕ ³×Ç áõ áã å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ` ·ñ»Ã» 19%-
áí Ýí³½Ù³Ý Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:     

¶Í³å³ïÏ»ñ 3.12. ÐÐ  բուհ»ñÇ ¨ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³Ý»ñÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ` 

áõë³ÝáÕÝ»ñáí μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ÃÇíÁ 1 
¹³ë³ËáëÇ Ñ³ßíáí) 
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´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ÝÙ³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ß»Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ã³Ýդñ³¹³éÝ³É 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ` áõë³ÝáÕÝ»ñáí μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ´»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³×»ó ³í»ÉÇ ³ñ³· å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ (ï»ë` 
·Í³å³ïÏ»ñ 3.12.)` ëå³éÝ³ÉÇù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí  áõëáõóÙ³Ý áñ³ÏÇÝ:  

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ μ³ßËí³ÍáõÃÛ³ÝÝ Áëï ë»éÇ, 
³å³ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ μ³í³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ ¿ ¨ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ³Ï³Ý` Ýñ³ å»ï³Ï³Ý áõ áã 
å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ μÝáñáßíáõÙ ¿ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó μ³ÅÝÇ áñáß, áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇó 
·»ñ³ÏßéÙ³Ùμ` ÁÝ¹³Ù»ÝÇ 53-55%-Á:  
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²ëåÇñ³Ýïáõñ³  ¨ ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³. 2006Ã. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 70 ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³տáõÃÛáõÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙ բուհ»ñ` 14, ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ` 37 ¨  ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ` 19), áõÝ»ÇÝ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³, 8 
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙ 4-Á բուհ»ñ)` ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³:   

²ëåÇñ³Ýïáõñ³. ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ, 2002Ã. Ñ³Ù»Ù³ï 

³×»Éáí Ùáï 17%-áí, 2006Ã. Ï³½Ù»É ¿ 1509: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ßáõñç 53%-Á áõë³ÝáõÙ »Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó 

Ïïñí³Í, ÙÝ³ó³ÍÁ` ³é³Ýó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó Ïïñí»Éáõ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí: ì×³ñáíÇ ¨ ³Ýí×³ñ   

áõëáõóÙ³Ý Ñ³ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ûëï»Õ Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 15/85-Ç: 2006Ã. ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ »Ý 

ÁÝ¹áõÝí»É 445 Ù³ñ¹ (áñÇó Ï³Ý³Ûù` 40.9%),  ³ÛÝ  ³í³ñï»É »Ý` 431 Ù³ñ¹ (áñÇó Ï³Ý³Ûù` Ùáï 30%):  

²ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíáõÙ μ³í³Ï³Ý μ³ñÓñ ¿ ûï³ñ»ñÏÇ³óÇÝ»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ, ¹³ Ù³Ï³ñ¹³Ïի ³×Ç ÙÇïáõÙ ¿ ¹ñë¨áñáõÙ: ²Ûëå»ë, »Ã» 2002Ã. 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³Ý»ñáõÙ áõë³Ý»É »Ý ÙÇ³ÛÝ 49 ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñ, Ï³Ù ամբողջի 3.8%-ը, 

³å³  2006Ã.` ³ñ¹»Ý  98-Á` 6.5%: Üßí³ÍÇó ½³ï`  2006Ã. ¨ë 1431 ³ÝÓÇնù ¥áñÇó 929 Ï³Ù ·ñ»Ã» 65%-

Á Ï³Ý³Ûù¤ Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý  ·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý Ñ³ÛóáÕÝ»ñ:  

¸áÏïáñ³Ýïáõñ³. 2006Ã. ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ  ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 59 

³ÝÓ, ÇÝãÁ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ 2002Ã. Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ (31 ³ÝÓ) ßáõñç 90%-áí: àõëáõóáõÙÁ ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ  

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ýí×³ñ ¿. í×³ñáíÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí »Ý ÙÇ³ÛÝ 2 ¹áÏïáñ³ÝïÝ»ñ: ÀÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÇ ¨ 

³í³ñï³ÍÝ»ñÇ Ãí»ñÁ 2006Ã. Ï³½Ù»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³բ³ñ 15 ¨ 8 ³ÝÓÇÝù:  
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3 . 2 .  ÐÐ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü öàðÒ²¶ºîÜºðÆ 
Ð²ðòàôØ  

3.2.1. Ð³ñóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨ Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ 

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ïíÛ³É μ³ÕÏ³óáõóÇãÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É. 

  ³é³ç³ñÏíáÕ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÝ áõ ù³Ý³ÏÁ 

  ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ïñ»¹Çï³óÇ³ ¨ ë»ñïÇýÇÏ³óÇ³ 

  ûï³ñ É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ 

  Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ³ñÓ³·³ÝùÁ  

  å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ μ³ßËáõÙÁ  

 

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ Ý³¨ å³ñ½»É ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ³ñï³ùÇÝ 
ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ï³åÁ:  

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï 
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ïáõÏ Ùß³Ïí³Í Ñ³ñó³Ã»ñÃÇ  Éñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: Üßí³Í 
Ñ³ñó³Ã»ñÃÇ  Ñ³ñó»ñÇó Ùáï Ù»Ï ù³éáñ¹Á  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ μ³ó Ñ³ñó»ñ, áñáÝù μÝáñáß »Ý  
Ëáñ³óí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí, Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ Çñ»ÝÇó 
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñóÙ³Ý ¨ Ëáñ³óí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñ³Ù³¹ñáõÙ:  

3.2.2. Ð³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ¨ Ï³½ÙÁ 

Ð³ñóÙ³Ý ßñç³Ý³Ï³Ý»ñáõÙ Ý»ñ³éí»É »Ý 66 ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ ¥ï»°ë ³ÕÛáõë³Ï 3.2.): Üñ³Ýù 

Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý 16 բուհեñ ¥8 å»ï³Ï³Ý ¨ 8 áã å»ï³Ï³Ý), 12 ØØàôÐ-Ý»ñ ¥11 å»ï³Ï³Ý ¨ 2 áã 

å»ï³Ï³Ý), ÐÐ Î¶Ü ¨ 5 ÐÎ-Ý»ñ áõ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñ: öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ùáï 14%-Á 
Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»ÏïáñÝ»ñ ¥ïÝûñ»ÝÝ»ñ), ³í»ÉÇ ù³Ý 40%-Á` 
åñáé»ÏïáñÝ»ñ ¥÷áËïÝûñ»ÝÝ»ñ) ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ í³ñÇãÝ»ñ, ßáõñç 18%-Á Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý ÐÐ 
Î¶Ü Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³å³ñ³ïÁ:  

²ÕÛáõë³Ï 3.2. Ð³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ μ³ßËáõÙÁ 

Î³éáõÛóÝ»ñ 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Ï³éáõÛó 
(ÙÇ³íáñ) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

÷áñÓ³·»ï (³ÝÓ)

³Û¹ ÃíáõÙ 

é»Ïïáñ åñáé»Ïïáñ áõë. Ù³ëÇ í³ñÇã ³ÛÉ 

ä»ï³Ï³Ý ´àôÐ 8 13 - 3 2 8 

àã å»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

8 14 - 6 3 5 

ä»ï³Ï³Ý ØØàôÐ 11 19 8 4 6 1 

àã å»ï³Ï³Ý 
ØØàôÐ 

2 3 1 2 - - 
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ÐÐ Î¶Ü 1 12 - - - 12 

ÐÎ ¨ ³ÛÉ 5 5 - - - 5 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 34 66 9 17 10 30 

3.2.3. Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÙÁ 

1. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³í³É³ÛÇÝ ¨ 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óÇÏáõÃÛ³Ý   

÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 

 öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï³ñÍÇùáí Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇÝãå»ë å»ï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë 

¿É áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ¨  ØØàôÐ-»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ¨ Áëï ¹ñ³` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý áã ³ÛÝù³Ý 
ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý  å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ùμ, áñù³Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ Ý»ñÑáëù ³å³ÑáíáÕ ³ÛÝåÇëÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý  ¦å»ï³Ï³Ý μÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ§ ¨ ¦ï»Õ³Ï³Ý ÏñÃ³ßáõÏ³ÛÇ í×³ñáõÝ³Ï 
å³Ñ³Ýç³ñÏÁ§:  

ÆÑ³ñÏ», ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý í»ñçÇÝÝ»ñë Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí 

å»ïù ¿, áñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»Ý ÝáõÛÝ ³Û¹ å³Ñ³Ýç³ñÏáí, ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ դա áã ÙÇßï ¨ áã 

ÉÇáíÇÝ  ³Û¹å»ë ¿: ¦ä»ï³Ï³Ý μÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ§ ·áñÍáÝÇ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ý ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ 
ÙÇ ÏáÕÙÇó  ÙÇçáóÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ, áñ å»ïáõÃÛ³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ Ýå³ï³Ï³ÙÕí³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñÇ ³éÏ³ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ 

μ³í³ñ³ñÙ³Ýը, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, áñáÝó 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ãÑ³ÙÁÝÏÝáõÙը, ³Ý·³Ù  ¿³å»ë  Ñ³Ï³ëáõÙը ãÇ μ³ó³éíáõÙ: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 

¦ï»Õ³Ï³Ý ÏñÃ³ßáõÏ³ÛÇ í×³ñáõÝ³Ï å³Ñ³Ýç³ñÏÁ§ ·áñÍáÝÇÝ, ³å³ ³Ûëï»Õ Ï³ñ¨áñÝ ³é³çÇÝ 
Ñ»ñÃÇÝ  Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÝ ¿` ïíÛ³É å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÁ` Ó¨³íáñí»Éáí áã ³ÛÝù³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇó »ÉÝ»Éáí, áñù³Ý 
Ý»ñÏ³, Ù»Í³å»ë Ó¨³Ë³Ëïí³Í ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ¦Ñ³ñ·í³Í-ãÑ³ñ·í³Í§, ¦·Ý³Ñ³ïí³Í-ã·Ý³Ñ³ïí³Í§ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, 
áñáß³ÏÇáñ»Ý Çé³óÇáÝ³É μÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ: 

²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ûë ³Ù»Ýը, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ¦³ñï³ùÇÝ§ ·áñÍáÝÝ»ñÇ 

³½¹»óÇÏáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ã»Ý Ï³ñáÕ ã³Ýդñ³¹³éÝ³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³: 

2. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³í³É³ÛÇÝ ¨ 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ 

ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý, ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõ ÑÝ³ñ³íáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ  ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 

Ð³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Í³í³É³ÛÇÝ ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
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Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáÕ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÁ: öáñÓ³·»ïÝ»ñÁ 

Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáÉáñ տարատեսակների Ñ³Ù³ñ μáÉáñ áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³éáõÙáí ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ï³½Ù»É »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

¦μ³í³ñ³ñÇó§ ùÇã μ³ñÓñ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ¨ 

áã å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (áã ß³ï Ù»Í ã³÷áí) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ ³í»ÉÇ 
μ³ñÓñ ¨ ó³Íñ ÉÇÝ»ÉÁ: 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³í³É³ÛÇÝ ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ    Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáÕ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É  ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ ³ñ»É »Ý 55 ÝßáõÙÝ»ñ, áñÇó 23-Á Ï³Ù ·ñ»Ã» 42%-Á, Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ã³éÝãí»Éáí ÏáÝÏñ»ï³óí³Í ³éáõÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ï ¨/ Ï³Ù Ñ³Ù³ÉÇñ μÝáõÛÃ Ïñ»Éáí, 
Ý»ñ³éí»É »Ý ¦³ÛÉ§ ËÙμáõÙ: 

²ÕÛáõë³Ï 3.3. öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ù³ïÝ³Ýß³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ μ³ßËáõÙÝ Áëï 
³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ)20 

 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  
ÑÇß³ï³ÏáõÙ 

³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ä»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

àã å»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

ØØàôÐ ²ÛÉ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ 55 17 14 3 21 

³Û¹ ÃíáõÙ Áëï ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.      

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛուÝ 9 3 2 0 4 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³Ýí³Ý³ó³ÝÏ 

10 1 6 1 2 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³éáõóí³Íù 

5 1 1 0 3 

àõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ 8 4 2 0 2 

²ÛÉ 23 8 3 2 10 

ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ³é³í»É Ù»Í »ÝÃ³μ³ÅÇÝÁ (6 ÑÇß³ï³ÏáõÙ) í»ñ³μ»ñ»É ¿ ¦ÏñÃáõÃÛáõÝ-

³ßË³ï³ßáõÏ³§ ÷áËÏ³åÇÝ: Ոñå»ë ³ñ¹»Ý ³éÏ³  áõ ÑÝ³ñ³íáñ μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ 

³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ` մասնավորապ»ս Ù³ïÝ³Ýßí»É »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ 

å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áùñ ÉÇÝ»ÉÁ,  ¦·áñÍ³ïáõ-ÏñÃûç³Ë§ Ï³åÇ ·ñ»Ã» ÉÇ³Ï³ï³ñ 
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÉ å³ï³ëË³ÝÝ»ñó Ï³ñ¨áñí³Í »Ý Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, áõëáõÙÝ³-
Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñÇ, ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³Ýμ³í³ñ³ñ 
åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý, Ñ»ñÃ³÷áËÙ³Ý 

                                                            
20 ²ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ³ñÓ³Ý³·ñ»É ØØàôÐ-Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ï»ñÇ ó³Íñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 
³Ûë Ñ³ñóáõÙ,  ÇÝãÝ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ÙÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ, áñ μáÉáñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ïñí³Í 
³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ûë Ù³ëáõÙ 
¨ë  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³½Çí Ã» å³Ï³ë ëñí³Í ÉÇÝ»Ý, ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿:   

 



84 
 

·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,  »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßմ³Ý ³Ýμ³í³ñ³ñ 

¹ñí³ÍùÁ áõ Ù³ë³Ùμ ¹ñ³Ýáí, Ù³ë³Ùμ ¿É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³Ë³ïÙ³Ùμ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ  ¦...»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÇë »ÉÝáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñù³Ý 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¦Ï»ñ³ÏñáÕ§ Ï³Ù ¦Ñ³ñ·Ç§ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó...§,, ¦... áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áã ÷áùñ 
Ù³ëÁ ëáíáñáõÙ ¿ áã Ã» ·Çï»ÉÇù, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ, ³ÛÉ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ÇåÉáÙ ëï³Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ... §.:  Üßí»É »Ý Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` å»ï³Ï³Ý ¨ ¦...Ý»ñùÇÝ... § 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³Ýμ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²é³ÝÓÇÝ 
ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñ »Ý »Õ»É Ý³¨ ¦.. ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý å³Ï³ë... §, ¦...å»ï³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ... §, ¦...áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ§ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: àõß³·ñ³í ¿ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ù³ÉÇñ ÑÇß³ï³ÏáõÙÁ. 
¦...μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý  ³ñÅ»½ñÏáõÙ, áõëÙ³Ý ó³Íñ áñ³Ï, ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
ó³Íñ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³é³Ýó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ μ³ñ»÷áËÙ³Ý 
³ÝÇÙ³ëï ¿ μ³ñÓñ³óÝ»É... §:  

´áÉáñ Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó áõß³·ñ³í ¿  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ·»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ...§, ¦...³í³ñï³Í 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÃÇíÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿  Ñ³ñÏ »Õ³ÍÇÝ§, ¦...å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý  
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ù³Ý³Ïáí ¹ÇÙáñ¹Ý»ñ` ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ...§, ¦...áã 
å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ μáÉáñÇÝ ¿É, Ñ³ñÏ ¿ ÝáñÙ³É³óÝ»É 
Ýñ³ÝóáõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÁ...§, ¦...³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý 
å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ñ»Ã»  Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝíáõÙ...§ ¨ ³ÛÉÝ):   

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñ³μ»ñÛ³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ  
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý Ññ³íÇñáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ 

¦...ó³Íñ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý...§, ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇó ¹ñ³ ½·³ÉÇ ß»Õí³ÍáõÃÛ³Ý վրա 
(¦³éÏ³ »Ý áã ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ½·³óíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó μËáÕ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ï³ë§):  ²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñÍÇù Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

Ñ³Ù³ñ»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. ¦Ý»Õ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹·Íí³ÍáõÃÛ³Ý  å³Ï³ս§:  Üßí»ó ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, 

áñ ¦Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý áã Ã»  ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ 
³éÏ³ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ, ³ÛÉ  ÏñÃ³ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ í×³ñáõÝ³Ï å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³, áñÝ  ÇÝ»ñóÇ³ÛÇ Ï³Ù 
Ùá¹³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿...§:  

ì»ñç³å»ë, ¦áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ§ ËÝ¹ÇñÁ Ï³ñ¨áñí»É ¿ 8 ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñáí` Ç 

ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ É³μոñ³ïáñ ÑÝ³íá× μ³½³Ý»ñÁ:  

 öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏ³Í ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ï³åí³Í ¿ÇÝ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ 

ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï: ²é³ç³ñÏվ³Í տասը ÉáõÍáõÙÝ»ñÇց ·ñ»Ã» Ù»ÏÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³μ»ñ»É ¿ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇÝ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ 
Ñ»ï¨Û³ÉáõÙ. ¦...³ñï³¹ñ»É ³í»ÉÇ ùÇã, ë³Ï³ÛÝ μ³ñÓñáñ³Ï, ÙñóáõÝ³Ï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ...§. 
¦...³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³é³í»É ÉÇ³ñÅ»ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý...§, ¦...ï»Õ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý ¨ ÉÇ³ñÅ»ù 
ã³÷³ÏóÙ³Ý...§, ¦...ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³ßíÇ 
³éÝÙ³Ý ¨ ³Ý·³Ù áñáß ·»ñ³å³ïíáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý...§  ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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²ÕÛáõë³Ï 3.4. öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏ³Í ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ   ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 
μ³ßËáõÙÝ Áëï ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ) 

 
ÀÝ¹³ 
Ù»ÝÁ  
ÑÇß³ï³ 
ÏáõÙ 

³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó 
ä»ï

³Ï³Ý 
´àôÐ 

àã 
å»ï³Ï³Ý 

´àôÐ 

Ø
ØàôÐ 

²Û
É 

1.  4
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³é³ç³ñÏí³Í 

ÉáõÍáõÙÝ»ñ 
59 16 15 3 25 

³Û¹ ÃíáõÙ Áëï ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.      
ÀÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý 6 0 2 0 4 
Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³Ýí³Ý³ó³ÝÏ ¨  Ï³éáõóí³Íù 
22 5 7 2 8 

àõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
³å³ÑáíáõÙ 

9 4 2 0 3 

²ÛÉ 22 7 4 1 10 
áñÇó.      
Ñ³Ù³ÉÇñ áõÕÕáñ¹í³ÍáõÃÛ³Ý 16 4 3 1 8 

Ï³¹ñ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ 6 3 1 0 2 

´áÉáñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÝ Ç í»ñçá Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ýñ³Ý, áñ ¦...Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ýáñ³óÝ»É ¨ Ñ³Ù³Éñ»É áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³Ý, ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»É ³ÛÝ...§: ê³Ï³ÛÝ, 
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ýñ³Ý, Ã» ÇÝã ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý μÛáõç»Ý, ÇÝãը Ñ³½Çí Ã» 

Ï³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»լ` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí í»ñçÇÝÇë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñը: 

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñí³Í 
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ 22-Ý »Ý: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë μ³í³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ËÙμ³ù³Ý³ÏÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ μ³í³Ï³Ý 
Ñëï³Ïáñ»Ý ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ ¿ 2 Ù³ëÇ. áñáß³ÏÇáñ»Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇÝ 

í»ñ³μ»ñáÕÝ»ñÇ (8 ³é³ç³ñÏ) ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ և´  

³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇն, ¨´ Ï³éáõóí³ÍùÇն í»ñ³μ»ñáÕÝ»ñÇ (14-Á): ²é³çÇÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ýñ³Ý, 

áñ ¦...³ÝÑñ³Å»ßï ¿  í»ñ³Ý³Û»É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ. Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É Ý»ñÏ³ÛÇë 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ý³¨ μáõÑ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³ն ³ÙμÇáÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, Ùß³Ï»É ¨ Ý»ñ³é»É Ýáñ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ…§: ´³óÇ ³Û¹, ³é³ç³ñÏí»ó ¦…³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ¹ñ³Ýó 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ 
í»ñ³Ý³ÛáõÙ, ¹ñ³Ýó ÉÇ³ñÅ»ù Ï»ñåáí  Ñ³Ù³å³ï³Ë³Ý»óáõÙ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ…§: 
²Ûëï»Õ áñáß ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ, áñ 
ï»Õ³ß³ñÅ»ñÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, 
»Ã» ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ³å³Ñáí»É ·áñÍ³ñ³ñ ³ßË³ñÑÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ áã Ó¨³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 

²é³ç³ñÏí»ó Ý³¨ Ï³¹ñ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ. ¦...Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÝ»ñը` ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý  ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ 
Ó¨³íáñáõÙÁ...§, ¦...³å³Ñáí»É Ï³¹ñ»ñÇ μÝ³Ï³ÝáÝ Ñ»ñÃ³÷áËáõÙÁ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹³óáõÙÁ...§: ²ñí³Í 
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¿ ÝáõÛÝå»ë μ³í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÝáõÛÃÇ ³é³ç³ñÏ áõë³ÝáÕ-¹³ë³Ëáë Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñëï³Ï»óÙ³Ý, Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨  μ³ñ»É³íÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:  

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ¦Ñ³Ù³ÉÇñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ§, ³å³ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýù ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ áã 
ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÝáõÃÛ³Ùμ, ³ÛÉ¨ Ñ³ñÏ »Õ³Í áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý å³Ï³ëáí, ÇÝãÁ Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó 
³ñÅ»ù³íáñáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë ûñÇÝ³ÏÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ íÏ³Û³Ïáã»É Ñ»ï¨Û³É Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñÁ. ¦...Ùß³Ï»É 
×Çßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ…§, ¦…³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»É ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, μ³ñ»É³í»É ¨ Ñ³ñëï³óÝ»É 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý  Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ÝÛáõÃ³Ï³Ý μ³½³Ý, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý 
Ï³½ÙÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ…§, ¦…¹³ñÓÝ»É ³ñ¹ÛáõÝù³Ñ»Ý…§ ¨ ³ÛÉÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ûëï»Õ Ï³Ý 
Ý³¨ ³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñ. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 3 ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, ³ñ¹Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: 
Ð»ï³ùñùÇñ ¨ Ï³ñ¨áñ »Ý Ý³¨ Ñ»ï¨Û³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ. ¦…êï»ÕÍ»É áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ù³ïã»ÉÇ í³ñÏ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·…§, ¦…Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É áõëÙ³Ý áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÝ 
áõÕÕí³Í Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ…§:   

3. úñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßï ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï³ñÍÇùáí ·áñÍáÕ ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÁ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
μáÉáñ ïÇå»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ¹Çï³ñÏíáÕ μáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí ÉÇ³ñÅ»ù Ï»ñåáí μ³ñ»Ýå³ëï ãÉÇÝ»Éáí` 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³éÝí³½Ý ÁÝ¹·Íí³Í Ï»ñåáí ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: Ø³ïÝ³Ýß»Éáí ³Ûë 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ`   Ñ³ñÏ ¿ Ý³¨ Ýß»É, áñ áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ áã 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ å³Ï³ë μ³ñ»Ýå³ëï ¿ ·Ý³Ñ³ïí»É:  

ä³ï³ëË³Ý»Éáí ³ÛÝ μ³ó Ñ³ñóÇÝ, Ã» Çñ»Ýó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ áñáÝù »Ý ³éÏ³ 
ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ã» ÇÝã ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ù³ÛÉ»ñ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï  ¹ñ³Ýù  ßïÏ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ` ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùμ ³ãùÇ ã»Ý ÁÝÏ»É. »Õ»É »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³éÙ³Ùμ 66 Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñ (35-ը` ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, 31-ը` ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É): 

ÊÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñը ³éÝãí³Í »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ¨  

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ áõ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ: Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ³Ûë Ñ³ñóáõÙ   ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñáõÙ ³éÏ³ áñáß 
Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëå»ë, »Ã» Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ ¦... Ñ³ñÏ »Õ³Í ã³÷áí 
Ñëï³Ï»óí³Í ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý ¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ 
ï»Õ³íáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ...§, ³å³ Ù»Ï áõñÇßÇ Ï³ñÍÇùáí ¦... áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 
³é³í»É ×ÏáõÝ, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ³Ûë Ñ³ñóáõÙ§: 
öáñÓ³·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ ¦...ù³Õ³ù³μÝ³Ï ¨ 
·ÛáõÕ³μÝ³Ï ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ å³ïñ³ëտí³ÍáõÃÛáõÝÁ ûμÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí ï³ñμ»ñíáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ 

ÙáõïùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝն »Ý...§, Áëï ¿áõÃÛ³Ý ï»ëÝáõÙ ¿ ³Ûë Ñ³ñóÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ºíë Ù»Ï ÷áñÓ³·»ï (ÇÝãÁ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áã å»ï³Ï³Ý բուհ  Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ), 

¦...Éáõñç ËÝ¹Çñ§ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ å»ï³Ï³Ý բուհ»ñáõÙ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ¦³é³Ýó ï³ñÏ»ïÙ³Ý 

Çñ³íáõÝùÇ§ ï»Õ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ` ³í»É³óÝ»Éáí, áñ ¦...ÁÝ¹³Ù»ÝÁ í×³ñáõÝ³Ï 
¦Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ§ μ³ó ãÃáÕÝ»Éáõ ÙÇïí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Ûë »ñ¨áõÛÃը ¿É ³í»ÉÇ ¿ Ù»Í³óÝáõÙ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ãÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ... §:  
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àõëÙ³Ý áñ³ÏÇÝ ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñÁ 9-Ý »Ý, áñáÝóáõÙ ³ñÍ³ñÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ 
ÙÇïùÁ, áñ ³éÏ³ ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý μ³½³Ý ùÇã ¿ Ýå³ëïáõÙ áõëÙ³Ý áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ¦...μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ áñ³ÏÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á... §, ¦...³éÏ³ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ãÏÇñ³éáõÙÁ, ...áñáß áõë³ÝáÕÝ»ñÇ μ³Ý³Ï »Ý 
ï³ÝáõÙ ÙÇÝã¨ áõëáõÙÁ ³í³ñï»Éը, ÇÝãÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ÉÇ³ñÅ»ù ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ... §, ¦Ñ³Ûïáí 
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ·»ñ³å³ïí»ÉÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹ÇÙáñ¹Á ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ Ñ³ñ³ÏÇó, 
»ñμ»ÙÝ ³Ý·³Ù ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÛÉ  Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãÝ ³éÝí³½Ý áõëÙ³Ý μ³ñÓñ áñ³ÏÇ 
·ñ³í³Ï³Ý ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É.. §.:  

ÊÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹ ËÙμáí ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó ³éÏ³ ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ áã 
³ÛÝù³Ý μ³ñ»Ýå³ëï ÉÇÝ»ÉÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  μ³í³ñ³ñ áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³éáõÙáí, 
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ, áñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ ïÇå³ï»ë³ÏÝ»ñÇ` ¹ñ³ áñáß³ÏÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí 

³Ùñ³·ñí³Í áã Ñ³í³ë³ñ íÇ×³ÏÝ»ñը ³éÝí³½Ý ã»Ý Ýå³ëïáõÙ ÇÝãå»ë ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ, 

³ÛÝå»ë ¿É áÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝÁ ÷³ëï³ñÏí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí`   ¦...·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÁ Ã»ñÇ ¿ áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ 
Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ... §, ¦... áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÝ 
áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³éáõÙáí Ýå³ëï³íáñ ã¿.  Ñ³ñÏ»ñÁ ß³ï »Ý... §, ¦...բուհ³Ï³Ý 
Ýáñ³ëï»ÕÍ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ»ñ ã»Ý ·³ÝÓíáõÙ, ÇëÏ ØØàôÐ-Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ` ·³ÝÓíáõÙ 
»Ý...§.:  

öáñÓ³·»ïÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ.   

¦àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ 

  ä»ï³Ï³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ (Ðä²Ð) ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ¦...ÃáõÛÉ³ïñ»É 
Ðä²Ð-ÇÝ` Ï³ï³ñ»Éáõ Çñ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ Ù³ñ½³ÛÇÝ (³í³·) ¹åñáóÝ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ§: àã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ¦...Ññ³Å³ñí»É Ñ³ñ³ÏÇó 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí բուհ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇó...§, ¦...³í»ÉÇ ÉÇ³ñÅ»ù Ï»ñåáí Ñëï³Ï»óÝ»É 
¨ Ï³ñ·³íáñ»É ... Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ... § : 

àõëÙ³Ý áñ³ÏÁ 

 ¦...Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ áõë³ÝáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ Õ»Ï³í³ñ-¹³ë³ËáëÇ 
Ï³Ù ³ÙμÇáÝÇ Ñ»ï áñáß»É Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ëñ³ÝÇó Ï³Ëí³Í`   å»ïù ¿ 
ï³ñμ»ñ³ÏíÇ áõëÙ³Ý í×³ñ³ã³÷Á...§:  

ÎñÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ 

¦ ...Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ,  
ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ...§, ¦...ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ ÉÇÝÇ ÝáõÛÝÝ ³Ûë 2 
ï»ë³ÏÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ãÉÇÝÇ...§, ¦...ë³ÑÙ³Ý»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ÐÐ Î¶Ü-Á Çñ³Ï³Ý³óÝÇ բուհ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏ 

ÙáÝÇïáñÇÝ·...§,  ¦...Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý å³ñï³¹Çñ Ý³¨ áã å»ï³Ï³Ý բուհեñÇ 
Ñ³Ù³ñ...§ (¦³ÛÉ§ Ï³éáõÛóÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ï):   

 

²Ûëå»ë Ïáãí³Í ¦Ñ³Ù³ÉÇñ§ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ (³í»ÉÇÝ ù³Ý 45%)  

²ñí»É ¿ÇÝ áñáß ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý. ¦…ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ 
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ...§: ØÛáõëÝ»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
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áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ..§… í»ñ³Ï³Ý·Ý»É բուհ»ñÇ Ý³ËÏÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ÙμÇáÝÝ»ñÁ, áñÁ, 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí ãÁÝ¹ÙÇç»É ÏñÃáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÏÝå³ëïÇ áõëáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ 
μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ...§, ¦… Ñëï³Ï»óÝ»É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ...§, 
¦...Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙïóÝ»Éáí` Ã»Ã¨³óÝ»É ëáóÇ³É³Ï³Ý 
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÝ ³é³í»É μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ïëï»ÕÍÇ μ³ñÓñ³Ï³ñ· 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ` Å³Ù³í×³ñ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ…§:  Աé³í»É áõß³·ñ³í Ï³ñáÕ ¿ ·Ý³Ñ³ïí»É Ñ»ï¨Û³É ³é³ç³ñÏÁ.  ¦…Ñ³ñÏ ¿ ëï»ÕÍ»É 
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù` Ýå³ï³Ï³ÙÕ»Éáí Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ³íáñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ...§:  

4. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ    

Î³ñ»ÉÇ ¿ áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý 
Ï³ñÍÇùáí ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ É³í³·áõÛÝ 

¹»åùáõÙ (å»ï³Ï³Ý բուհ»ñ) Ï³½ÙáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ùáï 65%: ä»ï³Ï³Ý ØØàôÐ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ÇçÝáõÙ ¿ 

62%-Ç, áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ¨ ØØàôÐ-ն»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ³Ý·³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ` Ï»ëÇó 

ùÇã å³Ï³ëÇ  (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ßáõñç 40%-Ç):  ìÇ×³ÏÝ ¿É ³í»ÉÇ ËëïÇí ¿ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí.  å»ï³Ï³Ý բուհեñ` Ùáï 50%, 

å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñ` Ùáï 47%, áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñ` 45% ¨ áã å»ï³Ï³Ý  ØØàôÐ-ն»ñ` ÝáõÛÝ 

ßáõñç 40%-Á:   

²ÕÛáõë³Ï 3.5.  Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ` ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ21 

 ÐÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ÙÇçÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 

(μ³É) 
ä»ï³Ï³Ý àã ä»ï³Ï³Ý 

´àôÐ-»ñ 
ØØàôÐ-

Ý»ñ 
´àôÐ-»ñ ØØàôÐ-Ý»ñ 

1.  2.  3.  4.  5.  
î»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ 3.24 3.10 2.48 2.03 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ 2.48 2.34 2.25 2.03 

ÎñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ íñ³ ³½¹áÕ Ñ³Ù³ÉÇñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ³½¹»óÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý  
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇó ¹³ï»Éáí ` Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ï»ñåáí ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí μáÉáñ 4 
·áñÍáÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó μ³ó³ë³Ï³Ý ¦Ý»ñ¹ñáõÙÁ§, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ  áñáß` áã ¿³Ï³Ý ã³÷áí, ³í»ÉÇ Ù»Í 
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇÝ:  

 

                                                            
21 ÈÇ³Ï³ï³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ` 5, Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ` 1 
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ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáÉáñ ïÇå»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë Ã»°   ï»Õ³Ï³Ý ¨ Ã»°  
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷áí ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³é³çÇÝ 
μ³Õ³¹ñÇã`  ³é³í»É Ñ³×³Ë³ÏÇ ÑÇß³ï³Ïí»É ¿ ¦·áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ§:  

 ØÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ³Ûë μ³Õ³¹ñÇãÇÝ Éáõñç Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ¹ñë¨áñ»É 
¦ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙ§ μ³Õ³¹ñÇãÁ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ë³` áñå»ë 
³é³í»É Ù»Í ã³÷áí ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³é³çÇÝ μ³Õ³¹ñÇã, ³é³ÝÓÝ³óñ»É »Ý 10 ÷áñÓ³·»ïÇó 

·ñ»Ã» 3-Á, ï»Õ³Ï³ÝÇ` 10-Çó   Ù»ÏÇó ¿É å³Ï³ëÇ ¹ÇÙ³ó): ä»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ã»°  ï»Õ³Ï³Ý 

¨ Ã»°  ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó³Í μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ` áñå»ë ³é³í»É³·áõÛÝë 

ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ, Ù³ïÝ³Ýß»É է ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ ÷áùñ Ù³ëÁ: 

 

àñå»ë »ñÏñáñ¹ Ï³ñ¨áñ μ³Õ³¹ñÇã ³é³í»É  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ÑÇß³ï³Ïí»É »Ý.  

 ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ` ¦ÇÝýáñÙ³óÇáÝ  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ 
ïÇñ³å»ïáõÙÁ§ 

 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ` ¦ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙÁ§:  

²ÕÛáõë³Ï 3.6. öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ù³ïÝ³Ýß³Í ³é³çÝ³Ñ»ñÃ    ù³ÛÉ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ μ³ßËáõÙÝ Áëï 
³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ) 

 ÀÝ¹³
Ù»ÝÁ  

ÑÇß³ï³
ÏáõÙ 

³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ä»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

àã å»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

ØØà
ôÐ 

²ÛÉ 

1.  2. 3.  4.  5. 6.  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  ÑÇß³ï³Ïí³Í ³é³çÝ³Ñ»ñÃ    
ù³ÛÉ»ñ 

112 19 17 48 28 

³Û¹ ÃíáõÙ Áëï ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.      
²ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ, 
·áñÍ³ïáõ/ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· Ï³åÇ 
ëï»ÕÍáõÙ 

30 7 4 6 13 

Î³¹ñ»ñ 16 0 2 12 2 
ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ ¨ áõëáõóÙ³Ý áñ³Ï 26 5 3 14 4 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÙ 12 3 2 3 4 
àõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ/ 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ 

28 4 6 13 5 

²Ûëï»Õ ¨ë Ýßí³Í μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý 
óáõó³μ»ñ»É ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ¦·áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ§ 
(ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÇ 20-29%-Ý»ñÁ), ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ¦ÇÝýáñÙ³óÇáÝ  
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ ïÇñ³å»ïáõÙÁ§ (ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÇ 26-35%-Ý»ñÁ): 

öáñÓ³·»ïÝ»ñÁ Ýß»É ¿ÇÝ ³ÛÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ù³ÛÉ»ñÁ, áñáÝù Ç íÇ×³ÏÇ »Ý  ³å³Ñáí»Éáõ 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  ³é³í»É Ù»Í ã³÷áí  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙÁ   
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:  

²é³í»É Ù»Í³ÃÇí Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñ »Õ»É »Ý  ¦³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ, ·áñÍ³ïáõ-
ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· Ï³åÇ ëï»ÕÍáõÙ§ Ã»Ù³ïÇÏ³Ûáí: öáñÓ³·»ïÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý 
¦…·áñÍ³ïáõÝ»ñÇÝ  Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»É ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ…§, ¦...·áñÍ³ïáõÝ»ñÇÝ 
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Ý»ñ·ñ³í»É ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ` áñå»ë ¹³ë³ÉëáÕÝ»ñ…§, ¦…Ññ³íÇñ»É ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ñ¹³Éáõ…§, ¦…³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí Ù³ëÝ³Ïó»Ý ÏñÃ³Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ…§: 
ÎñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éáÕç³óÙ³Ý, áõëáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý, ¹ñ³` ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ùáï»óÙ³Ý ³éáõÙÝ»ñáí ÝÙ³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ μ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ μ³í³Ï³Ý μ³ñÓñ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿, Ã» ÇÝã Ï»ñå, ÇÝã Ó¨»ñáí 
¨ áõÕÇÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ñ³Ý Ñ³ëÝ»É (Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Éé»É »Ý Ý³¨ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ` 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñÍ»É, áñ Ýñ³Ýù ¨ë Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ãáõÝ»Ý í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ù³ëÇÝ):  

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ` 
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ³é³í»É Ù»Í ã³÷áí  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¿³Ï³Ý 
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ï³¹ñ»ñÇ ·áñÍáÝÁ: ²é³ç³ñÏíáÕ  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý  
¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 
·áñÍáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ áõ Ý»ñ¹ñáõÙ ¨ Ýñ³Ýó ÝÛáõÃ³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
μ³ñ»É³íáõÙÁ:   

´³ñ»É³íÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í Ñ³çáñ¹, Ù»Í³ÃíáõÃÛ³Ùμ »ññáñ¹ ËáõÙμÁ í»ñ³μ»ñíáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ ¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³é³í»É Ù»Í ã³÷áí  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³ÝÁ 
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` Ý»ñ³é»Éáí ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý μ³ñ»É³íáõÙÁ... ¦¹³, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ ÏÝå³ëïեն 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý íñ³...§, 
¦…³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ëáñ³óí³Í ûï³ñ É»½íÇ áõëáõóáõÙ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Í³ÝáÃ³Ý³É 
³ñï»ñÏñáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ…§:ØÛáõëÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³í»É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý μÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ§, ¦...Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
åÉ³ÝÝ»ñÁ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý... §, 
¦...μ³ñÓñ³óÝ»É ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ` áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ý³¨ áõë³ÝáÕÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ...§, ¦...Éñ³óáõóÇã ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ 
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ.... § ¨ ³ÛÉÝ: ÊÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ½·³ÉÇ 
Ý»ñáõÅ ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
μ³ñÓñ³óáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ãùÇ ãÇ ÁÝÏÝáõÙ 
μ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùμ ¨ ÛáõñûñÇÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ:  

Î³ñ¨áñí»ó  áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ Ñ³Ù³ÉÇñ 
·áñÍáÝÇ ¹»ñÁ` ¦...μ³ñ»É³íáõÙ, Ñ³ñëï³óáõÙ, ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ, Ñ³Ù³ÉñáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, 
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ…§, ¦...ÏïñáõÏ å»ïù ¿ μ³ñÓñ³óíÇ 
áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ   ÏÇñ³éáõÙը,  Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ï³ñμ»ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ on-line Ï³åÇ ëï»ÕÍáõÙը. ³ÛÝ 
ÏÝå³ëïÇ ÇÝãå»ë ÷áñÓÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇÝ…§: 

ØÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ÐÐ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý   ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ  ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï³ñÍÇùáí É³í³·áõÛÝ 

¹»åùáõÙ միջինից áñáß ã³÷áí μ³ñÓñ »Ý: àñå»ë Ï³ÝáÝ` Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 

å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ý³Ë ¨ ³é³ç  բուհ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը: ê³Ï³ÛÝ ³Ý·³Ù í»ñçÇÝÇë 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ  ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùμ ¨ áñáß³ÏÇ í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñáí Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ë³ëË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨Û³É Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñ` ¦ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ§` 68%, 
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¦ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ§` 62%, ¦ûï³ñ É»½áõÝ»ñ§` Ùáï 60%, ¦·áñÍÝ³Ï³Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ§` ßáõñç 57%: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ áã å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ïíÛ³É  Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý  (ÝáõÛÝ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ) ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 58%,  40%, 40% 
áõ  43%: 

5. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³    

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Ï³ñÍÇùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇç¨   Ï³åÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
³ÕÛáõë³Ï 3.7-áõÙ: öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ÁÝ¹Ñ³Ù»ÝÁ 3 μ³Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
ÙÇç¨   Ï³åÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ùÇÝ 
ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ùáï 3.3 μ³É`   Ñ³Ï³¹³ñÓÇ  3.05 μ³ÉÇ  ¹ÇÙ³ó: 

öáñÓ³·»ïն»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ Ëáë»É ¿ áã ³ÛÝù³Ý ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý, áñù³Ý ¹ñ³Ýó 

å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:   

²ÕÛáõë³Ï 3.7.  ÐÐ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ  (μ³É) 22 

 

´áÉáñ 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ÉÇñ  ÙÇçÇÝ 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 

ä»ï³Ï³Ý 
´àôÐ 

àã 
å»ï³Ï³Ý 

´àôÐ 
ØØàôÐ ²ÛÉ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.

²ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³յի 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ 

3,05 2,69 3,71 2,68 3,25 

ÎñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ íñ³ 

3,30 3,15 3,79 3,24 3,06 

àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ áñå»ë ³Û¹åÇëÇù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù³ïÝ³Ýß»É »Ý Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ. 

  ¦...ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ñï»ñÏñÇó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ` áã ß³ï Ù»Í ËÙμ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ, 
áñÁ ë³Ï³ÛÝ ½·³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ áõÝ»ÝáõÙ  áñáß Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ... §  

  ¦...áñáß Ãíáí áõë³ÝáÕÝ»ñ, ÏÇë³ï ÃáÕÝ»Éáí áõëáõóáõÙÁ  Ù»ÏÝáõÙ »Ý ³ñï»ñÏÇñ, ÇÝãÝ ³Ûë Ï³Ù 
³ÛÝ Ï»ñå ³Ýդñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³..§ 

  ¦... áñå»ë Ï³ÝáÝ` ¿ÙÇ·ñ³óíáõÙ »Ý ³é³í»É μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, áñáÝù, 
ï³ñμ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí Ù»ÏÝ»Éáí ³ñï»ñÏÇñ, Ñ³×³Ë ã»Ý í»ñ³¹³éÝáõÙ Ï³Ù 
í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá ³ñÅ³Ý³í³Û»É ³ßË³ï³Ýù ã·ïÝ»Éáí` ÝáñÇó ¿ÙÇ·ñ³óíáõÙ »Ý, ÇÝãÇ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï μ³ó³ë³Ï³Ý »Ý  
(ÏñÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ..) § 

                                                            
22 àõÅ·ÇÝ`1, ½·³ÉÇ` 2, áñáß³ÏÇ` 3, ÃáõÛÉ` 4, ãÇ ³½¹áõÙ` 5:   
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  ¦... ¿ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ³é³í»É Ñ³×³Ë³ÏÇ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ 
åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³é³í»É å³ïñ³ëïí³Í, μ³ÝÇÙ³ó Ù³ëը, ÇÝãÁ ãÇ Ï³ñáÕ 
Ñ³Ù³ñÅ»ù ³Ýդñ³¹³ñÓ ãáõÝ»Ý³É ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ íñ³..§: 

Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÃíáõÙ »Õ»É »Ý Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇù, áíù»ñ, ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨   ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ÉÇÝ»Éáõ 
÷³ëïÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³ñï³ÑáëùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,   

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Ñ³Ïí³Í »Ý Ï³ñÍ»Éáõ, áñ ¦...³Û¹ ³Ù»ÝÝ ¿³Ï³Ý μ³ó³ë³Ï³Ý ³Ýդñ³¹³ñÓ ãÇ 
áõÝ»ÝáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³...§: Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ùá½í³Í ¿, áñ   ¦ ...ëñ³Ýù Éñ³óÝáõÙ »Ý Ù»ÏÁ 
ÙÛáõëÇÝ, áñáß ¹»åù»ñáõÙ ³Ý·³Ù ÷áË³¹³ñÓ³μ³ñ Ýå³ëïáõÙ... §: 

àõß³·ñ³í ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ, Ëáë»Éáí Ý³Ë ¨ ³é³ç áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÇ Ù³ëÇÝ, áñáß 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñ ·ïÝáõÙ »Ý, áñ ³ÛÝ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áã 
μ³í³Ï³Ý³ã³÷ μ³ñÓñ áñ³Ïáí. ¦... Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áñ³Ï³Û³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  ÏñÃáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³Éáõ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ëïÇåáõÙ ¿ ß³ï»ñÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ù»ÏÝ»É ³ñï»ñÏÇñ...§, ¦...áñáß Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý բուհերը ã»Ý Ï³ñáÕ 
³å³Ñáí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½Ù ¨ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³§:  

ê³Ï³ÛÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³é³í»É Ù»Í Ù³ëը, ³Ýդñ³¹³éÝ³Éáí ÇÝãå»ë áõë³ÝáÕÝ»ñÇց, ³ÛÝå»ë 

¿É åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇó ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³ñï³ÑáëùÇÝ, ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÇó 
Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³Ýμ³í³ñ³ñ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ½³ï, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ß»ßïíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³ÝáõÙ 
³éÏ³ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ áõ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ μ³ó³ë³Ï³Ý 
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ. ¦…ÙÇ·ñ³óÇ³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã Ã» ÏñÃáõÃÛ³Ý í³ï ÉÇÝ»Éáí, ³ÛÉ ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³Ïáí§, ¦...·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ßË³ï³ï»Õ ·ïÝ»Éáõ 
ËÝ¹Çñ…§, ¦…³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ¿³å»ë ß»Õí³Í ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñÇ 
³é³ç³ñÏÇó, Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³ßË³ï»É… §, ¨ 
³ÛÉÝ:  

âÝ³Û³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³Ûë Ñ³ñóÙ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí³Í ã¿, 
ë³Ï³ÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ/áõëáõóáõÙÁ Ñëï³Ï ³ÛÝ áÉáñïÝ ¿, áñÁ ³Õ¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ýå³ï³Ï³Ï»ï 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ ³ßËï³ÝùÇ ï»ë³ÏÇ ¨ ëï³óí³Í ³ßË³ï³í³ñÓÇ 
íñ³: àñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ ÙÇ·ñ³óÇ³-ÏñÃáõÃÛáõÝ Ï³åÇ Ù»Ï ³ÛÉ áÉáñï ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Çë³Ý³É:    

 

6. ØÇ³ÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñ   

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ñ³í³ëïáõÙ ¿, áñ  Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
μáÉáñ 3 ïÇå³ï»ë³ÏÝ»ñáõÙ í»ñçÇÝ 5 ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¹ñ³Ï³Ý  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ 

ã»Ý »Õ»É (³é³í»É³·áõÛÝ μ³ÉÁ` 2.43 ÙÇ³íáñ,áñÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ï»Õ³ß³ñÅÁ):  

¸³ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó  μ³ó³ë³Ï³Ý ß»Õí³ÍáõÃÛ³ÝÁ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó`  ¦ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý§, ¦ÇÝýáñÙ³óÇáÝ  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ 
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý§ ¨ ¦áõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ§ ³éáõÙáí: ¦î»ë³Ï³Ý 
å³ïñ³ëïáõÙÁ§ ¨ ¦åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ§ ÁÝ¹Ñáõå Ùáï»ÝáõÙ »Ý 
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ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ¦ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ§ Ýß³Ý³ÏáÕ 4 μ³ÉÇ 
ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇÝ, ÇëÏ ØØàôÐ-Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ ³Ý·³Ù Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ³ÛÝ (¦³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³Ýí³Ý³ó³ÝÏ ¨ Í³í³É§, ¦åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ§): 

²Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ, áñ å»ï³Ï³Ý, ³é³í»É ¨ë áã å»ï³Ï³Ý բուհեñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ØØàôÐ-Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùμ å³Ï³ë ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ »Ý óáõó³μ»ñáõÙ: 

 

²ÕÛáõë³Ï 3.8.  ì»ñçÇÝ 5 ï³ñÇÝ»ñÇÝ   ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÏñÃ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³տáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í  ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ  ¥ÙÇçÇÝ 

μ³É¤23 

²éáõÙÝ»ñÁ 
ä»ï³Ï³Ý 

´àôÐ 
àã å»ï³Ï³Ý 

´àôÐ 
ØØàôÐ 

1.  2.  3.  4.  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ 1,92 2,43 2,00 
àõëáõÙÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ 1,69 2,14 1,90 
î»ë³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÙ 1,85 1,93 1,73 
²é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ ¨ Í³í³É 1,62 1,93 1,82 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÙ 2,23 2,14 1,55 
úï³ñ É»½áõÝ»ñÇ áõëáõóáõÙ 1,62 2,00 1,86 
ÆÝý. ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 1,46 2,14 1,68 
äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 
Ñ³Ù³Éñí³ÍáõÃÛáõÝ 

2,15 2,07 1,77 

äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ áñ³Ï³íáñáõÙ 1,92 2,07 1,59 

 

ä»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝíÇ å»ï³Ï³Ý, ³é³í»É ¨ë áã å»ï³Ï³Ý բուհեñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï, ØØàôÐ-Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 
å³Ï³ë ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ:  

 

Ð³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ ¨ ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ 

¦Ò»ñ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ§ Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»É »Ý 
ÙÇ³ÛÝ áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç å»ï³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáÉáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í: êï³óí³Í 

å³ï³ëËանÝ»ñÁ, áñáÝù  ³Ù÷á÷í³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 3.9-áõÙ,  ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ 

Ñ³ñóÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í áã å»ï³Ï³Ý ØØàôÐ-Ý»ñÇ  μáÉáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨  áã 

å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ßáõñç 85%-Á ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í »Ý ÐÐ Î¶Ü 

ÏáÕÙÇó, ¨, áñ ¹³ ½·³ÉÇ ã³÷áí  í»ñçÇÝ 5 ï³ñÇÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ (³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ »Ý 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí»É ØØàôÐ-Ý»ñÇ  7 Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 3-Á ¨ բուհ»ñÇ 45-

Çó 35-Á): 

                                                            
23 ¾³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙ` 1, áñáß³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ` 2, ÙÝ³ó»É ¿ ÝáõÛÝÁ` 3, áñáß³ÏÇ í³ï³óáõÙ` 4, ¿³Ï³Ý í³ï³óáõÙ` 
5:   
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²ÕÛáõë³Ï 3.9. Ð³ñóÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ    

 ´àôÐ ØØàôÐ 
1.  2.  3.  

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ  2007/2008 áõëáõÙÝ³Ï³Ý  ï³ñáõÙ 53 7 
¸ñ³ÝóÇó`  Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í 45 7 
áñÇó` í»ñçÇÝ 5 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 35 3 

 

ÎñÃûç³ËÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇÝ ËÝ¹ñí»É ¿ñ Ý³¨ Ýß»É ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³í³ñï³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²Ù»Ý³Ñ³×³Ë Ýßí³Í 
»ñÏñÝ»ñÇó ¿ÇÝ`  ²ØÜ-Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý ÐáõÝ³ëï³ÝÁ, 

¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, ìñ³ëï³ÝÁ, Æï³ÉÇ³Ý ¨ ÆռÉ³Ý¹Ç³Ý: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ²ØÜ-Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÁ 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýßí»É ¿ÇÝ áñå»ë »ñÏñÝ»ñ, áñï»Õ ³í³ñï³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ  ¨ ëï³óí³Í 
·Çï»ÉÇùÁ ÏÇñ³éí»É »Ý (³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå û·ï³·áñÍí»É): Ø»ÏÇó ³í»ÉÇÝ Ýßí³Í »ñÏñÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ 
»Ý` üñ³ÝëÇ³Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, ²íëïñÇ³Ý, ²íëïñ³ÉÇ³Ý, Æï³ÉÇ³Ý, ÐáÉ³Ý¹Ç³Ý ¨ ²Ý·ÉÇ³Ý:   

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ýí»ñ³å³Ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý 3 բուհ»ñÇ ³í³ñï³Ï³Ý 

íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ` ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñáõÙ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: ¸ñ³Ýù, áñå»ë 
Ï³ÝáÝ, ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï»ÕÍí³Í áõ ³Û¹åÇëáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ÷³ëï³óÇ ³Ïñ»¹Çï³óí³Í Ñ»ï¨Û³É Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ§, ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ§ ¨ ¦èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (ëÉ³íáÝ³Ï³Ý) 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ§:   

 

´³óÇ »ñÏñÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ÑÇß³ï³Ï»Éáõó,  ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ÝßáõÙÝ»ñÝ »Ý ³ñ»É`  

  ¦...ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý Çñ»Ýó áõëáõÙÁ... §,  

  ¦...³Ûë »ñÏñÝ»ñÇó Ñ³ñóáõÙ ¿ ³ñí»É ¹ÇåÉáÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ... §,  

  ¦...×³Ý³ãíáõÙ »Ý áã å»ï³Ï³Ýáñ»Ý... §,  

  ¦...Ï³ñáÕ³ó»É »Ý ³ßË³ï»É Áëï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý... §, 

   ¦...Ñ³ÛïÝÇ »Ý  ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ëÝ³íáñ ¹»åù»ñ..§: 

 ²é³í»É áõß³·ñ³íÁ` ¦...×³Ý³ãíáõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»ÕáõÙ, Ñ³Ï³é³Ï ÷³ëï»ñ ãÏ³Ý... §:  
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 àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇ³. Æñ»Ýó Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ 
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»É »Ý ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÙÇ³ÛÝ 22 ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ (5-³Ï³Ý 

å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇó, 10-Á ØØàôÐ-Ý»ñÇó): 

Êáë»Éáí Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ¨ Ñáëù»ñÇ ու ¹ñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ`  

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ, Ù³ïÝ³Ýß»Éáí ³ÛÝåÇëÇ å³ï×³éÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ¦...³ÝÓÝ³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ëáñ³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ï³ÙÕáõÙÁ... §, ¦...³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉ 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ... § ¨ ³ÛÉÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßï³¹ñáõÙÁ ¹ñ»É »Ý. 

  ³ñï³ÑáëùÇ ¹»åùáõÙ` ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí å³ñï³¹ñí³Í ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
¿ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ  (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ è¸, Ù³ë³Ùμ Ý³¨ ºíñáå³) »ñ¨áõÛÃÇ íñ³ 

  Ý»ñÑáëùÇ ¹»åùáõÙ` Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ùμ  (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³Ë ¨ ³é³ç 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý) ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí (ëáóÇ³É-Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, áñáß ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ 
Ï³ñÍÇùáí Ý³¨ áõëÙ³Ý μ³ñÓñ áñ³ÏÇ) å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ 
ËÙμ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÇÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ (Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ñï»ñÏñáõÙ μÝ³ÏíáÕ Ï³Ù ³ßË³ïáÕ ÐÐ Ý»ñÏ³ 

áõ Ý³ËÏÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ ÃíÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÑÇÝ  ë÷ÛáõռùÇ` ²äÐ ï³ñ³ÍùÇ ¨ 

Ù»ñÓ³íáñ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·³ÕÃûç³ËÝ»ñÇó) íñ³: 

öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³é³í»É Ù»Í³ÃÇí Ù³ëÁ Ï³ñÍáõÙ ¿,  áñ ïíÛ³É »ñ¨áõÛÃÇ ßÝáñÑÇí ¦...μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ 
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ í³ñÏ³ÝÇßÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ... §, ¦...ï»ÕÇ 
¿ áõÝ»ÝáõÙ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ëáóÇá-Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ß÷áõÙ... §, ¦...μ³ñ»É³ííáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÁ... §, ¦...ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏáõÙ...§ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛëÇÝùÝ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ¿ ï³ÉÇë »ñ¨áõÛÃÇÝ: ØÛáõë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ 
»ñ¨áõÛÃÝ ³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ý»ñ÷³Ïí³Í ¿, ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ áñ¨¿ Éáõñç` ¹ñ³Ï³Ý 

Ï³Ù μ³ó³ë³Ï³Ý, ³Ýդñ³¹³ñÓ, Ñ»ï¨³Ýù ãáõÝÇ Ï³Ù ·ïÝáõÙ »Ý, áñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 

μ³ó³ë³Ï³Ý »Ý, ¨ ÝßáõÙ áõëáõóÙ³Ý íñ³ Í³Ëëí³Í å»ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ, 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³μÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ: 

ì»ñç³å»ë, ·Ý³Ñ³ï»Éáí »ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ¹ñ³ÝáõÙ Ý»ñ³éí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñի Ñ³Ù³ñ` 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÝ ³ñï³ÑáëùÇ ³éáõÙáí Çñ»Ýó μ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ý·áõÙ »Ý Çñ»ÝóÇó 
Ù»ÏÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ³ÛÝ ÙïùÇÝ, áñ ¦...»Ã» ¹ñ³Ýù áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ùμ, ³å³ 
ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ¹ñ³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ å³ï×³éáí`  É»½íÇ áã μ³í³ñ³ñ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¨ ³ÛÉÝ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ áõëáõóÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ, ³å³ ÝáõÛÝù³Ý ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
μ³ó³ë³Ï³Ý... §:  ²í»Éáñ¹ ¿ ³ë»É, áñ Ýñ³Ýù ÝáõÛÝù³Ý ÙÇ³Ñ³Ùáõé Ï»ñåáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¹ñ³Ï³Ý »Ý  ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñï»ñÏñÇó Çñ»Ýó Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝí»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ` 
áñå»ë ¹ñ³ ÷³ëï³ñÏÝ»ñ íÏ³Û³Ïáã»Éáí Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
μ³ñÓñ áñ³ÏÁ ¨ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ:   

ì»ñçÇÝ 5 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÏñÃ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³տáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ  ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ (³Û¹ ÃíáõÙ` áõëÙ³Ý 

¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ) ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ó³Íñ ¿ »Õ»É: ´³ó³éáõÃÛ³Ùμ 

å»ï³Ï³Ý բուհ»ñÇ, áñáÝóáõÙ  »Õ»É »Ý ÇÝãå»ë ÙÇ·ñ³óÇáÝ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ ¦Ù³ëÝ³íáñ ¹»åù»ñ§  

(ßáõñç 2/3-áõÙ), ³ÛÝå»ë ¿É, ×Çßï ¿   ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ù³ëáõÙ,  ¦...Ã»° Ý»ñÑáëù, Ã»° ³ñï³Ñáëù§, 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÛáõë »ñÏáõ ËÙμ»ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ ïÇåÇ ï»Õ³ß³ñÅ»ñ (áã 

å»ï³Ï³Ý բուհ»ñ` 5-Çó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»ÏáõÙ, ØØàôÐ-ներ` 4-Çó   Ù»ÏáõÙ):  
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ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ßáõñç Ï»ëÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ Çñ»Ýó Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ  ³ñï³ùÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ß³ñÅÁ Ã»° Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ, Ã»° 
Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñÇ ³éáõÙÝ»ñáí μ³ó³é³å»ë ï³ñ»ñ³ÛÇÝ μÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ:  

ØÛáõë Ï»ëÁ, Ñ³Ï³é³ÏÁ, ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿ Ý³¨ ³Û¹ ß³ñÅÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í 
μÝáõÛÃ Ïñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ (¦...é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·íáÕ ·áñÍáõÕáõÙÝ»ñ ³ñï»ñÏñÝ»ñ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí...§, ¦Ù»ÏÝáõÙÝ»ñ ï³ñμ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí... § ¨ ³ÛÉÝ):  

öáñÓ³·»ïÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ Ñ³Ù³ÉÇñ μÝáõÛÃ áõÝ»óáÕ 
·áñÍáÝÝ»ñ. ¦...ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ... §` ÁÝ¹ áñáõÙ, Ã»° Ý»ñÑáëùÇ ¨ Ã»° 
³ñï³ÑáëùÇ ¹»åù»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ (Ýßí³Í »Ý ³ñï»ñÏñÇó` Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Û³ëï³Ý³μÝ³Ï ¨ 
ë÷Ûáõñù³Ñ³Û Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Å³Ù³ÝÙ³Ý 2-3 ¹»åù»ñ) ¨ ¦...Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ»ñ` í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ...§` 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³ÑáëùÇ ³éáõÙáí:  

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇÝ, ³å³ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ýù (Ý³Ë ¨ ³é³ç 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëáí) Ã»° Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ã»° ³ÝÓ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

¹ñ³Ï³Ý »Ý.  ¦... Ýå³ëïáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ýը ¨ ¹ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ` áõëáõóÙ³Ý 
áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ§, ¦... ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É ³é³ç³íáñ ÷áñÓÇÝ ¨ 
Ý»ñ³é»Éáõ ³ÛÝ... §: Üß»Ýù, áñ ³Ûë ³éáõÙáí »Õ»É ¿ Ý³¨ Ù»Ï ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, 
áñ ¦...Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ñ»ñÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ùμ Ï³½Ùí³Í ã»Ý, μ³í³Ï³Ý³ã³÷ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ.. §:  

 

3.3. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

Գործատուները և երիտասարդ շրջանավարտները հիմնականում համակարծիք են, որ 
Հայաստանի կրթական համակարգը շրջանավարտներին չի հաղորդում բարեհաջող կերպով 
աշխատաշուկա մտնելու համար անհրաժեշտ հմտություններ:  Գործատուները և 
շրջանավարտները նշել են հետևյալ հիմնական խնդիրները. 1) գործնական հմտություններին 
ուշադրություն չդարձնելը կամ բավարար ուշադրություն չդարձնելը, որի հետևանքով 
աշխատաշուկա մուտք գործողները երբեմն ի վիճակի չեն առանց լրացուցիչ 
վերապատրաստման կատարել աշխատանքի հետ կապված անգամ տարրական 
գործառույթներ, 2) դասավանդման հնացած նյութերը և մեթոդները և 3) բավական ընդհանուր 
ուսումնական ծրագրերը, որոնք թույլ չեն տալիս ավելի նեղ մասնագիտացում ձեռք բերել: 

Շրջանավարտների կողմից առավել հաճախ հնչեցվել է հետևյալ քննադատությունը. 
¦չափազանց շատ տեսություն, հին գրքեր, հին մեթոդներ§:  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտի երիտասարդ մասնագետները, օրինակ, բողոքել են այն մասին, որ ստիպված են եղել 
սովորել ծրագրավորման լեզուներ, որոնք արդեն վաղուց չեն օգտագործվում:  Տնտեսագիտական 
ֆակուլտետների շրջանավարտները նշել են, որ ստիպված են եղել սովորել հին գրքերով, և 
գաղափար անգամ չեն ունեցել միջազգային շուկայի ընթացիկ միտումների մասին:  Նրանք նաև 
պնդել են, թե իրենք սովորել են ¦մի փոքր ֆինանսներ, մի փոքր մարքեթինգ, մի փոքր 
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կառավարում և այդ պատճառով չեն դարձել որևէ բանի լավ մասնագետ§:  Շինարարության 
մասնագետներից շատերը նշել են, որ իրենց համար գրեթե անհնար է որևէ մասնագիտական 
գործունեություն իրականացնել, եթե գործատուն աշխատանքի ընդունելուց հետո չի 
կազմակերպում վերապատրաստումներ: 

Բոլոր թերություններով հանդերձ, սակայն, ֆոկուսային խմբերի մասնակից 
շրջանավարտների մեծ մասը հաստատել է այն հանգամանքը, որ կրթական համակարգն ի 
վիճակի է եղել իրենց հաղորդել անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, որոնք իրենց օգնել են 
աշխատանքի ընթացքում կատարելագործել գործնական հմտությունները: 
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ԳԼՈՒԽ 4. ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ` 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԿԱ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ 
ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԾԱԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս գլխի նպատակն է պատասխանել այն հարցին, թե ինչ պետական քաղաքականություն 
է տարվում  Հայաստանում` հմուտ աշխատուժը պահպանելու և արտերկրից հմուտ աշխատուժի 
հմտություններն ու տեխնոլոգիաները ներգրավելու կամ այդ աշխատուժի հետդարձն 
ապահովելու համար:  Ավելին, հաշվառվում են միգրացիայի և զարգացման ոլորտում սփյուռքի 
կողմից իրականացվող հիմնական ծրագրերը և ներկայացվում է իրավիճակը` ծագման երկու այլ 
պետությունների (Հնդկաստան և Ֆիլիպիններ) համեմատ: 

Առաջին հարցին պատասխանելու նպատակով ԱՍՏ-ի հետազոտությունների թիմը 
գրասենյակային պայմաններում հետազոտել է 1) հմուտ աշխատուժի պահպանման և 
ներգրավման քաղաքականության փաստաթղթերը և օրենսդրությունը, 2) միգրացիայի և 
աշխատանքի օրենսդրության վերլուծությունները:  Բացի այդ` անցկացվել են 
կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ աշխատանքային միգրացիայով զբաղվող հիմնական 
պետական մարմինների (տարածքային կառավարման նախարարություն, միգրացիոն 
գործակալություն, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, զբաղվածության 
պետական ծառայություն, արտաքին գործերի նախարարություն) առանցքային 
ներկայացուցիչների, սոցիալական գործընկերների (արհմիությունների կոնֆեդերացիա, 
գործատուների միություն), քաղաքացիական հասարակության և աշխատանքի տեղավորման 
մասնավոր գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ:  Բացի այդ` թիմը հմուտ 
աշխատուժի պահպանման և ներգրավման առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
տեղեկություններ է խնդրել հայկական սփյուռքի որոշ կազմակերպություններից: 

Գրասենյակային հետազոտությունների արդյունքում չեն բացահայտվել հմուտ 
աշխատուժի միգրացիային վերաբերող որևէ փաստաթղթեր:  Այս արդյունքը հետագայում 
հաստատվել է բոլոր հարցազրույցների շրջանակում:  Պետական մարմիններ ներկայացնող 
հարցվողներից շատերը չեն կարողացել նշել, թե ինչ պատճառով է Հայաստանին անհրաժեշտ 
պահպանել կամ ներգրավել աշխատանքային հմուտ միգրանտների:  Այնուհանդերձ, կա 
վերադարձողների ներգրավման ինչ-որ քաղաքականություն, որը, ըստ երևույթին, 
սահմանափակվում է հիմնականում միայն տեղեկությունների տրամադրմամբ:24  Այսպիսով, 

                                                            
24 Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալություն. “Մենք այլ 
քաղաքականություն ունենք (ոչ հմուտ աշխատանքային միգրանտների համար) նրանց համար, ովքեր 
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ԱՍՏ-ի հետազոտությունների թիմը եզրակացրել է, որ 2008 թ. ապրիլի դրությամբ չի եղել հմուտ 
աշխատուժի պահպանման և արտերկրից հմուտ աշխատուժի հետդարձի ապահովման որոշակի 
պետական քաղաքականություն: 

4.1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԸ 

Հայաստանում միջազգային միգրացիայի խնդիրների վերաբերյալ քաղաքականության և 
վարչարարության որոշումների կայացմանը մասնակցող կամ իրենց լիազորությունների 
շրջանակում այդ խնդիրների համար պատասխանատու հիմնական գերատեսչություններն են. 

 Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) (աշխատանքի և 
զբաղվածության վարչություն). աշխատանքային միգրացիա.25   

 Տարածքային կառավարման նախարարություն (ՏԿՆ). միգրացիայի կառավարման 
քաղաքականության մշակում և դրա իրագործման համակարգում, աշխատանքային 
միգրացիայի պետական քաղաքականության մշակում և աշխատանքային միգրացիայի 
կազմակերպում.26   

 Միգրացիոն գործակալություն (Կառավարության 2005 թ. մայիսի 19-ի թիվ 633-Ն որոշման 
համաձայն` ներկայում մտնում է տարածքային կառավարման նախարարության (ՏԿՆ) 
կառուցվածքի մեջ). միգրացիայի կառավարման և փախստականների խնդիրների լուծման 
նպատակ հետապնդող ծրագրերի մշակում և իրագործում:27   

 

Միգրացիոն քաղաքականության իրագործման պարտականություններ (իրենց մասով) են 
դրվել նաև հետևյալ մարմինների վրա. արտաքին գործերի նախարարություն (իրավաբանական 
վարչություն, հյուպատոսական վարչություն, միգրացիայի բաժին, որոնք պատասխանատու են 
վիզաների և անձնագրերի տրամադրման, արտերկրում գտնվող հայերի հետ 
հարաբերությունների համար), սահմանապահ ծառայություն (մտնում է ազգային 
անվտանգության ծառայության մեջ, հաշվետու է վարչապետին և պատասխանատու է 
սահմանների կառավարման և հսկողության համար), Վիզաների և անձնագրերի բաժին 

                                                                                                                                                                                                      
ցանկանում են վերադառնալ:  Մենք աջակցում ենք հայերի վերադարձին հայրենիք` տեղեկատվական 
օժանդակություն ցուցաբերելով ցանկացած թեմայով”: 
25 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 11.12.02/54 (229), հոդված 1282, Կառավարության 2002 թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 1823-Ն որոշում, հավելված 1, որի 8-րդ կետը փոփոխվել է 2006 թ. մարտի 9-ի թիվ 301-Ն որոշմամբ: 
26 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 17.06.05./38(410), հոդված 712:  Կառավարության 2005 թ. մայիսի 19-ի թիվ 
633 որոշում. Տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրության 7-րդ կետ: 
27 Նույն տեղը, Կառավարության 2005 թ. մայիսի 19-ի թիվ 633 որոշում, հավելված 2, կետ 2. տարածքային 
կառավարման նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև 
հավելված 3. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալության 
կանոնադրություն, մաս III` Գործակալության գործառույթները: 
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(“ОВИР”),28 որը մտնում է Ոստիկանության համակարգի մեջ, հաշվետու է վարչապետին և 
պատասխանատու է անկանոն միգրացիայի, սահմաններում վիզայի տրամադրման, երկրի 
տարածքում գտնվող օտարերկրացիների գրանցման, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիներին ելքի 
թույլտվություն տալու հարցերով, և Նախագահի աշխատակազմ (զբաղվում է քաղաքացիություն 
շնորհելու հարցերով): 

Հիմնական դերակատարների հետ հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ Հայաստանի 
միգրացիոն քաղաքականությունը շարունակում է որոշ չափով ուղղորդվել Կառավարության 
կողմից 2004 թ. հունիսին ընդունված հայեցակարգային փաստաթղթով, որը կոչվում է 
«Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգը Հայաստանի 
Հանրապետությունում»:29  Հայեցակարգում նշվում է, որ պետական քաղաքականության 
նպատակներից են «աշխատանքային էմիգրացիայի երևույթի օրենսդրական կանոնակարգումը 
և պետական նպատակային վերահսկումը», «աշխատանքային էմիգրանտների իրավունքների և 
օրինական շահերի պետական պաշտպանության իրականացումը», «քաղաքակիրթ 
ինտեգրացումը միջազգային աշխատաշուկային», «ռեէմիգրացիոն գործընթացների համաչափ, 
վերահսկելի զարգացման ապահովումը», «էմիգրացիոն ալիքի ծավալների սահմանափակման և 
էմիգրացիոն հոսքերի կառուցվածքում մշտապես մեկնողների կրճատմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի մշակում և կենսագործում»:  Հայեցակարգում նշվում են միգրացիայի 
կարգավորման վեց հիմնական ոլորտներ, ընդ որում, հետաքրքիր է այն, որ դրանց ցանկը չի 
ներառում աշխատանքային միգրացիան:30  

                                                            
28 “ОВИР”-ը ռուսերեն հապավում է, որը բացվում է որպես “Отдел виз и регистрации”, այսինքն` 
“Վիզաների և գրանցումների բաժին”: 
29 Հայեցակարգը մշակվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչության 
կողմից:  Այդ վարչությունն անկախ կառավարական գերատեսչություն էր, որը 2005 թ. մայիսին 
վերակազմակերպվեց տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալության:  
Հայեցակարգը բաղկացած է երեք բաժիններից. 1) «Հայաստանի Հանրապետության պետական միգրացիոն 
քաղաքականության հիմնադրույթները», որում շարադրված են պետական միգրացիոն 
քաղաքականության սկզբունքները, գերակա խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական մեխանիզմները և 
ուղղությունները, 2) «Միգրացիայի պետական կարգավորման օրենսդրական ապահովումը», որում 
նախանշվում են այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել միգրացիոն հոսքերը 
կարգավորող իրավաօրենսդրական դաշտի մեջ, և 3) «Միգրացիայի պետական կարգավորման վարչական 
համակարգը», որում թվարկված են միգրացիայի հարցերով զբաղվող պետական հաստատությունները, 
դրանց կողմից իրականացվող գործառույթները, ինչպես նաև համակարգումը և համագործակցությունը 
դրանց միջև: 
30 Վեց հիմնական ոլորտներն են. 1. ՀՀ մուտք գործելու մտադրություն ունեցող անձանց հետ տարվող 
աշխատանքներ արտասահմանում (իմիգրանտներ, ռեէմիգրանտներ և հայրենադարձներ), 2. 
հսկողություն մուտքի անցակետերում, 3. հսկողություն երկրի ներսում, 4. փախստականների, հարկադիր 
միգրանտների այլ կատեգորիաների, ինչպես նաև ներքին միգրանտների տեղավորման և օժանդակության 
աշխատանքներ, 5. ՀՀ քաղաքացիության հետ կապված գործառույթներ, 6. ելքի վերահսկում և 
հյուպատոսական ծառայություններ (ներառում է անձնագրի տրման, ելքի թույլտվության գործառույթները, 
արտագնա աշխատանքային գործունեության կարգավորման, առանձին դեպքերում` օտարերկրացիների 
վտարման հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև հյուպատոսական ծառայությունների մատուցումն 
արտերկրում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներին): 
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Միգրացիայի և փախստականների վարչությունը, Հայեցակարգի համաձայն, լիազորվել էր` 
մշակելու հայեցակարգի դրույթների իրագործման գործողությունների ծրագիր:  Այնուհանդերձ, 
Կառավարության 2005 թ. մայիսի որոշմամբ Միգրացիայի և փախստականների վարչությունը 
դադարեց գոյություն ունենալ որպես անկախ կառավարական գերատեսչություն, և դրա 
աշխատակազմը տեղափոխվեց ՏԿՆ միգրացիոն գործակալություն:  Այդ փոփոխություններից 
հետո, ըստ երևույթին, չկա միգրացիոն քաղաքականությունների արդյունավետ համակարգման 
լիազորություններ կամ կարողություններ ունեցող միասնական մարմին կամ մեխանիզմ:  
Համապատասխան պարտականությունները շարունակում են բաժանված մնալ մի շարք 
տարբեր դերակատարների միջև: 

Տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրության մեջ նշվում է, որ 
միգրացիայի, աշխատանքային միգրացիայի, փախստականների և վերադարձողների 
խնդիրներով ՀՀ քաղաքականությունն իրականացնելու լիազորված մարմինը տարածքային 
կառավարման նախարարությունն է:31  ՏԿՆ-ի միգրացիոն գործակալությունն իր 
կանոնադրության համաձայն պատասխանատու է ՀՀ-ից արտագաղթած բնակչության 
ռեէմիգրացիայի (հետդարձի) կառավարական ծրագրերի մշակման և իրագործման համար:  
Միաժամանակ, ՏԿՆ-ում չկա Միգրացիայի քաղաքականության վարչություն կամ 
քաղաքականություն մշակող նման այլ մարմին, որի հետևանքով պարզ չէ, թե ՏԿՆ-ում որ 
վարչությունը կամ որ մարմինն է պատասխանատու պետական քաղաքականության մշակման և 
իրագործման համար: 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության համաձայն` 
նախարարությունը պետք է մշակի և իրագործի աշխատանքի պետական կանոնակարգումը, 
մշակի և իրագործի բնակչության զբաղվածության քաղաքականություն, ինչպես նաև մշակի 
աշխատուժի ներքին և արտաքին հոսքերի վերաբերյալ համապատասխան քաղաքականություն:  
Բացի այդ` «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով նույնպես ամրագրվում է արտերկրում աշխատանքի 
հարցերը կանոնակարգելու` ԱՍՀՆ-ի պատասխանատվությունը:32  

Նշելով համընկնող պարտականությունները` 2004-2007 թթ. ընկած ժամանակահատվածի 
միգրացիոն օրենսդրության` ԵԱՀԿ-ի գնահատման արդյունքում եզրակացվել է, որ 
«Գործնականում պարզ չէ, թե որն է տարբեր մարմինների պարտականությունների միջև էական 
բաժանումը։ Հաճախ տարբեր մարմիններ պնդում են, որ իրենք են պատասխանատու այս կամ 

                                                            
31 Կառավարության 2005 թ. մայիսի 19-ի թիվ 633 որոշում, հավելված` Տարածքային կառավարման 
նախարարության կանոնադրություն, 7-րդ կետ: 
32 “Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին” ՀՀ 
օրենք, հոդվածներ 14 և 15, 2-րդ մաս: 
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այն միգրացիոն խնդիրների համար, ինչը կարող է հանգեցնել բյուրոկրատական քաշքշուկների 
և անարդյունավետության»:33  

Կարևոր է այն հանգամանքը, որ բոլոր հարցվողները, այդ թվում` ԱՍՀՆ և ՏԿՆ (ՄԳ) 
ներկայացուցիչները, հաստատել են, որ տարբեր պետական մարմինների միջև 
պարտականությունների հստակ բաժանում չկա, և համաձայնվել, որ ներկա իրավիճակը 
գոհացուցիչ չէ:  

Բացի այդ` ՏԿՆ ներկայացուցիչները հստակորեն նշել են, որ միգրացիայի համապարփակ 
քաղաքականության մշակումը բարդ և համալիր գործընթաց է:  «Հայաստանի Հանրապետության 
միգրացիոն քաղաքականությունը պետք է համատեղ մշակվի մի քանի նախարարությունների 
կողմից:  Չնայած որ այդ պարտավորությունը դրված է ՏԿՆ վրա, և վերջինս պետք է մշակի 
միգրացիոն միասնական քաղաքականություն, այն բավական բարդ խնդրի է հանդիպում, քանի 
որ միգրացիայի ոլորտում գործող այլ նախարարությունները մշակում են իրենց սեփական 
քաղաքականությունները:  Նրանք դրական չեն ընդունում, երբ այլ մարմիններ, ինչպիսին ՏԿՆ է, 
քաղաքականության որոշակի ուղղություններ են առաջարկում իրենց գործունեության 
ոլորտներում:  Շատ պետություններում առկա են նմանատիպ խնդիրներ, քանի որ միգրացիոն 
գործընթացներին մասնակից են բազմաթիվ սուբյեկտներ»: 

ՏԿՆ (ՄԳ) ներկայացուցիչները կարծում են, որ «լավագույն տարբերակն այն է, երբ 
միգրացիոն խնդիրները համակարգող մարմինը գտնվում է ՏԿՆ կազմում, քանի որ մեր 
նախարարությունն անում է այն, ինչի պատասխանատուն այլ պետություններում միգրացիոն 
քաղաքականության  մշակման առումով ներքին գործերի նախարարությունն է»: 

Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության 
բացակայության մասին նշեցին նաև այլ հասարակական կազմակերպություններ 
(Արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և գործատուների միության ներկայացուցիչներ): 

