ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական հետազոտությունները ֆինանսավորող համահայկական
հիմնադրամից «Արևելյան Աղբյուրագիտության Հայաստանի թվային գրադարանի
(Armenian Digital Library of Oriental Sources)» շրջանակներում կատարված
աշխատանքի հաշվետվություն.
ղեկավար՝ պ.գ.դ. Ազատ Բոզոյան
(1 հոկտեմբեր – 31 դեկտեմբեր 2018 թ.)

Թվային գրադարան ստեղծելու համար կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.
ա/ պ.գ.դ. Ա. Բոզոյանի ղեկավարությամբ աշխատանքի են ընդունվել պ.գ.թ. Գ.
Մարգարյանը /համակարգող մասնագետ/, օպերատոր-մատենագետներ՝ Ա.
Ավետիսյանը և Է. Ղազարյանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը տիրապետում է արևելյան և
եվրոպական մի քանի լեզուների և հանձն է առել մուտքագրել և թվայնացնել
Միջնադարյան Մերձավոր Արևելքում և Միջերկրայքում ստեղծված բազմադարյան
մատենագրական հուշարձանները, ինչպես նաև դրանց շուրջ ստեղծված
պատմագրական, գրականագիտական, լեզվաբանական, իրավաբանական և
կրոնագիտական ողջ գրականությունը: Յուրաքանչյուր մասնագետի և ինստիտուտի
տնօրինության հետ կնքվել է համապատասխան պայմանագրեր:
բ/ Հիշյալ աշխատակիցները քննարկել են թվային գրադարանի տարողության և
ստեղծման խնդիրները ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի քարտագրման և
թվայնացման բաժինների աշխատակիցների, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի
ինստիտուտի և Հանրային գրադարանի մասնագետների անշահախնդիր
աջակցությամբ:
գ/ Թեմայի մասնակիցները չորս շաբաթվա ընթացքում յուրացրել են քարտագրման
ժամանակակից սկզբունքները ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի ինֆորմատիկայի
բաժնում:
դ/ Թեմայում ընդգրկված մասնագետներից յուրաքանչյուրի համար ստեղծվել է
համապատասխան աշխատանքային պլան:
ե/ ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի և Հայաստանի հանրային գրադարանի
մասնագետները մեզ են տրամադրել Կոհա ծրագրի համապատասխան էջ, որի մեջ
մեր թեմայի մասնակիցները վերջին երկու ամիսների ընթացքում մշակում և

տեղադրում են մուտքագրված գրականությունը: Արդեն իսկ տեղադրված է շուրջ 200
կտոր գրականություն /սկզբնաղբյուրներ մենագրություննյեր, հոդվածներ,
բառարաններ ևն./:
զ/ Թեմայի համար նախատեսված գումարով վերջապես գնվել է համակարգիչ և
համապատասխան սարքավորումներ գրքերի մշակումը և թվայնացումը
իրականացնելու համար: Գնված սարքավորումների մասին ավելի լիարժեք
տեղեկությունները տե՛ս ֆինանսական հաշվետվության մեջ, որը կազմել է ՀՀ ԳԱԱ
Արևելագիտության ինստիտուտի հաշվապահ Կարինե Ստեփանյանը:
է/ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում թվային գրադարանի
ինտերնետային էջը ստեղծելու համար, բանակցություններ են ընթանում
համապատասխան ծրագրավորողների հետ:

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական հետազոտությունները ֆինանսավորող համահայկական
հիմնադրամից «Արևելյան Աղբյուրագիտության Հայաստանի թվային գրադարանի
(Armenian Digital Library of Oriental Sources)» շրջանակիներում կատարված
աշխատանքի հաշվետվություն.
ղեկավար՝ պ.գ.դ. Ազատ Բոզոյան
(1 հունվար – 31 մարտ 20189թ.)
Թվային գրադարան ստեղծելու համար կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

ա/ «Արևելյան աղբյուրագիտության Հայաստանի թվային գրադարան» Ծրագրի
շրջանակում, երեք աշխատակիցների (համակարգող մասնագետ Գ. Մարգարյան,
օպերատոր-մատենագետներ Ա. Ավետիսյան, և Է. Ղազարյան) միացյալ ջանքերով,
թվային

շտեմարան

է

մուտքագրվել

արևելագիտությանն

աղբյուրագիտությանն առնչվող շուրջ 900 միավոր

ու

արևելյան

գրականություն՝ աղբյուրներ,

հետազոտություններ, թարգմանություններ (հայալեզու, արաբերեն, օսմաներեն,
պարսկերեն, վրացերեն, հունարեն) ինչպես նաև արևելյան աղբյուրագիտությանը
վերաբերող շուրջ 150 գիտական հոդված գիտական տարբեր պարբերականներից։
բ/ Կազմվել է Մատենադարանի

քարտարանի

հիման

վրա ցուցակագրված,

հասանելի պարսկալեզու սկզբնաղբյուրների (բնագրային հրատարակություններ,

բնագրային

թարգմանություններ)