Այս լույսի ներքո, պետական իշխանությունները դեռ չեն մշակել հմուտ միգրանտների 
պահպանման և հետդարձի որոշակի հայեցակարգ:  Չնայած որ միգրացիոն քաղաքականության 
2004 թ. հայեցակարգի որոշ դրույթներ կարող են տպավորություն թողնել, թե պետությունը 
մտահոգված է այս խնդրով, ընդհանրապես աշխատանքային միգրացիայի և, մասնավորապես, 
հմուտ միգրանտների պահպանման և հետդարձի ձևավորված քաղաքականության փաստացի 
բացակայությունը վկայում է այն մասին, որ դրանք բավականաչափ գերակա խնդիրներ չեն, 
որպեսզի դրանց հետ կապված քաղաքականության մշակման և իրագործման համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսներ հատկացվեն:  Ինչպես ասաց ՏԿՆ ներկայացուցիչը. «գոյություն չունի 
հմուտ աշխատանքային միգրանտների պահպանման քաղաքականություն:  Նման 
քաղաքականություն ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ է նախևառաջ ունենալ սոցիալ-
տնտեսական և բարոյահոգեբանական պայմանների կանխարգելման քաղաքականություն. մեզ 

                                                            
33 «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն օրենսդրության գնահատում», ԵԱՀԿ, 2007 թ.:  
Անգլերեն տարբերակն առկա է հետևյալ հասցեով. http://www.osce.org/documents/oy/2007/07/25415_en.pdf, 
նյութն օգտագործվել է 2008 թ. մայիսի 15-ին, էջ 17: 
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անհրաժեշտ է ավելացնել աշխատատեղերը և էապես բարձրացնել վճարվող աշխատավարձերը:  
Դա հասարակական խնդիր է:  Հմուտ միգրանտների ներգրավելն ավելի նեղ բնույթի խնդիր է:  
Կարող է լինել նաև ներգրավման քաղաքականություն, ինչպիսին մենք չունենք»: 

Իսկապես, հմուտ միգրանտների պահպանման և հետդարձի հասցեական, խիստ 
մասնագիտացած քաղաքականությունը աշխատանքային միգրացիայի և զբաղվածության 
միասնական քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունը կլիներ:  Այնուհանդերձ, 
հաշվի առնելով աշխատանքային միգրացիայի քաղաքականության մշակման և իրագործման 
հարցերում միասնական մոտեցումների բացակայությունը, թվում է, որ չկա քաղաքականության 
ընդհանուր հիմք, որի վրա կկառուցվեր հմուտ միգրանտների պահպանման և հետդարձի 
մասնագիտացած քաղաքականությունը: 

4.2. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  

Հայկական սփյուռքը և վերջինիս կազմակերպությունները կարևոր գործոն են համարվում 
Հայաստանի զարգացման և միգրացիայի միտումներում:34  Սփյուռքի նախարարություն 
ստեղծելու մասին 2008 թ. սկզբին կայացված որոշումից հետո 2008 թ. հունիսի 27-ին սփյուռքի 
առաջին նախարարի նշանակումը վկայում է այն մասին, թե որքան է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը կարևորում սփյուռքի հետ իր հարաբերությունները:  
Նախկինում սփյուռքի հետ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները 
համակարգվում էին արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան վարչության 
կողմից:  Ե´վ հայկական սփյուռքը, և´ Հայաստանի Հանրապետության պետական 
իշխանությունները գիտակցում են, որ սփյուռքի և Հայաստանի հայության միջև շփումները 
կարող են հզոր գործիք լինել հասարակական վերափոխման համար` դրականորեն ազդելով 
Հայաստանի զարգացման գործընթացի վրա: 

4.2.1. Սփյուռքը ընդունող պետություններում և Հայաստանի շահերի 
առաջխաղացումը 

Հայկական սփյուռքի կազմակերպություններն ակտիվորեն աշխատում են արտերկրում 
հայկական սփյուռքի հետ` բնակության համապատասխան պետություններում նրանց օգնելով 
տարբեր հարցերի կապակցությամբ, ներառյալ կրթական և մշակութային ծրագրեր, որոնց 
հիմնական նպատակը հայկական ազգային ինքնության և ավանդույթների պահպանումն է:  
Ինչպես և նախկինում, սփյուռքի գործունեության կարևոր ուղղություններից է Հայաստանում և 
Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող տարբեր ծրագրերի համար դրամահավաքների 
կազմակերպումը:  Ինչպես ասաց հայկական սփյուռքի կազմակերպություններից մեկի 
ներկայացուցիչը, հայկական սփյուռքի բոլոր կազմակերպություններն ունեն մեկ ընդհանուր 

                                                            
34 Aleksandr V. Gevorkyan & David A. Grigorian: Armenia and Its Diaspora: Is there a scope for a stronger link? 
The Armenian Forum, 2003, Vol 3, No. 2, pp 1–35.  
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նպատակ և իրականացնում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք օգտակար են Հայաստանի 
ժողովրդի և հայկական սփյուռքի համար. «դա կարող է լինել մշակույթի կամ սպորտի 
ակումբներ ստեղծելու, սփյուռքի դպրոցներին օգնելու, քաղաքական և եկեղեցական 
օժանդակության, երիտասարդական կազմակերպությունների հզորացման, սոցիալական 
միջոցառումների, ֆուտբոլի և տարբեր այլ դրսևորումներով, սակայն ընդհանուր նպատակը, 
վերջին հաշվով, հզոր հայ ազգ ունենալն է»:  Բազմաթիվ սփյուռքահայեր ակտիվորեն 
մասնակցում են Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կյանքին, և հայկական 
մեծ սփյուռքի ներկայությունը ազդում է Հայաստանից միգրացիայի  միտումների վրա: 

Հայկական սփյուռքի գործունեության կարևոր ուղղություններից է սփյուռքի բնակության 
պետությունների կառավարությունների լոբբինգը` ի շահ հայության:  Այս առումով, ԱՄՆ-ում 
գտնվող կազմակերպություններն առանձնակի կարևորություն ունեն` որոշակիորեն ստվերելով 
Ֆրանսիայում կամ Ռուսաստանում հայկական սփյուռքի լոբբիստական գործունեությունը:  
Սփյուռքի կարևորագույն լոբբիստական կազմակերպությունն Ամերիկայի հայկական 
հանրագումարն է (ԱՀՀ):  1972 թվականին հիմնադրված այս կազմակերպության նպատակն է 
ներկայացնել ամերիկահայերի` որպես ԱՄՆ-ի քաղաքացիների շահերը:  Այսօր ԱՀՀ-ն լոբբինգ է 
իրականացնում երեք հիմնական հարցերով. առաջին` այն լոբբինգ է ծավալում Հայաստանին 
ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող աջակցության ծավալներն ավելացնելու ուղղությամբ:  «ԱՄՆ-ի 
Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերը 
ֆինանսավորվում են հայկական լոբբիի աշխատանքի շնորհիվ»,- ասաց ԱՀՀ-ի ներկայացուցիչը:  
ԱՀՀ-ն նշում է, որ գնալով ավելի է դժվարանում աջակցության նման բարձր մակարդակի 
պահպանության օգտին լոբբինգ իրականացնելը (1990-ականներին Հայաստանն ԱՄՆ-ից 
ստացվող աջակցության` մեկ շնչին բաժին ընկնող ծավալի առումով զբաղեցնում էր երկրորդ 
հորիզոնականը), և որ հատկացվող գումարները տարեցտարի նվազում են` ի արտացոլում 
ԱՄՆ-ի քաղաքականության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների:  Երկրորդ` ԱՀՀ-ն լոբբինգ է 
իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղին ԱՄՆ-ի աջակցության օգտին:  Եվ երրորդ` ԱՀՀ-ն 
լոբբինգ է իրականացնում Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող ռազմական աջակցության 
դեմ: 

4.2.2. Սփյուռքի աշխատանքը Հայաստանում 

Հայկական սփյուռքի ծրագրերի շրջանակը շատ լայն է` մշակույթից մինչև տնտեսական 
զարգացում և ենթակառուցվածքի խոշոր ծրագրեր, որոնց գումարային արժեքը հավասար է 
Հայաստանի ՀՆԱ-ի մի քանի տոկոսին: 

Ներկայում հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող կամ 
իրականացվող աշխատանքների շրջանակը ներառում է խոցելի խմբերին ցուցաբերվող 
օժանդակությունից մինչև կրթության և առողջապահության ենթակառուցվածքի ստեղծում, 
բնապահպանական խնդիրների լուծում35 և կապի ենթակառուցվածքի խոշոր ծրագրեր:  

                                                            
35 Տե´ս, օրինակ, Ամերիկայի հայկական համագումարի « Հայաստան ծառատունկ ծրագիրը» (“Armenia 
Tree Project”), որը գործում է 1993 թվականից: 
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Հայաստանում հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող կամ 
իրականացվող աշխատանքների բնույթը 1990-ականներից ի վեր փոխվել է:  Սկզբում հայկական 
սփյուռքի ծրագրերը ներառում էին հիմնականում արտակարգ իրավիճակի կապակցությամբ 
ցուցաբերվող աջակցություն:  Հայաստանը սկսել էր այդ աջակցությունը ստանալ 1988 
թվականին` Գյումրիում և Շիրակում տեղի ունեցած կործանարար երկրաշարժից հետո:  
Աջակցությունը ներառում էր հիմնականում սնունդ, հագուստ, դեղամիջոցներ և 
բուժսարքավորումներ:  « Երբ տեղի ունեցավ երկրաշարժը, դեռ կար Խորհրդային Հայաստանը:  
Համայն աշխարհի հայերը համախմբվեցին` աջակցություն ցուցաբերելու համար. Ամերիկայում 
աշխատում էինք ԱՄՆ-ի կառավարության, Խորհրդային Հայաստանի կառավարության և 
Մոսկվայի հետ, որպեսզի իրականացվեր և թույլատրվեր սարքավորումների, ապրանքների, 
հագուստի, դեղամիջոցների և բժշկական սարքավորումների, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ 
միջոցների առաքումը Հայաստան»,- վերհիշում էր ԱՀՀ-ի ներկայացուցիչը:  Սփյուռքի 
օժանդակությունը հետագայում սկսեց ցուցաբերվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության հետևանքով տուժած խոցելի խմբերին. այդ հակամարտության 
շրջանակներում բազմաթիվ հայեր տեղահանվել էին Ադրբեջանից:  Այն ժամանակ, օրինակ, Հայ 
օգնության միությունը (ՀՕՄ) սնունդ էր բաժանում երկրաշարժի գոտու դպրոցներին և 
հիվանդանոցներին, սնունդ և հագուստ էր առաքում ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների 
ընտանիքներին:  Բացի այդ` ՀՕՄ-ը երկրաշարժի գոտու և Ղարաբաղի բնակչությանը 
տրամադրում էր կերոսինային վառարաններ և շարժական գեներատորներ:  ՀՕՄ-ը նաև 
օժանդակում էր բանակին` 1993-1995 թթ. տրամադրելով սնունդ և հագուստ: 

Հայաստանում և արտերկրում գործող կազմակերպությունների կողմից 1990-ականներին 
իրականացվող ծրագրերը հիմնականում ուղղված էին հրատապ (արտակարգ իրավիճակում) 
աջակցության և ենթակառուցվածքների վերականգնման աջակցության ցուցաբերմանը, 1990-
ականների երկրորդ կեսին սփյուռքի կազմակերպություններից շատերը սկսեցին ավելի շատ 
իրականացնել զարգացման և կարողությունների հզորացման նպատակ հետապնդող ծրագրեր:  
1990-ականներին ՀՕՄ-ը սկսեց իրականացնել ավելի մեծ թվով զարգացման ծրագրեր, այդ 
թվում` երկրաշարժի գոտու ենթակառուցվածքի (դպրոցներ, հիվանդանոցներ, 
նախակրթարաններ) վերականգնում:  ՀՕՄ-ն առ այսօր շարունակում է իրականացնել հատուկ 
խնամքի կենտրոններում և գիշերօթիկ դպրոցներում գտնվող երեխաների պարենային 
օժանդակության ծրագրեր:  Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամը (ՖՀԶՀ), որի 
նպատակն է օժանդակել Հայաստանի կայուն զարգացմանը հիմնականում սոցիալական 
ոլորտում, այսօր այլևս մարդասիրական օգնություն չի ցուցաբերում, սակայն աշխատում է 
լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց հետ, հաշմանդամության այլ տեսակներ ունեցող 
մարդկանց համար մշակում ծրագրեր և համագործակցում տեղական հասարակական 
կազմակերպությունների հետ:  Սփյուռքն աշխատում է նաև հանրային հատվածի և 
քաղաքացիական հասարակության հետ` նպաստելով նրանց կարողությունների հզորացմանը:  
Այս գործընթացը մեկնարկել էր դեռ 1990-ականների սկզբին, երբ Հայաստանում ստեղծվեցին 
քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպությունները:  Այսպես, օրինակ, ԱՀՀ-ն 
ստեղծել էր ՀԿ-ների ուսուցման և ռեսուրսների կենտրոն, որպեսզի ՀԿ-ները սովորեն աշխատել 
դոնորների հետ: 
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Հայաստանում գործում են սփյուռքահայերի կարճաժամկետ ստաժավորման 
օժանդակության ծրագրեր (Հայկական ընդհանուր բարեգործական միություն և Ամերիկայի 
հայկական համագումար):  Բացի այդ` Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամը, 
համագործակցելով Ֆրանսիայում իր գործընկեր կազմակերպության` “AAAS”-ի հետ, 2005 
թվականից սկսած` իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է օժանդակել Հայաստանից 
մեկնած և ներկայումս Ֆրանսիայում բնակվող ոչ ûñÇÝ³Ï³Ý միգրանտների հետդարձին:36  ՖՀԶՀ-
ն և “AAAS”-ն աշխատում են Ֆրանսիայում օտարերկրացիների ընդունելության և միգրացիայի 
ազգային գործակալության հետ:  Այս ծրագրի շրջանակներում “AAAS”-ը և ՖՀԶՀ-ն Ֆրանսիայում 
հանդիպում են վերադառնալու ցանկություն ունեցող միգրանտների հետ և վերջիններիս համար 
իրականացնում տեղեկատվական կողմնորոշում և վերապատրաստում, որը նրանց կօգնի 
Հայաստան վերադառնալուց հետո ինտեգրվել տեղական աշխատաշուկային և 
հասարակությանը:  Հայաստանում ՖՀԶՀ-ն շարունակում է օժանդակել վերադարձողների 
ինտեգրմանը` հոգալով նրանց կարիքները:  Նրանց մի մասին աջակցություն է ցուցաբերվում 
աշխատանք գտնելու հարցում, մյուսներին` օժանդակություն ձեռնարկատիրական 
գործունեություն սկսելու համար (նրանց տրամադրվում են անհրաժեշտ սարքավորումներ, 
նյութեր և խորհուրդներ): 

Սփյուռքի հաջորդ կարևոր կազմակերպությունը` Լինսի հիմնադրամը, որը ստեղծել է 
ամերիկահայ բարերար Քըրք Քըրքորյանը, հասցեական տնտեսական, ինչպես նաև 
մարդասիրական և մշակութային զարգացման աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին:  Այն 
դրամաշնորհներ է տրամադրում կապիտալ ծախսերի կատարման, այդ թվում` Երևանում 
բարեկարգման ծրագրեր իրականացնելու համար, ներառյալ պատմական և մշակութային մի 
շարք հաստատությունների վերականգնումը, Հայաստանում ճանապարհային ցանցի 
նախագծումը և շինարարությունը, երկրաշարժի գոտում բնակարանային ֆոնդի 
վերակառուցումը: 

Բացի այդ` հայկական սփյուռքն աջակցում է արտերկրում գտնվող հայերին աշխատանք 
գտնելու հարցում:  Այս հանգամանքը նշվել է հատկապես Ռուսաստանի հայերի միության 
կողմից (հենց Ռուսաստանում է հայկական սփյուռքի խոշորագույն համայնքը` մոտ երկու 
միլիոն հայերով):  Միության` աշխատանքի տեղավորման ծառայությունն ընդհանուր առմամբ 
գործում է որպես աշխատանքի տեղավորման սովորական գործակալություն` օժանդակելով 
միության անդամներին աշխատանք գտնելու հարցում: 

Հետաքրքիր է այն, որ «հայրենի քաղաքների» միությունների ինստիտուտը, որը բնորոշ է 
մեքսիկական սփյուռքին, գñ»Ã» գոյություն չունի հայկական սփյուռքում:  Դրա պատճառը, 
ամենայն հավանականությամբ, այն է, որ սփյուռքի հայերը հաճախ անձնական կամ 
ծագումնային որևէ կապ չունեն այսօրվա Հայաստանի կոնկրետ բնակավայրերի հետ:37  Կան 

                                                            
36 Ծրագիրը, որը կոչվում է “Return to Source”, համաֆինանսավորվում է Փախստականների եվրոպական 
հիմնադրամի (“European Refugee Fund”) կողմից: 
37 Ընդհանուր առմամբ, հայերը տարբերակում են այսպես կոչված «հին» սփյուռք և «նոր» սփյուռք:  
Այսօրվա դրությամբ « հին» սփյուռք են համարվում բոլոր այն հայերը, ովքեր մեկնել են Հայաստանից 
նախքան ԽորհրդայինՄիության փլուզումը, իսկ « նոր» սփյուռք են համարվում այն հայերը, ովքեր 
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եզակի դեպքեր, երբ հարուստ գործարարները ներդրումներ են կատարում իրենց հետ կապված 
կոնկրետ գյուղերում կամ թաղամասերում. օրինակ` Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ 
Արա Աբրահամյանը եկեղեցի է կառուցել իր հայրենի գյուղում` Մալիշկայում: 

4.3. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ԾՐԱԳՐԵՐԸ. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Տարածաշրջանի, ինչպես նաև աշխարհի այլ պետությունների համեմատ զարգացման 
գործընթացին սփյուռքի օժանդակության ներգրավման քաղաքականությունն ու մեխանիզմները 
Հայաստանում ավելի կատարելագործված են:  Դա հավասար կամ ավելի մեծ չափով 
պայմանավորված է սփյուռքի շահագրգռվածությամբ և ջանքերով:  Սփյուռքի հարցերով նոր 
նախարարության ստեղծման արդյունքում պետք է որ բարելավվի սփյուռքի ծրագրերի 
համակարգումը:  Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային, ապա, ի տարբերություն 
անցյալի, այժմ կարծես տեսանելի է կարևոր արտաքին գործոն` Եվրոպական հարևանության 
քաղաքականությունը, որը կարող է դրական ազդեցություն թողնել Հայաստանի միգրացիոն 
քաղաքականության մշակման վրա:  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության 
շրջանակներում Միգրացիայի և փախստականների խնդիրներով Հայաստանի 
Հանրապետության գործողությունների ազգային ծրագրի մշակումը կարող է նոր թափ հաղորդել 
Հայաստանում միգրացիոն քաղաքականության քննարկումներին և որոշ չափով մեղմել տարբեր 
դերակատարների միջև առկա լարվածությունը:  Այն նաև կարող է նպաստել համակարգման 
սերտացմանը, որի արդյունքում կառաջանան սփյուռքի հետ համատեղ ծրագրեր, և միգրացիան 
ու զարգացումն ավելի առաջնահերթ տեղ կզբաղեցնեն զարգացման ծրագրերի օրակարգում: 

Ինչ վերաբերում է միջազգային փորձին, ապա աշխատանքային միգրացիայի կառավարումը, 
որպես կանոն, կարգավորվում է էմիգրացիայի մասին օրենքով կամ հրամանագրով:  
Համապատասխան օրենսդրության կիրարկման պատասխանատուն սովորաբար աշխատանքի 
նախարարությունն է, սակայն որոշ դեպքերում ստեղծվում է ²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ μÝ³ÏíáÕ 

ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí առանձին նախարարություն:  Աշխատուժ ուղարկող այն 
պետությունները, որոնք այս ոլորտում ավելի հեռուն են գնացել, նշված նախարարության 
համակարգում ունեն արտերկրում զբաղվածության բյուրո կամ համարժեք այլ ծառայություն, որը 
զբաղվում է պաշտպանության, բարօրության ապահովության և մասնագիտական 
առաջխաղացման հարցերով:  Ֆիլիպինների պարագայում գոյություն ունեն երեք կառույցներ. 
առաջինը զբաղվում է պաշտպանության և մասնագիտական առաջխաղացման հարցերով 
(“POEA”), երկրորդը` բարօրության ապահովման և դատական հարցերով («Արտերկրում 
աշխատողների բարօրության ապահովման վարչություն» կամ “OWWA”), իսկ երրորդը` 
հմտությունների կատարելագործմամբ, ուսուցմամբ և սերտիֆիկացմամբ:  Արտերկրում 

                                                                                                                                                                                                      
արտերկրում բնակություն են հաստատել 1991 թվականից սկսած:  Կարևոր է այն հանգամանքը, որ «հին» 
սփյուռքի հայերից շատերի նախնիներն արևմտահայեր են` ծագումով այսօրվա Թուրքիայի և Լիբանանի 
տարածքներից, մինչդեռ «նոր» սփյուռքի հայերը ծագումով հետխորհրդային, այսինքն` Արևելյան 
Հայաստանից են: 
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զբաղվածության բյուրոյից զատ` որոշ պետություններ (Բանգլադեշ, Պակիստան) ունեն նաև 
աշխատանքի տեղավորման համարժեքը հանրային հատվածում: 

Աշխատանքային միգրացիայի գործընթացներին մասնակցող մյուս երկու 
նախարարություններն են ներքին գործերի նախարարությունը` անձնագրերի տրամադրման և 
ներգաղթի մասով, և արտաքին գործերի նախարարությունը (ԱԳՆ)` մասնագիտական 
առաջխաղացման և միջպետական համագործակցության հարցերով: 

Միգրացիան արդյունավետորեն կառավարելու համար անհրաժեշտ է գրեթե ողջ 
կառավարության աշխատանքների սերտ համակարգում և համագործակցություն:  Շատ կարևոր է, 
որ գործընթացներին շարունակաբար և ակտիվորեն մասնակցեն միգրացիայի ծրագրի բոլոր 
հիմնական շահառուները, այդ թվում` աշխատանքի, արտաքին գործերի, ներքին գործերի, 
արդարադատության և ներգաղթի նախարարությունները. դա արտերկրում զբաղվածության 
ծրագրի հաջող իրականացման անհրաժեշտ նախապայման է:  Գերատեսչությունների միջև 
համակարգումը և համագործակցությունը տեղի է ունենում ոչ թե ինքնաբերաբար, այլ բարենպաստ 
միջավայրի ստեղծման, մեխանիզմների ձևավորման և կանոնավոր ու մշտական շփումների 
արդյունքում:  Միգրացիոն գործընթացի կառավարումը պետք է ունենա հայեցակարգային հիմք` 
որպես մի քանի անկախ կառույցների շարունակական և սերտ համագործակցությունը 
համապատասխան լիազորված մարմնի հետ (տե´ս ԵԱՀԿ-ՄՄԿ-ԱՄԿ «Աշխատանքային 
միգրացիայի ձեռնարկը» (OSCE-IOM-ILO Labour Migration Handbook, 2006 թ.): 

4.4. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ և ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԱԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

Արտերկրի աշխատուժի շուկաներում համապատասխան տեղ գրավելու և սփյուռքի 
համախմբման նոր ծրագրերի իրականացման գործընթացում նորանկախ պետությունները, 
ինչպիսին Հայաստանն է, կարող են որոշ դասեր քաղել միջազգային փորձից:  Այդ իմաստով 
օգտակար կարող է լինել բավական կայացած քաղաքականությամբ երկու պետությունների` 
Հնդկաստանի և Ֆիլիպինների փորձը: 

Չնայած որ նշված երկու պետություններն էլ գտնվում են Ասիայում, Հնդկաստանը և 
Ֆիլիպինները միջազգային միգրացիայի փորձի առումով ունեն որոշ տարբերություններ:  
Վերոհիշյալ պետություններից աշխատանքային միգրացիայի վերջին շրջանի նոր ալիքը` դեպի 
Պարսից Ծոցի պետություններ, սկիզբ է առել մոտավորապես նույն ժամանակ` 1970-ականների 
վերջին արձանագրված նավթային արդյունաբերության արագընթաց աճի արդյունքում:  
Այնուամենայնիվ, Հնդկաստանը և Ֆիլիպիններն այդ ժամանակից ի վեր առաջ են շարժվել 
տարբեր հետագծերով:  Ֆիլիպինների ներկայացուցիչները սկզբում լուրջ դիրքեր են գրավել 
ծովագնացների մասնագիտական շուկայում` Պարսից Ծոցի երկրերից անցնելով դեպի այլ 
տարածաշրջաններ, հետագայում` կատարել ավելի բարձր վարձատրվող, այդ թվում` 
դայակների և խնամողների աշխատանք:  Հնդիկ աշխատուժը, ի տարբերություն ֆիլիպինցիների, 
շարունակում է հիմնականում աշխատանք գտնել Պարսից Ծոցի տարածաշրջանում, սակայն 
բարձրացել է Հնդկաստանի մասնաբաժինը հմուտ միգրանտների թվում:  Ֆիլիպիններն ավելի 
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մեծ հաջողության է հասել կառուցվածային զարգացման ոլորտում և այժմ համարվում է 
աշխատանքային միգրացիայի կառավարման հաջողված օրինակ:  Հնդկաստանն իր հերթին 
կարողացել է բավական արդյունավետորեն համախմբել հնդկական սփյուռքը: 

Երկու պետություններն էլ տարեկան զգալի գումարներ են ստանում դրամական 
փոխանցումների տեսքով:  Այնուհանդերձ, դրամական փոխանցումների ներհոսքի 
կարևորությունը Հնդկաստանի համար նվազել է, քանի որ Հնդկաստանից ծառայությունների 
արտահանման հաշվին ֆինասնսավորվել է երկրի առևտրի պակասուրդի հիմնական մասը, 
մինչդեռ Ֆիլիպինների պարագայում դրամական փոխանցումները շարունակում են օժանդակել 
վճարային հաշվեկշիռը:  Արձանագրվող տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պայմաններում 
Հնդկաստանում զգացվում է հմուտ աշխատուժի պակաս և գործազրկության կրճատում` ի 
տարբերություն Ֆիլիպինների:  Այդ առանձնահատկություններն անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
նշված երկու պետությունների փորձից դասեր քաղելու ընթացքում: 

4.4.1. Հնդկաստան 

Անկախացումից հետո Հնդկաստանից արտագաղթը որևէ քաղաքականության շրջանակում 
օժանդակություն չի ստացել:  Չնայած «Էմիգրացիայի մասին» 1922 թ. օրենքը Գերագույն 
դատարանի ճնշման ներքո 1983 թ. փոխարինվեց նոր օրենքով` որևէ փորձ չարվեց` հստակորեն 
ձևավորելու միջազգային միգրացիան կարգավորող պետական քաղաքականություն:  Երբ 2004 
թվականին առանձին նախարարության կարգավիճակով ստեղծվեց Արտերկրում μÝ³ÏíáÕ 

ÑÝ¹ÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí նախարարությունը (“Ministry of Overseas Indian Affairs” կամ “MOIA”), որին 
վերապահվեցին միջազգային միգրացիայի հետ կապված լիազորություններ, սկսեցին 
ուշադրություն դարձնել միջազգային միգրացիայի քաղաքականության և օրենսդրական դաշտի 
մշակմանը: 

“MOIA”-ի համակարգում գործում է Էմիգրանտների գլխավոր պաշտպանը (“Protector 
General of Emigrants” կամ “PGE”), որը պատասխանատու է «Էմիգրացիայի մասին» 1983 թ. 
օրենքի կիրառման համար:  Նրան օժանդակում են Էմիգրանտների ութ պաշտպանները, որոնք 
գտնվում են Հնդկաստանի տարբեր շրջաններում, և նրանց է պատվիրակվել Էմիգրանտների 
գլխավոր պաշտպանի լիազորությունների մի մասը:  Էմիգրանտների գլխավոր պաշտպանի 
կողմից սահմանված կարգի համաձայն գրանցված Աշխատանքի տեղավորման 
գործակալություններն իրավասու են արտերկրում աշխատանքի համար հավաքագրել անձանց:  
Գրանցում կատարելուց առաջ գնահատվում է գործակալության ֆինանսական վիճակը, փորձը և 
այլն:  Գրանցված գործակալությունների թիվը գերազանցում է 4,000-ը. նրանց մոտ կեսն է 
փաստացի զբաղվում մասնագիտական գործունեությամբ:  Արտագաղթի թույլտվություն տալուց 
առաջ Էմիգրանտների գլխավոր պաշտպանը ստուգում է փաստաթղթերը, այդ թվում` 
աշխատուժի պահանջի մասին նամակը, լիազորագիրը, օրինակելի (փաստացի) պայմանագիրը 
և այլն:  Այդ գործընթացում Էմիգրանտների գլխավոր պաշտպանին օժադակում են արտերկրում 
Հնդկաստանի առաքելությունները: 
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Արտերկրում գտնվող հնդիկները կա´մ համարվում են «Հնդկական ծագում ունեցող 
անձինք» (“Persons of Indian Origin” կա´մ “PIO”), եթե ձեռք են բերել ընդունող պետությունների 
քաղաքացիություն, կամ «Ոչ ռեզիդենտ հնդիկներ» (“Non-Resident Indians” կամ “NRI”), եթե 
պահպանել են իրեց հնդկական անձնագրերը:  Հնդկական սփյուռքը բաղկացած է նշված երկու 
խմբերի ներկայացուցիչներից:  Ըստ որոշ գնահատականների` հնդկական սփյուռքի չափը 
հասնում է 25 միլիոնի:  Չնայած որ դա կուտակային ցուցանիշն է, հոսքի ցուցանիշների մասին 
արժանահավատ տվյալներ չկա:ն  «Էմիգրացիայի մասին» օրենքի համաձայն` թույլտվություն 
ստանալու պարտավորություն ունեն միայն պակաս հմուտ աշխատողները, ովքեր ավագ 
դպրոցը չեն ավարտել և մտադիր են ուղևորվել սահմանված 18 պետություններից որևէ մեկը:  
Նույնիսկ այս` ազատական ռեժիմի պայմաններում 2007 թվականին արտագաղթի 
թույլտվություն է ստացել ավելի քան 800,000 հոգի:  Կարելի է ենթադրել, որ նրանք բոլորը մեկնել 
են արտերկիր` աշխատելու:  Հմուտ էմիգրատների թիվը նույնպես հայտնի չէ:  Երկրորդային 
աղբյուրների տվյալների հիման վրա կատարված մոտավոր հաշվարկների համաձայն` այդ 
ցուցանիշը գերազանցում է 100,000-ը:  Այսպիսով, եթե հաշվարկի մեջ ներառենք նրանց, ում 
արտագաղթի թույլտվություն անհրաժեշտ չէ, աշխատելու նպատակով տարեկան արտերկիր է 
մեկնում մոտ մեկ միլիոն հնդիկ: 

Վերջին տարիներին “MOIA”-ն մի շարք քայլեր է ձեռնարկել Հնդկաստանի արտագաղթի 
ռեժիմի որակը կատարելագործելու ուղղությամբ:  Բարելավվել են մեկնումից առաջ 
իրականացվող կողմնորոշման աշխատանքները:  Մեկնարկել են մասնագիտական 
գործակալությունների կողմից մշակված իրազեկման ծրագրեր:  “MOIA”-ն երկկողմ 
պայմանագրեր է կնքել ընդունող մի շարք կարևոր պետությունների հետ, ինչպիսիք են Քուվեյթը, 
ՄԱԷ-ն և Մալազիան:  Մասնավոր հատվածի ակտիվ ներգրավմամբ իրականացվել են 
հմտությունների կատարելագործման ծրագրեր:  Աշխատանք որոնողները ձեռք են բերում 
պարտադիր ապահովագրություն, որով նրանց ընտանիքները (ժառանգները) ապահովագրվում 
են նրանց մահվան կամ մշտական հաշմանդամության դեպքերից:  “MOIA”-ի և Հնդկաստանի 
արդյունաբերության համադաշնության (“Confederation of Indian Industry” կամ “CII”) 
գործընկերության շրջանակերում վերջերս ստեղծվել է Արտերկրում հնդիկների օժանդակության 
կենտրոն (“Overseas Indian Facilitation Centre” կամ “OIFC”)` հասարակական կազմակերպության 
տեսքով: Արտերկրում հնդիկների օժանդակության` մոտ ապագայում ստեղծվելիք կենտրոնների 
միջոցով իրականացվելու են պաշտպանության և օժանդակության այլ ծրագրեր ևս:  
Բարօրության ապահովման համաձայնագրեր են կնքվել մի շարք պետությունների, այդ թվում` 
Բելգիայի և Հոլանդիայի հետ:  Ներկայումս ընթանում են բանակցություններ Գերմանիայի և 
Ֆրանսիայի հետ:  Չնայած այդ ամենին և հաշվի առնելով արտաքին միգրացիայի գործընթացին 
մասնակցող պակաս հմուտ աշխատողների մեծ թիվը` փաստացի աճել է պայմանագրերի 
փոխարինման, աշխատավարձերի չվճարման կամ վճարումների ուշացման, ծանր 
կենսապայմանների և այլ խնդիրների առնչվող բողոքների թիվը: 

Հնդկաստանը կարողացել է բարեհաջող կերպով ներգրավել հնդկական սփյուռքը 
հատկապես “MOIA”-ի ստեղծումից հետո:  Սփյուռքը դարձել է լուրջ գործընկեր, 
մասնավորապես, եթե հաշվի առնենք, որ մեծացել է Հնդկաստանի ազդեցությունը 
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համաշխարհային գործընթացների վրա:  Իրականացվել են մի շարք նոր ծրագրեր, այդ թվում` 
Հնդկաստանի արտերկրյա քաղաքացիության (“Overseas Citizenship of India”) շնորհումը, 
Արտերկրում հնդիկների օժանդակության կենտրոնի (“Overseas Indian Facilitation Centre”) 
ստեղծումը և այլն:  Համաշխարհային բանկի տվյալներով 2007 թվականին Հնդկաստանն 
աշխարհում առաջինն է եղել ստացվող դրամական փոխանցումների ընդհանուր գումարի 
առումով (24.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար)` այդ ցուցանիշով գերազանցելով Մեքսիկային և 
Չինաստանին:  Այնուհանդերձ, սփյուռքի հետ հարաբերությունների արժեքը նշված թվերից շատ 
ավելի մեծ է: 

Զարգացման գործընթացի վրա միգրացիայի ազդեցությունը մեծացնելու նպատակով 
Հնդկաստանում մշակված կոնկրետ ծրագրերից մի քանիսը ներկայացվում են ստորև. 