համապատասխան

ցուցակ,

ինչպես

նաև

Մատենադարանի Արաբատառ քարտարանից դուրս է գրվել եւ պատրաստվել է շուրջ
50 անուն օսմաներենով եւ ժամանակակից թուրքերենով հրատարակված գրքերի
ցանկ, նույն սկզբունքով դուրս է գրվել եւ ճշգրտվել է նախկինում ադրբեջաներեն
համարվող գրականության ցանկը հետագա մուտքագրման համար։
գ/ Մուտքագրված գրականությանն մի մասն արդեն իսկ լրացվել է էլեկտրոնային
հղումներով և «Արևելյան աղբյուրագիտության Հայաստանի թվային գրադարան»-ի
էջում դրանք հասանելի են թվային տարբերակով։
դ/ Իրականացվող աշխատանքի այս փուլում սկանավորվել և թվայնացվել են 50 GB
ծավալով մի քանի տասնյակ աղբյուրագիտական հետազոտություններ, ինչպես նաև
500 GB ծավալով սկզբնաղբյուրներ, որոնք կմուտքագրվեն թվային շտեմարան
հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին։
ե/

Պատրաստվել

է

«Արևելյան

աղբյուրագիտության

Հայաստանի

թվային

գրադարան»-ի թվային էջի աշխատանքային տարբերակը, որն արդեն հասանելի է
Koha համակարգում։
զ/ ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի սերվերային ցանցին է միացվել «Արևելյան
աղբյուրագիտության Հայաստանի թվային գրադարան»-ի 8 TB տարողությամբ
հիշողության

կրիչ,

ինչը

կապահովի

ԱԱՀԹԳ-ում

գրականության հասանելիությունը Koha համակարգում:

մուտքագրված

թվային

ՀՀ ԳԱԱ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

01.10.2018-31.12.2018
‹‹Հայ գրականության պատմության ադրբեջանական կեղծարարությունների
հերքումը›› թեմայի առաջին եռամսյակում կատարած աշխատանքի
խմբի ղեկավար, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ

Ըստ նախանշված ծրագրի կազմվել է ադրբեջանական գրականագիտության և
պատմագիտության
հեղինակներին

մեջ

հայ

առնչվող

գրականության

ռուսերեն

պատմությանը

ուսումնասիրությունների

և
և

առանձին

հոդվածների

մատենագիտությունը:
Ադրբեջանական հրատարակությունների առաջին հպանցիկ քննությունը ցույց
է տալիս, որ ադրբեջանական կեղծարարությունները զուգահեռ են ընթանում
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությանը և ռազմական հռետորաբանությանը:
Ըստ

այդմ

տարեցտարի

հրապարակախոսական

գիտական

կեղծիքներից

ուղղվածությամբ

անհիմն

այն
և

վերածվում

է

անփաստարկ

անհեթեթությունների:
Կատարվել է նաև համապատասխան մոնիտորինգ կապված այն հարցի հետ,
թե դրանք գիտահասարակական ինչ հնչեղություն ունեն ռուսական միջավայրում՝
ակադեմիական

ինստիտուտներից

մինչև

ընդհանուր

կայքերը,

ներառյալ

Վիկիպեդիայի ռուսական տարբերակը:
Համեմատությունները բերեցին այն եզրահանգման, որ առկա որոշակի
ազդեցությունը պայմանավորված է ոչ թե ադրբեջանական հրապարակումներով, այլ
այդ հաստատությունների հետ ադրբեջանական կողմի ուղղակի շփմամբ:
Ելնելով այս հանգամանքից, այս տարվա նոյեմբերին մենք այցելեցինք
Մոսկվա՝

հանդիպելով

Մ.

Գորկու

անվան

համաշխարհային

գրականության

ինստիտուտի տնօրեն Վ. Պոլոնսկու հետ: Քննվող հարցերի լայն շրջանակում
անդրադարձանք նաև այս խնդրին: Պայմանավորվեցինք, որ ադրբեջանական
թիրախում

հայտնված

հայ

միջնադարյան

հեղինակների

մասին

ռուսերենով

կներկայացնենք անհրաժեշտ նյութերը:
Հաշվետու եռամսյակում խմբի անդամներից բ. գ. թ. Էմմա Գալոյանը զբաղվել է
այս թեմայով ադրբեջանական հրապարակումների հավաքման աշխատանքով:
Ընտրվել է աղբյուրից աղբյուր անցման սկզբունքը, երբ յուրաքանչյուր
հրատարակությունից

հավաքել

ենք

նրանում

հղված

համաբնույթ

մյուս

հրապարակումները: Նաև հնարավոր բոլոր հղումներով և ցուցիչներով նայել ենք
Հայաստանի
համացանցում

գիտական

գրադարանների

էլեկտրոնային

քարտարանները,

շտեմարանները:

Կատարված

ինչպես

նաև

աշխատանքների

արդյունքում հավաքվել է մոտ 60 անուն գիրք և հոդված, որն այժմ համապատասխան
թեմատիկ մշակման ենք ենթարկում:
Խմբի անդամներից բ. գ. թ. Հերիքնազ Որսկանյանը նախ ուսումնասիրել է
ծրագրի թեմային վերաբերող ուսումնասիրությունները հայ գրականագիտության և
պատմագիտության մեջ: Քարտագրվել և առանձին առանձին ներկայացվել են Աս.
Մնացականյանի,

Պարույր

Սևակի,

Վ.

Առաքելյանի,

Շ.

Սմբատյանի

բերած

հերքումները ադրբեջանական փաստարկներից յուրաքանչյուրին:
Այնուհետև ադրբեջանական նոր հրատարակությունները համեմատել ենք
նախկինում կատարվածների հետ, պարզելու համար, թե նախկինում ասվածներին
ինչ նոր հիմնավորումներ կատարելու փորձեր են արվել, որպեսզի դրանք ևս հերքվեն
մինչև այժմ կատարված վերլուծությունների մեթոդով:
Ադրբեջանական հրապարակումների հիման վրա նախանշվել են կատարվելիք
աշխատանքների հետևյալ երկու ուղղությունները.
Ա. Բնագրագիտական – ցույց տալ, որ միջնադարյան հայ հեղինակների
ստեղծագործությունները բնագրային որևէ աղճատման չեն ենթարկվել ջնջելու

համար ‹‹աղվանական հետքը››, այլ հակառակը՝ կազմվել են դրանց գիտա-քննական
բնագրերը:
Բ.

Տեսական-ադրբեջանական

կողմից

առաջ

քաշված

դրույթների

և

փաստարկների հերքումը:
Այս երկու ուղղություններով կընթանան հաջորդ եռամսյակի աշխատքաները:

01.01.2019-31.03.2019
‹‹Հայ գրականության պատմության ադրբեջանական կեղծարարությունների
հերքումը›› թեմայի երկրորդ եռամսյակում կատարած աշխատանքի

Առաջին եռամսյակում եթե կազմվել էին հայ միջնադարյան գրականության մի
շարք հեղինակների որպես թե աղվանական գրականության մաս կազմելու մասին
հրապարակումների մատենագիտությունը և հնարավորինս ամբողջական ցանկը,
ապա երկրորդ եռամսյակում դուրս են հանվել այդ հրատարակությունների մեջ առաջ
քաշված

«փաստարկները»,

և

դրանք

խմբավորվել

են

ըստ

թեմաների

և

հարցադրումների բնույթի: Բոլոր հարցադրումները իրար են միացվել ըստ այն բանի,
թե որ հայ հեղինակին կամ հայ գրականության պատմության ինչ հարցադրման են
վերաբերում:
Նման աշխատանքը արդեն հնարավորություն է տալիս ներկայացնել, թե
յուրաքանչյուր հայ հեղինակի և ընդհանրապես հայ գրականության պատմության
վերաբերյալ ինչպիսի տեսակետներ կամ կեղծման փորձեր են ձևավորվել:
Խմբի անդամ բ.գ.թ. Է. Գալոյանը կատարել է ադրբեջանական տեսակետների ի
մի հավաքումը և համակարգված ներկայացնելը:
Խմբի անդամ Հ. Որսկանյանը, ըստ կազմված այդ հարցադրումների, կատարել է
հետևյալ

աշխատանքը:

Նախքան

տեսակետների հերքումը կարևորվել է

ադրբեջանական

կողմի

առաջ

քաշած

այն հարցը, թե դրանց վերաբերյալ ինչ

տեսակետներ են եղել նախկինում և կան այժմ: Ըստ այդմ, համակարգված նյութի

յուրաքանչյուր դրույթի վերաբերյալ ներկայացվել են հայագիտության մեջ առկա
կարծիքները և տեսակետները, որոնք որևէ ձևով չեն համընկնում Ադրբեջանի
այսօրվա հեղինակների հնչեցրած տեսակետների հետ:
Հատուկ ընդգծվում է, որ այս հանգամանքը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ
Ադրբեջանի

այսօրվա

հեղինակների

տեսակետները

չեն

ստուգաբանվում

ակադեմիական գիտության շրջանակում:
Աշխատանքի գիտական նորույթը կայանում է քննության նման եղանակի մեջ
և պայմանավորված է ուսումնասիրվող նյութի ընդգրկմամբ: Այսինքն՝ ոչ թե այս կամ
այն հեղինակի մասին գրելիս անդրադարձ է կատարվում այդ պատմիչի մասին
հայտնված կարծիքներին, այլ հարցը քննվում է համակարգային առումով, թե հայ
պատմիչների որոշակի խմբի հանդեպ ինչ մոտեցմամբ, ինչ վերաբերմունք է
դրսևորվել և ինչպես պետք է հերքել այն բնագրագիտական քննությամբ և
գրականագիտական վերլուծությունների կիրառմամբ:
Հայ գրականության մի որոշակի հատվածի «աղվանականացման» ընթացքը իր
պատմական զարգացման մեջ դիտարկելու համար մեր կողմից վերլուծվել են
խորհրդային և հետխորհրդային շրջանի ադրբեջանական գիտությանը բնորոշ երկու
գործերը՝ գրված Զիա Բունիաթովի և Ֆարիդա Մամեդովայի կողից:
Ադրբեջանական