Հմտությունների կատարելագործում 

Հնդկաստանի աշխատանքի և զբաղվածության դաշնային նախարարությունը (“federal 
Ministry of Labour and Employment”) Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նախաձեռնել է 
ծրագիր, որի նպատակն է արդյունաբերական ուսուցման 400 ինստիտուտներ վերածել 
«գերազանցության կենտրոնների»:  Նախաձեռնվել է մեկ այլ ծրագիր ևս, որի նպատակն է 
հանրային և մասնավոր հատվածների համագործակցության միջոցով արդիականացնել 
արդյունաբերական ուսուցման պետական 1396 ինստիտուտներ:  Այդ ծրագրի շրջանակներում 
արդյունաբերական ուսուցման յուրաքանչյուր ինստիտուտ ստանում է անտոկոս վարկ` 25 
միլիոն ռուփի (600,000 ԱՄՆ դոլար) գումարով, որպեսզի բարելավի իր ենթակառուցվածքը:  
Բացի այդ` կառավարությունն ընդունել է Մոդուլային զբաղվածության հմտությունների նոր 
ռազմավարական ծրագիր, որի նպատակն է մեծ մասշտաբով զարգացնել «չկազմակերպված» 
հատվածի աշխատողների հմտությունները:  Նախարարության ներդրումներն ուսուցման և 
հմտությունների կատարելագործման գծով տասնապատիկ ավելացել են` 2007-2008 թթ. 
գերազանցելով 250 միլիոն ԱՄՆ դոլարը:  Հնդկաստանի արդյունաբերության 
համադաշնությունն առաջատար դեր է ստանձնել արդյունաբերության ոլորտի մի շարք 
ծրագրերում, որոնց հավակնոտ նպատակն է Հնդկաստանը դարձնել «հմուտ աշխատուժի» 
աշխարհի մայրաքաղաքը:   

Ֆինանսական ծառայություններ` դրամական փոխացումների ներգրավման նպատակով  

Ներկայումս Հնդկաստանն աշխարհում առաջինն է ստացվող դրամական փոխանցումների 
գումարի առումով:  1970 թ. ներդրվել է «ոչ ռեզիդենտ հնդիկների» ավանդների ինստիտուտը, որը 
դարձել է հնդիկ միգրանտների խնայողությունների ներգրավման հիմնական մեխանիզմներից 
մեկը:  Տրամադրվել են մի շարք խթաններ. ավելի բարձր տոկոսադրույք, փոխարժեքի 
երաշխիքներ, վերահայրենականացման ծառայություններ, ինչպես նաև խնայողությունների և 
տոկոսների ազատում հարստության հարկից և եկամտահարկից:  Խթաններ ներդնելու հիմնական 
նպատակն է մեծացնել արտարժութային պահուստները, որից հետո` 1990-ականներին, այդ 
խթաններից շատերը վերացվել են (Varma and Sasikumar, 2005):  «Ոչ ռեզիդենտ հնդիկների» 

հաշիվների գաղափարը շատ գրավիչ է դարձել մասնագիտացած և հմուտ միգրանտների համար: 
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Վերջին տարիներին հնդիկ միգրանտներից խնայողություններ ներգրավելու կարևորագույն 
ծրագրերից է եղել զարգացման նպատակների ծառայող լողացող մասնագիտացած 
պարտատոմսերի ինստիտուտը:  Նման երկու պարտատոմսերի` “Resurgent India Bonds” (1998) 
պարտատոմսերի և “Indian Millennium Deposits” (2000) միջոցով հաջողվել է հավաքագրել 
համապատասխանաբար 4.2 և 5.51 միլիարդ ԱՄՆ դոլար (Varma and Sasikumar, 2005): 

4.4.2. Ֆիլիպիններ 

Ֆիլիպինների` որպես Ասիայում և աշխարհում աշխատուժի առաջատար արտահանողի 
էվոլյուցիան սկիզբ է առել 1970-ականներին, տարբեր գործոնների հիման վրա:  Տեղական 
գործոններից էր այն, որ բնակչության աճն ավելի առաջանցիկ էր, քան տնտեսական աճը, որի 
հետևանքով ձևավորվել էր գործազրկության բարձր մակարդակ, և առկա էին վճարային 
հաշվեկշռի լուրջ խնդիրներ:  Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մակարդակը ցածր էր, իսկ 
զարգացման աջակցությունը նվազում էր:  Արտերկրում հիմնական «գրավող» գործոնն այն էր, 
որ Պարսից Ծոցի` նավթով հարուստ պետություններին շինարարության ծրագրերի համար 
անհրաժեշտ էին աշխատողներ:  Այսպիսով, պահանջարկի և առաջարկի գործոնների 
զուգամիտման արդյունքում արձանագրվեց աշխատուժի մեծամասշտաբ միգրացիա 
Ֆիլիպիններից: 

Կառավարությունը հասկացավ, որ կա հնարավորություն` արտահանելու այն 
աշխատողներին, ովքեր գործազուրկ էին լճացած տնտեսության պայմաններում, և 1976 թ. 
Ֆիլիպինների աշխատանքային օրենսգրքի հիման վրա ստեղծվեց աշխատուժի արտահոսքը 
կանոնակարգելու և խրախուսելու համակարգ:  Պարսից Ծոցի երկրներում աշխատուժի 
նկատմամբ պահպանվող պահանջարկը և աշխատուժի նոր շուկաների բացումը, հատկապես 
Արևելյան և Հարավ-արևելյան Ասիայում, միգրացիայի լրացուցիչ խթան են դարձել:  Արտերկիր 
ֆիլիպինցիների տարեկան հոսքն արդեն գերազանցում է մեկ միլիոնը:  Ֆիլիպինների` 
արտերկրում զբաղվածության վարչությունը (“Philippine Overseas Employment Administration” 
կամ “POEA”) ստուգում է աշխատողների պայմանագրերը, կատարում ստուգումներ մեկնումից 
առաջ, ինչպես նաև լիցենզավորում, կանոնակարգում և մոնիտորինգի է ենթարկում 
աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալությունների գործունեությունը:  Արտերկրում 
աշխատողների բարօրության ապահովման վարչությունը (“OWWA”) աջակցություն է 
ցուցաբերում միգրանտներին և նրանց ընտանիքներին:  Ընդհուպ մինչև մեկնման պահը բոլոր 
պահանջների մասին հոգում է “POEA”-ն, մինչդեռ “OWWA”-ն պատասխանատու է արտերկրում 
աշխատողների սոցիալական ապահովության համար:  Արտերկրում ֆիլիպինցիների 
հանձնաժողովը (“Commission on Filipinos Overseas” կամ “CFO”) մշտական էմիգրանտների 
համար իրականացնում է ծրագրեր և մատուցում ծառայություններ: 

“POEA”-ի` աշխատանքի տեղավորման հարցերով զբաղվող մասնաճյուղը գործ ունի 
արտերկրի գործատուների մոտ աշխատանքի տեղավորված ֆիլիպինցի աշխատողների միայն 
փոքր մասի հետ:  1976 թվականից ի վեր ավելի մեծ դեր է կատարել մասնավոր հատվածը` 
աշխատանքի տեղավորման և կադրային ապահովման 1000-ից ավել լիցենզավորված 
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գործակալություններով:  Նրանք մատուցված ծառայությունների դիմաց միգրանտ 
աշխատողների «աշխատանքի տեղավորման վճարներ» են գանձում, մինչդեռ կադրային 
ապահովման գործակալությունները չեն կարող աշխատանքի տեղավորման վճարներ գանձել, 
քանի որ այդ վճարները կատարում է պատվիրատուն կամ գործատուն: 

Միգրանտների` Ասիայում գտնվող ծագման այլ երկրների համեմատ Ֆիլիպիններն 
առաջարկում են ծառայությունների և ծրագրերի բավական ամողջական փաթեթ, որն ընդգրկում 
է միգրացիայի բոլոր փուլերը, նախամեկնումային փուլից մինչև հետդարձի և վերաինտեգրման 
ծառայություններ տեղերում:  Այդ ծրագրերը վկայում են այն մասին, որ կառավարությունը 
ջանքեր է գործադրում` գտնելու ոսկե միջինը աշխատողներին շուկա հանելու նպատակի և 
նրանց պաշտպանելու անհրաժեշտության միջև:  Ծրագրերի մի մասը, այդ թվում` 
նախամեկնումային կողմնորոշման սեմինարները երկրից մեկնող աշխատողների համար, 
ինչպես նաև աշխատանքային կցորդների և աշխատողների բարօրության ապահովման համար 
պատասխանատու պաշտոնյաների նշանակումն այն երկրներում, որտեղ մեծաթիվ են 
ֆիլիպինցի աշխատողները, հաջողված փորձի օրինակներ են, որոնք կիրառվել են նաև 
միգրանտների ծագման այլ արկրներում: 

Կարևոր գործոն է նաև միգրանտ աշխատողների պաշտպանության ապահովման 
իրավական և կառուցվածքային դաշտի կայացումը:  Ֆիլիպիններն առաջինն էր Ասիայում` 
միգրանտ աշխատողների ծագման երկրների թվում, որ մշակեց օրենք, որի նպատակն է 
«միգրանտ աշխատողների, նրանց ընտանիքների և արտերկրում դժվարությունների մեջ 
հայտնված ֆիլիպինցիների պաշտպանությունը և բարօրության ապահովումն ավելի բարձր 
մակարդակի հասցնելը»:  Չնայած որ արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ ընթանում են միգրանտ 
աշխատողների համար “Magna Carta” ընդունելու շուրջ քննարկումներ, «Միգրանտ 
աշխատողների և արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիների մասին» օրենքը (հայտնի է նաև որպես 
«Հանրապետության թիվ 8042 օրենք» կամ “RA 8042”) վերջապես ընդունվեց միայն 1995 
թվականին:  “RA 8042” օրենքը միանշանակ կարելի է հաջողված համարել:  Ի լրումն պետական 
ծրագրերի, միգրացիայի վտանգների դեմ պայքարին օգնում է նաև ՀԿ-ների, եկեղեցական 
կազմակերպությունների և միգրանտների կազմակերպությունների գործունեությունը, ինչպես 
նաև միգրանտների իրավունքների պաշտպանության և առաջխաղացման անդրազգային և 
միջազգային ջանքերը: 

Միգրանտների` Ասիայում գտնվող ծագման երկրների շարքում Ֆիլիպիններն 
առաջատարն է միգրացիայի հետ կապված մի շարք այլ օրենքների ընդունման առումով, 
ինչպիսիք են` «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին» 2003 թ. օրենքը, «Արտերկրում 
հեռակա քվեարկության մասին» 2003 թ. օրենքը և «Քաղաքացիության պահպանման և կրկին 
ձեռքբերման մասին» 2003 թ. օրենքը, որով թույլատրվում է երկքաղաքացիությունը:  
Ֆիլիպինները վավերացրել է Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների 
իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան և Լրացուցիչ արձանագրությունը մարդկանց, 
հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը կանխելու, հետապնդելու և պատժելու մասին: 



114 
 

Չնայած որ Ֆիլիպինները հայտնի է աշխատանքային միգրացիայի քաղաքականությամբ և 
մեխանիզմներով, երկիրն ունի նաև հատուկ քաղաքականություն և մեխանիզմներ ֆիլիպինյան 
ծագում ունեցող այն անձանց համար, ովքեր մեկ այլ երկրի քաղաքացիներ են:  Արտերկրում 
ֆիլիպինցիների հանձնաժողովը (“Commission on Filipinos Overseas” կամ “CFO”), որի նախագահն 
Արտաքին գործերի դեպարտամենտի քարտուղարն է, իսկ խորհրդի կազմում ներկայացված են 
համապատասխան շահագրգիռ գերատեսչությունները, լիազորված է. 

  Արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիների վրա ազդող քաղաքականության մշակման 
գործընթացում խորհրդատվություն և աջակցություն ցուցաբերել Ֆիլիպինների նախագահին 
և կոնգրեսին. 

  Մշակել և իրականացնել ծրագրեր, որոնց նպատակն է պաշտպանել արտերկրում գտնվող 
ֆիլիպինցիների շահերը և ապահովել նրանց բարօրությունը. 

  Ծառայել որպես ֆորում արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիների` Ֆիլիպինների հետ 
սոցիալական, տնտեսական և մշակութային կապերի պահպանության և խորացման համար 

  Հանդես գալ որպես կապող օղակ արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիների և կառավարության 
համապատասխան մարմինների և մասնավոր գործակալությունների միջև` Ֆիլիպիններում 
գործարար գործունեության ծավալման և նմանատիպ այլ հարցերով: 

 

Առանձնապես հետաքրքիր են երեք ծրագրեր:  Առաջինը “Link for Philippine Development 
Program” (“LINAKPIL”) ծրագիրն է, որը մշակվել է 1988 թվականին` նպատակ ունենալով 
արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիներին` որպես գործընկերների, ներգրավել երկրի զարգացման 
գործընթացում:  1990-2002 թթ. ավելի քան 1.1 միլիարդ պեսո է ստացվել հանգանակությունների 
տեսքով` մարդասիրական օգնության (24%), առողջապահության (58%), կրթության (14%), 
կենսապայմանների (3%) և ոչ մեծ մասշտաբի ենթակառուցվածքի (1%) համար:  Դասավանդման 
նորարարական մեթոդներին նվիրված սեմինար պարապմունքներ են անցկացվել ԱՄՆ-ում 
գտնվող ուսուցանողների և արտերկրում աշխատող ֆիլիպինցի մասնագետների կողմից, ովքեր 
ներկայացրել են տարբեր ոլորտներում իրենց ունեցած փորձը և գիտելիքները:  “LINKAPIL” 
ծրագիրը հիմնվում է արտերկրում գտնվող ֆիլիպինցիների, ազգային կառավարության, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների և 
մասնավոր հատվածի համագործակցային կապերի վրա, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում 
արտերկրից ռեսուրսների և հմտությունների փոխանցումը Ֆիլիպիններում գտնվող 
շահառուներին (“Handbook for Filipino Overseas”, CFO,2002): 
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Աղբյուրը. “Handbook for Filipino Overseas”, CFO, 2002 

Երկրորդը “Balik Scientist Program” ծրագիրն է, որը հնարավորություն է ընձեռում 
արտերկրում գտնվող և ֆիլիպինյան ծագում ունեցող` գիտության և տեխնոլոգիայի 
փորձագետներին վերադառնալ կամ բնակություն հաստատել Ֆիլիպիններում և փոխանցել 
իրենց փորձը, որը կարագացնի երկրի գիտական, գյուղարդյունաբերական և տնտեսական 
զարգացումը:  Գիտության և տեխնոլոգիայի դեպարտամենտի միջոցով խթաններ են տրվում 
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կարճաժամկետ փորձագետներին (առնվազն մեկ ամիս ժամկետով), երկարաժամկետ 
փորձագետներին (առնվազն երկու տարի ժամկետով) և հետդոկտորական 
հետազոտությունների համար:  Երրորդ ծրագրի շրջանակներում Ֆիլիպինների 
կենսաթոշակային հաստատությունը (“Philippine Retirement Authority”) թոշակի անցնելու 
ծրագիր է առաջարկում նախկին ֆիլիպինցիներին և սահմանված չափանիշներին 
համապատասխանող օտարերկրացիներին. ծրագրի մասնակիցները օգտվում են հարկերի 
(տուրքերի) արտոնություններից և ներգաղթային հնարավորություններից: 

Բացի այդ` Արտերկրում ֆիլիպինցիների հանձնաժողովը լույս է ընծայում «Արտերկրում 
գտնվող ֆիլիպինցիների ուղեցույց» (“Handbook for Filipino Overseas”), որը սփյուռքի համար իրեն 
վերաբերող օրենքների և այլ իրավական ակտերի, ներգաղթի քաղաքականության, պետական 
մարմինների ծրագրերի և ծառայությունների վերաբերյալ շատ օգտակար և ստույգ ուղեցույց է: 
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ԳԼՈՒԽ 5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴՐԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒԸ ÀÜ¸È²ÚÜºÈՈՒ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ 
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԵՂՄԵԼՈՒ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁ 

Հայաստանից միգրացիայի տվյալները վկայում են, որ մշտական միգրանտների 
զանգվածային միգրացիոն հոսքեր չկան:  Դա նշանակում է, որ միտումը փոխվել է 1990-
ականների սկզբի միգրացիոն հոսքերի համեմատ, երբ մշտական միգրացիայի մասնաբաժինն 
ավելի մեծ էր: 

Ներկայում միգրացիոն ամենակարևոր հոսքը ժամանակավոր աշխատանքային 
միգրանտներն են:  Տարեկան մոտ 60,000 աշխատանքային միգրանտ աշխատանք է փնտրում 
Ռուսաստանում, հիմնականում շինարարության ոլորտում:  Որպես կանոն, այդ միգրանտները 
տարեկան առնվազն մեկ անգամ վերադառնում են Հայաստան` այցելելու իրենց ընտանիքներին:  
Նրանք չեն ցանկանում ընտանիքներով տեղափոխվել Ռուսաստան և մշտական բնակություն 
հաստատել այնտեղ:  Միաժամանակ, նրանք չեն ցանկանում մշտապես վերադառնալ 
Հայաստան, քանի որ Հայաստանում չեն կարող գտնել նորմալ աշխատանք, որից բավարար 
եկամուտ կստանան` ապահովելու ընտանիքների ապրուստը:  Եթե, սակայն, կարողանան նման 
աշխատանք գտնել, նրանք պատրաստ են մշտապես վերադառնալ Հայաստան: 

Ինչ վերաբերում է վերադարձողներին, ապա 2002 թվականից սկսած` ավելի քան 55,000 
միգրանտ է վերադարձել Հայաստան և որոշել արտերկիր չմեկնել` առնվազն 2008 թվականի 
ընթացքում:  Մշտապես վերադարձողների մեջ ամենամեծ թիվը կազմում են ժամանակավոր 
աշխատանքային միգրանտները, ովքեր որոշել են դադարեցնել իրենց մասնակցությունն 
աշխատանքային միգրացիայի գործընթացին:  Ավելի սակավաթիվ են այն վերադարձողները, 
ովքեր «մշտական» միգրացիայի նպատակով մեկնել են 1990-ականներին, սակայն, 2002 
թվականից սկսած` վերադարձել են Հայաստան:  Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ 
ներպետական աշխատաշուկայում վերադարձողների մրցունակությունը, ինչպես նաև նրանց 
միջին ամսական աշխատավարձը ընդհանուր առմամբ բարձրացել են սովորական 
աշխատողների համեմատ:  Չնայած որ վերադարձողները հմտությունների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցման իմաստով դրական ազդեցություն են թողնում իրենց աշխատանքի ընդունող 
ընկերությունների վրա, այնուհանդերձ, նրանց օգուտը ծագման երկրին ներդրումների, 
աշխատատեղերի ստեղծման և բիզնեսի զարգացման առումներով, ըստ երևույթին, 
սահմանափակ է:  Դա պետք է զգոնացնի քաղաքականություն մշակողներին, որպեսզի 
վերջիններս դիտարկեն վերադարձող միգրանտների ներուժն երկրի տնտեսական զարգացման 
գործում առավել արդյունավետորեն օգտագործելու ուղիները: 
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Հայաստանում դեռ չկան հմուտ միգրանտների ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ 
հետադարձի օժանդակության նպատակով մշակված ծրագրեր կամ քաղաքականություն:  
Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի կառավարություններն ունեն հայրենակիցների 
հետդարձը և վերաբնակեցումը խրախուսելու (օժանդակելու) քաղաքականություն:  
Ֆիլիպիններում կան աշխատանքային միգրանտների վերաինտեգրման ծրագրեր, որոնք 
ֆինանսավորվում են Միգրանտների բարօրության հիմնադրամի (“Migrant Welfare Fund”) 
հասույթի հաշվին:  Ե´վ Հնդկաստանի, և´ Ֆիլիպինների կառավարություններն ունեն գիտական 
աշխատողների ժամանակավոր վերադարձի և աշխատանքի տեղավորման  մեխանիզմներ:  
Տարիներ շարունակ որակյալ աշխատուժի վերադարձի համաշխարհային ծրագրեր են 
իրականացվել Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (“IOM”) կողմից, որոնց նպատակն 
է օժանդակել թե´ երկարաժամկետ, թե´ կարճաժամկետ հետդարձին:  Դա իրականացվել է 
Աֆրիկայում և հետկոնֆլիկտային գոտիներում (Իրաք և Աֆղանստան):  « Ուղեղների հետադարձ 
արտահոսքի» առավել ընդգրկուն ծրագրերից մեկն իրականացրել է Թայվանը, որի 1990 
թվականի մարդահամարը ցույց տվեց, որ 1985-90 թթ. ընկած ժամանակահատվածում Թայվան 
են վերադարձել մոտ 50,000 բարձր որակավորում ունեցող թայվանցիներ (Hugo, 2003):    

Աշխատանքային միգրացիայի և հետդարձի բնագավառում Հայաստանի վերաբերյալ 
ուսումնասիրության հիմնական առաջարկությունն է նախատեսել աշխատանքային 
միգրացիայի կառավարման համար պատասխանատու նախարարություն, ապա` ստեղծել 
աշխատանքների համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողով:  Երկրորդ` իր 
լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար պատասխանատու նախարարությանը 
պետք է հատկացնել լրացուցիչ ռեսուրսներ:  Դա ողջամտության սահմաններում է, եթե հաշվի 
առնենք, որ հենց աշխատանքային միգրանտներից է ստացվում երկրի խոշորագույն 
ֆինանսական ներհոսքը:  Կառավարությունը պետք է լրացուցիչ ռեսուրսներ ներդնի միգրանտ 
աշխատողների աշխատանքային իրավունքները և մարդու իրավունքները պաշտպանելու 
օժանդակ ծառայությունների մեջ:  Երրորդ` միջազգային դոնորների, սփյուռքի և մասնավոր 
հատվածի օժանդակությամբ անհրաժեշտ է մշակել համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք 
վերադարձողներին և միգրանտներին հնարավորություն կընձեռեն տեղում ներդնել իրենց 
հմտությունները և փորձը: 

 ՀՄՈՒՏ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ 

Արդյունքները վկայում են, որ մասնագիտական խմբերից շատերի պարագայում առկա է 
անհամապատասխանություն աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի միջև:  Հայաստանի 
աշխատաշուկան հաճախ պարզապես չի կարող կլանել աշխատաշուկայում առկա աշխատուժը:  
Երբեմն թվում է, թե այս կամ այն մասնագիտական խմբի մասնագետները չափազանց շատ են:  
Հաճախ էլ խորհրդային ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների 
որակավորումներն այլևս պահանջարկ չունեն գործատուների կողմից, իսկ Հայաստանի միջին 
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մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները չունեն 
պահանջվող հմտությունները:38  

2002 թվականին հաջորդած ժամանակահատվածում, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես 
արտագաղթի և, մասնավորապես, հմուտ աշխատողների արտագաղթի ազդեցությանը 
Հայաստանի զարգացման վրա, ապա կարելի է եզրակացնել, որ այդ ազդեցությունն ամենայն 
հավանականությամբ միանշանակ չէ: 

Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի մասին տվյալները հաստատում են, 
որ այն միգրանտները, ովքեր Հայաստանում գործազուրկ էին, Հայաստանի տնտեսության 
համար զուտ կորուստ չեն, չնայած որ ժամանակի ընթացքում դա կարող է փոխվել:  Օրինակ` 
Հայաստանում որոշ ոլորտների զարգացման դեպքում դրանցում կարող է առաջանալ արտերկիր 
մեկնած մասնագետների պակաս:  Բացառությամբ շինարարության ոլորտի, առայժմ չի թվում, 
թե Հայաստանում հմուտ աշխատողների բացակայության հետևանքով որակի կամ քանակի 
առումով տուժում է արդյունքը: 

Այսպիսով, ընդունվում է այն հանգամանքը, որ ավելցուկային աշխատուժի միգրացիան 
օգնել է, որպեսզի որոշ ճնշումներ մեղմվեն, բազմաթիվ միգրանտներ ունենան ապրուստի 
միջոցներ, և կատարվեն մեծածավալ դրամական փոխանցումներ:  Այնուամենայնիվ, չի կարելի 
միանշանակորեն ասել, թե Հայաստանից միգրացիան դրսևորվում է « միգրացիայի բարենպաստ 
շրջանի» տեսքով, որի պարագայում հայրենի երկրում աշխատանք չունեցողները, արտերկրում 
գտնելով աշխատանք, հայրենիք կուղարկեին դրամական միջոցներ, որոնք, աղքատությունը 
նվազեցնելուց զատ, կներդրվեին` սատարելով տնտեսության աճին և նոր աշխատատեղերի 
ստեղծմանը, ինչպես նաև կվերադառնային նոր հմտություններով ու տեխնոլոգիաներով, որոնց 
արդյունքում կարձանագրվեին ոլորտային նոր զարգացումներ և աշխատատեղերի թվի աճ: 

Հմուտ աշխատուժի միգրացիան կամ «ուղեղների արտահոսքը» լուրջ քննադատության է 
ենթարկվել` այն հիմքով, թե դա կարող է կուտակային բացասական ազդեցություն ունենալ 
«փխրուն» տնտեսությունների վրա:  Կա նաև բարոյական խնդիր. ուղարկող պետությունները, 
որոնք ավելի աղքատ են, որոշակի ծախսեր են կատարում ապագա միգրանտներին կրթելու 
ուղղությամբ, որի «պտուղները» քաղում են միգրանտներին ընդունող պետությունները:  Հարցը 
կարող է նաև դիտարկվել որպես «ուղեղների վերաբաշխում»:  Այդ իմաստով, արտագաղթի 
շնորհիվ կրճատվում է զարգացող երկրներում հմուտ աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի 
ճեղքվածքը, և ապահովվում է չօգտագործված մարդկային ռեսուրսների օպտիմալ վերաբաշխում: 

Ակնհայտ է, սակայն, որ այն դեպքերում, երբ առկա է հմուտ աշխատուժի պակաս, կամ երբ 
դժվար է կատարել հմուտ աշխատուժի փոխարինում, հետևանքները շատ ավելի ծանր են 
միգրանտներ ուղարկող պետությունների համար:  Այդպիսին է իրավիճակն Աֆրիկայում. այս 
տարածաշրջանը վերջին տասնամյակներին կորցրել է իր հմուտ աշխատուժի մեկ երրորդը:  
Խնդիրը, ըստ երևույթին, նույնքան ծանր չէ Հայաստանում:  Հետազոտությունների արդյունքում չի 

                                                            
38 Հայաստանում մասնագիտական կրթության որակի և ծավալի վերաբերյալ շրջանավարտների, 
գործատուների և կրթական համակարգի ներկայացուցիչների տեսակետներն ավելի մանրամասնորեն 
ներկայացված են զեկույցի տեքստում: 
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բացահայտվել հմուտ աշխատուժի պակաս առողջապահության և կրթության բնագավառներում: 

 ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ ՏԵՂԱԿԱՆ, 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻՆ 

Չնայած կրթական համակարգում իրականացվել են բարեփոխումներ համակարգը 
եվրոպական չափանիշներին (Բոլոնիայի հռչակագիր) համապատասխանեցնելու նպատակով, և 
ավելացել է թե´ միջին մասնագիտական, թե´ բարձրագույն մասնավոր ուսումնական 
հաստատությունների թիվը, գործատուները և երիտասարդ շրջանավարտները կարծում են, որ 
կրթության որակը բավականաչափ բարձր չէ:  Հիմնական աղբյուրների հետազոտությամբ նաև 
պարզվել է, որ շրջանավարտների «մասնագիտական որակավորումները» չեն 
համապատասխանում ո´չ ներքին, ո´չ արտաքին աշխատաշուկաների պահանջներին:  Ուստի 
համակարգը կարծես բավարար չափով չի արձագանքում ո´չ տարածաշրջանի, ո´չ 
համաշխարհային աշխատաշուկաների պահանջներին:  Դա նշանակում է, որ համաշխարհային 
աշխատաշուկայի հնարավորությունները բավարար չափով չեն օգտագործվի Հայաստանի 
քաղաքացիների կողմից, և որ «ուղեղների արտահոսքի» հնարավորություններն ավելի քիչ 
կլինեն: 

 ՍՓՅՈՒՌՔԻ` ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ 

Տարածաշրջանի, ինչպես նաև աշխարհի այլ պետությունների համեմատ 
զարգացման գործընթացին սփյուռքի օժանդակության ներգրավման 
քաղաքականությունն ու մեխանիզմները Հայաստանում ավելի կատարելագործված են:  
Դա հավասար կամ ավելի մեծ չափով պայմանավորված է սփյուռքի 
շահագրգռվածությամբ և ջանքերով:  Սփյուռքի հարցերով նոր նախարարության 
ստեղծման արդյունքում պետք է որ բարելավվի սփյուռքի ծրագրերի համակարգումը: 

 
Հայաստանում վերջերս կատարված օրենսդրական փոփոխություններով վերանայվել է 

Կառավարության կառուցվածքը, և ստեղծվել է սփյուռքի նախարարություն:  Ակնկալվում է, որ 
նոր նախարարությունը կսկսի գործել 2008 թ. հոկտեմբերի 1-ից:  Չնայած որ այն կարող է որոշ 
առումներով համարվել բյուրոկրատական վերակազմակերպման փորձ, սփյուռքն ակտիվորեն 
ներգրավելու գործում առանձին նախարարություն ստեղծելու կարևորությունն ակնհայտ է:  
Սփյուռքի նախարարության գործունեության մեկնարկի նախապատրաստման փուլում 
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով սահմանազատել և սփյուռքի նախարարությանը վերապահել 
սփյուռքի հետ կապված բոլոր աշխատանքները:  Սփյուռքի նախարարությունը պետք է 
ստեղծագործաբար վերաբերվի իր լիազորությունների շրջանակին` միաժամանակ դառնալով 
նաև սփյուռքի անունից իրագործվող նոր ծրագրերի և նոր գաղափարների նախարարություն:  
Նախարարությունը պետք է առաջատար դեր ստանձնի զարգացման գործընթացում սփյուռքի 
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հետ ընդհանուր օրակարգ սահմանելու հարցում, ներառյալ զարգացման հիմնական 
գերակայությունները և կոնկրետ ծրագրերը: 
 

Ցանկացած սփյուռք տարաբնույթ ռեսուրսների` հմտությունների, գիտելիքի, ֆինանսների, 
ծանոթությունների, գաղափարների և այլ ռեսուրսների շտեմարան է:  Հայրենի երկրի և սփյուռքի 
շփումների գործընթացում այդ ռեսուրսներն օգտագործվում են` սկզբում վարանելով և 
բացահայտելով, իսկ հետագայում, երբ շփումները խորանում են և որակապես բարելավվում` 
ավելի մեծ փոխադարձ վստահությամբ:  Գիտակցաբար շարունակելով սերտացնել իր կապերը 
սփյուռքի հետ` Հայաստանին անհրաժեշտ կլինի որոշակի շերտավորում, որով 
հայեցակարգային մակարդակով կնախատեսվեն ռեսուրսների տարբեր տեսակները և դրանցից 
օգտվելու մեխանիզմները: 

 

Սփյուռքի ներդրումները կարող են լինել գիտելիքային կամ ֆինանսական ռեսուրսների 
տեսքով:  Վերջինս կարող է իր հերթին դրսևորվել դրամական կամ մասնավոր փոխանցումների, 
պորտֆելային կամ ֆինանսական ներդրումների, ոլորտային կամ հասցեական գործարար 
ներդրումների և ուղղակի կամ ընդհանուր գործնական ներդրումների տեսքով:  Սփյուռքի 
ռեսուրսները համախմբելու գործընթացում անհրաժեշտ են ներդրումների նշված բոլոր 
տեսակները խթանելու միջոցառումներ:  Դրանց մի մասը ներկայացվում և բացատրվում է 
ստորև: 

Նման միջոցառումներ մշակելիս ավելի նպատակահարմար է գիտելիքային և 
ֆինանսական ռեսուրսները դիտարկել միմյանցից առանձին: 

 Գիտելիքային ռեսուրսներ 

Սփյուռքի գիտելիքային ռեսուրսները ներառում են սփյուռքի հավաքական 
հմտությունների, կարողությունների, գիտական և տեխնիկական իմացության, մասնագիտական 
փորձի, գործարարության և այլ գիտելիքների ամբողջությունը:  Այդ գիտելիքների մեծ մասը 
կարող է փոխանցվել ֆորմալ, համակարգված եղանակներով:  Այնուհանդերձ, գիտելիքների 
փոխանցման և տեղայնացման հաջողությունը կախված է և´ փոխանցողի, և´ ստացողի 
պատրաստվածության աստիճանից:  Հաշվի առնելով, որ առկա և պահանջվող գիտելիքների 
տեսականին շատ լայն է, առաջարկվում է նախանշել մի քանի ուղղություններ, որոնցով կարելի 
է օժանդակել գիտելիքների փոխանցմանը և փոխանակմանը: 
 
Գիտելիքային ռեսուրսներ. ուղղություն 1 

Այս ռեսուրսները կարող են օգտագործվել մասնագիտական ուսուցման ծրագրի միջոցով:  
Սփյուռքի մասնակցության և ներդրումների համար կարող են ընտրվել այնպիսի բաղադրիչներ, 
ինչպիսիք են ուսուցումը և նոր հմտությունների զարգացումը, ՓՄՁ-երի կարողությունների 
հզորացումը, մասնագիտական դպրոցները, ձեռնարկատիրության զարգացումը և այլն:  
Գործարար մոդելը թույլ է տալիս համադրել և համադրված կառավարել սփյուռքի փորձը և 
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դրսից ներգրավվող մասնագետների գիտելիքները:  Այս տարբերակով հնարավոր է նաև 
ներգրավել սփյուռքի ձեռներեցներին: 

Մասնագիտական ուսուցման ծրագրի ուղենիշները կարող են ընդլայնվել, որպեսզի 
սփյուռքը ներգրավվի որպես ծրագրերի կատարման համար պատասխանատու գործընկեր:  
Տեղեկությունների տարածումը և հրապարակայնության ապահովումը թույլ կտան սփյուռքին 
հասկանալ մասնագիտական ուսուցման ծրագրի կարևորությունը Հայաստանի տնտեսական 
վերափոխման գործում:  Այնուհետև, նրանք կարող են ներգրավվել որպես և´ ռազմավարական, 
և´ իրագործման գործընկերներ:  Սփյուռքն ինքը կարող է առաջարկել ֆինանսավորման 
ծրագրեր` հստակորեն սահմանելով պահանջվող արդյունքները: 
 

Կարող են նաև խրախուսվել կարողություների զարգացման նպատակով սփյուռքի 
ենթակառուցվածքի օգտագործման նորարարական ծրագրերը: 

 
Մասնագիտական ուսուցման ծրագրի շրջանակը պետք է ներառի առաջին անգամ 

աշխատաշուկա մուտք գործողների համար աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորությունների 
մեծացումը: 

 
Գիտելիքային ռեսուրսներ. ուղղություն 2 

Երկրորդ ուղղությունը կարող է մշակվել այն ենթադրության հիման վրա, որ հայկական 
սփյուռքը, ակտիվ մասնակցություն ունենալով գիտության ոլորտում, կարող է ավելի մեծ չափով 
ներգրավվել հայրենի երկրում իրականացվող գիտահետազոտական (R&D) 
համագործակցության ծրագրերի մեջ:  Այդ խնդիրը լուծելու համար համապատասխան երկրի 
իշխանությունները կարող են նախաձեռնել «Ուղեղների շտեմարանի ծրագիր» (“Brain Bank 
Scheme”), որում կիրականացվի մասնագետների առցանց (օնլայն) հաշվառում, և կապահովվի 
ստացված տվյալների հրապարակայնությունը:  Այդ ծրագրի շրջանակներում կարող են 
գիտահետազոտական համագործակցության ծրագրերի առաջարկներ ստացվել սփյուռքից` ըստ 
վերջինիս հետաքրքրությունների և գերակայությունների:  Առանցքային հիմնադրույթն այն է, որ 
սփյուռքի նախաձեռնած նման ծրագրերի միջոցով Հայաստանը կարող է տարածաշրջանում 
ճանաչում ձեռք բերել` որպես գիտահետազոտական աշխատանքների կենտրոն:  Սփյուռքի 
գիտական հանրության ներկայացուցիչները կարող են ընդգրկվել խորհրդակցական տարբեր 
խորհուրդների կազմում: 

Այս համատեքստում արժե դիտարկել Հնդկաստանի կառավարության Գիտության և 
տեխնոլոգիայի դեպարտամենտի «Հնդկական ծագման գիտնականների և տեխնոլոգների հետ 
համագործակցության ծրագիրը» (“Collaborative Project with Scientists & Technologists of Indian 
Origin (CP-STIO)”):  “CP-STIO” ծրագրի նպատակն է զարգացնել գիտության և տեխնոլոգիայի 
կառուցվածքային և մարդկային կարողությունները Հնդկաստանում, իրականացնել 
գիտահետազոտական ծրագրեր, զարկ տալ տեխնոլոգիական ձեռներեցությանը և փորձված 
մասնագետների օգնությամբ զարգացնել տաղանդավոր երիտասարդների հմտությունները:  
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Գիտության և տեխնոլոգիայի դեպարտամենտը հոգում է հնդկական ծագման գիտնականների և 
տեխնոլոգների միջազգային ճանապարհորդությունների, հոնորարի և ապրուստի ծախսերը 
առավելագույնը 12 շաբաթ ժամկետով:  Հնդկաստանում մասնագետին ընդունող կառույցը 
հոգում է կացարանի և տեղական տրանսպորտի ծախսերը:  Մանրամասներին կարելի է 
ծանոթանալ Գիտության և տեխնոլոգիայի դեպարտամենտի ինտերնետային կայքում` 
http://dst.gov.in   

 Ֆինանսական ռեսուրսներ 

Սփյուռքի ֆինանսական ռեսուրսները կարող են նյութական դրսևորում ստանալ երեք 
ձևերով:  Առաջինը դրամական փոխանցումներն են:  Դրանք մասնավոր փոխանցումներ են, 
որոնք որպես այդպիսին հաշվառվում են վճարային հաշվեկշռում:  Երկրորդն այսպես կոչված 
«պորտֆելային ներդրումներն» են, որոնք հիմնականում ներդրվում են ֆոնդային բորսայում 
շրջանառող` կապիտալի և պարտքային արժեթղթերի մեջ:  Երրորդն ուղղակի ներդրումներն են` 
նոր ձեռնարկություններ ստեղծելու տեսքով:  Հայկական սփյուռքի ներգրավման 
համատեքստում կարևորվում և ստորև վերլուծվում են թվարկված բոլոր երեք մեխանիզմները: 

Պորտֆելային ներդրումներ 

Որպես կանոն, «պորտֆելային ներդրումներ» են համարվում կապիտալի և պարտքային 
արժեթղթերի մեջ կապիտալի շուկայի միջոցով կատարվող ներդրումները:  Այս գործընթացը 
սահմանափակվում է այն հանգամանքով, որ Հայաստանի արժեթղթերի շուկան դեռ չունի 
բավարար խորություն և տարածում:  Համատեղ ֆոնդերի (“mutual fund”) ինստիտուտի 
բացակայությունը նույնպես կարող է խոչընդոտ լինել:  Հնարավոր է, թերևս, ընդլայնել սփյուռքի 
ներդրողներին առաջարկվող ծառայությունների տեսականին:  Սփյուռքը հզոր ուժ է, որի 
խնայողությունները կարող են օգտագործվել և պետք է օգտագործվեն:  Կարելի է ավելի 
հաստատակամորեն նրանց առաջարկել «Անձնական հարստության (ներդրումների) 
կառավարման» ծառայություններ:  Կարող է խրախուսվել տարածաշրջանային և օտարերկրյա 
արժեթղթերի և համատեղ ֆոնդերի առքուվաճառքը:  1980-ականներին, երբ Հնդկաստանում 
սկսեցին կայանալ կապիտալի շուկաները, շուկայի խորացման և զարգացման խնդիրը լուծվեց 
հնդկական սփյուռքի, հատկապես` ոչ ռեզիդենտ հնդիկների կողմից: 

Բանկային ավանդներ 

Բանկային ավանդների մեջ կատարվող ներդրումները նույնպես հնարավորություն են 
ընձեռում ռեսուրսներ ներգրավել սփյուռքից` պայմանավորված տոկոսադրույքի 
տարբերություններով և տոկոսադրույքի և փոխարժեքի տատանումների սպասումներով:  Ոչ 
պատշաճ պլանավորման դեպքում այստեղ հնարավոր են կամայական և սպեկուլյատիվ վարքի 
դրսևորումներ:  Հաշվի առնելով վճարային հաշվեկշռի հեռանկարը միջնաժամկետ հատվածում` 
Հայաստանը կարող է որոշել, թե արդյոք ցանկանում է սփյուռքի ավանդների կայուն հոսք 
ներգրավելու միջոցով ամրապնդել ընթացիկ հաշիվը, և եթե այո, ապա ինչ լրացուցիչ ծախսերի 
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գնով: 

Հեռանկարը ստուգելու գործնական ուղիներից է հետևյալը. բանկերին խորհուրդ է տրվում 
սփյուռքը ներգրավելու նպատակով մշակել գրավիչ փորձնական ծրագրեր և ծառայություններ` 
մրցունակ եկամտաբերությամբ, չհաշված գնաճը և արժեզրկումը:  Այնուհետև, ներդրումային 
բանկերից մեկն ուսումնասիրում է հիմնականում սփյուռքի համար նախատեսված 
պարտատոմսերի մեծամասշտաբ թողարկման տնտեսական հիմնավորվածությունը` 2000 
թվականին Հնդկաստանի բանկի թողարկած “Resurgent India Bonds” պարտատոմսերի 
նմանությամբ:  Փորձնական ծրագրերի գնահատման արդյունքում, եթե դրանք կհամարվեն 
տնտեսապես հիմնավորված, բուն ծրագրի մեկնարկը կարող է նախատեսվել 2009 թվականին: 

Ուղղակի ներդրումներ 
 
Պատմության ընթացքում սփյուռքը կարևոր դեր է կատարել` անցումային շրջանում 

ապահովելով օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (“ՕՈՒՆ”) ներգրավումը Հայաստան:  1998-
2004 թթ. սփյուռքի ներդրումը կազմել է մոտ 275 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որն այդ շրջանում 
Հայաստանում կատարված ընդհանուր ՕՈՒՆ-ի 25%-ն է:  Այնուհանդերձ, մեկ շնչին բաժին 
ընկնող ՕՈՒՆ-ի կամ ՕՈՒՆ-ՀՆԱ գործակցի մակարդակով Հայաստանը զիջում է այնպիսի 
պետությունների, ինչպիսիք են Ադրբեջանը, Էստոնիան և Վրաստանը:  Բացի այդ, սփյուռքի 
ՕՈՒՆ-ի այդ ծավալը կարող է բավարար չլինել երկրի տնտեսական զարգացման հաջորդ փուլն 
ապահովելու համար: 

Արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում մեծածավալ ՕՈՒՆ կատարելու` 
սփյուռքի դժկամությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև Հայաստանում բիզնես բացելու և 
պահպանելու դժվարություններով:  Ցանկացած պետության պարագայում սփյուռքն 
օտարերկրացիների համեմատ ավելի քննադատաբար է վերաբերվում հայրենի երկրում առկա 
բյուրոկրատական դժվարություններին և կոռուպցիային:  Ուստի անհրաժեշտ է վերանայել 
Հայաստանում նոր ձեռարկությունների ստեղծման ողջ ընթացակարգը և պարզեցնել 
թույլտվությունների ստացման գործընթացը ոչ միայն սփյուռքի, այլ ցանկացած ներդրողի 
համար: 

Հայկական սփյուռքի կազմը միատարր չէ. այն ներառում է հին սփյուռք և նոր սփյուռք:  
Սփյուռքից ներդրումներ ներգրավելու ռազմավարությունը պետք է հղկել` տարբերակված 
հնարավորություններ ընձեռելու սփյուռքի տարբեր հատվածներին:  Օգտագործելով սփյուռքի 
ունեցած կապերը` Հայաստանը կարող է ներկայացվել որպես տարածաշրջանում նախընտրելի 
պետություն` ներդրումներ, գիտահետազոտական աշխատանքներ, պայմանագրային 
հետազոտություններ, ծառայությունների պատվիրակում (“outsourcing”) կատարելու և այլ 
գործունեության համար:  Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ է իրականացնել երկրի 
«շուկայահանման» համաձայնեցված ծրագիր` ընդգծելով Հայաստանի համեմատական 
առավելությունները:  Բնականաբար, այդ ծրագրում առաջնային դերակատարում պետք է 
ունենան պետական մարմինները: 
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Ð²ìºÈì²Ì 1.  üàÎàôê-ÊØ´²ÚÆÜ øÜÜ²ðÎàôØ 
Ð²ÚðºÜ²¸²ðÒ ØÆ¶ð²ÜîÜºðÆ Ðºî 

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³Ù, áõÝ»Ý³Éáí 

áñ¨¿ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ³ñï»ñÏñáõÙ ³ßË³ï»É ¿ÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ²Ûë Ù³ñ¹Ï³Ýó 

Ñ³Ù³ñ ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ÏÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÁ 

»Õ»É »Ý ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÝ áõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù Ýñ³Ýó ³éç¨ Í³é³ó»É »Ý ÊêÐØ 

÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá: ÆÝã¨¿, ¶ÛáõÙñÇáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ 

³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ μ³í³Ï³ÝÇÝ ï³ñ³Íí³Í »Ý »Õ»É ¹»é¨ë 1960-³Ï³Ý ÃÃ-Çó, ¨ 

¹»é ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï»ñÝ »Ý Ù»ÏÝ»É ë»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ. §ÆÑ³ñÏ», Ù»Ýù ¶ÛáõÙñÇáõÙ 

³ßË³ï³Ýù áõÝ»ÇÝù, μ³Ûó ß³ï»ñÝ ¿ÇÝ Ù»ÏÝáõÙ: ¸³ É³í ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï»Éáõ ¨ μ³½Ù³ÃÇí 

ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ Ññ³ß³ÉÇ ï³ñμ»ñ³Ï ¿ñ: Ø»ÏÝáõÙ ¿ÇÝù ÊêÐØ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñ` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ§:  

ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ³í³· ë»ñáõÝ¹Ý ³ëáõÙ ¿, áñ ëÏë»É ¿ ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»É 

90-³Ï³Ý ÃÃ-ñÇ ëÏ½μÇÝ. §ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ÇÝ, ¨ Ù»ñ Í³Ëë»ñÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×áõÙ ¿ÇÝ. 

ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ§: ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ÙÇ Ù³ëÁ »ñÏÇñÁ Éù»É ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, 

»ñμ ¹»é¨ë ³Ýã³÷³Ñ³ë ¿ »Õ»É, ¨ ³í»ÉÇ áõß ÝáõÛÝå»ë ëÏë»É ¿ ³ßË³ï»É ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ: 

ºñÇï³ë³ñ¹ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ ËáõÙμ ¿É ëÏë»É ¿ »ñÏñÇó ¹õáñë ·³Éáõ áõÕÇÝ»ñ áñáÝ»É, »ñμ ãÇ 

Ï³ñáÕ³ó»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ïÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ³ßË³ï³Ýù, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ Ñá·³É Çñ»Ýó 

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñի ÙÇÝÇÙ³É Ï³ñÇùÝ»ñÁ: 

Êáë»Éáí ë»½áÝ³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ` ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ, 

·ñ»Ã» ÙÇßï, ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý³Ë³Ó»éÝíáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ñ ³ñï»ñÏñáõÙ ³åñáÕ 

Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ï³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûëûñ å³ïÏ»ñÁ ÷áËí»É ¿. ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³í»ÉÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿, Ã»å»ï ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ¨ áã Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó: 

ÆÑ³ñÏ», ë³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 

³ßË³ïáÕ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇÝ: §Î³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ÙÇçÝáñ¹ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ·áñÍ³ïáõÇ ¨ 

åáï»ÝóÇ³É ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ÙÇç¨: Üñ³Ýù ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ÏÝ»É ó³ÝÏ³óáÕ áñ³Ï³íáñí³Í 

Ù³ñ¹Ï³Ýó ËáõÙμ »Ý Ñ³í³ùáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÁ¦: ²Ûë Ù³ñ¹ÇÏ ÉáõÍáõÙ »Ý 

ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ¨ Ï³ó³ñ³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ºñμ»ÙÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÁ í×³ñáõÙ »Ý 

ÝáõÛÝÇëÏ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ, ÇÑ³ñÏ» å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÇ·ñ³ÝïÁ ·áõÙ³ñÁ Ïí»ñ³¹³ñÓÝÇ 

³ßË³ï³í³ñÓ ëï³Ý³ÉáõÝ å»ë:  

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÝáõÛÝÇëÏ Ý³Ëûñáù Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ë»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, 

ÙÇ·ñ³ÝïÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ »ñ³ßË³íáñí³Í ã¿: Þ³ï Ñ³×³Ë 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ã»Ý ëïáñ³·ñíáõÙ, ¨ »ñμ»ÙÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ã»Ý í³ñÓ³ïñíáõÙ Ï³Ù 

ã»Ý ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó í³ëï³Ï³Í áÕç ·áõÙ³ñÁ. §Ø»ñ μñÇ·³¹áõÙ 150 Ñ³Û ¿ñ ³ßË³ïáõÙ, ¨ Ýñ³ÝóÇó 

ÙÇ³ÛÝ 10-15-Á ëï³ó³Ý Ý³Ë³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í áÕç ·áõÙ³ñÁ: ºñμ»ÙÝ Ù»Ýù 2-3 ß³μ³Ãáí 

·áñÍ³¹áõÉ ¿ÇÝù Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ, ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýù Ù»½ í×³ñáõÙ ¿ÇÝ ·áõÙ³ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ¦,- ³ëáõÙ ¿ 

ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ÆÝã¨¿, Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýù 

ëáíáñ³μ³ñ í³ëï³ÏáõÙ ¿ÇÝ 3-4 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ·áõÙ³ñ, ù³Ý ³Û¹ ÝáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

Ïí³ñÓ³ïñí»ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ. §²Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ ë»½áÝ³ÛÇÝ ¿, áõëïÇ å»ïù ¿ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ·áõÙ³ñ 
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í³ëï³Ï»ë Ý³¨ ÓÙ»é³ÛÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·áÛ³ï¨»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦: øÝÝ³ñÏÙ³Ý μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

åÝ¹áõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýù ëáíáñ³μ³ñ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ·áõÙ³ñ »Ý í³ëï³Ï»É` Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇն 

ÝáñÙ³É ÏÛ³Ýù ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù ÷³ëïáõÙ »Ý Ý³¨, áñ »ñμ»ù ã¿ÇÝ ÉùÇ Çñ»Ýó ïÝ»ñÁ, »Ã» 

Çñ»Ýó ù³Õ³ùáõÙ ÝáõÛÝ ·áõÙ³ñÁ Ï³Ù ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ ùÇã í³ëï³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»ñ:  

øÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇëÝ ¿ÇÝ åñáý»ëÇáÝ³É ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ, 

ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ ëáíáñ»É »Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ. §êÏ½μáõÙ ÁÝÏ»ñ¹ Ï³Ù μ³ñ»Ï³Ù¹ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, 

Ã» ÇÝãå»ë ¿ å»ïù ³Ý»É áñ¨¿ å³ñ½ ·áñÍ, ÙÝ³ó³ÍÝ ³ñ¹»Ý ëáíáñáõÙ »ë ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ 

³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ëÏëáõÙ »ë ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ áõ áñ³Ï³íáñáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ 

³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»É¦:  

²ÛÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ, áíù»ñ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ßË³ï»É ¨ ³åñ»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ 

³ÝÁÝ¹Ù»ç, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É »Ý Çñ»Ýó ÷áùñ μÇ½Ý»ëÁ. ³é¨ïáõñ, Ñ³óÇ ÷áõé, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ 

ï»Ëëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Ù Éí³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ¨ ³ÛÉÝ, Ï³Ù ³ßË³ï»É »Ý ³ÛÉ Ñ³Û»ñÇ å³ïÏ³ÝáÕ ÷áùñ 

Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýù, áõÙ μÇ½Ý»ëÁ Ñ³çáÕ ¿ »Õ»É, ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ½³ñ·³óÝ»É ¨ 

ÁÝ¹É³ÛÝ»É ³ÛÝ ÙÇÝã¨ áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï. §ԵÃ» ÷áñÓ»Çñ ³ÛÝ ³í»ÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝ»É, ³å³ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ñ 

ÝáõÛÝÇëÏ ÏÛ³ÝùÇ¹ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ ÉÇÝ»É: î»Õ³Ï³Ý §Ù³ýÇ³Ý¦ áõÕÕ³ÏÇ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ ù»½ ³×»É¦: 

Êáë»Éáí ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

íï³Ý·³íáñ »Ý ØáëÏí³Ý ¨ ¹ñ³ ßñç³Ï³ÛùÁ, ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ·Á: ²Ûëï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý íï³Ý·Á 

·³ÉÇë ¿ Ý³óÇáÝ³ÉÇëïÝ»ñÇó. §Ս³÷ñ³·ÉáõËÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕ³ÏÇ ÷áÕáóáõÙ ëå³Ý»É ÏáíÏ³ëÛ³Ý 

³ñï³ùÇÝáí áñ¨¿ Ù»ÏÇ, ¨ áã áù ÝáõÛÝÇëÏ ãÇ ÷áñÓÇ û·Ý»É Ýñ³Ý¦: §ØÇ ³Ý·³Ù »ë ³ßË³ï³í³ñÓ 

ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá Ùï³ Ù»ïñá ¨ ï»ë³, áñ ë³÷ñ³Í ·ÉáõËÝ»ñáí ãáñë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÇÝÓ »Ý 

Ùáï»ÝáõÙ: Ð³ëóñ»óÇ ÙÇ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ ï³É ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ áõ ËÝ¹ñ»É ï³Ý»É ³ÛÝ ÇÙ Ñ³ëó»áí: ØÝ³ó³ÍÝ 

³ÛÝù³Ý ¿É É³í ã»Ù ÑÇßáõÙ: ²ñÃÝ³ó³ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¹³Ý³ÏÇ ÑÇÝ· Ïïñí³Íùáí: àëïÇÏ³ÝÝ»ñÇÝ 

³ë³óÇ, áñ Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ ¹»Ùù»ñÁ ã»Ù ï»ë»É.  ¹³ Ï³ñáÕ ¿ñ ³í»ÉÇ μ³ñ¹³óÝ»É Çñ³íÇ×³ÏÁ: Üñ³Ýù 

Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ñ»ïá ÇÝÓ ÝáñÇó ·ïÝ»É¦,- å³ïÙáõÙ ¿ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ·ÛáõÙñ»óÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:  

ՈëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ëï»ÕÍáõÙ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. 

§áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ù»½ Ï³Ý·Ý»óÝ»É ÷áÕáóáõÙ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ å³Ñ³Ýç»É, 

ï³Ý»É ù»½ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ, å³Ñ»É ³ÛÝï»Õ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù, Ñ»ïá í»ñóÝ»É ù»½ Ùáï »Õ³Í ³ÙμáÕç 

·áõÙ³ñÝ áõ ³½³ï ³ñÓ³Ï»É: ¶ÉË³íáñ Ï³ÝáÝÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï ãíÇ×»ÉÝ ¿: ¸³ ÙÇ³ÛÝ Ïí³ïÃ³ñ³óÝÇ 

Çñ³íÇ×³ÏÁ. áëïÇÏ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ³ÏÇ å³ïé»É ·ñ³ÝóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ¹ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ 

³ÝÓÝ³·Çñ¹¦: èáõë³ëï³ÝÇ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ßñç³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ ³ÛÉ 

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ýíï³Ý· »Ý, Ã»å»ï ï»Õ³μÝ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Å³Ù³Ý³Ï 

³é Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó μ³ó³ë³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ:  

üáÏáõë-ËÙμ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ Ù»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó ½ñáõó»É áã ÙÇ³ÛÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑáëùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÉ Ý³¨ Í³ÝáÃ³Ý³É ÙÇ ¹»åùÇ, »ñμ »½³ÏÇ Ù³ëÝ³·»ïÁ 

ëïÇåí³Í ¿ »Õ»É Éù»É »ñÏÇñÁ: ºñ¨³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ ÐÐ ¨ 

ÊêÐØ í³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½Çã, áí 26 ï³ñÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ»Í³Ýí³ëåáñïÇ ³½·³ÛÇÝ 

ÃÇÙÇ ·ÉË³íáñ Ù³ñ½ÇãÝ ¿ »Õ»É: Ð»Í³Ýí³ëåáñïÝ ³Ù»Ý³Ã³ÝÏ ëåáñï³Ó¨»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ¨, ÇÑ³ñÏ», 

ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ Çñ»Ý ÝÙ³Ý 

ßù»ÕáõÃÛáõÝ ÃáõÛÉ ï³É. §ØÇçÇÝ Ï³ñ·Ç åñáý»ëÇáÝ³É ëåáñï³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÇíÝ ³ñÅ» 5000 »íñá, ¨, 
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ÇÑ³ñÏ», ý»¹»ñ³óÇ³Ý ã¿ñ Ï³ñáÕ ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Ï ³Û¹åÇëÇ Ñ»Í³ÝÇí ·Ý»É: 1996 Ã-ÇÝ ÇÝÓ Ññ³íÇñ»óÇÝ 

Ù³ñ½»Éáõ Ñ»Í³Ýí³ëåáñïÇ Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÃÇÙÁ, ¨ »ë ÁÝ¹áõÝ»óÇ Ññ³í»ñÁ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ïí³ÝÇó 

ÙÇÝã¨ ûñë Ù³ñ½»É »Ù Æñ³ÝÇ, üÇÉÇåÇÝÝ»ñÇ ¨ ÐáÝ·-ÎáÝ·Ç ³½·³ÛÇÝ ÃÇÙ»ñÁ¦: ²ñï»ñÏñáõÙ Ñ³çáÕ 

Ï³ñÇ»ñ³ ¨ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáí` ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, 

§í³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½ÇãÁ¦ áñáß»ó í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, ù³ÝÇ áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ³ë»É ¿ÇÝ, Ã» 

Çñ³íÇ×³ÏÁ ÷áËí»É ¿, ¨ ³ÛÅÙ ³Ûëï»Õ ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÃÇÙ Ñ³í³ù»É ¨ Ù³ñ½»É. §²ÛÅÙ »ë ëïÇåí³Í »Ù 

³Ù»Ý ÇÝã ÇÝùë ³Ý»É, ³é³Ýó áñ¨¿ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý: ü»¹»ñ³óÇ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óíáÕ ·áõÙ³ñÁ ãÇ 

μ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇÝÇÙ³É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¿É ã»Ù ËáëáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïóáõթյ ³Ý Ù³ëÇÝ: Ø»Ýù, áñå»ë 

½³ñ·³óáÕ »ñÏÇñ, áñáß ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ »Ýù ëï³ÝáõÙ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ÎáÙÇï»Çó, »ë ¿É ÙÇ ù³ÝÇ 

Ñáí³Ý³íáñÝ»ñ »Ù ·ï»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: î»Õ³Ï³Ý μÇ½Ý»ëÁ ¹»é¨ë μ³í³Ï³ÝÇÝ ½³ñ·³ó³Í ã¿, 

áñå»ë½Ç Ñ³ëÏ³Ý³, áñ ëåáñïÇÝ ³ç³Ïó»ÉÁ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ß³Ñ³í»ï ¿ ·áí³½¹³ÛÇÝ ³éáõÙáí¦: 

Ø³ñ½ÇãÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ÇÝùÝ³é»³ÉÇ½³óÇ³Ý ¨ ë»÷³Ï³Ý »ñÏñáõÙ ·Ý³Ñ³ïí³Í 

ÉÇÝ»Éáõ ½·³óáõÙÝ ¿: âÝ³Û³Í μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ¨ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Ù³ñ½ÇãÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ³ÛÉ¨ë ãÇ 

Ñ»é³Ý³Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇó. §ÆÝã-áñ μ³Ý Ï³, áñ ÙÇßï ù»½ Ñ»ï ¿ μ»ñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ÇÙ ï³ñÇùÇ 

Ù³ñ¹Ï³Ýó¦:  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ, áñ Ð³Û³ëï³Ý ¿ μ»ñ»É ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÙÛáõë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ` ³Ûëï»Õ 

³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñու ÃÛáõÝÝ ¿: Üñ³Ýù, áõÙ Ñ³çáÕí»É ¿ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ, 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ï»É »Ý ³ÛÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ï³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, »ñμ ¹»é¨ë ³ñï»ñÏñáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ù 

¿É Ñ³Ûñ»ÝÇù Ï³ï³ñ³Í Çñ»Ýó Ï³ñ×³ï¨ áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: Üñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

μ³í³ñ³ñí³Í »Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³Ýùáí. §èáõë³ëï³ÝáõÙ, ÇÑ³ñÏ», ³í»ÉÇ ß³ï ¿Ç í³ëï³ÏáõÙ, μ³Ûó 

³Ûëï»Õ »ë ï³ÝÝ »Ù, ÁÝï³ÝÇùÇë ÏáÕùÇÝ, ÇÝÓ ³å³Ñáí »Ù ½·áõÙ ¨ μ³óÇ ³Û¹` Ï³ñÇù ãáõÝ»Ù 

μÝ³Ï³ñ³Ý í³ñÓ»É ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ³Ý»É¦: ÆÑ³ñÏ», ë³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³μ»ñáõÙ ºñ¨³ÝÛ³Ý 

ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇÝ:  

ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓÝáÕ Ù»Ï ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ å³ï×³é ¿ Ýñ³Ýó ³Ûëï»Õ ÙÝ³ó³Í 

ÁÝï³ÝÇùÁ: ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ³Ûë ËÙμÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ ³ÛÉ¨ë ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ³åñ»É 

Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó Ñ»éáõ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¿É ï»Õ³÷áË»É 

ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏÇñ: ÆÝã¨¿, Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ³ñï»ñÏÇñ ï»Õ³÷áË³Í ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇó áÙ³Ýù ¿É 

Ý³ËÁÝïñ»É »Ý í»ñ³¹³éÝ³É, ù³ÝÇ áñ §âÇÝù áõ½»Ý³, áñ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ Ù»Í³Ý³Ý. 

³ÉÏáÑáÉÇ½Ù, ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñ. ³ÛÝï»Õ ³Ýíï³Ý· ã¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³Û¹` »ñ»Ë³Ý»ñÁ éáõë³Ï³Ý 

¹åñáó »Ý Ñ³×³ËáõÙ ¨ Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ·ñ»É Ï³ñ¹³É ³Ý·³Ù ã»Ý ëáíáñáõÙ¦:  

ºñÇï³ë³ñ¹ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³Éáõ å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Û 

³ÕçÏ³ Ñ»ï ³մáõëÝ³Ý³Éáõ Ýñ³Ýó ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ÆÝã¨¿, ³Ûë å³ï×³éÁ Ýñ³Ýó ³ÛÝù³Ý ¿É »ñÏ³ñ ãÇ 

å³ÑáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýù ¹³ñÓÛ³É Ù»ÏÝáõÙ »Ý, ³Ûë ³Ý·³Ù` 

Çñ»Ýó »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó Ñ»ï: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ñ 

Çñ Ï³ñ×³ï¨ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É, ¨ Ý³ áñáß»É ¿ñ ºñ¨³ÝáõÙ ³åñ»É Çñ 

Ýáñ³սï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï:  

ՔÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë գ ÛáõÙñ»óÇները, ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ í»ñ³¹³ñÓáÕ 

ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ³ÛÝ ÷áùñ³ÃÇí Ñ³çáÕ³ÏÝ»ñÝ »Ý, áíù»ñ Ï³ñáÕ³ó»É »Ý É³í ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ù ¿É ³ÝÑ³çáÕ³Ï »Ý »Õ»É ³ñï»ñÏñáõÙ, ûñ»ÝùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý, Ï³Ù 
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¿É ³ñ¹»Ý ï³ñÇùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë ³ßË³ï»É. §ºÃ» Ù»Ï ³Ý·³Ù ·Ý³óÇñ áõ 

Ï³ñáÕ³ó³ñ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï»É ÁÝï³ÝÇùÇ¹ ÝáñÙ³É ÏÛ³Ýù ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 

ß³ï ¹Åí³ñ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É: Ü³Ë áõ½áõÙ »ë ÁÝï³ÝÇùÇ¹ ÙÇÝÇÙ³É Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³É, Ñ»ïá ï³Ý 

Ñ³Ù³ñ áñáß ï»ËÝÇÏ³ Ó»éù μ»ñ»É, Ñ»ïá í»ñ³Ýáñá·»É μÝ³Ï³ñ³Ý¹ ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõÝ³Ï»: ´³óÇ 

ËÝ¹ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏáÕÙÁ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý Ý³¨, áñ ÏÛ³ÝùÇ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ 

í³ñÅí»Éáõó Ñ»ïá ß³ï ¹Åí³ñ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É ½³ñ·³óÙ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ÝáõÛÝÇëÏ »ñμ 

¹³ í»ñ³μ»ñáõÙ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ÝñáõùÝ»ñÇÝ:  

üáÏáõë-ËÙμ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¶ÛáõÙñÇÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ù³Õ³ùáõÙ ·ñ»Ã» 

³ÝÑÝ³ñ ¿ Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ Ñá·³É Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 

·áÝ» Ýí³½³·áõÛÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ: àõëïÇ ·ÛáõÙñ»óÇÝ»ñÁ ëïÇåí³Í »Ý ÷áñÓ»É ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É 

ºñ¨³ÝáõÙ, μ³Ûó ³Ûëï»Õ ¿É ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ³ßË³ï³í³ñÓÁ ëáíáñ³μ³ñ 

μ³í³ñ³ñ ã¿ ºñ¨³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Í³Ëë»ñÁ Ñá·³Éáõ ¥μÝ³Ï³ñ³ÝÇ í³ñÓ ¨ ³ÛÉÝ¤ ¨ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ 

·áõÙ³ñ áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³Ûë` ·ÛáõÙñ»óÇ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ¹Å·áÑáõÙ »Ý Ý³¨ Ù³Ûñù³Õ³ùÇ 

μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ` Çñ»Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ áõÝ»ó³Í í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇó. §¶áõó» ¨ áõÕÕ³ÏÇ ã³ë»Ý, μ³Ûó ½·áõÙ »ë, 

áñ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹ Ï³ñ·Ç Ù³ñ¹ »ë. μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ÏñÃí³Í ã»ë, μ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ë»É³óÇ 

ã»ë ¨ ³ÛÉÝ§: §ºñ¨³ÝóÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ Å³ÙÁ í»óÇÝ, ÇëÏ Ù»½ 

·áñÍ³ïáõÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ëïÇå»É ³ßË³ï»É ÙÇÝã¨ áõß ·Çß»ñ¦: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù³ëÇÝ 

Ëáë»ÉÇë ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ ¹»åù»ñ »Ý å³ïÙáõÙ, »ñμ áñ¨¿ Ù³ñ½Çó »Ï³Í μñÇ·³¹Ý 

³ßË³ïáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ß³μ³Ã, Ñ»ïá ·áñÍ³ïáõÝ Ýñ³Ýó ³ëáõÙ ¿, Ã» ãÇ Ñ³í³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ï³ï³ñ³Í 

³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÁ, ¨ Ýñ³Ýó ³é³Ýó í×³ñ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇó Ñ»é³óÝ»Éáí` ³ÛÉ Ù³ñ½Çó ¿ μñÇ·³¹ 

ÁÝ¹áõÝáõÙ, áñÝ ¿É, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, ÝáõÛÝ ×³Ï³·ñÇÝ ¿ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ß³μ³Ã 

³Ýó:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ýß»É »Ý Ý³¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõ ËáãÁÝդáïÝ»ñ, áñáÝó Ýñ³Ýù 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ²Ù»Ý³Ù»Í ËÝ¹ÇñÝ, ÇÑ³ñÏ», ÏáéáõåóÇ³Ý ¿: ²Ûë ËÝ¹ñÇ Ñ»ï 

ÙÇ·ñ³Ýï»ñÁ ëïÇåí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ³éÝãí»É ³ñ¹»Ý ÇëÏ û¹³Ý³í³Ï³Û³նáõÙ. §ì»ñ³¹³éÝ³ÉÇë 

Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ¹ Ñ³Ù³ñ Ýí»ñÝ»ñ »ë μ»ñáõÙ, ÇëÏ ù»½ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ »Ý áõ ³ëáõÙ, 

Ã» Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ë ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÇñÁ »ñÏÇñ Ý»ñÙáõÍ»É, áñ ·áõó» ¹³ í³×³é»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »ë μ»ñ»É, 

áõ ·áõÙ³ñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: ì»ñçÇí»ñçá ëïÇåí³Í »ë ÉÇÝáõÙ í×³ñ»É Ýñ³Ýó å³Ñ³Ýç³Í ·áõÙ³ñÁ, áñ 

ïáõÝ ·Ý³ë§: ØÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³¹³ñÓáÕ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³í»ÉÇ ³å³Ñáí »Ý ½·áõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. 

§Ն³óÇáÝ³ÉÇëïÝ»ñ ãÏ³Ý, ³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ ãÏ³Ý ¨ ³ÛÉÝ¦: 

´³Ûó ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ³Ûëï»Õ ³Ýå³ßïå³Ý »Ý ½·áõÙ. §Î³Ý ·ñí³Í 

ûñ»ÝùÝ»ñ, μ³Ûó Ï³Ý Ý³¨ ³ÛÉ, ã·ñí³Í, μ³Ûó ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ûñ»ÝùÝ»ñ¦:  

²ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñÁ, áíù»ñ ÷áñÓ»É »Ý ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí»É, ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ 

μ³½Ù³ÃÇí ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ »Ý μ³ËíáõÙ. §Ð³ñÏ³ÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝÁ, ë³Ý¿åÇ¹Ï³Û³ÝÁ ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ Ñ³ÛïÝí»É ¨ ëïÇå»É ù»½ Ï³ß³éù ï³É, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ 

ÏëïÇå»Ý ³ÛÝåÇëÇ ïáõ·³ÝùÝ»ñ ÙáõÍ»É, áñ áõÕÕ³ÏÇ ÏëÝ³ÝÏ³Ý³ë¦: ´³óÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó, 

Ù³Ýñ Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ ëïÇåí³Í »Ý ¹ÇÙ³Ï³Û»É Ý³¨ Çñ»Ýó Ñ½áñ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇÝ:  

Êáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝã å»ïù ¿ ÷áËíÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ ³í»ÉÇ ·ñ³íÇã ¹³éÝ³ 

»ñÏÇñÁ Éù³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë Ýß»óÇÝ, áñ 

³Ù»Ý³Ù»Í ËÝ¹ÇñÁ ÏáéáõåóÇ³Ý ¿. §²Ù»Ý ÇÝã Ï÷áËíÇ, »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ï»ëÝ»Ý, áñ Ï³ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ, ¨ 
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Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝó Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É, »ñμ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ áïÝ³Ñ³ñíáõÙ »Ý¦: ê³Ï³ÛÝ 

Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÝßáõÙ »Ý Ý³¨, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û Ñ»ï¨áõÙ ¿ μáÉáñ 

Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ, »ñμ ³ñï»ñÏñáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ë³ËïáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù Çñ ë»÷³Ï³Ý »ñÏñáõÙ, ¨ 

áñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ»Ýó ³Ûë Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ åÇïÇ ÷áËíÇ:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ, áñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÝ ³í»ÉÇ 

å³ßïå³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý: ²Ûë áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ³Ù»Ý³Ù»Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ 

³ÛÝ ¿, áñ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÁ ã»Ý áõ½áõÙ 40-Ý ³Ýó Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³ÝùÇ í»ñóÝ»É. §²ñï»ñÏñáõÙ áã áùÇ 

ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, Ã» ù³ÝÇ ï³ñ»Ï³Ý »ë, Ï³ñ¨áñÁ, áñ ³ßË³ï³Ýù¹ Ï³ñáÕ³Ý³ë ³Ý»É¦: Ü³ËÏÇÝ 

ÙÇ·ñ³ÝïÝեñÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ Ý³¨, áñ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÝ ³í»ÉÇ É³í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

ëï»ÕÍ»ÇÝ ³Ë³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. §Üñ³Ýù ÑëÏ³Û³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ »Ý áõÝ»ÝáõÙ, μ³Ûó ã»Ý áõ½áõÙ ¹ñ³ ÙÇ 

Ù³ëÁ Í³Ëë»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷áùñ-ÇÝã μ³ñ»É³í»Éáõ íñ³. ûñÇÝ³Ï` ÙÇ ë»ÝÛ³Ï ÉÇÝÇ, 

áñï»Õ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý Ñ³Ý·ëï³Ý³É, ×³ß»É, Éá·³Ýù 

ÁÝ¹áõÝ»É¦: ²Ûë áÉáñïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ Ý³¨, áñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ·áñÍÇ, 

ù³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ ¹Åμ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å ã»Ý. §ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ßË³ï»ÉÇë 

³Ù»Ý ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ å³ï³Ñ»É: ÆëÏ »Ã» ÇÝã-áñ μ³Ý ¿ å³ï³ÑáõÙ, áõ ÙÇ ù³Ýñ ûñ ã»ë Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 

³ßË³ï³ÝùÇ ¹áõñë ·³É, ³å³, ÇÑ³ñÏ», ³Û¹ ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ã»ë í×³ñíáõÙ ¨ ã»ë Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ 

μáõÅÙ³Ý¹ Ñ³Ù³ñ í×³ñ»É¦:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý ·ÛáõÙñ»óÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý³¨ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý å³Ï³ë »Ý ½·áõÙ Ù³ñ½»ñÇ 

μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å: Üñ³Ýó ¹áõñ ãÇ ·³ÉÇë, áñ ³Ù»Ý ÇÝã Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¿ ºñ¨³ÝáõÙ. §ÆÑ³ñÏ», 

ºñ¨³ÝÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿, ¨ ³ÛÝ å»ïù ¿ ½³ñ·³Ý³, μ³Ûó ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿: Ø»½ 

Ùáï Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ·ñ»Ã» ã»Ý ³ñíáõÙ¦: 

Æñ³íÇ×³ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù ·ïÝáõÙ »Ý, áñ å»ïù ¿ Çñ»Ýó »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ ó³Íñ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹í»Ý, áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÑÇÙÝ»É Çñ»Ýó ÷áùñ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝã¨¿, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ý ³ë»É, Ã» Ñ³ïÏ³å»ë ÇÝãáí 
Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ ½μ³Õí»É ¨ ÇÝã áÉáñïáõÙ ÏÝ»ñ¹Ý»ÇÝ áõ ÇÝãå»ë Ïû·ï³·áñÍ»ÇÝ ëï³óí³Í í³ñÏÁ: 
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Ð²ìºÈì²Ì 2.  Ð²ÚðºÜ²¸²ðÒàôÂÚ²Ü ¸ºäøºðÆ 
àôêàôØÜ²êÆðàôÂÚàôÜ  

¸ºäø 1. ØÞ²ÎàôÚÂàì ä²ðî²¸ðì²Ì Ð²ÚðºÜ²¸²ðÒàôÂÚàôÜ 

 Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áëÏáõ ·áñÍ ¿Ç ³ÝáõÙ: àëÏÇÝ ·ÝáõÙ ¿Ç, ½³ñ¹»ñ å³ïñ³ëï»É ï³ÉÇë ¨ 
í³×³éáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ßáõïáí ³Ûë ·áñÍÁ ¹³¹³ñ»ó μ³í³ñ³ñ »Ï³Ùáõï ³å³Ñáí»É: ²Û¹ ÇëÏ 
å³ï×³éáí 2000Ã. áñáß»óÇ Ù»ÏÝ»É èáõë³ëï³Ý:  

Ü³Ëù³Ý èáõë³ëï³Ý Ù»ÏÝ»ÉÝ ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿ñ, ÇÝã ²Õí³ÝÁ39 Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
½μ³ÕíáõÙ ¿ñ áëÏáõ μÇ½Ý»ëáí: Ü³ ·ÝáõÙ ¿ñ áëÏÇÝ, áëÏ»ñãÇ Ùáï ½³ñ¹»ñ ¿ñ å³ïñ³ëï»É ï³ÉÇë, 
³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù í³×³éáõÙ ¿ñ ºñ¨³ÝÇ áëÏáõ ßáõÏ³Ý»ñÇó Ù»ÏáõÙ: êÏ½μáõÙ ³Ûë ·áñÍÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ 
»Ï³Ùáõï ¿ñ ³å³ÑáíáõÙ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí ·ñ³íÇã ¿ñ ¹³ñÓ»É ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Þáõïáí ³Ûë ·áñÍáí 
½μ³ÕíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í³ó³í, áñ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÁ ¹³¹³ñ»ó Ù»Í 
»Ï³Ùáõï ³å³Ñáí»É: ºÏ³í ÙÇ å³Ñ, »ñμ »Ï³ÙáõïÝ ³ÛÝù³Ý ÷áùñ ¿ñ, áñ  ²Õí³ÝÇÝ Çñ Ý»ñ¹ñ³Í 
ç³Ýù»ñÁ ã³ñ¹³ñ³óí³Í ¿ÇÝ ÃíáõÙ:  

²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ²Õí³ÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ÁÝï³ÝÇùáí ³åñáõÙ ¨ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ 
èáõë³ëï³ÝáõÙ: Æñ»Ýó Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛóÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ²Õí³ÝÇÝ Ñ³×³Ë ¿ñ ³ëáõÙ, áñ ÃáÕÝÇ 
³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ·Ý³ Çñ Ùáï` èáõë³ëï³Ý: Ü³ Ëáëï³ó»É ¿ñ  ²Õí³ÝÇÝ û·Ý»É 
³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ  ¨ èáõë³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïí»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: àõëïÇ »ñμ áëÏáõ ·áñÍÝ ³ÛÉ¨ë 
³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³çáÕ ã¿ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ, ²Õí³ÝÁ áñáß»ó Ñ»ï¨»É ÁÝÏ»ñáç ËáñÑñ¹ÇÝ ¨ Ù»ÏÝ»É èáõë³ëï³Ý: 

 ÀÝÏ»ñë ³ë³ó` ³ñÇ, ÙÇ ·áñÍ Ñ³ëï³ï Ï·ïÝ»Ýù: ²Û¹å»ë ¿É »Õ³í: èáõë³ëï³Ý Ñ³ëÝ»Éáõó 
Ùáï 20 ûñ ³Ýó »ë ³ñ¹»Ý ³ßË³ïáõÙ ¿Ç ØáëÏí³ÛÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ` áñå»ë ³ßËÕ»Ï:    

èáõë³ëï³Ý Å³Ù³Ý»Éáõ ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ ²Õí³ÝÁ μÝ³ÏíáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñáç ï³ÝÁ (ÇëÏ 
³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá ¨ë 5 Í³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ»ï μÝ³Ï³ñ³Ý ¿ñ í³ñÓ³Ï³É»É): ÀÝÏ»ñáç 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ²Õí³ÝÇó »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ãå³Ñ³Ýçí»ó ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
Þáõïáí Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýó³í ÝáõÛÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ 
Ý³¨ ÁÝÏ»ñÁ: ì»ñçÇÝս Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ »ñ³ßË³íáñ»ó ²Õí³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍÇ 
μ³ñÓñ áñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë »ñ³ßËÇùÇ ßÝáñÑÇí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ²Õí³ÝÇÝ ³ßËÕ»ÏÇ (ïðîðàá) 
³ßË³ï³Ýù íëï³Ñ»ó:   

²ßË³ï»Éáí ³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ` Ý³ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ μ³½Ù³ÃÇí ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñ` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½μ³Õí»Éáí ß»Ýù»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí: ²ßËÕ»ÏÇ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μ³óÇ` Ý³ Ï³ï³ñáõÙ ¿ñ Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ß»Ýù»ñÇ ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝï³Å:  

àñå»ë ³ßËÕ»Ï` ²Õí³ÝÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ ù³Ý 200 Ñá·³Ýáó ³ÝÓÝ³Ï³½Ù, áñÁ ընդգրկու մ 
¿ñ ï³ñμ»ñ ³½·áõÃÛ³Ý ßÇÝ³ñ³ñ-μ³ÝíáñÝ»ñÇ: ²Õí³ÝÁ Ý³Ëûñáù áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇ·ñ³óÇáÝ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ñ Ó»éù μ»ñáõÙ (³ÝûñÇÝ³Ï³Ý), áñå»ë½Ç í»ñçÇÝÝ»ñÁ 

                                                            
39 ²Õí³Ý ´³¹³ÉÛ³Ý, 43 ï³ñ»Ï³Ý: àõÝÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë μÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ:  
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§ã³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ»Ý¦ Çñ Ùáï ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ÇÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñ ¿ÇÝ 
ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛÇ ¨ ÎáíÏ³ëÇ »ñÏñÝ»ñÇó:  

Þáõïáí ²Õí³ÝÁ ëÏë»ó ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñ ëï³Ý³É Ý³¨ ³ÝÑ³ï³å»ë, ë³Ï³ÛÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý` ÃáõÛÉ³ïñ»Éáí å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»ÉÇë Ñ³Ý¹»ë ·³É 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó: 

 2007Ã. »ë ëïÇåí³Í ¿Ç í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, áñáíÑ»ï¨ Ñ³Ûñë Ù»Ý³Ï ¿ñ ³Ûëï»Õ:  ºÃ» 
³Û¹ å³ï×³éÁ ãÉÇÝ»ñ, »ë áã ÙÇ ¹»åùáõÙ ã¿Ç í»ñ³¹³éÝ³, áñáíÑ»ï¨ ³Ûëï»Õ ³åñ»ÉÝ áõ 
³ßË³ï»ÉÁ ß³ï ¹Åí³ñ ¿: 

²Õí³ÝÇ Ù³ÛñÁ 2001Ã.-ÇÝ Ù³Ñ³ó»É ¿ñ: Ð³ÛñÁ Ù»Ý³Ï ¿ñ: Ü³ Ñ³×³Ë ¿ñ ·ÝáõÙ áñ¹áõ Ùáï` 
èáõë³ëï³Ý, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³ÉÇë ³ë»É ¿ñ, áñ ³ÛÉ¨ë ãÇ ·³Éáõ.  ûï³ñ 
»ñÏñáõÙ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³ñÙ³ñí»É: ²Õí³ÝÝ ëïÇåí³Í ¿ñ ÇÝùÁ í»ñ³¹³éÝ³É, áñáíÑ»ï¨ ã¿ñ Ï³ñáÕ 
ÑáñÁ Ù»Ý³Ï ÃáÕÝ»É:  

2007Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇÝ Ý³ ³ñ¹»Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿ñ: ²Õí³ÝÁ áñáß»É ¿ñ ³Ûëï»Õ ¿É ß³ñáõÝ³Ï»É ÝáõÛÝ 
·áñÍÁ, áñÝ ³ÝáõÙ ¿ñ èáõë³ëï³ÝáõÙ: àõëïÇ Ð³Û³ëï³Ý ·³ÉáõÝ å»ë ÑÇÙÝ»ó ÙÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ¹»é¨ë áã ÙÇ Íñ³·Çñ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óñ»É: 

 ì»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³Ý ¨ ÷áñÓ»Éáí Ñ³ëï³ïí»É ³Ûëï»Õ` »ë μ³Ëí»óÇ ÙÇ ß³ñù 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ: ¸ñ³Ýù  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý 
³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï:  

²é³çÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ, áñÇÝ μ³Ëí»É ¿ ²Õí³ÝÁ, Ï³åí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ñ»ï: êÏë»Éáí ·áñÍÁ Çñ ÑÇÙÝ³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ` Ýñ³Ý Ñ³çáÕí»É 
¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»É ³í»ÉÇ ù³Ý 10 Ù»Í å³ïí»ñÇ ßáõñç 
(·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñÇ, ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ): ê³Ï³ÛÝ ¹»é¨ë ãÇ 
ëÏë»É ·áñÍÁ, ù³ÝÇ áñ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÝ ëå³ëáõÙ »Ý, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ 
ÇÝã-áñ ã³÷áí Ï³ÛáõÝ³Ý³, áñå»ë½Ç Ñ³ßí³ñÏ»Ý Çñ»Ýó ·áñÍÇ éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ Ýáñ Ý»ñ¹ñáõÙ 
Ï³ï³ñ»Ý:  

ºñÏñáñ¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ, áñÇÝ ²Õí³ÝÁ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿  Ñ³ñÙ³ñí»É, í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å³ïíÇ³ñïáõ-Ï³ï³ñáÕ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Õí³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ èáõë³ëï³ÝáõÙ ÇÝùÁ ß÷íáõÙ ¿ñ μ³½Ù³ÃÇí 
å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù »ñμ»ù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù³Ïáñ ¨ 
³ÝÑ³ñ·³ÉÇó ã»Ý »Õ»É: Üñ³Ýù ·Çï»ÇÝ` ÇÝãå»ë ³ßË³ï»É, ÇÝãå»ë áñ³Ï å³Ñ³Ýç»É: Üñ³Ýù 
Ý³Ë³å»ë Ù³Ýñ³ÏñÏÇï å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áõëïÇ 
³Ýëå³ë»ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ ³í»ÉÇ ùÇã ¿ÇÝ å³ï³ÑáõÙ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ÉÇÝáõÙ ÇÝã-áñ μ³Ý ÷áË»É, ³å³ Ýñ³Ýù Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
í³ñÓ³ïñվáõÙ ¿ÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÝ ³ÛÉ ¿: ²Õí³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ³Ûëï»Õ å³ïíÇñ³ïáõÇÝ 
ÃíáõÙ ¿, որ »Ã» ÇÝùÝ ¿ í×³ñáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ ³Ù»Ý å³ÑÇ ³Ù»Ý ÇÝã å³Ñ³Ýç»É: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ç 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ, å³ïíÇñ³ïáõÝ Ý³Ëûñáù ÉÇ³ñÅ»ù ãÇ ³ëáõÙ, Ã» ÇÝã ¿ áõ½áõÙ: ÈÇÝáõÙ 
»Ý ¹»åù»ñ, áñ ·áñÍÝ ³í³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõó Ñ»ïá ÇÝã-áñ μ³Ý Çñ»Ý ¹áõñ ãÇ ·³ÉÇë, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÇÝã-
áñ μ³Ý ÷áË»É` ù³Ý¹»É ¨ ÝáñÇó Ï³éáõó»É, ë³Ï³ÛÝ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñ»Éáõó 
Ññ³Å³ñíáõÙ ¿: 
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²Õí³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ èáõë³ëï³ÝáõÙ Ñ³Û ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ß³ï μ³ñÓñ »Ý 
·Ý³Ñ³ïáõÙ: ÆÝùÝ áõÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ ³ëáõÙ, §áëÏÇ Ó»éù»ñ¦ áõÝ»Ý: Ð³×³Ë 
ÝáõÛÝÇëÏ ¹Ç½³ÛÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÇÝã-áñ ÝñμáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ å³ïíÇñ³ïáõÝ Ýñ³Ýó 
¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¿ñ Ñ»ï¨áõÙ: ²Õí³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ïÕ³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ áñáß»É ¿ñ í»ñ³¹³éÝ³É 
Ð³Û³ëï³Ý: ²Ûëï»Õ ß³ï ßáõï ³ßË³ï³Ýù ¿ñ ·ï»É, ë³Ï³ÛÝ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ó»É Ñ³ñÙ³ñí»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ: ¶áñÍÁ ÝáõÛÝÇëÏ 
ã³í³ñï³Í` ÏñÏÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ñ èáõë³ëï³Ý ¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¿É ³ÛÝï»Õ ¿ ³ßË³ïáõÙ:  

´³óÇ ³Û¹` ²Õí³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ñ³Û å³ïíÇñ³ïáõÝ ÝáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï 
³í»ÉÇ ó³Íñ ¿ í×³ñáõÙ: ê³ Ï³åí³Í ¿ ²Õí³ÝÇ Ýß³Í Ù»Ï ³ÛÉ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ»ï. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
å³ïíÇñ³ïáõÝ ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ³ßË³ï»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³å³É³éáõ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛու ÝÝ ÇÝùÝ ¿É ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ Ëáõë³÷»É Ñ³ñÏ»ñ í×³ñ»Éáõó, ³ÛÉ³å»ë Çñ 
³ßË³ï³ÝùÝ ³ñ¹»Ý »Ï³Ùáõï ãÇ ³å³ÑáíÇ: 

 èáõë³ëï³ÝáõÙ Ùáõ· ·áõÛÝÇ Ù³ßÏ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ã¿: ÆÝÓ Ñ»ï 
å³ï³Ñ»É ¿ ÝáõÛÝÇëÏ, áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï Ï³Ý·Ý³Í »Ù »Õ»É, ¨ Ùáï 40 ë³÷ñ³·ÉáõË 
Ñ³ñÓ³Ïí»É »Ý Ù»½ íñ³: ÎéÇí ¿ ëÏëí»É, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇóë Ù»ÏÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ï»ÕÇó 
¹³Ý³Ï³Ñ³ñ»É ¿ÇÝ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, »ë Ï·»ñ³¹³ë»Ç ÙÝ³É èáõë³ëï³ÝáõÙ:  

²Õí³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ë Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝó å³ñμ»ñ³μ³ñ 
μ³ËíáõÙ »Ý ÇÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù Çñ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ÉáõÍ»ÉÇ »Ý: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ý³ 
¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñÙ³ñí»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÃÝáÉáñïÇÝ. ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇÝ, Ýñ³Ý, áñ ³Ûëï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¨ ³í»ÉÇ ³Ý³å³Ñáí »Ý ³åñáõÙ, 
¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñÙ³ñí»É ÝáõÛÝÇëÏ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³ÝÁ: 

èáõë³ëï³ÝáõÙ ²Õí³ÝÇÝ ¹áõñ ¿ñ ·³ÉÇë áã ÙÇ³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, ³ÛÉ Ý³¨ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»Ýë³Ï»ñåÁ, ³ÛÝ, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý ÙÇç³ÙïáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÇÝ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: 
Üñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý å³ñ½³å»ë Ñ³ñóÝ»É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ·áñÍ»ñÁ, μ³Ûó ãÙÇç³Ùï»É:  

²Õí³ÝÁ Ý³¨ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Ð³Û³ëï³Ý »Ý í»ñ³¹³ñÓ»É, 
áñáíÑ»ï¨ ³ñï³ùëí»É »Ý: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýù »Éù »Ý ·ï»É í»ñ³¹³éÝ³Éáõ` ÷áË»É »Ý Çñ»Ýó 
³ÝáõÝÝ áõ Ýáñ ³ÝÓÝ³·ñáí ÏñÏÇÝ èáõë³ëï³Ý »Ý Ù»ÏÝ»É: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ²Õí³ÝÝ ëå³ëáÕ³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ ¿: ²ñ¹»Ý Ùáï 7 ³ÙÇë ¿, ÇÝã Ý³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
¿, ë³Ï³ÛÝ ¹»é¨ë ÷áÕ ãÇ ³ßË³ï»É: Ü³ ³ëáõÙ ¿, áñ èáõë³ëï³ÝáõÙ Çñ ³ßË³ï³Í ·áõÙ³ñÁ 
Ïμ³í³ñ³ñÇ ¨ë ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý ³í»ÉÇ Ñëï³Ï ÏÉÇÝ»Ý Çñ 
³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ: ºÃ» Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ï³ÛáõÝ³Ý³, ¨ Çñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ Ñ³çáÕ ÁÝÃ³óù ëï³Ý³, ³å³ Ý³ ÏÙÝ³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ Ï½μ³ÕíÇ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ: ²Õí³ÝÁ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ùï³¹Çñ ¿ Ý³¨ μÉáÏÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ë ÑÇÙÝ»É: ê³Ï³ÛÝ »Ã» 
·áñÍ»ñÁ ãÑ³çáÕí»Ý, ³å³ Ý³ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝÇ ÏñÏÇÝ Ù»ÏÝ»É, áñáíÑ»ï¨ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ³ÙëաÏ³Ý Ùáï 
60 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ³ßË³ï³í³ñÓ ëï³Ý³Éáí ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³åñ»É: 

¸ºäø 2. ºð´ ²ðîºðÎðàôØ  ÜàôÚÜø²Ü È²ì ¾, àðø²Ü Ð²ÚðºÜÆøàôØ 

 ºë ³ÛÉ¨ë ³ÝÏ³ñáÕ ¿ÇÝ ¹ÇÙ³Ý³É  90-³Ï³ÝÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ×ÝßáÕ ÙÃáõÃÛ³ÝÁ: àñáß»óÇ Ù»ÏÝ»É 
³ñï»ñÏÇñ: ØÃáõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»Éáõó ³é³í»É ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿Ç ÷áñÓ»É ÇÝùë ÇÝÓ` Ñ³Ùá½í»É, áñ 
Ï³ñáÕ »Ù ÇÙ áõÕÇÝ Ñ³ñÃ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ³é³Ýó áõñÇßÇ û·ÝáõÃÛ³Ý:  
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1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ §ÙáõÃ ï³ñÇÝ»ñ¦ ¿ÇÝ: ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó Ñ»ïá ëáóÇ³É -ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ, ßñç³÷³ÏÙ³Ý ¨ Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý 
å³ï»ñ³½ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 
μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:  ¸Åí³ñ ¿ñ ³Ý·³Ù Ñ³óÇ ¨ çñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: ÒÙé³ÝÁ ¹Åí³ñ ¿ñ 
ï³ù³óÝ»É μÝ³Ï³ñ³ÝÁ: Þ³μ³ÃÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù³ñ¹ÇÏ ·Çß»ñÝ»ñÝ ³Ýó ¿ÇÝ Ï³óÝáõÙ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç` 
ÙáÙÇ ÉáõÛëÇ ï³Ï: Ð»Ýó ³Ûë Çñ³íÇ×³ÏÝ ¿ñ, áñ ëïÇå»ó ²ñ³ÛÇÝ40 1993 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ù»ÏÝ»É ³ñï»ñÏÇñ: 
§90-³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÃáõÃÛáõÝÁ¦ ³ñï»ñÏÇñ Ù»ÏÝ»Éáõ ÙÇ³Ï ¹ñ¹³å³ï×³éÁ ã¿ñ: ²ñ³Ý áõÝ»ñ Ý³¨ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý å³ï×³é: Ü³ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ ÷áñÓ»É Çñ»Ý, Ñ³Ùùá½í»É, áñ Ï³ñáÕ ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý áõÕÇÝ 
Ñ³ñÃ»É ³é³Ýó ³ÛÉáó û·ÝáõÃÛ³Ý` ³é³Ýó Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ Ñáñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ:    

Ü³Ëù³Ý Ù»ÏÝ»ÉÝ ²ñ³Ý ëáíáñáõÙ ¿ñ ºñ¨³ÝÇ μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ²ñ¹»Ý ëáíáñ»Éáõ 
í»ñçÇÝ 3 ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ºñ¨³ÝÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ` áñå»ë μÅÇßÏ: Üñ³ Ñ³ÛñÝ 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ μ³í³Ï³ÝÇÝ μ³ñÓñ å³ßïáÝ ¿ñ ½μ³Õ»óÝáõÙ: àõëïÇ Ýñ³ Ï³å»ñÁ 
ÙÇßï Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É áñ¹áõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÆÝãå»ë 
ÇÝùÁ`  ²ñ³Ý ¿ ÝßáõÙ, ³ñï»ñÏÇñ Ù»ÏÝ»Éáõó ³é³ç ÇÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÝ»ñ ß³ï É³í ³ßË³ï³Ýù: 
âÝ³Û³Í Çñ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇÝ (25 ï³ñ»Ï³Ý)` Ý³ Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÝÛ³ñ¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý` Çñ Ý»Õ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ù»ç 4 É³í³·áõÛÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ²ñ³Ý áñáß»ó Ù»ÏÝ»É ³ñï»ñÏÇñ` ó³ÝÏ³Ý³Éáí ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»É ¨ áñå»ë 
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ÛÉ »ñÏñáõÙ Ï³Û³Ý³É, »ñÏÇñ, áñï»Õ ãÏ³ÛÇÝ Ñáñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ³½¹»óÇÏ Ï³å»ñÁ ¨ Ùßï³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñãáõÃÛáõÝÁ: úï³ñ »ñÏñáõÙ ²ñ³Ý 
å»ïù ¿ ÷áñÓ»ñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ñÃ»É Çñ áõÕÇÝ ¨ Ï³Û³Ý³É áñå»ë Ù³ëÝ³·»ï: 

 ºë ÁÝïñ»óÇ ÐáõÝ³ëï³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ï³ïÇÏë ÑáõÛÝ ¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÇÙ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ ÑáëáõÙ ¿ñ Ý³¨ ÑáõÛÝÇ ³ñÛáõÝ, ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ÇÝÓ 
³é³ÝÓÝ³å»ë ãÇ û·Ý»É:  

ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ²ñ³Ý áõÝ»ñ Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ Çñ»Ý û·Ý»É »Ý: ²ñï»ñÏÇñ 
Ù»ÏÝ»ÉÇë Ý³ áõÝ»ñ Ý³¨ áñáß³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ, áñáÝó ÙÇçáóáí í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ¿ñ 
μÝ³Ï³ñ³Ý ¨ ստանու մ ÑáõÝ³ñ»ÝÇ ¹³ë»ñ: Â»¨ ÐáõÝ³ëï³Ý Å³Ù³Ý»ÉÇë ²ñ³Ý ã¿ñ ËáëáõÙ ÑáõÝ³ñ»Ý, 
ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³ï×³éáí áñ¨¿ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ãÇ μ³Ëí»É, ù³ÝÇ áñ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ ³Ý·É»ñ»ÝÇÝ: ÆëÏ 6 
³ÙÇë ³Ýó Ý³ ³ñ¹»Ý Ûáõñ³óñ»É ¿ñ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ÑáõÝ³ñ»ÝÁ, ÇëÏ ¨ë 2 ï³ñÇ ³Ýó ³ñ¹»Ý ÉÇ³ñÅ»ù 
ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ ÑáõÝ³ñ»Ý ·ñ³Ï³Ý É»½íÇÝ:    

²ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ, ÇÝãå»ë Ñ³×³Ë ÉÇÝáõÙ ¿ Ñ³Û ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, 
²ñ³ÛÇÝ ¨ë û·Ý»É ¿ñ Ýñ³ Ñ³Û Í³ÝáÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý Ñ³ëï³ïí»É ¿ñ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ¨ 
³ßË³ïáõÙ ¿ñ áñå»ë μÅÇßÏ: Ü³ ÙÇçÝáñ¹»É ¿ñ, áñå»ë½Ç ²ñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ 
åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñÇó Ù»ÏáõÙ: 

 ºë ëÏ½μáõÙ ³ßË³ïáõÙ ¿Ç ßñç³Ý³ÛÇÝ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ` áñå»ë  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÅÇßÏ: ê³Ï³ÛÝ 
ßáõïáí ï»Õ³÷áËí»óÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó, áñÁ ê³ÉáÝÇÏáõÙ ¿ñ: 

Ø³ñ½³ÛÇÝ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý, áñï»Õ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ²ñ³Ý, ·áñÍáõÙ ¿ñ ê³ÉáÝÇÏÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇó 
Ù»ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: êÏë»Éáí Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ` ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³Ýó 
                                                            
40 40ï³ñ»Ï³Ý ïÕ³Ù³ñ¹, áõÝÇ »ïμáõÑ³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, μÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ: ÜßíáÕ ³ÝáõÝÁ 
Ùï³ó³ÍÇÝ ¿ ¨ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 
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²ñ³Ý ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³Ýáó: êÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ý³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÅßÏÇ 
³ßË³ï³ÝùÁ, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß ³ßË³ïáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ý»Õ áÉáñïáõÙ` áñå»ë Ñá·»μáõÛÅ ¨ ÝÛ³ñ¹³μ³Ý:  

²ßË³ï»Éáõ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ²ñ³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ñ»ï áõÝ»ó»É ¿ ÙÇ³ÛÝ μ³Ý³íáñ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõó Ñ»ïá, »ñμ ³å³óáõó»É ¿ Çñ 
ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ ¨ ëï³ó»É ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ μÝ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù (áñÁ ï³ÉÇë ¿ Ý³¨ ³ßË³ï»Éáõ 
Çñ³íáõÝù), ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿ ÏÝù»É: 

 ²ñï»ñÏñáõÙ »ë áõÝ»ó³ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Þ³ñáõÝ³Ï»óÇ 
μÅßÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝë, ëï³ó³ ¹áÏïáñÇ ÏáãáõÙ: ÆëÏ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ μÝ³Ïí»Éáõ í»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ»óÇ Ý³¨ ÇÙ ë»÷³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ý: 

²ñ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ³í³ñï»É ¿ñ ´ÅßÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñ¹ÇÝ³ïáõñ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Çñ 
ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ Ý³¨ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ý³ å³ßïå³Ý»É ¿ñ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý 
¹Çë»ñï³óÇ³ ¨ ëï³ó»É ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáãáõÙ, ÇëÏ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ Ý³ §μ³ñÓñ³óñ»ó¦ 
Çñ ÏáãáõÙÁ` ëï³Ý³Éáí ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÇ ÏáãáõÙ: 

 ºÏ³í ÙÇ å³Ñ, »ñμ »ë Ï³ñáÕ ¿Ç ÇÙ §³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ¦ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ³í³ñïí³Í Ñ³Ù³ñ»É: ºë 
³ñ¹»Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ¿Ç ³ÛÝ ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõÕÇÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ù»ÏÝ»É ¿Ç: 
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ÍÝáÕÝ»ñë ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ í»ñ³¹³éÝ³Ù Ð³Û³ëï³Ý ¨ ß³ñáõÝ³Ï»Ù 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý μÇ½Ý»ëÁ:   

²ñ³ÛÇ Ñ³ÛñÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 40 ï³ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ Çñ»Ýó ÁÝï³Ý»Ï³Ý μÇ½Ý»ëÁ` μÅßÏ³Ï³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÏñáõÙ, í³×³éù ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ: ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Í»ñáõÃÛ³Ý ¨ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ³ß³Ëï»É: àõëïÇ ¹ÇÙ»ó ²ñ³ÛÇÝ, áñå»ë½Ç Ý³ 
í»ñ³¹³éÝ³ Ð³Û³ëï³Ý ¨ ß³ñáõÝ³ÏÇ Çñ ·áñÍÁ: ²ñ³Ý ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ áñå»ë Ù³ëÝ³·»ï ³ñ¹»Ý 
ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»É ¿ñ: ÆÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ ³ëáõÙ, Ï³ñáÕ³ó»É ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»Ý ³å³óáõó»É, áñ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»É Ã»° Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñï»Õ áõÝ»ñ Ñáõë³ÉÇ ³ç³ÏÇó, Ã»° ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ, 
áñï»Õ ÇÝùÁ Ù»Ý³Ï ¿ñ: àõëïÇ ²ñ³Ý Ï³ñáÕ ¿ñ Çñ³·áñÍí³Í Ñ³Ù³ñ»É ³ÛÝ Ýå³ï³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ 
»Ï»É ¿ñ ÐáõÝ³ëï³Ý: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ý³ å³ñ½³å»ë Ïß»éùÇ »ñÏáõ ÝÅ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ ¹ñ»ó ³ÛÝ 
³Ù»ÝÝ ÇÝã Çñ»Ý Ï³åáõÙ ¿ñ ÐáõÝ³ëï³ÝÇÝ` ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³å³ïÁ ¨ Çñ ëÏë³Í ·áñÍÁ, ÇëÏ ÙÛáõë 
ÝÅ³ñÇÝ` Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÝ ³åñáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ áñÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ñ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
μÇ½Ý»ëáõÙ:  

2006Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇÝ ²ñ³Ý í»ñ³¹³ñÓ³í Ð³Û³ëï³Ý: 13 ï³ñÇ ³Ýó Ýñ³Ý ¹Åí³ñ ã¿ñ Çñ»Ý 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ í»ñ³·ïÝ»É, ù³ÝÇ áñ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ³åñ»Éáõ ¨ ³ßË³ï»Éáõ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ï³ñÇÝ 2 
³Ý·³Ù ·³ÉÇë ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý ¨, Ã»Ïáõ½ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÝ»ñáí ¨ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáí, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ 
Ñ»ï¨»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ »ñÏñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

 Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Ùáï 1 ³ÙÇë ³Ýó ëÏë»óÇ ³ßË³ï»É ÝÛ³ñ¹³μÝ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ, 
áñÇ Ñ³Ù³ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÝ »Ù: Ð³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáõÙ »Ù Ý³¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ·áñÍÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ùμ:  

²ñ³ÛÇ »Õμáñ ÏÇÝÁ, áñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ³ï³ÙÝ³μáõÛÅ ¿, Ùï³¹Çñ ¿ñ Çñ ë»÷³Ï³Ý 
³ï³ÙÝ³μáõÅ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ý ÑÇÙÝ»É: Ü³ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ëÏë»É ¿ñ ³Û¹ ·áñÍÁ, ë³Ï³ÛÝ ³í³ñïÇÝ 
ã¿ñ Ñ³ëóñ»É: ²ñ³ÛÇ ·³Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýù ÙÇ³ëÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ ³ÛÝ ¨ Ñ³Ù³ï»Õ ÑÇÙÝ»óÇÝ Çñ»Ýó 
ë»÷³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ý, áñÁ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í ¿ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ` ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ 
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ÝÛ³ñ¹³μ³Ý³Ï³Ý: ²ñ³Ý ¹»é¨ë Ýáñ ¿ ëÏë»É ÝÛ³ñ¹³μ³Ý³Ï³Ý ¨ Ñá·»Ã»ñ³å¨ïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿, áñ Ùáï 6 ³ÙÇë Ñ»ïá ·áñÍÁ ÑáõÝÇ Ù»ç ÏÁÝÏÝÇ, ¨ Çñ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÏÙ»Í³Ý³: ²ñ³Ý հ³Ù³ï»Õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ Çñ»Ýó 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ·áñÍÁ: 

 ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ³åñ»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ë Ñ³ëÏ³ó³, áñ »ñÏñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï »Ù Ï³ïար»É: 
²ÛÝï»ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹Á, Ýñ³Ýó ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ÙÇÙÛ³Ýó նկատմամբ  ÇÝÓ 
ß³ï Ñá·»Ñ³ñ³½³ï է ին : ºë ÇÝÓ ³ÛÝï»Õ É³í ¿Ç ½·áõÙ: ´³Ûó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Ù ï»ëÝáõÙ: 

²ñ³Ý Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Çñ ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÇÝ, áñÝ ³Ýó ¿ Ï³óñ»É 
ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÁ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ÇÝ Ã»° Çñ Ý»ñÏ³ÛÇ ¨ Ã»° Çñ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: Ü³ 
μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓÁ, áñÁ Ó»éù ¿ μ»ñ»É ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ Ã»° ëáíáñ»Éáõ, Ã»° 
³ßË³ï»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ü³ ³ÛÝï»Õ Ó»éù ¿ μ»ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ÷áñÓ, ³ÛÉ Ý³¨ É³í 
ÁÝÏ»ñÝ»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ñ³Ý áõñ³Ë ¿, áñ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³Ûëï»Õ 
ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ·áñÍÁ:  

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ý³ Ùï³¹Çñ ¿ ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»É ³ßË³ï³ÝùÝ Çñ μÅßÏ³Ï³Ý 
ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ, ½³ñ·³óÝ»É Çñ»Ýó ÁÝï³Ý»Ï³Ý μÇ½Ý»ëÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÙáõëÝ³Ý³É ¨ ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»É: 

 

¸ºäø 3. ²ìºÈÆ È²ì ¾ ºðÎðàð¸À Ð²ÚðºÜÆøàôØ, ø²Ü ²è²æÆÜÀ` 
²ðîºðÎðàôØ 

 àñáß»É ¿Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí»É: ¶ÝáõÙ ¿Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáëùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï, ³½³ï 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñë: ØÇ ûñ »Ï³Ý Ù»ñ ïáõÝ ¨ ³ë³óÇÝ` Ñ»é³óÇ°ñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇó: Ø»ÏÝ»óÇ ºíñáå³: 

²ñïÇëïÁ, áñÁ ·»ñ³¹³ë»ó Ñ³Ý¹»ë ·³É ².¾.²41. Í³ÍÏ³Ýí³Ùμ, 1998Ã. Ù»ÏÝ»É ¿ ºíñáå³42: 
ØÇÝã ³ñï»ñÏÇñ Ù»ÏÝ»ÉÁ  ³ßË³ï»É ¿ Ã³ïñáÝáõÙ áñå»ë դերասան: ².¾.².-Ý, áñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É μ³ó ã¿ñ 
Çñ Ù»ÏÝ»Éáõ å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáõë»ÉÇë, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Çñ Ù»ÏÝáõÙÁ å³ï×³é³μ³Ý»ó Ýñ³Ýáí, 
áñ ³ÛÝ μ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñμ ÇÝùÁ áñáß»É ¿ñ Ý»ñ·ñ³íí»É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, Çñ ³éç¨ áñáß³ÏÇ 
³ñ·»ÉùÝ»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍí»É: ².¾.².-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÝÙ³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ Ñ³ïÏ³å»ë ëñí»É ¿ñ ³ÛÝ 
μ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñμ Ý³ å³ïñ³ëï»É ¨ Ñ»é³ñÓ³Ï»É ¿ñ ÙÇ é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙ ³Û¹ ûñ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë å³ïÙ»ó ².¾.².-Ý, ÙÇÝã¨ ³Ý·³Ù áñáß Ù³ñ¹ÇÏ »Ï»É 
»Ý Çñ ïáõÝ ¨ ëïÇå»É Ñ»é³Ý³É »ñÏñÇó:   

².¾.².-Ý áñå»ë Ù»ÏÝÙ³Ý »ñÏÇñ ÁÝïñ»É ¿ñ ºíñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Û¹ »ñÏÇñÁ, μ³óÇ 
³ÛÝ, áñ ºíñáå³ÛáõÙ ¿ñ ¨ å³ñ½³å»ë Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ñ ².¾.².-ÇÝ, ·ñ³íÇã ¿ñ Ý³¨ Ýñ³Ýáí, áñ ³Û¹ï»Õ 
ËáëáõÙ ¿ÇÝ ëÉ³íáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇó Ù»Ïáí, áñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ³í»ÉÇ Ñ»ßï Ï³ñáÕ ¿ñ ëáíáñ»É: 
Ø»ÏÝ»Éáõ ³é³çÇÝ ß³μ³ÃÝ»ñÇÝ ².¾.².-Ý μÝ³Ïí»É ¿ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ: ²é³çÇÝ μ³ÝÁ, áñ ³ñ»É ¿ 
³ñï»ñÏÇñ Å³Ù³Ý»Éáõó Ñ»ïá, ï»ÕÇ Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï Í³ÝáÃáõÛÃáõÝ Ñ³ëï³ï»ÉÝ ¿ »Õ»É: Üñ³Ýù å»ïù ¿ 
Ý³Ë û·Ý»ÇÝ »ñÏ³ñ³óÝ»É Çñ ûñÇÝ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ »ñÏñáõÙ ¨ »ñÏñáñ¹` óáõÛó ï³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 

                                                            
41 47 ï³ñ»Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ïÕ³Ù³ñ¹, Ý»ñÏ³ÛáõÙë µÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ: 
42 Ð³ñóíáÕÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ù»ÏÝ»Éáõ »ñÏÇñÁ ãÇ ÝßíáõÙ:  



136 
 

í³ëï³Ï»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ñ³ñóÁ Ñ»ßï ÉáõÍí»ó. 
ÇÝãå»ë ÇÝùÁ` ².¾.².-Ý ¿ ³ëáõÙ. §öáÕÁ μáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍáõÙ ¿¦: Ü³ ãÇ ¹Åí³ñ³ó»É Ý³¨ 
μÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»ÉÇë. Í³ÝáÃ³ó»É ¿ ÙÇ ÏÝáç Ñ»ï, áí Ýñ³Ý ÑÛáõñÁÝÏ³É»É ¿ Çñ ï³ÝÁ: ºÏ³ÙáõïÇ 
³ÕμÛáõñÁ ·ï»É ¿ ³ÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç, áñáí Ñ³Û ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ³ñï»ñÏñáõÙ ½μ³ÕíáõÙ »Ý: 
ÊáëùÝ ³é¨ïñÇ Ù³ëÇÝ ¿: ²ñï»ñÏñáõÙ Ï»óáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ².¾.².-Ý ½μ³Õí»É ¿ ³Ýï³éÇó 
åïáõÕÝ»ñ Ñ³í³ù»Éáí ¨ í³×³é»Éáí: ÆÝãå»ë ³ë³ó ².¾.².-Ý, ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³×»ÉÇ ³ß³Ëï³Ýù ã¿ñ, 
ë³Ï³ÛÝ, Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùáõï ¿ñ ³å³ÑáíáõÙ: ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ Ýñ³Ý μÝ³Ï³ñ³Ý í³ñÓ»Éáõ ¨ Çñ 
Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ².¾.².-Ý Ùï³¹Çñ 
¿ñ ³ßË³ï»É Ã³ïñáÝáõÙ: Ü³ Çñ Ñ»ï í»ñóñ»É ¿ñ Çñ ·áñÍ»ñÁ` ³ÛÝ ýÇÉÙ»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇ 
ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ, áñï»Õ Ë³Õ³ó»É ¿ñ: ²é³çÇÝ ÇëÏ Ã³ïñáÝáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ñ ³Û¹ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ »Ý ³ñÅ³Ý³ó»É: Â³ïñáÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ 
³ÝÙÇç³å»ë ³é³ç³ñÏ»É ¿ ².¾.².-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ, »Ã» Ý³ ÙÇÝã¨ Ã³ï»ñ³Ï³Ý Ýáñ ë»½áÝÇ 
μ³óáõÙÁ ÉÇ³ñÅ»ù Ûáõñ³óÝÇ »ñÏñÇ É»½áõÝ: ØÇÝã Ã³ï»ñ³Ï³Ý Ýáñ ë»½áÝÇ μ³óáõÙÁ ÙÝ³ó»É ¿ñ 6 ³ÙÇë: 
²Û¹ ³ÙÇëÝ»ñÝ  ².¾.².-Ý É³í³·áõÛÝë û·ï³·áñÍ»É ¿ ûï³ñ É»½áõÝ ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ·áñÍáõÙ 
Ýñ³Ý ß³ï ¿ û·Ý»É Ý³¨ Ã³ïñáÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ÷áñÓ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»Éáõ` Ã³ïñáÝÇ 
ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Þáõïáí Ý³` áñå»ë μ»Ù³¹ñáÕ, ·áñÍÇ ¿ ³Ýó»É 
Ã³ïñáÝáõÙ: Â³ïñáÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý ³å³Ñáí»É ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ßË³ï»Éáõ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ 
ÉÇ³ñÅ»ù å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ³ÛÉ Ý³¨ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ í³ñÓ»É ¿ μÝ³Ï³ñ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñ»É Çñ` áñå»ë 
ûï³ñ»ñÏñ³óáõ, ûñÇÝ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ: ²é³çÇÝ μ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 
áñ ².¾.².-Ý μ»Ù³¹ñ»É ¿ Çñ Ýáñ ³ßË³ï³í³ÛñáõÙ, »Õ»É ¿ ì. Þ»ùëåÇñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
¸ñ³Ý Ñ³çáñ¹»É »Ý ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ: 2 ³Ý·³Ù Ý³ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý 
ÝÏ³ñÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë-í³×³éù: ºíñáå³ÛáõÙ ².¾.².-Ý ³åñ»É ¿ ÉÇ³ñÅ»ù ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
ÏÛ³Ýùáí, ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí »ñμ¨¿ Çñ»Ý ÁÝÏ×í³Í ãÇ ½·³ó»É: Ü³ ¿É ï»Õ³óÇ 
¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ ¨ μ»Ù³¹ñÇãÝ»ñÇ ÝÙ³Ý û·ïí»É ¿ Ã³ïñáÝÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í μáÉáñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÊáãÁÝ¹áïÝ»ñ ãÇ áõÝ»ó»É Ý³¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ß÷í»ÉÇë, áñáÝù Ã»¨ ëÏ½μáõÙ` 
¥áñå»ë ûï³ñ, áñå»ë ³ÝÍ³ÝáÃ), ½·áõß³íáñ ¿ÇÝ í»ñ³μ»ñվáõÙ Çñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ ßáõïáí Ùï»ñÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ 
¨ Çñ»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ áñå»ë Ûáõñ³ÛÇÝ: ².¾.².-Ý å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³Û¹ »ñÏñáõÙ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ 
³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ëåáñïÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ, 
áõëïÇ, »Ã» áñ¨¿ Ù»ÏÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³Ù ëåáñïÇ Ù³ñ¹ ¿, Ýñ³ ³éç¨ ¹éÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ².¾.².-Ý ³Û¹ 
Ñ³ñóáõÙ μ³ó³éáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³½Ù»É: 

 2002 Ã. èáõë³ëï³ÝÇó ëï³ó³ ýÇÉÙáõÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»Éáõ Ññ³í»ñ ¨ Ù»ÏÝ»óÇ ³ÛÝï»Õ: ´³óÇ ³ÛÝ, 
áñ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»óÇ ÙÇ ù³ÝÇ ýÇÉÙáõÙ, μ»Ù³¹ñ»óÇ Ý³¨ ÙÇ ß³ñù Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ:  

ºíñáå³ÛáõÙ 4 ï³ñÇ ³ßË³ï»Éáõó Ñ»ïá ².¾.².-Ý Ù»ÏÝáõÙ ¿ èáõë³ëï³Ý` ýÇÉÙáõÙ 
ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»Éáõ: èáõë³ëï³ÝáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ã¿, áñ å»ïù ¿ ³ßË³ï»ñ: ´³óÇ ³ÛÝ, áñ Ý³ 
³í³ñï»É ¿ ØáëÏí³ÛÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý μáõÑ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»É ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³ï»Õ ýÇÉÙ»ñáõÙ, 
Ë³Õ³ó»É ¿ ÙÇ ß³ñù Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñáõÙ:  

2002Ã. ºíñáå³ÛÇó Ù»ÏÝ»Éáí èáõë³ëï³Ý` ².¾.².-Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»É ¿ ýÇÉÙ»ñáõÙ, ³ÛÉ 
Ý³¨ ³ßË³ï»É ¿ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·áñÍáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ Ã³ïñáÝáõÙ, 
áñï»Õ μ»Ù³¹ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÛÃÇն ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÇ áñáß 
³Ýóù»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ã»Ù³Ý»ñáí: àñáß Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É áã ÙÇ³ÛÝ áñå»ë 
μ»Ù³¹ñÇã, ³ÛÉ Ý³¨ áñå»ë ¹»ñ³ë³Ý, áñå»ë ëó»Ý³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï, áñå»ë μ»Ù³Ï³Ý Ó¨³íáñáÕ: 
èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ë ².¾.².-Ý Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÇ áõÝ»ó»É, áñáíÑ»ï¨ Ý³Ë` É³í ¿ ïÇñ³å»ï»É 
éáõë»ñ»ÝÇÝ, »ñÏñáñ¹` μ³½Ù³ÃÇí Í³ÝáÃÝ»ñ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É ¨ í»ñç³å»ë, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ ³ëáõÙ, 
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èáõë³ëï³ÝáõÙ ³í»ÉÇ É³í »Ý ×³Ý³ãáõÙ Ñ³Û»ñÇÝ, ³í»ÉÇ Ñëï³Ï »Ý å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó 
ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, áõëïÇ ³í»ÉÇ Ñëï³Ï »Ý ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó: 

 Þáõïáí ¹áõëïñë, áñ ³Ûë ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ùßï³å»ë áõÕ»Ïó»É ¿ ÇÝÓ, ëÇñ³Ñ³ñí»ó Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ÙÇ 
ïÕ³ÛÇ: Üñ³Ýù áñáß»óÇÝ ³ÙáõëÝ³Ý³É ¨ ³åñ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ºë ¨ë å»ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇ, 
áñáíÑ»ï¨ ¹ëï»ñë ã¿Ç áõ½áõÙ Ù»Ý³Ï ÃáÕÝ»É: 

2004Ã. ².¾.².-Ý í»ñ³¹³ñéÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³Ý: êÏ½μáõÙ ¹Åí³ñ ¿ñ Ñ³ñÙ³ñí»É: ¸Åí³ñ ¿ñ 
ï»ëÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ³Ýï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ë»÷³Ï³Ý »ñÏñÇ, ë»÷³Ï³Ý ù³Õ³ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: ØÛáõë 
ÏáÕÙÇó áñáß μ³Ý»ñ ÷áËí»É ¿ÇÝ ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇó Ç í»ñ, »ñμ Ý³ Ñ»é³ó»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇó: ²ÛÅÙ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÝ ¿³å»ë ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ 90-³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇó: ºÃ» ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñ¹Ï³Ýó 
³é³çÝ³ÛÇÝ Ñá·ëÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³ÉÝ ¿ñ, ³Ûëûñ Ýñ³Ýù Ùï³ÍáõÙ »Ý Ý³¨ Ñá·¨áñ ëÝáõÝ¹Ç 
Ù³ëÇÝ, áõëïÇ ³ñí»ëïÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÝ ³Ûëûñ ³í»ÉÇ å³Ñ³Ýçí³Í »Ý: Ø³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý ëÏë»É 
Ã³ïñáÝ Ñ³×³Ë»É: ²Ûëûñ ³í»ÉÇ ß³ï ýÇÉÙ»ñ »Ý ÝÏ³ñ³Ñ³ÝíáõÙ, ³í»ÉÇ ß³ï Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ »Ý 
μ»Ù³¹ñíáõÙ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ù³ÝÇ áñ ºñ¨³ÝÁ ÷áùñ ù³Õ³ù ¿, ¨ Ã³ïñáÝÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ ÷áùñ³ÃÇí »Ý, 
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÁ, Ï³ñÍ»ë, Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ï³ññ»ñ ¿ Ó»éù μ»ñáõÙ: Â»ñ¨ë, ë³ ¿ å³ï×³éÁ, áñ 
².¾.².-Ý, Ã»¨ ³ñï»ñÏñáõÙ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ï»É ¿ áñå»ë μ»Ù³¹ñÇã ¨ μ»Ù³¹ñÇãÇ μ³í³Ï³ÝÇÝ 
Ù»Í ÷áñÓ áõÝÇ, í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³Ý, ³ßË³ïáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ³ñïÇëï: êñ³ 
μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ, Áëï ².¾.².-Ç, Ý³¨ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûëï»Õ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ù³ñ¹áõ ³éç¨ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ ¨ ÇÝùÝ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ¹éÝ»ñÁ μ³ó ã»Ý, »Ã» Ý³¨ ÁÝ¹áõÝí³Í ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý 
áõÕáí ãÇ ·ÝáõÙ, »Ã» ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³Ï³¹ñí»É: ê³ Ý³Ë¨³é³ç ³ÛÝ å³ï×³éáí ¿, áñ Ã³ïñáÝÇ 
ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ·ïÝ»É Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ áã Ã» Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ù»ç 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³Ýç³ñÏ ëï»ÕÍ»É: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ã»¨ ².¾.².-Ý μ»Ù³¹ñÇãÇ Çñ 
÷áñÓÁ ãÇ û·ï³·áñÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, μ³í³Ï³ÝÇÝ Ã³ÝÏ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÛÝ: Ü³ 
·ïÝáõÙ ¿, áñ ³ñï»ñÏñáõÙ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ  Ù»Í Ï»Ýë³÷áñÓ ¿ñ, áñÁ Ýáñ áñ³Ï ¿ 
Ñ³Õáñ¹áõÙ Çñ åñáý»ëÇáÝ³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ³ñï»ñÏñáõÙ Ó»éùμ»ñí³Í 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ»Ï³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ýñ³ ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³:  