պատմագիտության

մեջ

աղվանականացման

առաջին

համակողմանի փորձը կատարվեց Զիա Բունիաթովի «Азербайджан в VII – IX вв.»
(Բաքու, 1965 թ.) գրքում: Այստեղ առաջ քաշված տեսական դրույթները հիմնավորելու
համար անհրաժեշտ էր ստեղծել աղվանական գրականություն, որի հեղինակների
գործունեության տարածքը աշխարհագրականորեն ընդգրկում էր Հայոց Արևելյան
կողմերը և Աղվանից թագավորությունը: Ըստ այսմ՝ պետք էր տեսական նախահիմքեր
ստեղծվեին Դավթակ Քերթողի, Մովսես Կաղանկատվացու, Մխիթար Գոշի, Կիրակոս
Գանձակեցու, Ստեփանոս Օրբելյանի, Վարդան Արևելցու, որպես թե աղվանական
գրականության հեղինակները լինելը փաստելու համար:

Նման

դրույթը

հիմնավորելու

համար

որպես

տեսական

ընդհանուր

(ունիվերսալ) տեսակետ առաջ քաշվեց այն գաղափարը, որ այս հեղինակների մի
մասի ստեղծագործությունները գրվել են աղվաներեն և ապա դրանք հայերեն են
թարգմանվել հայերի կողմից, որի արդյունքում մի շարք հատվածներ իբրև թե
կրճատվել կամ հարմարեցվել են Հայոց եկեղեցու և ընդհանրապես հայկական
քաղաքական նպատակներին, ուստի աղվանացման գործընթացն սկսվեց այդ
հեղինակների երկերի բնագրային քննությամբ, ավելի ճիշտ՝ աղճատմամբ:
Ադրբեջանական այս «տեսակետները» ամբողջական ձևով շարադրվեցին
Ֆարիդա

Մամեդովայի

տարբեր

տարիների

աշխատանքի

արդյունքը

եղող

«Кавказская Албания и албанцы» (Բաքու, 2005 թ.) գրքում, որում կեղծարարությունն
սկսվում է հայ հեղինակների անունների կեղծելուց, այնպիսի ձևով ներկայացնելուց,
որոնք հաստատող որևէ վկայություն չկա հայ միջնադարյան գրականության մեջ,
ինչպես օրինակ Վարդան Արևելցի «Աղվանեցի» (Вардан Аревелци -Албанский),
Ստեփանոս Օրբելյան (Степанос Орбели):
Հայ միջնադարյան գրականության աղվանականացումը ոչ թե գիտական
ուսումնասիրությունների

եզրահանգմամբ

է

կատարվել,

այլ

դրա

միջոցով

հետապնդվող քաղաքական նպատակով, որպես մասը Արցախյան հարցի դեմ մղվող
պայքարի: Այն լավագույնս արտահայտվել է Մամեդովայի վերը հիշված գրքի անգամ
անոտացիայում, ուր գրքի համար ասվում է, թե նրանում «Исследованы албанские
истоки Карабахской проблемы»:
Գրքի առաջաբանում էլ ասվում է, որ հայ պատմիչների մոտ հիշվող հայկական
տեղանունների

քննությամբ

ցույց

է

տրվում,

թե

«с

чем

связаны

попытки

территориального обоснования и притязания армян к азербайджанским землям»:
Մեր կողմից կատարված աշխատանքի մեջ ցույց է տրվում հայ պատմիչների և
հեղինակների «աղվանացման» ընթացքը, թե վերջինս հիմնավորելու համար
տեսական ինչ դրույթներ են առաջ քաշվում: Ըստ այսմ՝ ներկայացվում է հարցի
պատմությունը, ապա կատարվում է հերքումը, որը իրականացվում է զուտ

գրականագիտական քննությամբ, թեև որպես հարակից նյութ վկայակոչվում են նաև
պատմագիտական ուսումնասիրությունները:
Հայագիտության

մեջ

հայտնված

ըմբռնումների

հաշվառմամբ

երրորդ

եռամսյակում արդեն անմիջականորեն կքննարկվեն ադրբեջանական կողմի առաջ
քաշած տեսակետները «աղվանականացվող» հայ պատմիչների վերաբերյալ:

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
01.10.2018-31.12.2018

«Արցախի ազատագրված տարածքների ամրոցների հետազոտություն»
թեմայի 2018 թ չորորդ եռամսյակում կատարված աշխատանքների
թեմայի ղեկավար Գ.Մ.Սարգսյան

Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

խումբը

կատարել

է

դաշտային

հետազոտություններ, հնագիտական հետախուզումներ և կամերալ աշխատանքներ:
Դաշտային հետազոտություններ կատարվել են Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղի
Աղահեճ (Միրիկ 1) ամրոցի դամբարանադաշտում, ուր պեղներ են իրականացվել
Ք.ա. 8-7 րդ դդ թվագրվող դամբարանը (այս աշխատանքները ֆինանսավորվել են
բարեգործի

կողմից):

պարունակում

էր

Բացված

դամբարանը,

արտեֆակտներ,

որոնք

չնայած
վկայում

հնում
են

կողոպտվել

էր,

հուղարկավորվածի

պատկանելիությանը բարձր սոցիալական, հավանաբար՝ քրմական

դասին, ինչը

ընդգծում է ամրոցի ոչ շարքային՝ վարչա-կառավարչական ու հոգևոր կենտրոն
լինելու մեր բնորոշումը:
Դաշտային հնագիտական հետախուզական աշխատանքներ կատարվել են Արցախի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային և, հիմնականում, հարավային
սահմանամերձ տարածքներում: Հարավում հետազոտվել են N 1 և N 3 սահմանային
ուղեկալների մոտ Coogle Earth ծրագրի տիեզերական լուսանկարների զննությամբ,
որպես հավանական ամրոցներ առանձնացված երկու օբյեկտները: Այս խիստ
դժվարամատչելի, բարձրադիր բլուրների ուսումնասիրությունը տեղում փաստեց, որ
այստեղ ամրոցներ չեն եղել: Նույն եղանակով հայտնաբերվել ու առանձնացվել էր
Մակար Բարխուդարյանի կողմից Խուդաֆերինի կամրջի դիմաց, Դալի սարի տակ
հիշատակվող ամրոց-բնակատեղին՝: Հուշարձան այցելելու թույլտվություն ստանալու
համար

մեր

երկարատև

բանակցությունները

սահմանապահ

զորքերի

տեղի

հրամանատարության հետ ապարդյուն էին, քանի որ պարզվեց, ու նշված տարածքը
հանձնված

է

ժամանակավոր

վարձակալության

Իրանի

Իսլամական

Հանրապետությանը:
Մի շատ ուշագրավ ամրոց հայտնաբերվել ու փաստագրվել է Քաշաթաղի շրջանի
հարավային թևում, Հակարի ու Որոտան գետերի միախառնման կետում: ՙՔարոտան՚
(մոտակա գյուղի անունով) կոչված ամրոցը զբաղեցնում է երկարավուն բլրի
հարթեցված

գագաթը

և

ներփակված

է

հիմնականում

գետի

գլաքարերից

կրաշաղախով կարռուցված որմնահեծերով ու երկու զանգվածեղ աշտարակներով
ամրացված շրջապարսպով: Գլխավոր՝ հարավային մուտքը կազմակերպված է
աշտարակների ու գալարվող պատաշարերի միջով անցնող ուղիով: Վերգետնյա ու
խուզահորանից հայտնաբերված խեցեղենը ամրոցը թվագրում են 14-18 րդ դարերով:
Հյուսիսային հատվածում հետազոտվել է Դրախտաձոր համայնքի տարածքում
գտնվողՙ Նորաբերդ՚ ամրոցը, որ որոշ հետազոտողների կողմից նույնացվում է
նշանավոր ՙՔաշաքաղ՚ ամրոցի հետ: Այս հարցը դեռևս ուսումնասիրման և
հաստատման կարիք ունի: Հոչանց գետի ձախափնյա խիստ զառիթափ ու
դժվարամատչելի վայրում տեղակայված ամրոցը պահպանել է մինչև 8,0 մ
բարձրությամբ

քարուկիր

Հուշարձանում

պեղված

պարիսպներ,
խուզահորանից

որմնահեծերով

ու

հայտնաբերված

աշտարակներով:

խեցեղենը

ամրոցը

թվագրում է 10-14 րդ դդ:
Միրիկ գյուղի համայնքի ՙԽոզնավարի լիճ՚ կոչված ամրոցը տեղակայված է 2100 մ
բարձրության վրա, բնական լճակի ափին և խիստ խաթարված է հետագա անկանոն
կառուցապատումներով, որոնք հուշարձանի տարածքը վերածել են բազմաթիվ
տարաժամանակյա անասնափարախների: Երկու խուզահորանները ցույց տվեցին, որ
այստեղ խառնված են նաև մշակութային շերտերը, բայց հայտնաբերված բրոնզերկաթեդարյան

սակավաթիվ

խեցեղենը

վերաբերվում

է

ամրոցի

վաղագույն

ժամանակաշրջանին: Նշենք, որ այս ամրոցի և լճակի համատեքստում պետք է

դիտարկել մոտակայքում նոր հայտնաբերվերված 2.4 մ երկարությամբ ձկնակերպ
վիշապաքարը, որը առաջինն է Արցախի վարչական տարածքում:
Բոլոր երեք ամրոցներում կատարվել են չափագրումներ, լուսանկարահանում,
տեղանքի օդալուսանկարում դրոնով, հավաքվել են վերգետնյա նյութերըը

և

կատարվել են ստրատիգրաֆիկ խուզահորերի պեղումներ:
Կամերալ աշխատանքների ընքացքում օդալուսանկարահանմները ենթարկվել են
համակարգչային

մշակման

և

ստացվել

են

ամրոցների

տեղահանույթները:

Վերջիններիս վրա դրվել են երևացող շինությունների մաքրագծությունները,
ստանալով

հուշարձանների

գլխավոր

հատակագծերը:

Խուզահորերից

հայտնաբերված հնագիտական գտածոները ներկայացվել են նեղ մասնագետներին՝
թվագրությունները ճշտելու ու հստակեցնելու նպատակով: Նշենք, որ ՙԽոզնավարի լիճ՚
ու ՙՔարոտան՚ ամրոցները և վիշապաքարը նորահայտ են, բացահայտվել ու
փաստագրվել են հենց այս եռամսյակի դաշտային հետազոտությունների ընթացքում
և գալիս են լրացնելու ազատագրված տարածքների ամրոցների ու հուշարձանների
ցուցակները:
Գիտահետազոտական