 Þ³ï μ³Ý»ñ ÇÝÓ ³ñï»ñÏñáõÙ ³í»ÉÇ ¿ÇÝ ¹áõñ ·³ÉÇë, ù³Ý ³Ûëï»Õ: ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »ë 
ï³ÝÝ »Ù, ë³ ÇÙÝ ¿:  ºë ³ÛÉ¨ë Ùï³¹Çñ ã»Ù Ù»ÏÝ»É: 

².¾.².-ÇÝ ¹áõñ ¿ñ ·³ÉÇë ÏÛ³ÝùÁ Ã»° ºíñáå³ÛáõÙ, Ã»° èáõë³ëï³Ýու մ. §²ÛÝï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ 
³åñáõÙ »Ý, ÇëÏ ³Ûëï»Õ` ·áÛ³ï¨áõÙ¦: ²ÛÝï»Õ Ñ»ßï ¿ñ Ý³¨ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ³Ù»Ý Ù³ñ¹ Çñ»Ý 
½·áõÙ ¿ñ ÇÝãå»ë Çñ ï³ÝÁ ¨ Ñá· ¿ñ ï³ÝáõÙ Çñ ù³Õ³ùÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Çñ ï³Ý Ù³ëÇÝ. ã¿ñ 
³ÕïáïáõÙ, ã¿ñ ÷ã³óÝáõÙ ù³Õ³ùÁ, Ñ³ñ·³ÉÇó ¿ñ í»ñ³μ»ñվáõÙ ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ:  

².¾.².-Ý Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ³ñï»ñÏñáõÙ ³åñ³Í Çñ ï³ñÇÝ»ñÁ Ý³¨ Çñ Í³í³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³éáõÙáí: àñáíÑ»ï¨, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ ÝßáõÙ, ·áõó» ÉÇÝ»ÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ ³ÛÝù³Ý ·áõÙ³ñ Ïáõï³Ï»É, áñ ÙÇ Ù»Í ·áñÍ³ñ³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ¹³éÝ³ÛÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 
Çñ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ý³ ³ßË³ï»É ¿ Çñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ¨ Çñ ³ñ³Í ·áñÍÇó 
μ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ².¾.².-Ý áñáß»É ¿ ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: §ÐÇÙ³, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝÓ ëïÇå»Ý Ù»ÏÝ»É, ã»Ù 
Ù»ÏÝÇ,- ³ëáõÙ ¿ Ý³,- աÛÉ³å»ë Ïëï³óíÇ, áñ ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ Ùï»É ¿ ÇÙ ïáõÝ, Ë³ÕáõÙ ¿ ÇÙ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñáí 
¨ ÇÝÓ ¿É ³ëáõÙ ¿` ·Ý³¦: Â»ñ¨ë ³Ûëï»Õ ¿É ¹ñë¨áñíáõÙ ¿, ÇÝãå»ë ².¾.².-Ý ÇÝùÝ ¿ ³ëáõÙ, Çñ ÁÙμáëï 
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μÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Ü³ ·ïÝáõÙ ¿, áñ »Ã» Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍíáõÙ, áñáÝù 
ëïÇåáõÙ »Ý ÃáÕÝ»É ³ÛÝ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³é³í»É ¨ë Ý³ Ñ³Ïí³Í ¿ ÁÙμáëï³Ý³Éու  ¹ñ³ դեմ:  

²Ûëûñ ².¾.².-Ý ÝÏ³ñ³Ñ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ýÇÉÙ»ñáõÙ, ³ßË³ïáõÙ ¿ Ã³ïñáÝáõÙ: Øï³¹Çñ ¿ 
ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ ¹ëï»ր ¨ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ·áñÍÁ: 

¸ºäø 4. êÎÆ¼´À` ²ðîºðÎðàôØ,  Þ²ðàôÜ²ÎàôÂÚàôÜÀ` 
Ð²ÚðºÜÆøàôØ 

 ºë ¨ Ñ³Ûñë ºÕ»·Ý³ÓáñáõÙ Ë³ÝáõÃ ¿ÇÝù ³ßË³ïեóÝáõÙ, μ³Ûó ·áñÍÁ Ó³ËáÕí»ó, ß³ï å³ñïù»ñ 
Ïáõï³Ïí»óÇÝ: 2000Ã. ëïÇåí³Í í³×³é»óÇÝù Ã»° Ë³ÝáõÃÁ, Ã»° ïáõÝÁ ¨  Ù»ÏÝ»óÇÝù êáãÇ` 
Í³ÝáÃÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ùáï:  

¾ÙÇÝ Ø³Ýí»ÉÛ³ÝÝ43 Çñ Ñáñ ¨ Ùáñ Ñ»ï μÝ³ÏíáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñÇó Ù»ÏÇ` ì³Ûáó ÒáñÇ 
ºÕ»·Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ: ºÕ»·Ý³ÓáñáõÙ ¾ÙÇÝÝ ½μ³ÕíáõÙ ¿ñ ³é¨ïñáí. Ñáñ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
³ßË³ïեóÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý Ë³ÝáõÃÁ: ²é¨ïñÇ ·áñÍÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ó³ËáÕí»ó, áñáíÑ»ï¨ Ù»Í 
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ³å³éÇÏ ³åñ³Ýù ¿ÇÝ ïí»É ÙÇ ·Ýáñ¹Ç, áñÇ ³Ýμ³ñ»Ë×áõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ Ñ»ï 
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí հետագայ ու մ ·áõÙ³ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ó»É ëï³Ý³É: ²Ûë 
å³ï×³éáí ¾ÙÇÝÁ ¨ Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ Ù»Í å³ñïù»ñ ¿ÇÝ Ïáõï³Ï»É, áñáÝù Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïÇåí³Í 
í³×³é»É ¿ÇÝ Ë³ÝáõÃÁ, Çñ»Ýó ïáõÝÁ ¨ Ù»ÏÝ»É êáãÇ: ø³Õ³ùÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ 
Ýñ³Ýáí, áñ ¾ÙÇÝÇ Ñ³ÛñÁ, áñÁ êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñáù μ³ñÓñ å³ßïáÝ ¨ Ù»Í ßñç³å³ï ¿ñ 
áõÝ»ó»É, ÙÇ å³ßïáÝÛ³ Í³ÝáÃ áõÝ»ñ êáãÇáõÙ: Ì³ÝáÃÁ, áñÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇ μÝ³ÏíáõÙ ¿ñ 
³ÛÝï»Õ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É ¿ñ Ýñ³Ýó ÑÛáõñÁÝÏ³É»É ¨ û·Ý»É 
Ñ³ëï³ïí»Éáõ ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ:  

2000Ã. ¾ÙÇÝÝ Çñ Ñáñ ¨ Ùáñ Ñ»ï Ù»ÏÝáõÙ ¿ êáãÇ: Üñ³Ýù μÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ëï³ïáõÙ ÙÇ 
ïÝ³ÏáõÙ: î³ñ³ÍùÁ, áñï»Õ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ñ ïÝ³ÏÁ, Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ»É ¿ñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý μ³½³, áñï»Õ 
μ³ÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ïÝ³ÏÝ»ñ: ²Û¹ ï³ñ³ÍùÝ ³ÛÅÙ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ñ ¾ÙÇÝÇ Ñáñ 
Í³ÝáÃÇÝ, áí ïÝ³ÏÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ ³Ýí³ñÓ³Ñ³ïáõÛó ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ñ ¾ÙÇÝÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ: 
Ð»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýù Ýáñá·áõÙ »Ý ³Û¹ ïÝ³ÏÝ»ñÁ, Ñ³ñÙ³ñ»óÝáõÙ Çñ»Ýó Ï»Ýó³ÕÇÝ: Üñ³Ýù 
ïÝ³ÏÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý³¨ ÙÇÝã ³Û¹ μ³ó³Ï³ÛáÕ ËÙ»Éáõ çñáí, Ï³éáõóáõÙ »Ý çñ³Ñ»é³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÙÇ³óÝáõÙ »Ý ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³:  

²Û¹ï»Õ μÝ³Ïí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ¾ÙÇÝÇ Ù³ÛñÝ ½μ³ÕíáõÙ ¿ñ Çñ»Ýó ïÝ³ÏÇ ³éç¨Ç ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇ 
Ùß³ÏÙ³Ùμ: ÐáÕ³ï³ñ³ÍùÇ Ùß³ÏáõÙÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï 
μ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ: 

îÝ³ÏÝ»ñáõÙ ¾ÙÇÝÝ áõ Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ μÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ³Ùé³ÝÁ, ÇëÏ óñï»ñÝ ÁÝÏÝ»ÉÇë ïáõÝ ¿ÇÝ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ÙÇ ÏÝáçÇó, ù³ÝÇ áñ óáõñï »Õ³Ý³ÏÇÝ ³Û¹ ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ ³åñ»ÉÁ Ñ³ñÙ³ñ ã¿ñ. ¹ñ³Ýù 
ËáÝ³í ¿ÇÝ ¨ ¹Åí³ñ ç»éáõóíáÕ: 

 êáãÇáõÙ »ë ÙÇßï ³ßË³ï»É »Ù Ñáñë Ñ»ï: ²é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½μ³ÕíáõÙ ¿ÇÝù ³é¨ïñáí, 
³ÛÝáõÑ»ï¨ ëÏë»óÇÝù ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, ÇëÏ ¨ë ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ 

                                                            
43 ¾ÙÇÝ Ø³Ýí»ÉÛ³Ý, 35 ï³ñ»Ï³Ý, áõÝÇ ïÝï»ë³·»ïÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ù ãÇ ³ßË³ï»É Çñ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë µÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ: 
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Ñ»ïá ÑÇÙÝ»óÇÝù ÙÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ë ¨ ½μ³ÕíáõÙ ¿ÇÝù ù³ñ» μ³½ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

Ð³ëï³ïí»Éáí êáãÇáõÙ` ¾ÙÇÝÝ áõ Çñ Ñ³ÛñÝ ëÏëáõÙ »Ý ½μ³Õí»É ³é¨ïñáí. ßáõÏ³ÛÇó ·ÝáõÙ ¿ÇÝ 
ÙÇñ· áõ μ³Ýç³ñ»Õ»Ý ¨ í³×³éáõÙ Çñ»Ýó ïÝ³ÏÇ ³éç¨` ÷áÕáóÇ íñ³: Øáï »ñÏáõ ï³ñÇ ³é¨ïñáí 
½μ³Õí»Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ³ÛÉ ·áñÍ ·ïÝ»É, ù³ÝÇ áñ ù³Õ³ùÇ ³¹ÙÇÝÇëïñ³óÇ³Ý 
³ñ·»É»É ¿ñ ³é¨ïáõñÁ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ Ïñå³ÏÁ ÷áÕáóÇ íñ³ ¿ñ ¨ ÷ã³óÝáõÙ ¿ñ ÷áÕáóÇ ³ñï³ùÇÝ 
ï»ëùÁ: ê³ ïáõñÇëï³Ï³Ý ù³Õ³ùÇ Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿ñ:   

²Ûë ³ñ·»ÉùÇ å³ï×³éáí ¾ÙÇÝÝ áõ Çñ Ñ³ÛñÝ ëÏëáõÙ »Ý ½μ³Õí»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãÁ ¨ë 
ï³ñ³Íí³Í ³ßË³ï³Ýù ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù ½μ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ ïÝ»ñÇ 
Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í ¿ÇÝ ë³ÉÇÏ³å³ïÙ³Ý 
·áñÍáõÙ: ê³Ï³ÛÝ 2 ï³ñÇ ³Ýó ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ ¨ë ÷áËáõÙ »Ý, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ·áñÍ Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï»ÕÍí»É ¨ »ñÏñáñ¹` ë³ÉÇÏ³å³ïÙ³Ý ·áñÍÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ êáãÇÇ 
ËáÝ³í ÏÉÇÙ³յ Ç Ñ»ï Ù»Ïտ»Õ Ë³Ã³ñáõÙ ¿ÇÝ ¾ÙÇÝÇ ¨ Ýñ³ Ñáñ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ` Ñá¹³ó³í»ñ 
³é³ç³óÝ»Éáí:  

Üáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ù³ñ» μ³½ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ëÇ ÑÇÙÝáõÙÝ ¿ñ: ¾ÙÇÝÇ Ñáñ Ù»Ï ³ÛÉ 
Í³ÝáÃ ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ Ýñ³Ýó ëáíáñ»óÝ»É ³Û¹ ³ñÑ»ëïÁ, å³ñïùáí ·áõÙ³ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ï³ñ³Íù 
í³ñÓ³Ï³É»Éáõ ¨ ·áñÍÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ³ÛëåÇëáí Çñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ»Éáí ¾ÙÇÝÇ ÑáñÁ 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ýñ³ ³ñ³Í É³íáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  ¾ÙÇÝÝ áõ Çñ Ñ³ÛñÝ ³Ûë ·áñÍÁ ¨ë Ñ³çáÕáõÙ »Ý: Üñ³Ýó 
Í³ÝáÃÁ ã¿ñ ëË³Éí»É. ³Ûë ·áñÍÁ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùáõï ¿ñ ³å³ÑáíáõÙ: èáõë³ëï³ÝáõÙ μÝ³Ïí»Éáõ áÕç 
ÁÝÃ³óùáõÙ ¾ÙÇÝÝ áõ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ  
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍÁ Ýñ³Ýù ·ñ³Ýó»É ¿ÇÝ áã Ã» Çñ»Ýó, ³ÛÉ ÙÇ 
ï»Õ³óáõ ³ÝáõÝáí (³ÛÝ Ù³ñ¹áõ, áõÙÇó í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ¿ÇÝ ï³ñ³ÍùÁ), ÇëÏ Çñ»Ýù ·ñ³Ýóí»É ¿ÇÝ áñå»ë 
³ßË³ïáÕÝ»ñ: ê³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë û·ïí»Éáõ ï»Õ³óÇ Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇÝ ïñíáÕ 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 

 2003Ã. »Ï³ Ð³Û³ëï³Ý` μ³ñ»Ï³ÙÇ Ã³ÕÙ³ÝÁ: ²Û¹ ûñ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³ó³ ÙÇ ÏÝáç Ñ»ï, áñÁ 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹³ñÓ³í ÇÙ ÏÇÝÁ: Ü³ ¨ë ï»Õ³÷áËí»ó êáãÇ: Ø»Ýù Ù³ëÇÝ ¿ÇÝù ³åñáõÙ` ºë, ÏÇÝë 
¨ ÍÝáÕÝ»ñë: ºë ¨ հ³Ûñë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝù Ù»ñ ÑÇÝ ·áñÍÁ, ÇëÏ ÏÇÝë ûï³ñ É»½íÇ Ù³ëÝ³íáñ 
¹³ë»ñ ¿ñ ï³ÉÇë ¨ ³ßË³ïáõÙ Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñÇ Ë³ÝáõÃáõÙ: 

¾ÙÇÝÇ ÏÇÝÁ` ²ÝÝ³Ý,44 ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõó Ñ»ïá ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ êáãÇ` ³ÙáõëÝáõ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï 
³åñ»Éáõ: êáãÇáõÙ ³åñ»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²ÝÝ³ ¨ ¾ÙÇÝÝ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ½áõÛ· »ñ»Ë³Ý»ñ: ÌÝÝ¹³μ»ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ²ÝÝ³ն ëïÇåí³Í ¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëáí ï»Õ³÷áËí»É Ð³Û³ëï³Ý` ÍÝáÕÝ»ñÇ ïáõÝ: ä³ï×³éÁ 
Ý³Ë¨³é³ç ³ÛÝ ¿ñ, áñ êáãÇáõÙ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μÅßÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ 
Ã³ÝÏ ¿ñ ¨ »ñÏñáñ¹` ïÝ³Ï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ μ³ñ»Ýå³ëï ã¿ÇÝ Ýáñ³ÍÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ËÝ³Ù»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝí»Éáõó Ùáï 3 ³ÙÇë ³Ýó ²ÝÝ³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ êáãÇ: 

ՍÏ½μáõÙ ½μ³ÕíáõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËÝ³Ùùáí, μ³Ûó »ñμ Ýñ³Ýù ÷áùñ-ÇÝã Ù»Í³ó³Ý, ÇÝùÝ ¿É ëÏë»ó 
³ßË³ï»É: 

¾ÙÇÝÁ ï»Õ³óÇ Ñ³Û»ñÇó Ù»ÏÇ ïáõÝÁ Ýáñá·»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÙ³ÝáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ý å³ïÏ³ÝáÕ 
Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñÇ Ë³ÝáõÃáõÙ ³ßË³ïáÕ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ²ÝÝ³ÛÇ  Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ: 

                                                            
44 ²ÝÝ³ ²é³ù»ÉÛ³Ý` 33 ï³ñ»Ï³Ý, áõÝÇ É»½í³µ³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ: Æñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ 
³ßË³ï»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ûï³ñ É»½íÇ Ù³ëÝ³íáñ ¹³ë»ñ ï³Éáí: 



140 
 

²ÛëåÇëáí, ïáõñÇëï³Ï³Ý ë»½áÝÇÝ ²ÝÝ³Ý ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ³Û¹ Ë³ÝáõÃáõÙ, ÇëÏ ï³ñí³ ÙÛáõë 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ ³Ý·É»ñ»ÝÇ ¨ ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝÇ í×³ñáíÇ ¹³ë»ñ ¿ñ ï³ÉÇë: Ðáõß³Ýí»ñÝ»ñÇ Ë³ÝáõÃáõÙ 
³ßË³ï³ÝùÝ ²ÝÝ³ÛÇÝ ¹áõñ ¿ñ ·³ÉÇë Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ß÷íáõÙ ¿ñ ï³ñμ»ñ ³½·»ñÇ ¨ 
Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »ñ³Ý· ¿ñ Ñ³Õáñ¹áõÙ 
í³×³éáÕÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ßË³ï³ÝùÇÝ: 

 Þáõïáí ÏÛ³ÝùÁ êáãÇáõÙ ëÏë»ó Ã³ÝÏ³Ý³É: Ø»Ýù Ñ³ëÏ³ó³Ýù, áñ ã»Ýù Ï³ñáÕ ³ÛÝï»Õ 
μÝ³Ï³ñ³Ý ·Ý»É: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ÇÝ: Ø»Ýù áõ½áõÙ ¿ÇÝù, áñ Ýñ³Ýù Ñ³Û»óÇ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Ý: àñáß»óÇÝù í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý: 

êáãÇ Ù»ÏÝ»ÉÇë ²ÝÝ³Ý ¨ ¾ÙÇÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ³ÛÝï»Õ: Üñ³Ýù ·áõÙ³ñ ¿ÇÝ 
Ñ³í³ùáõÙ μÝ³Ï³ñ³Ý ·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝã-áñ å³ÑÇ êáãÇáõÙ ÏÛ³ÝùÁ ëÏë»ó ³í»ÉÇ ³ñ³· 
Ã³ÝÏ³Ý³É, ù³Ý Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝ μÝ³Ï³ñ³Ý ·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñ Ïáõï³Ï»É: 
ê³, ²ÝÝ³ÛÇ ¨ ¾ÙÇÝÇ μ³ó³ïñáõÃÛ³Ùμ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ 2012Ã. êáãÇáõÙ ³ÝóÏ³óí»ÉÇù 
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ñ»ï:  ê³ ³ñ¹»Ý ÇëÏ å³ï×³é ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ²ÝÝ³Ý, Ýñ³Ýó áñáßÙ³Ý íñ³ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ¿ñ ³½¹»É ³ÛÝ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÁ, 
áñ »ñμ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»Í³Ý³Ý Ýñ³Ýù ³ÛÉ¨ë ã»Ý ó³ÝÏ³Ý³ í»ñ³¹³éÝ³É Ñ³Ûñ»ÝÇù: ²ÝÝ³ն  å³ïÙáõÙ 
¿ñ, áñ êáãÇáõÙ Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñï»Õ ÍÝáÕÝ»ñÁ ß³ï ¿ÇÝ áõ½áõÙ í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, ë³Ï³ÛÝ 
»ñ»Ë³Ý»ñÁ, áñáÝù Ù»Í³ó»É ¿ÇÝ êáãÇáõÙ ¨ ëáíáñ»É ¿ÇÝ ³ÛÝï»ÕÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³ÛÝï»ÕÇ μ³ñù»ñÇÝ, áã ÙÇ 
Ï»ñå ã¿ÇÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ í»ñ³¹³éÝ³É: ê³ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ß³ï ¿ñ Ñáõ½áõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù áãÇÝã ³Ý»É ã¿ÇÝ 
Ï³ñáÕ: §Ð³í³Ý³μ³ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ¨ å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ ·ñ³íáõÙ ¿ñ ³ÛÝï»ÕÇ ³½³ï 
³åñ»É³Ï»ñåÁ, -³ëáõÙ ¿ ²ÝÝ³Ý, - եë 12-13 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ¿Ç å³ñ³åáõÙ: Üñ³Ýù ¨° 
ÍËáõÙ ¿ÇÝ, ¨° ËÙáõÙ, ã¿ÇÝ ëáíáñáõÙ: àñù³Ý ¿É Ù»Ýù Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÝÙ³Ý μ³Ý»ñÇó Ñ»éáõ å³Ñ»ÇÝù, 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿ ¹ñëáõÙ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ï»ëÝ»É ¨ ëáíáñ»É¦:   

²Ûë ³Ù»ÝÁ ¹ñ¹»ó ¾ÙÇÝÇÝ ¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É: 

 2007Ã. í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ºÕ»·Ý³Óáñ: ºë Ïáõï³Ï³Í ·áõÙ³ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ý»ñ¹ñ»óÇ ³é¨ïñÇ Ù»ç: 
¾ÙÇÝÝ ³ßË³ï³Ýù ·ï³í ëÏ½μáõÙ ßÇÝ³ÝÛáõÃÇ Ë³ÝáõÃáõÙ, ³å³  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ: 

Ü³Ë Ð³Û³ëï³Ý ¿ í»ñ³¹³éÝáõÙ ²ÝÝ³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ¨ ¾ÙÇÝÇ Ù³ÛñÁ: ²ÝÝ³Ý, 
í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³Ý, áñáßáõÙ ¿ ùñáç Ñ»ï ½μ³Õí»É Ñ³·áõëïÇ ³é¨ïñáí: Ü³ ùñáç Ñ»ï 
å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿, áñ ÇÝùÁ ÏÝ»ñ¹ÝÇ ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÁ, ÇëÏ ùáõÛñÁ ÂáõñùÇ³ÛÇó 
Ñ³·áõëïÁ ÏÝ»ñÏñÇ ¨ Ïí³×³éÇ ºñ¨³ÝÇ ïáÝ³í³×³éÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ: (²ÝÝ³Ý ÇÝùÁ ¹³ ã¿ñ Ï³ñáÕ ³Ý»É, 
ù³ÝÇ áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¿ñ ËÝ³ÙáõÙ): ¶áñÍÁ ëÏë»ÉÇë ²ÝÝ³Ý ËÝ¹ñáõÙ ¿ ³ÙáõëÝáõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó 
Ù»ÏÇÝ, áí ³Û¹ ·áñÍáõÙ μ³í³Ï³ÝÇÝ ÑÙáõï ¿ñ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Çñ Ñ»ï ÂáõñùÇ³ տանել  Ý³¨ Çñ ùñáçÁ 
¨ û·Ý»É Ýñ³Ý, áõÕÕáõÃÛáõÝ ï³É: Þáõïáí ³Ûë ·áñÍÝ ³ñ¹»Ý ÑáõÝÇ Ù»ç ¿ñ ÁÝÏ»É: 

²ÝÝ³ÛÇ í»ñ³¹³éÝ³Éáõó ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³Ýó í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ý³¨ ¾ÙÇÝÁ: Ü³ ¨ Ñ³ÛñÁ 
ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÙÝ³É êáãÇáõÙ, áñå»ë½Ç ³í³ñï»ÇÝ Çñ»Ýó Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³ÝÁ ïñí³Í 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÁ: ì»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³Ý` ¾ÙÇÝÁ ÏñÏÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ñáñ Ù»Í 
ßñç³å³ïÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ: Ü³ í³×³éáÕÇ ³ßË³ï³Ýù ¿ ·ïÝáõÙ ºñ¨³ÝÇ ßÇÝ³ÝÛáõÃÇ Ë³ÝáõÃÝ»ñÇó 
Ù»ÏáõÙ: àõëïÇ ÏÝáç ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ºñ¨³Ý: Üñ³Ýù μÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ëï³ïáõÙ 
²ÝÝ³ÛÇ Ñáñ»ÕμáñÁ å³ïÏ³ÝáÕ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ: Þáõïáí ßÇÝ³ÝÛáõÃÇ Ë³ÝáõÃÁ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
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å³ï×³éáí ¹³¹³ñáõÙ ¿ ·áñÍ»É: ¾ÙÇÝÁ Ýáñ ³ßË³ï³Ýù ¿ ·ïÝáõÙ Ï³Ùñç³ßÇÝ³Ï³Ý ÙÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¿É ³ßË³ïáõÙ ¿ áñå»ë μ³Ýíáñ: 

 ²ÛÅÙ Ù»Ýù Ù»ñ ·áñÍÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ýù: ºë áñáß»É »Ù ³é¨ïñÇ μÝáõÛÃÁ
÷áË»É, ÇëÏ ¾ÙÇÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ Ñáñ Ñ»ï  Ýáñ ³ñï³¹ñ³Ù³ë ÑÇÙÝ»É ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ÛÝ ·áñÍÁ, áñÁ
ëáíáñ»É ¿ñ êáãÇáõÙ:  

²ÝÝ³Ý ³ëáõÙ ¿, áñ ïáÝ³í³×³éáõÙ ï³ñ³ÍùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ í×³ñÇ å³ï×³éáí 
Çñ»Ýù ß³ÑáõÛÃ ·ñ»Ã» ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ëï³Ý³É, áõëïÇ áñáß»É ¿ ³åñ³ÝùÁ Ù»ù»Ý³Ûáí ï³Ý»É Ù³ñ½»ñ 
¨ í³×³é»É ·ÛáõÕ»ñáõÙ ßñç»Éáí:  

¾ÙÇÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ Ñáñ Ñ»ï ÑÇÙÝ»É μÉáÏÇ45 ³ñï³¹ñ³Ù³ë: ¸³, ÙÇ ÏáÕÙÇó, »Ï³Ùï³μ»ñ ·áñÍ ¿, 
áñáíÑ»ï¨ ºñ¨³ÝáõÙ Í³í³ÉáõÝ  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ μÉáÏÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í 
å³Ñ³Ýç³ñÏ áõÝÇ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ýñ³Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý û·ï³·áñÍ»É ³ÛÝ ·Çï»ÉÇùÁ, ÷áñÓÁ ¨ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ó»éù »Ý μ»ñ»É êáãÇÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ëáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: 

 ÀÝïÇñ ï»Õ ¿ñ ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó Ù»½ Ñ³Ù³ñ ã¿ñ: àñù³Ý ¿É Ù»½ É³í  ¿ÇÝ í»ñ³μ»ñվáõÙ, 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, Ù»Ýù ³ÛÝï»Õ ûï³ñ ¿ÇÝù: ºë ûï³ñáõÃÛáõÝ ã»Ù ëÇñáõÙ: Ø»Ýù ³ÛÅÙ ¿É 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù ³ÛÝï»Õ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ, μ³Ûó ã»Ýù áõ½áõÙ: 

²ÝÝ³Ý å³ïÙáõÙ ¿, áñ êáãÇáõÙ ÏÛ³ÝùÝ áõñ³Ë ¿ñ ¨ Ã»Ã¨: Æñ»Ý Ñ³ïÏ³å»ë ¹áõñ ¿ñ ·³ÉÇë ³ÛÝ, 
áñ ³ÛÝï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ù»Ý ³ÝÝß³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ í»ñ³Í»É ïáÝÇ, áõñ³Ë³Ý³É, »ñ·»É, 
å³ñ»É:  

²ÝÝ³ÛÇÝ ¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ¹áõñ ¿ñ ·³ÉÇë êáãÇÝ, ³ÛÝï»ÕÇ ÏÛ³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù »ñμ»ÙÝ 
Çñ»Ýó Ù»Ý³Ï ¿ÇÝ ½·áõÙ ³é³Ýó ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý: ²ÝÝ³Ý å³ïÙáõÙ ¿, áñ ÍÝÝ¹Û³Ý Ï³Ù 
³ÛÉ ïáÝ»ñÇÝ Ù»Í ë»Õ³Ý ¿ÇÝ ·óáõÙ, μ³Ûó, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ÷áùñ³ÃÇí Ù³ñ¹Ï³Ýóáí 
¿ÇÝ Ñ³í³ùíáõÙ: ²Û¹å»ë ã¿ñ ëï³óíáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù»ý, áñï»Õ Ñ³í³ùíáõÙ »Ý μ³½Ù³ÃÇí 
³½·³Ï³ÝÝ»ñ ¨ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñ, áñï»Õ ß³ï ³ßËáõÛÅ ¨ ³ÕÙÏáï ¿, Ù³ñ¹ÇÏ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ½ñáõóáõÙ »Ý, 
Ï»Ý³óÝ»ñ »Ý ËÙáõÙ, å³ñáõÙ:  

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ÝÝ³Ý ¨ ¾ÙÇÝÁ ·áÑ »Ý êáãÇáõÙ ³åñ³Í Çñ»Ýó ï³ñÇÝ»ñÇó:  

Üñ³Ýù  Ï³ñáÕ³ó»É ¿ÇÝ ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï»É` áã ÙÇ³ÛÝ Ý³Ëù³Ý Ù»ÏÝ»ÉÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
áõÝ»ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ, áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝï»Õ ³å³Ñáí ³åñ»Éáõ, ³ÛÉ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
í»ñ³Ñ³ëï³ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù ß÷í»É »Ý ï³ñμ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, áõÝ»ó»É »Ý ¨° ïËáõñ Å³Ù»ñ, ¨° 
áõñ³Ë: Üñ³Ýù ³ÛÝï»Õ »Ý ³åñ»É, μ³Ûó ·»ñ³¹³ë»É »Ý, áñ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÝ ³åñ»Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:    

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ²ÝÝ³Ý ¨ ¾ÙÇÝÝ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ` ²ëïÕÇÏÇ ¨ ¸³íÇÃÇ Ñ»ï μÝ³ÏíáõÙ »Ý 
ºñ¨³ÝáõÙ: Üñ³Ýù Ùï³¹Çñ »Ý ·Ý»É ÑáÕ³ï³ñ³Íù, áñÇ íñ³ ÏÏ³éáõó»Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ïáõÝÁ ¨ 
áñï»Õ Ï³åñ»Ý Çñ»Ýó Ù»Í ÁÝï³ÝÇùáí` »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ¾ÙÇÝÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: 

                                                            
45 àñáß³ÏÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí å³ïñ³ëïí³Í ßÇÝ³ÝÛáõÃ, áñÁ, ù³ñÇ ÷áË³ñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ß»Ýù»ñ 
Ï³éáõó»ÉÇë:  
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Ð²ìºÈì²Ì 3.  Ð²ðòì²Ì ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ òàôò²Î 

  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

1 ÐáñÇ½áÝ 95 

2 ²ëý³Éï³·áñÍ 

3 MLL Industries 
4 HAEK 

5 âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý ¸Ç½³ÛÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

6 ºíñáëï³Ý 

7 Þ»Ý 

8 AR&AR ¸Ç½³ÛÝ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ          

9 úÜÆøê 

10 êåÇï³Ï ïÝ³Ï 

11 ´»Ï³ë 

12 Ð³Û³ñßÇÝí»ñ³Ýáñá·áõÙ 

13 ¾¹ÇýÇë/îÇ·ñ³Ý 4 

14 ¸áñáÅÝÇÏ 

15 ºñ¨³ÝßÇÝ ¶³Ù 
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ 

1 êÇÝá÷ëÇë Ð³Û³ëï³Ý                       

2 ÆÝëïÇ·»ÛÃ ö´À 

3 êÙ³ñÃÂ»ù 

4 Ê³ñïÇ³ êäÀ 

5 êáñëÇá º´À 

6 CIT (î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Î»ÝïñáÝ) 

7 ÆÝïñ³ÏáÙ 

8 Üáñù ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ 

9 È³Ûùáë 

10 ìÇñ³Å ÈáçÇù 

11 ÐÇ»ñá·ÉÇý 

Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ 

1 ìÇí³ê»É 

2 ²ñÙ»Ýî»É 

´³ÝÏ»ñ 

1 ìî´ 

2 äñáÎñ»¹Çï 

3 HSBC 

4 äñáÙ»Ã»Û 
²é¨ïáõñ 

1 ¼Ç·¼³· 

2 êÃ³ñ ¸Çí³Û¹ 

3 ²ñ³Û 

4 Ø³ñù ÆÝÃ»ñÝ»Ûß»ÝÉ (Samsung) 
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  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 

5 ºíñáë»Ã ÐÐ 

6 SAS 

7 Î³ñÏáÙ³íïá 

8 ²ð¶º μÇ½Ý»ë 

9 Â³·³ù ý³ñÙ (911) 

10 ì³ÉÃÇ ÙáÃáñë (Skoda) 

ÐÛáõñ³ÝáóÝ»ñ ¨ é»ëïáñ³ÝÝ»ñ 

1 ²ÝÇ äÉ³½³ 

2 ºñ¨³Ý ÑÛáõñ³Ýáó 

3 ²ñù³Û³ձáñ 

4 ê³Û³Ã-Üáí³ Ñ³Ù³ÉÇñ 

5 Üáñ Ձáñ³μ»ñ¹ 

6 ´³ëë ÑÛáõñ³Ýáó 

7 ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³Ýáó 

8 ²íÇ³ïñ³Ýë 

9 Ø»ïñáåáÉ 

´Ç½Ý»ë ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ 

1 ¶ñ³Ý¹ ÂáñÝÃáÝ ²ÙÛá 

2 VGM ÷³ñÃÝñë 

3 ²Ù»ñÇ³ 

²ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 

1 Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý 

2 ²ñÙ»ÝÙáÃáñ 

3 Ø²ä 

4 ºñ¨³ÝÇ ÏáÝÛ³ÏÇ ·áñÍ³ñ³Ý 

5 ²ßï³ñ³Ï Ï³Ã 

6 SIS Ü³ïáõñ³É 

7 æ»ñÙáõÏ ¶ñáõå 

8 ÜáÛ³Ý 

9 êÇ·³ñáÝ 

10 ºñ¨³ÝßÇÝ 
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Ð²ìºÈì²Ì 4.  üàÎàôê-ÊØ´²ÚÆÜ øÜÜ²ðÎàôØ 
Üàð²ì²ðî Ø²êÜ²¶ºîÜºðÆ Ðºî  

ºñÇï³ë³ñ¹ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ 

Æñ»Ýó ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ýáñ³í³ñï 

ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ï»Õ³Ï³Ý բեւհ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ ¨ 

ï»ë³Ï³Ý. ¦Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ù»½ áñ¨¿ åñ³ÏïÇÏ ·Çï»ÉÇù ãÇ ï³ÉÇë. ¹áõ å»ïù ¿ ³ÛÝ ÇÝù¹ Ó»éù μ»ñ»ë§, 

¦Ø»Ýù ÙÇ ùÇã ýÇÝ³ÝëÝ»ñ »Ýù áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ, ÙÇ ùÇã Ù³ñù»ÃÇÝ·, ÙÇ ùÇã Ù»Ý»çÙ»ÝÃ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï áÉáñïÇ É³í Ù³ëÝ³·»ï ã»Ýù ¹³éÝáõÙ§, ¦Ø»Ýù ÑÇÝ ¹³ë³·ñù»ñáí »Ýù ëáíáñáõÙ ¨ 

·³Õ³÷³ñ ¿É ãáõÝ»Ýù, Ã» Çñ³Ï³ÝáõÙ ÇÝã ¿ ³Ûëûñ Ï³ï³ñíáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ§: ºñÇï³ë³ñ¹ 

ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÙ³Ùμ, ³ÛÝ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ, áíù»ñ Ã³ñÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï³ÉÇë 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñáí Ï³Ù áñáß ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»Ý 

Ï³Ù ¿É Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »Ý. ¦Üñ³Ýù Ù»½ ëáíáñ»óÝáõÙ »Ý ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇ 

ÙÇçáóáí, áñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ï³ÝáõÙ »Ý Ù»½ Çñ»Ýó Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»Õ 

Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É, Ã» Çñ³Ï³ÝáõÙ ÇÝãå»ë ¿ ³Ù»Ý ÇÝã Ï³ï³ñíáõÙ§:  ÆÝã¨¿, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 

Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý Ý³¨, áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý 

Ù»Ãá¹Ý»ñáí, ³ÛÉ Ý³¨ ³ÛÝ ÷³ëïáí, áñ ¦ß³ï ¹³ë³ËáëÝ»ñ Çñ»Ýù ³é³ñÏ³Ý ·Çï»Ý ÙÇ³ÛÝ 

ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý. ¹Åí³ñ ¿ ³ÏÝÏÉ³É»É í³ÃëáõÝÝ ³Ýó ¹³ë³ËáëÇó, áñ Ý³ ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝÇ, ³ë»Ýù, 

³ßË³ñÑáõÙ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç áÉáñïáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ§:  

îñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÝ»ñ ³ÏÝÏաÉ»É, áñ ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ μ³óÁ å»ïù ¿ Éñ³óí»ñ 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÙÇçáóáí, ÇÝãÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Ù»ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë 

åñ³ÏïÇÏ³Ý ëáíáñ³μ³ñ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ³ÙÇë ï¨áÕáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ու, áñå»ë Ï³ÝáÝ, É³í ãÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ, ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ñ»Ã» ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿. ¦Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ù»½ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ÇÝã-áñ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, ¨ Ñ»ïá å³ñ½áõÙ »ë, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ ï»ÕÛ³Ï ãէ, áñ 

áõë³ÝáÕÝ»ñ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇ§, ¦º°í å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ, ¨° Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

ëáíáñ³μ³ñ áã áù ãÇ áõ½áõÙ ÙÇ ÷áùñ Å³Ù³Ý³Ï Í³Ëë»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ íñ³, ¨ Ù»½ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý 

ÙÇ³ÛÝ ÇÝã-áñ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ûñÇÝ³Ï` ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

å³ï×»Ý³Ñ³ÝÙ³Ý§: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, áñ ³Ûëï»Õ Çñ»Ýù 

¿É Ù»ÕùÇ Çñ»Ýó μ³ÅÇÝÝ áõÝ»Ý. ¦àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ åñ³ÏïÇÏ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áã Ã» 

áñå»ë Çñ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÁ, ³ÛÉ áñå»ë ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í, 

»ñμ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ ÷áùñ Ñ³Ý·ëï³Ý³É ¨ áãÇÝã ã³Ý»É§:  

àõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ ÙÇ³ÛÝ բուհ»ñÁ ã¿, áñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý áõëÕ³ÝáÕÝ»ñÇÝ 

·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ý³¨ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÁ, ù³ÝÇ áñ Ù³ëÝ³íáñ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ Ù³ëÝ³Ïó»Ý ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, »Ã» áõ½áõÙ »Ý Ùáï 

³å³·³ÛáõÙ μ³ÝÇÙ³ó »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ áõÝ»Ý³É. ¦ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, áñ 

»Ã» Çñ»Ýù ãÙ³ëÝ³Ïó»Ý ÏñÃ³Ï³Ý åñáó»ëÇÝ, Ù»½ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãïñ³Ù³¹ñ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

÷áñÓÇ áõ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³å³ ã»Ý Ï³ñáÕ³Ý³ áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñ Ý»ñ·ñ³í»É: Üñ³Ýù å»ïù 

¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, Éñçáñ»Ý Ý»ñ·ñ³í»Ý Ýñ³Ýó Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ, 

ëáíáñ»óÝ»Ý Ýñ³Ýó§:  
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²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áõÕ³ÝáÕÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, áր,  ãÝ³Û³Í í»ñÁ Ýßí³Í μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, 

ï»Õ³Ï³Ý բուհ»ñÁ Ýñ³Ýó ï³ÉÇë »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ë³Ï³Ý ÑÇÙùÁ, áñÁ Ýñ³Ýó û·ÝáõÙ ¿ ×Çßï 

ÏáÕÙÝáñáßí»É ¨ ³ñ³· ëáíáñ»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

Êáë»Éáí ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ³í³ñï ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ï³ñáÕ »Ýù 

³ë»É, áñ ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áíù»ñ ³ßË³ï»É ëÏë»É »Ý ¹»é¨ë áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ³í»ÉÇ 

ÙñóáõÝ³Ï »Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ù»Í »Ý: 

ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ³Ûë ËáõÙμÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ ÇÝùÝ³íëï³Ñ ¿ ¨ Ñ³Ùá½í³Í, áñ Çñ»Ýó ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ 

³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»ÉÁ ¹Åí³ñ ã¿. ¦ºÃ» ¹áõ ³ßË³ïáõÙ »ë քեզ íñ³, ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÷áñÓáõÙ »ë ³íեÉ³óÝ»É 

·Çï»ÉÇùÝ»ñ¹, ·Çï»ë ÇÝãå»ë ¦í³×³é»É§ ù»½ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ, ³å³ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»ÉÁ ¹Åí³ñ 

ã¿: ²ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝÇ ³í³· ë»ñáõÝ¹Á. Ýñ³Ýó ëï³ó³Í 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûëûñ å³Ñ³Ýç³ñÏ ãáõÝ»Ý§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý Ý³¨, áñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 

Çñ»Ýó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÙ »Ý áñ³ÏÛ³É ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ 

³ç³ÏóáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áÙ³Ýù Ùßï³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÇ »Ý ³Ýó»É ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³Ýó »Ý Ï³óñ»É Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³Ý. ¦ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý áõ½áõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»É Ýáñ³í³ñï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, 

áíù»ñ μáÉáñáíÇÝ ÷áñÓ ãáõÝ»Ý: ÆëÏ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹áõ μ³í³Ï³ÝÇÝ μ³Ý »ë ëáíáñáõÙ, áñáß 

÷áñÓ »ë Ó»éù μ»ñáõÙ ¨ μ³óÇ ³Û¹` ù»½ áõ ùá åáï»ÝóÇ³ÉÁ óáõÛó ï³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ë, ¨, ß³ï 

Ñ³×³Ë, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ í»ñóÝ»É ù»½ ¨ áã Ù»Ï ³ÛÉ »ñÇï³ë³ñ¹Ç, áñÇÝ Ý³ 

μáÉáñáíÇÝ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É ·ïÝáõÙ »Ý, áñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý 

ï³ñÇÝ»ñÇÝ áñáß ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ: Üñ³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ 

ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ñ¨áñ ã¿, áñ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÉÇÝÇ, ù³ÝÇ áñ ¦áõÕÕ³ÏÇ å»ïù ¿ ÇÝã-áñ 

ï»ÕÇó ëÏë»É§: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ ëÏë»É ³ßË³ï»É áõÕ³ÝáÕ³Ï³Ý 

ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ëáíáñ³μ³ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ Ñá·áõÙ »Ý Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, ¨ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ÝáõÛÝÇëÏ áñå»ë Ï³Ù³íáñÝ»ñ ³ßË³ï»É. ¦ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áõó» ¨ ãáõ½»Ý³Ý 

³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ í×³ñ»É Ýñ³Ýó, μ³Ûó Ýñ³Ýù ·ñ»Ã» »ñμ»ù ¹»Ù ã»Ý Ï³Ù³íáñÝ»ñ 

áõÝ»Ý³É§: ÆÝã¨¿, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý³¨ íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ý, áñ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ ëÏë»É, »ñμ ÇÝã-áñ Ù»ÏÝ 

û·ÝáõÙ ¿ ù»½, »ñμ áñ¨¿ ÁÝÏ»ñ Ï³Ù μ³ñ»Ï³Ù û·ÝáõÙ ¿ ï»Õ³íáñí»É ÇÝã-áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ 

¦ëáíáñ³μ³ñ Ýáñ³í³ñïÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³ñÅ»ùÝ áõÝ»Ý ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ. áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ 

ãáõÝ»Ý Ï³Ù ·ñ»Ã» ãáõÝ»Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ§:  

ºñÇï³ë³ñ¹ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë ·áñÍ³ïáõÝ»ñÝ 

áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ áã Ã» ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 

÷áñÓÇÝ ¨ áñáß ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ. ¦àã áù »ñμ¨¿ ãÇ áõ½»ó»É ï»ëÝ»É ÇÙ ¹ÇåÉáÙÁ Ï³Ù ãÇ Ñ»ï³ùñùñí»É ÇÙ 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí, μ³Ûó, ÷áË³ñ»ÝÁ, Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ß÷í»Éáõ ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ùá áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëûñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ·ñ³·»ï ¨ ·ñ³íÇã é»½ÛáõÙ» Ï³½Ù»ÉÁ§: 

î»Õ³Ï³Ý բուհ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ Çñ»Ýó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ ã»Ý ³ÝóÏ³óÝáõÙ, 

ë³Ï³ÛÝ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñÍáõÙ, áñ ¹³ Ù»Í ËáãÁÝ¹áï ¿, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ× Ãñ»ÛÝÇÝ·Ý»ñ »Ý Ñ³ñÏ³íáñ, áñáÝù ¿É 
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å³ñμ»ñ³μ³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÐÎ-Ý»ñÇ 

ÏáÕÙÇó:  

²ñï»ñÏñáõÙ ëáíáñ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ 

Ù³ëÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ բուհ»ñáõÙ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ï³Ù ³ëåÇñ³Ýï³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³Ïó»É: ºí ·ñ»Ã» μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É 

Ãñ»ÛÝÇÝ·Ý»ñÇ ¨ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ ÙÇ³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ßÝáñÑÇí Ï³ñ»ÉÇ 

¿ Í³ÝáÃ³Ý³É ³ßË³ñÑáõÙ ³Ûëûñ ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ, ÏÇñ³é»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

÷áñÓÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷áË»É, ÁÝ¹É³ÛÝ»É Çñ»Ýó ³ßË³ñÑ³Û³óùÁ: ¦Ð³Û³ëï³ÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ 

³ßË³ñÑ³·ñáñ»Ý ¿ Ù»Ïáõë³óí³Í, ¨ ·áõó» ¹³ ¿ Ï³Õ³å³ñí³Í Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ Ó¨³íáñÙ³Ý 

å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ§,- ·ïÝáõÙ ¿ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

´³Ûó ï»Õ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ ã»Ý áõ½áõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É Çñ»Ýó 

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáõÙ ¨ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ: ºí ë³ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñ 

»ñÇï³ë³ñ¹ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ÷áË»É Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍáõÙ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

÷³ëïáõÙ »Ý, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇëÝ »Ý, áñ áõÝ»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

³ßË³ïáÕ ¦Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ§ μ³Å³ÝÙáõÝù, áñÝ áõÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, 

å³ñ·¨³ïñÙ³Ý ¨ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ³ÛÉÝ. ¦ÜÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹áõ Ï³ñáÕ »ë ëÏë»É 

ó³Íñ ûÕ³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÇó ¨ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ³×»É: Բայց »Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ï³ÉÇë, ³å³ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÁ ãÇ 

ó³ÝÏ³Ý³ ÝÙ³Ý ï»ÕáõÙ »ñÏ³ñ ³ßË³ï»É ¨ Ï÷áËÇ ³ßË³ï³ï»ÕÁ Ñ»Ýó áñ ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ 

³ßË³ï³í³ñÓáí Ï³Ù ³í»ÉÇ μ³ñÓñ å³ßïáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ç³ñÏ ëï³Ý³: ÆëÏ ³ÛëåÇëÇ 

Çñ³íÇ×³ÏÁ ó³ÝÏ³ÉÇ ã¿ áã ·áñÍ³ïáõÇ ¨ áã ¿É ³ßË³ïáÕÇ Ñ³Ù³ñ§:  

ºñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ ã»Ý ·áÑ³óÝáõÙ Ý³¨ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

³éÏ³ պաշտոնական ¨ áã պաշտոնական Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³í³ëïÙ³Ùμ 

Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ß³ï ó³Íñ ¿. ¦ÐÐ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÁ ³ÏÝ»ñ¨áñ»Ý å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ³ßË³ïáÕÇÝ ¨ áã ·áñÍ³ïáõÇÝ, μ³Ûó 

³ßË³ïáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýù ·ñ»Ã» áãÇÝã ã·Çï»Ý Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ý ¿É áõ½áõÙ 

ÇÙ³Ý³É. Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïáñ³·ñ»É ³é³Ýó ³ÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ§:  

¦Þ³ï Ñ³×³Ë ·áñÍ³ïáõÝ»ñÁ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ 

ãëïáñ³·ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ßË³ï³ÏóÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ Ï»ñå ³Ùñ³·ñí³Í 

ã»Ý, ¨ ß³ï Ñ³×³Ë ·áñÍ³ïáõÝ áõÕÕ³ÏÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë 

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ` Ýñ³Ýó ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ß³ï Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³Éáí§:  

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ »Ý ÝÏ³ïáõÙ. 

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ³í»ÉÇ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï »Ý Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ù³Ý 

³í³· ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ; ·Ý³Éáí ³í»É³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áíù»ñ ·ñ³íÇã 

÷³Ã»ÃÝ»ñ »Ý ³é³ç³ñÏáõÙ Çñ»Ýó ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ¨ É³í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍáõÙ 

Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ:  

²ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ 

³ÏÝÏ³É»É, Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ³í»ÉÇ É³í í³ñÓ³ïñí»É: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ÛÝ 
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Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ, áí áõÝի Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, ÷³ëïáõÙ է, áñ Çñ ëï³ó³Í 

³ßË³ï³í³ñÓÁ μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ÙÇÝÇÙ³É Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ¨ ÙÇ ùÇã ¿É ³í»ÉÇÇ Ñ³Ù³ñ. ¦ºñÏáõ 

ï³ñÇ ³é³ç »ë ³Ùë³Ï³Ý 50.000 ¹ñ³Ù ¿Ç í³ëï³ÏáõÙ ¨ ·áÑ ¿Ç, ³ÛÅÙ 200.000 Ñ³½³ñ »Ù ëï³ÝáõÙ, 

μ³Ûó Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ 300.000 ëï³Ý³É` ÇÙ μáÉáñ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ§: ØÇçÇÝ Ù³ùáõñ 

³ßË³ï³í³ñÓÁ, áñ ëï³ÝáõÙ »Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, 150.000 ¹ñ³Ù ¿: ´³Ûó Ýñ³Ýù μáÉáñÝ ¿É 

Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ  ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»Éáõó Ñ»ïá ³Ùë³Ï³Ý ³éÝí³½Ý 300.000-400.000 ¹ñ³Ù å»ïù ¿ 

í³ëï³Ï»լ ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

ՔÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý Ý³¨, áñ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÇ Ñ³Ù³ñ 

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝÁ áã Ã» ³ßË³ï³í³ñÓÝ ¿, ³ÛÉ ëáíáñ»Éáõ, ÷áñÓ Ó»éù μ»ñ»Éáõ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³× 

áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ. ¦ºë Ï·»ñ³¹³ë»Ç ³í»ÉÇ ó³Íñ ³ßË³ï³í³ñÓ ëï³Ý³É, μ³Ûó 

³ßË³ï»É ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ ³×Ç ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ Çñ ³å³·³Ý ï»ëÝáõÙ ¿ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Üñ³Ýù ·ñ»Ã» μáÉáñÝ ¿É Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ëáíáñ»É Ï³Ù Ãñ»ÛÝÇÝ·Ý»ñÇ Ù³ëÝ³Ïó»É 

³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ, áÙ³Ýù Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ Ý³¨ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³ßË³ï»É ³ñï»ñÏñáõÙ, μ³Ûó Ñ»ïá 

í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý ¨ ³Ûëï»Õ ÏÇñ³é»É Ó»éù μ»ñ³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ÷áñÓÁ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó 

ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ ³åñ»É ¨ ³ßË³ï»É ³ñï»ñÏñáõÙ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

μ³ó³ïñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ³åñ»É ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ 

Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ áõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÝ »Ý: ´³óÇ ³Û¹` Ýñ³Ýù Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ë Ï³Ý ëáíáñ»Éáõ ¨ ³ßË³ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. ¦ºë ÇÝÓ ³ÛÉ ï»Õ ã»Ù 

å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ. ÇÙ ïáõÝÁ ë³ ¿, ¨ ³Ûëï»Õ áãÇÝã ãÇ ÷áËíÇ, »Ã» μáÉáñÁ ÃáÕÝ»Ý Ñ»é³Ý³Ý§, ¦ºë 

³ßË³ï³Ýù áõÝ»Ù, ³ßË³ï³í³ñÓë μ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³Ûëï»Õ ÝáñÙ³É ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

â»Ù áõ½áõÙ ·Ý³É ³ÛÉ »ñÏÇñ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇÝ í³ëï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ§, ¦ºë ÇÙ ³å³·³Ý ³Ûëï»Õ 

»Ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, å³ïñ³ëïíáõÙ »Ù ÇÙ μÇ½Ý»ëÁ ëÏë»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ ¹³ ÇÝÓ 

ÏÑ³çáÕíÇ§:  

Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ ëáíáñ»É Ï³Ù áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï»É 

²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛáõÙ, Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ¨ âÇÝ³ëï³ÝáõÙ: ºí ÙÇ³ÛÝ ùã»ñÝ »Ý, áñ ÏÝ³ËÁÝïñ»ÇÝ 

²ØÜ Ù»ÏÝ»É:  

øÝÝ³ñÏ»Éáí »ñÏÇñÁ Éù»Éáõ ³ÛÉáó å³ï×³éÝ»ñÁ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³é 

ÝßáõÙ »Ý ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛáõÝÁ` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý Ý³¨, 

áñ Éáõñç ËÝ¹Çñ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³ç³ñÏÝ áõ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ÙÇÙÛ³Ýó ã»Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ. ¦²Ù»Ý ï³ñÇ բուհ»ñÁ 4000 ïÝï»ë³·»ï »Ý ¦³ñï³¹ñáõÙ§` 300 

³ßË³ï³ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ§: Ø»½³ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ áñáß Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Ù³ñ»É »Ï³Ùï³μ»ñ 

Ï³Ù Ñ³ñ·í³Í, áõëïÇ μáÉáñÁ Ó·ïáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Û¹ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ï ¹³éÝ³É, ³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ` 

³ñ¹Ûáù Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹³ ¿ Çñ»Ýó áõ½³ÍÁ. ¦Դ»é³Ñ³ëÝ»ñÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³ëáõÝ ã»Ý, áñå»ë½Ç 

Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ áñáß»É, Ã» ÇÝãáí »Ý áõ½áõÙ ½μ³Õí»É. Ýñ³Ýó ÷áË³ñ»Ý ¹³ ³ÝáõÙ »Ý 

ÍÝáÕÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýñ³Ýù ³í³ñïáõÙ »Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ³é³Ýó ÝáõÛÝÇëÏ ·³Õ³÷³ñ áõÝ»Ý³Éáõ, 

Ã» ÇÝã åÇïÇ ³Ý»Ý ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá§: ¦ØÇ ÏáÕÙÇó Ù»Ýù áõÝ»Ýù ·áñÍ³½áõñÏ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ÙÇ Ù»Í 

μ³Ý³Ï, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý áñáß Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÇù, áñáÝù ã»Ý 

Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ·ïÝ»É ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ. ûñÇÝ³Ï` Ë³é³ïÝ»ñ§: ²ßË³ï³ßáõÏ³Ý å»ïù ¿ 
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ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñíÇ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ áñáß Ù³ëÝ³·ÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 

μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É հասարակության մեջ ³éÏ³ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ å³ï×³éáí. 

¦Ø³ñ¹ÇÏ ³Ù³ãáõÙ »Ý, ûñÇÝ³Ï, Ù³ïáõóáÕ ³ßË³ï»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, μ³Ûó ÝáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ 

³ñï»ñÏñáõÙ ³Ý»ÉÁ ³ñ¹»Ý ÉñÇí ÝáñÙ³É »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í` ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ μ³ñÓñ ï»Ùå»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ å³ï×³é ¿ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ýå³ßïå³Ý ÉÇÝ»ÉÁ. ¦àñáß Ù³ñ¹ÇÏ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý áñå»ë Ù³ïáõóáÕ Ï³Ù ¹³Û³Ï 

³ßË³ï»É ³ñï»ñÏñáõÙ, μ³Ûó ÷áË³ñ»ÝÁ ³Ýíï³Ý· ÏÛ³Ýù ³å³Ñáí»É Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ§, 

¦ÆÑ³ñÏ», Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áñáß Ï³ñ¨áñ ³é³çË³Õ³óáõÙÝ»ñ Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÝ ÇÝÓ 

Ñ³Ù³ñ ß³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿, ù³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³ÝÁ§: ¦ºë ÑÇÙ³ í³ï ã»Ù í³ëï³ÏáõÙ, μ³Ûó ·Çï»Ù, áñ 

»Ã» ÇÝã-áñ μ³Ý å³ï³ÑÇ, ¨ ÇÝã-ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»Ù ³ßË³ï»É, ³å³ 

»ë Ïáñ³Í »Ù. ãÏ³ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, ãÏ³ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝÇ, »Ã» ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñí»Ý áã 

Ã» Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ. ¦â»Ù Ï³ñÍáõÙ, Ã» Ùáï 

³å³·³յáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»É, ù³Ý Ýñ³Ýù áõÝ»Ý 

³ñï»ñÏñáõÙ§, ¦â»Ù Ï³ñÍáõÙ, áñ Ï³ñáÕ »Ýù Ñ»ï μ»ñ»É Ýñ³Ýó, áíù»ñ ³ñ¹»Ý ·Ý³ó»É »Ý, Ñ³ïÏ³å»ë 

áñ³Ï³íáñí³Í ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ³ñï»ñÏñáõÙ É³í ³ßË³ï³Ýù áõ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ áõÝ»Ý: ÆÝã ¿É 

áñ Ù»Ýù ³Ûëï»Õ ³Ý»Ýù, Ýñ³Ýù ³í»ÉÇ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý ³ÛÝï»Õ§: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 

Ï³ñÍÇùáí Ïí»ñ³¹³éÝ³Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ñ¹»Ý μ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ñ³ñáõëï »Ý ¨ Ï³ñÇù 

ãáõÝ»Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³Éáõ, Ï³Ù Ýñ³Ýù, áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý Çñ»Ýó μÇ½Ý»ëÁ ëÏë»É 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ÆëÏ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

·ïÝáõÙ »Ý, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Ù»Í Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ, ÇëÏ 

Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÁ å»ïù ¿ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíÇ É³í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï, áñÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ·áÝ» ÙÇçÇÝ 

Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï Ï³å³Ñáíի: 

 

ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ 

ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïÇ »ñÇ¹ï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ¨ë ³ÛÝù³Ý ¿É ·áÑ ã»Ý 

Çñ»Ýó ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇó: Æñ³íÇ×³ÏÝ ³Ûëï»Õ ¿É ·ñ»Ã» ÝáõõÝÝ ¿. ã³÷³½³Ýó Ù»Í 

ï»ë³Ï³Ý Ù³ë, ÑÇÝ ¹³ë³·ñù»ñ, ÑÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñ. ¦Ø»Ýù áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ÇÝù Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý 

É»½áõÝ»ñ, áñáÝù ³ñ¹»Ý ß³ï ï³ñÇÝ»ñ ¿, ÇÝã ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ§: ÆÝã¨¿, »ñÇï³ë³ñ¹ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý Ý³¨, áñ բուհը Ýñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÇÙùÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí 

Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ß³ï Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ëáíáñ»É Çñ»Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý 

É»½áõÝ. ¦ºë ÁÝ¹áõÝí»óÇ ³ßË³ï³ÝùÇ, ¨ ÇÝÓÝÇó ÙÇ³ÛÝ »ñ»ù ß³μ³Ã å³Ñ³Ýçí»ó, áñ ëáíáñ»Ù ³ÛÝ 

É»½áõÝ, áñáí ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ§, ¦ºë ³ßË³ïáõÙ »Ù ï»É»ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³ÛÇ áÉáñïáõÙ: ²Ûë 

áÉáñïáõÙ »ë ÝáõÛÝÇëÏ ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ãáõÝ»Ç, μ³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÇÝëïÇïáõïÇ ïí³Í 

ÑÇÙùÁ û·Ý»ó ÇÝÓ ³Ûë áÉáñïáõÙ ¨ë§: 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ իÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ 

ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³í»ÉÇ, ù³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ áÉáñïում: ØÇ ù³ÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ բուհ»ñáõÙ 
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ëï»ÕÍ»É »Ý Çñ»Ýó É³μáñ³ïáñÇ³Ý»ñÁ ¨ ¦í»ó ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ »ññáñ¹ ÏáõñëÇ áõë³ÝոÕÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ 

»Ý Ïñïë»ñ Ù³ëÝ³·»ï§: 

Æî áÉáñïÇ Ýáñ³í³ñï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ³Ûë áÉáñïÇ ³ÛÝ áõë³ÝáÕÁ, áí ÇëÏ³å»ë 

ëáíáñ»É ¿, ³Ýå³ÛÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù Ï·ïÝÇ: ÆÑ³ñÏ», ¹Åí³ñ ¿ ëÏë»É, μ³Ûó »Ã» Ýáñ³í³ñï 

Ù³ëÝ³·»ïÁ ¹»Ù ã¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ãí×³ñíáÕ ÷áñÓ³ßñç³Ý ¨ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ ³ÝóÝ»É, ³å³ 

³Ýå³ÛÙ³Ý Æî áÉáñïáõÙ ³ßË³ï³Ýù Ï·ïÝÇ. ¦áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Æî Ù³ëÝ³·»ïÁ ó³ÝÏ³ó³Í 

å³ÑÇ Ï³ñáÕ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É, μ³Ûó Çñ³íÇ×³ÏÁ μáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ¿ Ù³ñ½»ñáõÙ§, 

¦ò³ÝÏ³ó³Í Æî áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ áõÝÇ É³í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÇù§:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·áÑ »Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇó, áñ ëï³ÝáõÙ »Ý ³ÛÅÙ, 

ë³Ï³ÛÝ, ÇÑ³ñÏ», Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ³í»ÉÇÝ í³ëï³Ï»É: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ýñ³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ 

ëáíáñ»Éáõ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³× áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ¿ Ï³ñ¨áñáõÙ, ù³Ý 

³ßË³ï³í³ñÓÁ: øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý Ý³¨, áñ Æî áÉáñïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ·ñ»Ã» 

ÙÇßï ³ÛÉÁÝïñ³Ýù áõÝ»Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É áÉáñïÇ ³ÛÉ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, »Ã» Ý»ñÏ³ÛÇë 

Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÁ ÇÝã-áñ μ³Ýáí Ýñ³Ýó ãÇ ·áÑ³óÝáõÙ. ¦Ã»å»ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ 

áõ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝÝ »Ý μáÉáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ§:  

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ï³Ý Ý³¨ μ³Ý»ñ, áñáÝù ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Æî áÉáñïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ: ²Ù»Ý³Ù»Í ËÝ¹ÇñÁ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³×Ç ÷áùñ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Æî áÉáñïÇ ÁÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

³ßË³ïáõÙ »Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ¦Ø»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ñëÇó ëï³ÝáõÙ »Ý 

å³ïí»ñ, ¨ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáõÙ ·ñáõÙ ³ÛÝ, ÇÝã å³ïíÇñí³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ áã ÙÇ Ýáñ μ³Ý ã»Ý Ùß³ÏáõÙ, 

ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ§: ²ÛëåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝÁ, ÇÝãÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É »ñÇï³ë³ñ¹ 

Ù³ëÝ³·»ïÁ, ¦ÙÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓáí Íñ³·ñÇ Õ»Ï³í³ñ ¹³éÝ³ÉÝ ¿§: ²Ûë áÉáñïÇ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ³ßË³ï³í³ñÓÇ μ³ñÓñ³óáõÙ ã»Ý ³ÏÝÏ³ÉáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³Ï³é³ÏÁ. 

³ßË³ï³í³ñÓ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ïñ×³ïí»É ÇÝýÉÛ³óÇ³ÛÇ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ï×³éáí:  

²å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ μ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ 

ËÙμ»ñÇ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ËáõÙμÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ áñáß Å³Ù³Ý³Ïáí ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝ»É 

ëáíáñ»Éու Ï³Ù ³ßË³ï»Éու, ÇëÏ Ñ»ïá í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý. ¦Æî Ù³ëÝ³·»ïÁ, áñÁ ³ñï»ñÏñáõÙ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝÇ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ ÷áñÓÁ ÏÇñ³é»É ³Ûëï»Õ, ß³ï μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 

ï»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ, ¨ Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý ß³ï μ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓ í×³ñ»É 

ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ§: ¶áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝó å³ï×³éáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³Ûë ËáõÙμÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ 

í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, Ï³åí³Í »Ý áã Ã» Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ³ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï  

(ÁÝï³ÝÇù, ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹, ÷áùñ-ÇÝã ³í»ÉÇ ÷áùñ ËáõÙμÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ 

³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÏ³óÝ»É ³ñï»ñÏñáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝï»Õ ï»ëÝáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

³×Ç ³í»ÉÇ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³åñÉáõ ¨ ³ßË³ï»Éáõ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ²Ûë ËÙμÇ 

Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ïí»ñ³¹³éÝ³ Ð³Û³ëï³Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ 

·áõÙ³ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñ áõÝ»Ý³ Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áÙ³Ýù 

³ñ¹»Ý ÇëÏ ³ñï»ñÏñáõÙ ³åñ»Éáõ ¨ ³ßË³ï»Éáõ ÷áñÓ »Ý áõÝ»ó»É, ë³Ï³ÛÝ ·»ñ³¹³ë»É »Ý 

í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, ù³Ýñ áñ ¦ëÇñáõÙ »Ý ³Ûë »ñÏÇñÁ ¨ ã»Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ áñ¨¿ ³ÛÉ ï»Õ ³åñ»É§:  
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øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÁ Éù»Éáõ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ 

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýßí»É »Ý  ó³Íñ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ëáóÇ³É³å»ë áõ ûñ»ÝùÇ ÏáÕÙÇó ³Ýå³ßïå³Ý 

ÉÇÝ»ÉÁ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áÙ³Ýù ÝßáõÙ »Ý Ý³¨, áñ »ñÏñÇó Ñ»é³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ ã¿ÇÝ Ùï³ÍÇ, »Ã» 

Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ ÉáõÍ»É Çñ»Ýó μÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. ¦â·Çï»Ù, Ã» áñï»Õ »Ù ³åñ»Éáõ, »ñμ 

³ÙáõëÝ³Ý³Ù. »ë ã»Ù Ï³ñáÕ ÇÝÓ ÃáõÛÉ ï³É μÝÏ³ñ³Ý ·Ý»É, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» í³ñÏ ëï³Ý³Ù: ºë 

μ³½Ù³ÃÇí »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ »Ù ×³Ý³ãáõÙ, áíù»ñ ÝáõÛÝ ËÝ¹ñÇ ³éç¨ »Ý Ï³Ý·Ý³Í§:  

Æî áÉáñïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝեñÁ ÏÝ³ËÁÝïñ»ÇÝ ëáíáñ»É Ï³Ù ³ßË³ï»É ²ñ¨ÙïÛ³Ý 

ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ¨ Î³Ý³¹³ÛáõÙ:  

øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ. ¦Æî áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ ·Çï³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÇ 

ßÝáñÑÇí§: Æî ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å³Ñ³Ýç³ñÏ ãáõÝÇ, áõëïÇ áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

Çñ»Ýù áãÇÝã ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïí»ñÝ»ñÁ. 

¦μ³Ûó »Ã» Ù»Ýù Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Ýù ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ 

·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Ýù, ³å³ Ç íÇ×³ÏÇ ÏÉÇÝ»Ýù μ³ñÓñ áñ³ÏÇ 

³ñï³¹ñ³Ýù ëï»ÕÍ»É ¨ í³×³é»É ¹³, ûñÇÝ³Ï, ¦Ø³ÛùñáëáýÃÇÝ§: ²Ûë ¹»åùáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ¨ 

ï³Õ³Ý¹³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ã»Ý ÉùÇ »ñÏÇñÁ:  

 

ºñÇï³ë³ñ¹ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ 

ºñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³Ûë ËáõÙμÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ»ñÇ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í 

μ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ. ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ, ÇÝï»ñÇ»ñÇ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, 

ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

ºí ãÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï բուհ ¿ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ 

å³ïñ³ëïáõÙ, ¨ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É ÙÇ¨ÝáõÛÝ բուհի ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ ¿ÇÝ, 

³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý 

áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë: 

øÝÝ³ñÏÙ³Ý μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ý, áñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ 

μ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ¿ ·ïÝíáõÙ ¨ áñ ¦¹Åí³ñ ¿ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»É 

¨ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ëÏë»É ³ßË³ï»É, »Ã» ·áñÍ³ïáõÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³ó ãÇ ³ÝóÏ³óÝáõÙ§: ê³Ï³ÛÝ, 

Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ μ³Å³ÝíáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³Ý Ù³ëÁ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë: 

æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ 

ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, áñ ÏñÃ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ ÑÇÝ »Ý, μ³Ûó ÙÇ¨ÝáõÛÝ 

Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý Ý³¨, áñ բուհÁ Ýñ³Ýó ïí»É ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÇÙùÁ, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ¿É 

ß³ï ³ñ³· Ï³ñáÕ³ó»É »Ý åñ³ÏïÇÏ³ Ó»éù μ»ñ»É:  

ØÇÝã¹»é ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÝ áõ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó áÉáñïáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ß³ï 

³ñ³· ¿ ÷á÷áËíուÙ ու ½³ñ·³ÝáõÙ, ¨ ÑÇÝ ·ñù»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý. ¦²ßË³ñÑÝ 

³ÛÅÙ ³ÛÉ Ù»Ãá¹Ý»ñáí, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí áõ ÝÛáõÃ»ñáí ¿ ³ßË³ïáõÙ: ÆëÏ Ù»Ýù 1980-³Ï³Ý ÃÃ-Çó 

Ñ»ïá μáÉáñáíÇÝ ³é³ç ã»Ýù ·Ý³ó»É: ØÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù»Ýù μ³ó³ñÓ³Ï ³ÝÙñóáõÝ³Ï »Ýù§: 

¦Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ¹Ç½³ÛÝÁ Çñ»Ýó ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ 
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Ñá·»μ³ÝáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý: ÆëÏ ³Ûëï»Õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ ã·Çï»Ý, Ã» 

áñï»Õ ¿ å»ïù áõë³ÝáÕÇÝ áõÕÕáñ¹»É, ÇëÏ áñï»Õ ³½³ïáõÃÛáõÝ ï³É »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ§: 

¦Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ù»Ýù ëáíáñáõÙ »Ýù μ³í³Ï³ÝÇÝ μ³ñ¹ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»É, μ³Ûó 

³Ýï»ÕÛ³Ï »Ýù ß³ï å³ñ½, åñ³ÏïÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ§: ºñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³Ûë ËáõÙμÝ Çñ»Ý 

Ù»Ïáõë³óí³Í ¿ ½·áõÙ ¨ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÝ áõ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ áõÕÕ³ÏÇ å³ñï³¹Çñ են. ¦úï³ñ»ñÏñÛ³ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñμ»ñ³μ³ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõ í³ñå»ï³ó ¹³ë»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 

³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ áõ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë áÉáñïáõÙ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ 

ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É ÝáñáõÛÃÝ»ñÇÝ, Ýáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ: ê³ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇ³Ï 

×³Ý³å³ñÑÁ§: 

ÆÝã¨¿, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý Ý³¨, áñ É³í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ 

³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ É³í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý: àõë³ÝáÕÝ»ñÇó áÙ³Ýù Çñ»Ýó Ï³ñÇ»ñ³Ý 

ëÏëáõÙ »Ý ¹»é¨ë áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ` Ññ³í»ñÝ»ñ ëï³Ý³Éáí Çñ»Ýó ¹³ë³ËáëÝ»ñÇó Ï³Ù 

Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó: àñáß ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ Ý»ñÏ³ »Ý 

ÉÇÝáõÙ ³í³ñï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ É³í³·áõÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

³ßË³ï³Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ: ÆÑ³ñÏ», ³Ûë áõս³ÝáÕÝ»ñÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë 

¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ ¨ ÷áñÓ³ßñç³Ý »Ý ³ÝóÝáõÙ:  

ì³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ³Ûë áÉáñïÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

³ßË³ï³Ýù áõÝ»Ý³ÉÁ ¹»é¨ë ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùáõï: ²ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áíù»ñ ³ßË³ïáõÙ 

»Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ï»Õ³¹ñáÕ ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý³ïÇå 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ»ÝեñáõÙ, ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ իրենց ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ë»½áÝ³ÛÇÝ: 

Ö³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ ¨ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ë»½áÝ³ÛÇÝ ã¿, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ¿É ³ßË³ïáõÙ »Ý 

¦å³ïí»ñÇó å³ïí»ñ§ ëÏ½μáõÝùáí. ¦»Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ïí»ñ áõÝÇ, ³å³ Ù»Ýù ³ßË³ï³Ýù 

áõÝ»Ýù ¨ í³ñÓ³ïñíáõÙ »Ýù, ÇëÏ »Ã» å³ïí»ñÝ»ñ ãÏ³Ý, ³å³ ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù»Ýù 

³ßË³ï³í³ñÓ ã»Ýù ëï³Ý³§: ê³, ÇÑ³ñÏ», ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿ ³é³ç³ցÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë áÉáñïÇ 

»ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ã»Ý í³ëï³ÏáõÙ ³ÛÝù³Ý, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Çñ»Ýó Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³É Ý³¨ 

³ßË³ï³Ýù Ï³Ù å³ïí»ñ ãáõÝ»Ý³Éáõ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí 

ë³ ¿ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ, áñ ëïÇåáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ 

·»ñ³¹³ë»É ³ßË³ï»É ³ñï»ñÏñáõÙ, Ã»å»ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ·Ý³Éáí ³×áõÙ »Ý:  

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ μ³í³ñ³ñí³Í »Ý ¹ñ³Ýóáí: ê³Ï³ÛÝ, »ñÇï³ë³ñ¹ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÁ ß³ï 

Ñ³×³Ë »Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï. ¦ä³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý 

å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ »ñμ»ÙÝ 

áõ½áõÙ »Ý ³Ýï»ë»É μáÉáñ ÝáñÙ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ` Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 

Çñ»Ýó áõ½³Í ³ñ¹ÛáõÝùÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ§: ¦ä»ïù ¿ Ñá·»μ³Ý ÉÇÝ»ë, áñ Ï³ñáÕ³Ý³ë 

å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï μ³Ý³Ïó»É áõ Ñ»ïá ¿É ã³Ù³ã»ë ³ë»É, áñ ¹áõ ³Ûë ß»ÝùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ »ë§: 

²Ûë Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáÉáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ¿É Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ ëáíáñ»É ³ñï»ñÏñáõÙ. 

¦Ø»Ýù ³Ûëï»Õ Ù»Ïáõë³óí³Í »Ýù, ¨ ¹³ ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÝ ¿` Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ 
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ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ñ»ï, áñáÝóáí ³ßË³ñÑÝ ³Ûëûñ ³ßË³ïáõÙ ¿§: ¦Î³ñ¨áñ ¿  áã Ã» ·Ý³É, ëáíáñ»É Ï³Ù 

ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³ßË³ï»É ³ÛÝï»Õ, ³ÛÉ Ùßï³Ï³Ý Ï³åÇ Ù»ç ÉÇÝ»É ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ áõ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï, áñå»ë½Ç ÙÇßï ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»ë ÝáñáõÛÃÝ»ñÇÝ§: ºí ãÝ³Û³Í ³Ûë ËÙμÇ ·ñ»Ã» μáÉáñ 

Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É ³ëáõÙ »Ý, áñ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É ¨ ³åñ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, 

³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ýù Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨, áñ ¹ñëáõÙ Ó»éù μ»ñ³Í Çñ»Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ 

÷áñÓÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³Ý³ ÏÇñ³é»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûëï»Õ ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñáí áõ 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí ã»Ý ³ßË³ïáõÙ, ¨ μ³óÇ ³Û¹` Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýù ¿É ¹»é å³ïñ³ëï ã»Ý ¹ñ³Ý. 

¦Մ³ñ¹ÇÏ μ³ó ã»Ý Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ր, Ýñ³Ýó ÙÇßï ã³÷³½³Ýó ß³ï ¿ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ, 

Ã» ÇÝã Ï³ë»Ý áõñÇßÝ»ñÁ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ§:  

²Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýáñ³í³ñï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ¹³ë³í³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ññ³íÇñ»É ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, 

áíù»ñ Í³ÝáÃ »Ý Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 

Ññ³íÇñ»É ûï³ñ³½·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ` ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù í³ñå»ï³ó ¹³ë»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ãñ»ÛÝÇÝ·Ý»ñÇ ¨ 

ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»É: ºñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ 

Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ Ý³¨ Çñ»Ýó ÇÝï»ñÝ»ï Ï³ÛùÝ áõÝ»Ý³É, áñï»Õ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ»Ýó 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ùÝÝ³ñÏ»É ¹ñ³Ýù ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï. ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

¹ñ³Ýù ï»Õ³óÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ëå³éáÕÇÝ:  

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 

áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³ñï»ñÏñáõÙ ³ßË³ï»É, ë³Ï³ÛÝ 

³Ûë ¹»åùáõÙ ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã Ã» ÏñÃ³Ï³Ý, ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáí: Üñ³Ýó 

Ñ³í³ëïÙ³Ùμ` Çñ»Ýó í³ëï³Ï³Í ·áõÙ³ñÁ μ³í³ñ³ñ ¿ ÁÝÃ³óÇÏ Í³Ëë»ñÁ Ñá·³Éáõ, ë³Ï³ÛÝ áã 

³í»ÉÇ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ûñÇÝ³Ï` μÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñó ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ Ý³¨ 

³í»ÉÇ å³ßïå³Ýí³Í ½·³É Çñ»Ýó. ¦Ø³ñ½»ñÇó ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ »Ý ·³ÉÇë` ºñ¨³ÝáõÙ ³ßË³ï»Éáõ: 

Üñ³Ýù ³ßË³ïáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ß³μ³Ã, Ñ»ïá å³ïíÇñ³ïáõÝ ³ëáõÙ ¿, Ã» ¹Å·áÑ ¿ Ýñ³Ýó 

³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÇó áõ ³é³Ýó í×³ñ»Éáõ Ýñ³Ýó ³½³ïáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇó ¨ Ù»Ï ³ÛÉ μñÇ·³¹ ¿ 

í»ñóÝáõÙ§: ¦ä»ïù ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ ÉÇÝ»Ý, áñáÝù Ïå³ßïå³Ý»Ý ³Ûë Ù³ñ¹Ï³Ýó 

ß³Ñ»ñÝ áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ§: ÆÝã¨¿, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É ÝßáõÙ »Ý, áñ 

Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É ¨ ³åñ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ¦ºÃ» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ãÉÇÝ»ÇÝ, 

Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ù»Ý³É³í »ñÏÇñÝ ¿ ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ§,- ¦Ø»Ýù μáÉáñë ¿É Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇÝù, áñ Ù»ñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»Í³Ý³Ý§, ³ëáõÙ »Ý »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ: 
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