խմբի

ուսումնասիրություննեը

որոշ

արդյունքները

ներկայացվել են տեղի կրթական ու մշակութային գործիչներին: Քաշաթաղի
երկրագիտական

թանգարանում

կարդացվել

է

զեկուցում,

ուր

հարուստ

ցուցադրական նյութով ներկայացվել են պեղումների նախնական արդյունքները և
հայտնաբերված նորահայտ ամրոցների մի մասը, ինչը հավանության է արժանացել և
լայն արձագանք գտել տեղի հասարակության շրջանում:

01.01.2019-31.03.2019

«Արցախի ազատագրված տարածքների ամրոցների հետազոտություն» թեմայի
2019 թ առաջին եռամսյակում կատարված աշխատանքների

Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Արցախի ազատագրված տարածքների ամրոցների
հետազոտություն» ծրագիրը իրականացնող գիտահետազոտական խումբը կատարել
է և՛ կամերալ, և՛ դաշտային հետախուզական աշխատանքներ: Վերջնականապես
մշակվել և ի մի են բերվել մինչ այդ կատարված դաշտային աշխատանքների
նյութերը, ինչի արդյունքում ստացվել է ազատագրված տարածքների ամրոցների մի
պատկեր, որն արդեն այսօր կարելի է ներկայացնել լայն հասարակությանը՝ որպես
շարունկվող աշխատանքների տվյալ փուլի արդյունք: Որոշվեց մինչ օրս գիտական
բավարար մակարդակով ուսումնասիրված ամրոցները ներկայացնել հանրությանը
շրջիկ

ցուցադրության

պաստառների

տեսքով:

Ընտրվեց

ազատագրված

տարածքներում բացահայված 15 ամրոց, որոնցից յուրաքանչյուրի համար կազմվեց
A-0 չափի մեկ պաստառ: Բոլոր պաստառները կազմված են միևնույն սկզբունքով՝
ելնելով այն իրողությունից, որ նյութը ամբողջովին նոր է և դիտողին պետք է
տեղեկացնի և՛ անծանոթ տարածքի, և՛ անծանոթ հուշարձանի տեղադրության,
ուսումնասիրման մանրամասերին ու տալ ոչ մասնագետի համար ընկալելի
դիդակտիկ նյութ: Այսպես պաստառների շապիկում նշված են աշխատանքները
իրականացնող կազմակերպությունները և Արցախի Հանրապետության սխեմակիկ
քարտեզի վրա նշված են ազատագրված տարածքում տվալ ամրոցի գտնվելու վայրը:
Ոչ մեծ տեքստային մասում տրված է ամրոցի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն
և ներկայացված են տվյալ ամրոցին բնորոշ տեսարանների լուսանկարները:
Վաստառների վերնամասում ներկայացված են անօդաչու թռչող սարքով (դրոնով)
արված հուշարձանների օրտոֆոտոպատկերները (օդային հավաքական լուսանկարը)
և վերջիններիս մշակման արդյունքում ստացված ամրոցի գլխավոր հատակագիծը՝
դրված տարածքի տեղահանույթի վրա: Նշենք, որ այս վերջին պատկերները ստացվել
են

նորագույն տեխնոլոգիաների կիռարման շնորհիվ և նորամուծություն են

Հայաստանի և Արցախի հնագիտության, և հուշարձանների ուսումնասիրության
բնագավռում: Ցուցադրության պաստառների կրկնօրինակները տեղադրված են

Հայագիտական

ուսումնասիրությունները

ֆինանսավորող

համահայկական

հիմնադրամի էլեկտրոնային կայքում:
Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի
նախարարության հետ ձեռք բերված համաձայնությամբ ցուցադրությունը առաջինը
կկազմակերպվի ապրիլի սկզբին Ստեփանակերտում, որի շնորհանդեսից հետո այն
կներկայացվի

Արցախի

մյուս

քաղաքներում:

Ծրագրվում

է

ցուցադրության

ընթացքում համալրել թեմայի համապատասխան ուսումնասիրության արդյունքում
ստեղծված նոր պաստառներով:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտահետազոտական խումբը կատարել է նաև
դաշտային

աշխատանքներ:

Մարտ

ամսին

բավականին

անբարենպաստ

եղանակային պայմաններում խումբը իրականացրեց Դուզդաղ, Արահուծ, Աղավնո 1,
ամրոցների ուսումնասիրությունը, որոնց նյութերը մշակվում են: Նշենք, որ 2019 թ.
առաջին եռամսյակի համար նախատեսված գործուղման գումարների փոխանցումը
ուշանալու

պատճառով

օդալուսանկարահանումները

հնարավոր
անտառապատ

չեղավ

կատարել

վայրերում

գտնվող

ծրագրված
այնպիսի

հուշարձաններում, ինչպիսիք են՝ հարավային թևում գտնվող Գրհամի, Քուրդիկի,
Մազրայի ամրոցները, որոնց անհրաժեշտ պատկերները կարելի է ստանալ միայն
հունվար-փետրվար ամիսներին, երբ ծառերը տերևակալված չէն:
Գիտահետազոտական խումբը շարունակում է աշխատանքները թեմայի վրա և
մոտակա ժամանակներում ՀՀ ԱԱԾ-ից մեր դիմումի դրական պատասխանը
ստալաուն պես՝ ծրագրում է հետազոտել սահմանային գոտում գտնվող Խուդաֆերին
1 և Խուդաֆերին 2 ամրոցները, ուր մեզ արգելեցին այցելել անցյալ տարի՝
համապատասխան թույտվության բացակայության պատճառով:

ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

01.10.2018-31.12.2018
«ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՆՍՈՑԻԱՏԻՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ
ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հետազոտական խմբի ղեկավար՝ Լ. Ղ. Շիրինյան

Պայմանագրով նախատեսված համապատասխան 2018թ. մեկ եռամսյակային
(հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր) ժամանակահատվածի համար հետազոտական
խումբը կատարել է հետևյալ աշխատանքները.
1. Համապատասխան գրականության ուսումնասիրություն և հարացույցի
ճշգրտում:
2. Փափուկ ուժի հայեցակարգի տեսական-մեթոդաբանական հիմքերի
ուսումնասիրություն:
3. Փափուկ ուժի միջոցով կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության ներդրման
հնարավորությունների նախնական հիմքերի ուսումնասիրություն:
4. Փափուկ ուժի հիմնախնդրով հետաքրքրվող հայ հետազոտողների
մոբիլիզացիա խնդրի հետագա ուսումնասիրությունների համար:
5. Հետազոտական խումբը անցկացրել է կլոր սեղան-քննարկում փափուկ
ուժի տեսական հարցադրումների ճշգրտման և դրանց ուղղությամբ
հետազոտությունները շարունակելու վերաբերյալ:
6. Զուգահեռաբար
տարվում
է
կոնցեպցիայի
մասսայականացման
աշխատանքներ, ինչը խիստ կարևոր է կիրառական քաղաքագիտության
տեսանկյունից:
Տվյալ թեման հետազոտական խմբի նախորդ՝ «Հիմնադրույթներ կոնսոցիատիվ
ժողովրդավարության մոդելի (անվտանգության բաղադրիչը ներքին և արտաքին
չափումներում)» իրականացրած ծրագրի տեսական եզրակացությունների ու
գործնական արդյունքների կիրառման շարունակությունն է: Եվ, համաձայն
քաղաքագիտության տեսություններում գոյություն ունեցող ավանդույթի, նպատակը
տեսական հարցադրումների (դոկտրինների) հիմնադրույթների իջեցումն է
կիրառական ոլորտ՝«փափուկ ուժի» գործիքակազմով:
Տեսական հետազոտությունների հիման վրա հետազոտական խումբը կատարել է
որոշակի դատողություններ առ այն, որ արդի աշխարհում միջազգային

հարաբերությունների և պետությունների արտաքին քաղաքականության տիրույթում
«փափուկ ուժի» կիրառությունը ազգային շահերի ագրեգացման տեսանկյունից
դարձել է խիստ արդիական և արդյունավետ: Այս տեսության հեղինակ Ջոզեֆ Նայը
«փափուկ ուժի» արդյունավետությունը երկրաքաղաքականության (գեոպոլիտիկա)
մեջ պայմանավորում է այն կիրառող սուբյեկտ-պետության մշակութային ներուժով:
Հաշվի առնելով հայ ժողովրդի մշակութային-քաղաքակրթական բարձր ներուժը,
հետազոտական խմբի նախնական տեսական ուսումնասիրությունների համաձայն,
«փափուկ ուժը» կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետեության արտաքին
քաղաքականության գերակայությունների և հիմնական խնդիրների լուծման գործուն
մեխանիզմ: Մասնավորապես՝ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում ՀՀ արտաքին
քաղաքականության և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման համար
«փափուկ ուժի» արդյունավետությունը աներկբա է՝ հաշվի առնելով այդ ոլորտում ՀՀ
չիրացված ներուժը:
Նկատի ունենալով հետազոտական խմբի կողմից իրականացված նախորդ
ուսումնասիրությունը՝
նվիրված
Հարավային
Կովկասում
կոնսոցիատիվ
ժողովրդավարության մոդելի համապատասխանությանը, սույն հետազոտության
նպատակն է արդեն «փափուկ ուժի» միջոցով նպաստել ժողովրդավարության այդ
մոդելի գործնական ներդրմանը Հարավային Կովկասի երկրներում:
Եվ, հատկապես, հաշվի առնելով, որ թավշյա հեղափոխության արդյունքում
Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի դառնում է տարածաշրջանում
ժողովրդավարական արժեքների ջահակիրը, և նկատի ունենալով, որ ՀՀ-ի
հեղինակությունը համաշխարհային քաղաքական թատերաբեմում առավել բարձր է՝
այս հանգամանքը ակնհայտորեն պարարտ հող է ստեղծում «փափուկ ուժի»
կիրառման համար: Այս իրողությունը ՀՀ-ին հնարավորություն է տալիս առաջարկել
տարածաշրջանի անվտանգության և ժողովրդավարացման իրատեսական մոդել՝
հիմնված կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության տարրերի իրացման վրա:

01.01.2019-31.03.2019
«ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՆՍՈՑԻԱՏԻՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ
ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Պայմանագրով նախատեսված համապատասխան 2019թ. առաջին (իսկ
պայմանագրով՝ երկրորդ) եռամսյակային (հունվար, փետրվար, մարտ) ժամանակահատվածի համար հետազոտական խումբը կատարել է հետևյալ աշխատանքները.
1. Համապատասխան գրականության ուսումնասիրության արդյունքում
կատարվել են մշակումներ:

2. Փափուկ ուժի հայեցակարգի տեսական-մեթոդաբանական հիմքերի
վերաբերյալ մշակումները համեմատվել են հարավ-կովկասյան
երկրներում առկա համապատասխան գործոնների հետ:
3. Գնահատվել են կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրման
համար
հարավ-կովկասյան
երկրներում
առկա
տարրերը,
բաղադրիչները:
4. Այս փուլում ստացված արդյունքները քննարկվել են է կլոր սեղանի
ձևաչափով:
5. Հաջորդ եռամսյակում նախատեսվում է կոլեկտիվ մենագրության
համար հետազոտության արդյունքների և նյութերի սինթեզում:
Հետազոտության այս փուլում արդեն որոշակիացել են համապատասխան
գրականության ուսումնասիրության արդյունքում արված մշակումները ՀՀ-ի՝
տարածաշրջանային
արտաքին
քաղաքականության
մեջ
փափուկ
ուժի
ռազմավարական մեթոդաբանության ներդրման անհրաժեշտության տեսանկյունից:
Խնդրի վերաբերյալ հետազոտական խմբի կողմից կատարված դիտարկումները ցույց
են տվել, որ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում ՀՀ-ի սուբյեկտության և
գործնական քաղաքականության արդյունավետացման համար, հաշվի առնելով
տարածաշրջանային մարտահրավերը, ինչպես նաև քաղաքական գործընթացների
զարգացման միտումները, փափուկ ուժի գործիքակազմը կարող է ապահովել
բավարար արդյունավետություն:
Հեռանկարում ունենալով տարածաշրջանի բազմական պետությունների
քաղաքական արդիականացման տեսլականը կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության
մոդելի համատեքստում՝ ՀՀ-ն իր արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է
շեշտադրումներ կատարի նաև փափուկ ուժի գործիքակազմի կիրառության առումով,
ինչը հարևան պետությունների ոչ միյան իշխանությունների, այլև ժողովուրդների
հետ երկխոսության իրատեսական և արդյունավետ հիմքեր կարող է ստեղծել:
Մեր
մշակումները
և
ՀՀ
արդի
տարածաշրջանային
արտաքին
քաղաքականությունը ցույց են տալիս իրենց տրամաբանությունների միջև
ներդաշնակության տարրերի առկայությունը, քանի որ ՀՀ վարչապետն արդեն
որերորդ անգամ հրապարակավ բարձրաձայնում է ադրբեջանական ժողովրդի հետ
ՀՀ-ի կողմից երկխոսության ձևավորման անհրաժեշտության մասին, ինչն ուղղված է
տարածաշրջանում խաղաղության փոխվստահելի մթնոլորտի ձևավորմանը՝
հեռանկարում ունենալով խաղաղության խոսույթի միջոցով տարածաշրջանի
կոնֆլիկտային ներուժի մեղմացումը: Իսկ այդ ամենն ուղղակիորեն կապ ունի
փափուկ ուժի մեթոդաբանության գործնական կիրառության հետ, որի գիտական
մշակումները զուգահեռաբար տարվում են մեր հետազոտական խմբի կողմից:

Տարածաշրջանային արդի իրողությունները և քաղաքական գործընթացի
զարգացման դինամիկան կրկին անգամ հիմնավորում են սույն հետազոտության
արդիականությունը և անհրաժեշտությունը, որի տեսական հանգրվանը պետք է
հարավ-կովկասյան բազմական պետություններում փափուկ ուժի գործիքակազմի
կիրառությամբ կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելի ներդրման հիմքերի
մշակումը լինի՝ դրանց բոլոր տեղական շահագրգիռ կողմերի անուղղակի և ուղղակի
ներգրավմամբ: Առաջին հերթին հետազոտական խմբի կողմից տարվող
ուսումնասիրությունների արդյունքների շահառուները պետք է լինեն այն
անդրենածին ժողովուրդները, որոնք սեգմենտար առումով ապահովում են
տարածաշրջանի բազմական պետությունների հասարակական կառուցվածքը: ՀՀ-ի
կողմից այս ռազմավարության որդեգրումն իր տարածաշրջանային արտաքին
քաղաքականության հայեցակարգում կարող է բարձրացնել ՀՀ-ի վարկը և այն
դարձնել ժողովրավարություն արտահանող պետություն, քանի որ այսօրեական
իրողությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ն ունի նմանատիպ ներուժ:

