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ԺԱՄԱՆԱԿԻ (ԱՊԱԳԱՅԻ) ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄԸ ՈՐՊԵՍ 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԷՎՈԼՈւՑԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՀԱՆԳՐՎԱՆֈ ՄԱՐՏՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳՈւՄ 

Ներսիսյան Ա. Հ. 

 

Հոդվածում առաջ քաշված հետազոտական խնդրի 

բովանդակությունը վերաբերում է Նոր Աշխարհակարգի ձևավորման 

ընթացքին և հեռանկարներին, որի կայացմանը միտված 

աշխարհաքաղաքական նոր պատկերացումների և գործընթացների 

տրամաբանության դիտարկումն էլ ամբողջացնում է սույն 

հետազոտության նպատակըֈ  

Խնդրի այժմեականությունը դժվար է գերագնահատել, քանի որ 

հենց վերոնշյալ գործընթացներն էլ ամբողջ մոլորակի կտրվածքով 

պայմանավորում են ժամանակակից իրականությունըֈ 

Համաձայն հետազոտության նպատակի՝ առաջադրվել և լուծվել են 

իրար հետ փոխկապակցված մի շարք հետազոտական խնդիրներֈ 

Մասնավորապես, խորքային առումով դիտարկվել են Նոր 

Աշխարհակարգի կայացման միտումները, արդեն իսկ ծավալվող 

գործընթացների բնույթըֈ Նշված հարցերը քննարկվել են ժամանակակից 

real politik-ը պայմանավորող աշխարհաքաղաքական նոր 

բովանդակության ու գործիքակազմի համատեքստում, որտեղ առանցքն 

արդեն ժամանակի տիրապետումն էֈ Ըստ այդմ՝ ներկայացվել է 

Հայկական քաղաքակրթության լիարժեք ընթացքի համար կարևոր՝ 

ապագայի մեր նախագծի ճարտարապետման անհրաժեշտություն-

հիմնավորումը: 

Բանալի բառեր. Նոր Աշխարհակարգ, աշխարհաքաղաքական 

պատկերացումներ, աշխարհաքաղաքական գործընթացներ, բնական 

միջավայրի տարրերի տիրապետում, ժամանակի տիրապետում, 

կայսերապաշտական մոտեցումներ, նոր կենսաքաղաքականություն: 

    2 0 2 2  № 2 
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Նախաբան: Ժամանակակից իրականությունում,  մեր աչքի առաջ 

փոխվում է Աշխարհըֈ Կազմաքանդվում են հին համակարգերը, դրանք 

փոխպայմանավորող կապերն ու փոխառնչություններըֈ 

Վերարժևորվում են մարդկային կենսագործունեության բոլոր 

բնագավառների հիմքերը և նախկինում հաստատված ստատուս-

քվոներըֈ Ակնահայտ է, որ վերոհիշյալ փոփոխությունները, դրանց 

պատճառներն ու գործիքակազմը ի հայտ չեն եկել միանգամիցֈ Բոլոր 

գործընթացների հիմքում ընկած են մանրամասն նախագծումները, 

ծրագրավորումներն ու դրանց դետալավորման-իրագարծման-

ճարտարապետման հստակ մեխանիզմներըֈ 

Հետազոտության բովանադակությունից ելենելով՝ մեր ուշադրութ-

յան կենտրոնում կպահենք մարդկային կենսագործունեության միայն 

քաղաքական ոլորտը, ավելի կոնկրետ՝ աշխարհաքաղաքական ոլորտը՝ 

իր զարգացման, փոփոխման, վերարժևորման տրամաբանության 

համատեքստումֈ 

Եվ այսպես, աշխարհաքաղաքականության և՛ տեսական 

(գիտակարգ), և՛ պրակտիկ (բուն գործընթացներ) բովանդակության 

հիմնական կատեգորիաներից գլխավորը թերևս «աշխարհա-

քաղաքական տարածություն» հասկացությունն էֈ Ըստ էության՝ հենց 

վերջինիս տիրապետմանն ու յուրացմանն է միտված ընդհարապես 

աշխարհաքաղաքականության ողջ էությունըֈ 

Ժամանակի ընթացքում «աշխարհաքաղաքական տարածության» 

բուն բովանդակությունը փոխվել է, որը թեալադրված է եղել կոնկրետ 

ժամանակի մեջ՝ տիրապետում, յուրացում, կառավարում ապահովելու 

կոնկրետ անհրաժեշտությունից, կոնկրետ ռեսուրսային պահանջիցֈ Ըստ 

այդմ՝ անցյալում, ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի կեսը, 

«աշխարհաքաղաքական տարածության» բովանդակությունը կազմել են 

աշխարհագրական միջավայրի տարրերը՝ ցամաքը, օդը և ջուրըֈ Այն 

ամբողջացրել է դասական աշխարհաքաղաքականության ողջ 

բովանադակությունըֈ Ըստ այդմ, հետևելով և լրացնելով ամերիկացի 

հայտնի գեոպոլիտի՝ Հ. Մաքինդերի մոտեցումները, դասական 

աշխարհաքաղաքականության ողջ ընթացքը կարելի է բաժանել երեք 

փուլի. 

1. Ցամաքային (մինչկոլումբոսյան դարաշրջան): Տիրապետել է 

«Ցամաքի» աշխարհաքաղաքականությունը, երբ համաշխարհային 

օվկիանոսի ափամերձ շրջաններում բնակվողները (հույներ, 
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հռոմեացիներ, չինացիներ, եգիպտացիներ) գտնվել են «Ցամաքի» 

կենտրոնի մշտական ճնշման տակ (հոներ, ալաններ, մոնղոլներ և 

այլն): Այս ընթացքում համաշխարհային տիրապետության են 

հասնում այն կենտրոնները, որոնք առավելագույն էին տիրապե-

տում, տվյալ ժամանակին համապատասխան, ցամաքի յուրաց-

մանն անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցին՝ գրաստային 

տրանսպորտինֈ Օրինակ՝ մոնղոլները, թյուրք-սելջուկյան ցեղերը, 

շնորհիվ իրենց հեծելազորի, կարողացան հասնել լուրջ 

նվաճումներիֈ 

2. Ջրային (կոլումբոսյան դարաշրջան): Այս ընթացքում առափնյա 

գոտում զարգացման բավականաչափ մակարդակի հասած 

ժողովուրդները, օգտագործելով իրենց հարմար աշխարհագրական 

դիրքը, սկսում են «Նոր աշխարհի» յուրացումը, այսինքն՝ այս 

դարաշրջանում գլխավոր նշանակություն է ձեռք բերում «Ջուրը» և 

նրա տիրապետման միջոցներ-գործիքներըֈ Ձևավորվեց «Ծովի 

գեոպոլիտիկա», որն ապահովեց Արևմուտքի (անգլո-սաքսերի) 

համաշխարհային տիրապետությունըֈ 

3. Օդային (հետկոլումբոսյան դարաշրջան): Այս ընթացքը 

համապատասխանում է օդային տրանսպորտի զարգացման բուռն 

շրջանինֈ Ըստ այդմ՝ Երկրագնդի աշխարհաքաղաքական 

կառուցվածքում առաջնային դիրք դուրս եկան (պահպանեցին) այն 

կենտրոնները, որոնք կարողացան «Ծովի գեոպոլիտիկան» 

զուգակցել, այսպես կոչված, «Օդի գեոպոլիտիկայի» հետֈ 

Զարգացած ավիացիան, հրթիռաշինությունը, տիեզերական 

տարածության ռազմավարական յուրացումը հանգեցրին այն 

իրողությանը, որ տարածական տարբերությունների 

նշանակությունն աստիճանաբար չեզոքացավ: 

Հետդասական շրջանում «աշխարհաքաղաքական տարածության» 

հիմքը պայմանավորեցին ոչ թե աշխահագրական միջավայրի տարրերը, 

այլ մարդկային էությունը պայմաանվորող գործոններըֈ  

Այս ընթացքի վերլուծության համար մեր կողմից առանձնացվում է 

2 փուլ՝ «մարդու աշխարհաքաղաքականություն-ժամանակակից փուլ» և 

«ժամանակի աշխարհաքաղաքականություն-ապագայի փուլ»ֈ 

Աշխարհաքաղաքականության դասական շրջանի ավարտն 

ազդարարվեց Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտով, որին հաջորդած 

ժամանակաշրջանը կարելի է բնութագրել որպես աշխարհաքաղաքա-

կանության ժամանակակից փուլֈ Վերջինիս ընթացքը համընկավ 
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գիտատեխնիկական հեղափոխության և նրան հաջորդած՝ 

գիտատեխնիկական առաջընթացի հետֈ Ակնհայտ է, որ վերջիններս 

ուղղակի փոխազդեցության մեջ էին գտնվում հասարակական կյանքի 

բոլոր ոլորտների հետ, այդ թվում, և հատկապես՝ քաղաքական ոլորտի 

հետֈ Ընդգծենք, որ ԳՏՀ-ն հիմք դրեց արդյունաբերական 

հեղափոխությունների նոր փիլիսոփայությանը, երբ դրանց 

ազդեցության թիրախը շրջակա միջավայրի տարրերի փոխարեն սկսեց 

կենտրոնանալ մարդու և նրա հատկանիշների վրաֈ Մասնավորապես, 

բուն ԳՏՀ-ն նշանավորվեց արտադրողական ուժերի արմատական 

փոփոխությամբ, երբ գիտությունը, մարդու գիտելիքն ինքը վերածվեց 

արտադրողական ուժիֈ Այս ազդեցությունն առավել ընդգծվեց հաջորդ՝ 

կենսատեխոնոլգիական հեղափոխության ժամանակ, իսկ իր 

գագաթնակետին հասավ թվային հեղափոխության արդյունքումֈ 

Վերջինիս ազդեցության գերթե միակ օբյեկտը դարձավ մարդը, նրա 

գիտակցությունն ու վարքագիծը, որոնք արհեստական բանականության 

միջոցով սկսեցին տոտալ կերպով ուղղորդվել և կառավարվելֈ 

Վերոնշյալի տրամաբանությամբ՝ արմատական փոփոխության 

ենթարկվեց նաև բուն աշխարհաքաղաքականությունն ընդհանրապես, և 

«աշխարհաքաղաքական տարածություն» հասկացության ընկալումն ու 

յուրացումը՝ մասնավորապեսֈ  

Այսպես, օրինակ, հետպատերազմյան եվրոպական աշխարհա-

քաղաքականության նոր սկզբունքների ձևավորման արդյունքում արդեն 

1950-ական թվականների վերջերին նկատելի դարձավ եվրոպական 

աշխարհաքաղաքականության փիլիսոփայության փոփոխում՝ 

տարածության գեոպոլիտիկայից դեպի մարդու գեոպոլիտիկա: 

Այսպիսով՝ գեոպոլիտիկների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 

մարդը, որը կարող է փոփոխել տարածության և քաղաքականության 

միջև առկա ներքին կապերի բովանդակությունը: Մասնավորապես, XX 

դարի երկրորդ կեսին գերմանացի գեոպոլիտիկ Ռ. Հինդերը ընդգծեց 

«մարդու իրավունք» հայեցակարգի առանցքային դերը Արևմուտքի 

կողմից աշխարհաքաղաքական նոր տարածություններ նվաճելու 

հարցում1
1:  

Այսպիսով, ժամանակակից ընկալմամբ՝ «աշխարհաքաղաքական 

տարածքը» առաջին հերթին վերաբերում է մարդուն, նրա 

                                                 
1 

1Տե'ս  R. Hinder Der Begrifdes Politischen // Zeitschrift fur Geopolitik.1958. H. 1. p. 42. 
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գիտակցությանն ու կենսագործունեությանը, իսկ վերջինիս «նվաճումը» 

դարձել է աշխարհաքաղաքական հիմնական գործընթացների թիրախըֈ  

Այս ամենով հանդերձ՝ փոփոխության է ենթարկվում Երկրագնդի 

աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը, որի միջոցով ճարտարա-

պետվում է նաև Նոր Աշխարհըֈ Սակայն վերջինիս կառուցակազմման 

համար արդեն իսկ նկատելի է աշխարհաքաղաքականության 

փիլիսոփայության վերարժևորումֈ Խոսքը վերաբերում է ապագային, 

որը կարելի է անվանել «ժամանակի աշխարհաքաղաքականություն»ֈ  

Եվ այսպես, ժամանակակից աշխարհում պայքարը գնում է հանուն 

ապագայի, այսինքն՝ ապագան՝ այսօրվա պայքարի, հակամարտություն-

ների. հետաքրքրությունը ժամանակն է: Եվ հիմա աշխարհա-

քաղաքականության գլխավոր խնդիրն է, թե ո՞վ է տիրելու այդ 

ժամանակին՝ ապագայի ի՞նչ մոդելներով ու ճարտարապետումներովֈ 

Այս առումով անգամ կիրառվող գործիքակազմերը, ավելի ճիշտ՝ 

պայքարի զինանոցը, նույնպես արտատարածքային է՝ վիրտուալ, որտեղ 

ու որի միջոցով ծրագրավորվում ու մոդելավորվում են մարդկային 

մտածողության, վարքի, ինչու ոչ, նաև կեցության դրսևորումները, որոնք, 

ըստ էության, դառնում են խիստ կառավարելի ու կանխատեսելի՝ 

հարմարեցվելով ապագայագիտական կանխատեսումներին և, ըստ 

այդմ, ճարտարապետվող ապագայինֈ Իսկ պատերազմի օբյեկտը, 

ռազմադաշտը մարդն է, նրա գիտակցությունն ու ներաշխարհն է, ահա 

թե ինչու է անհրաժեշտ մարդկային մտածողության ու վարքի 

մոդելավորումներըֈ Այս առումով ներկան պեղվում է ապագայից, իսկ 

ապագան կառուցվում է ներկայում, այսինքն՝ ապագան ձևավորվում է 

այսօր՝ ներկայում, մեր աչքի առաջֈ Այսօր ժամանակն այնքան է 

արագացել, որ անցյալն ակնթարթորեն դառնում է ապագա՝ սեղմելով 

ներկային ու վերացնելով, լղոզելով ժամանակային սահմաններըֈ  

Եզրակացություն: Սույն հոդվածի շրջանակներում կատարված 

հետազոտության արդյունքները կարելի է ներկայացնել ներքոհիշյալ 

եզրակացությունների ու առաջարկությունների տեսքով. 

 Հստակ է դառնում գեոպոլիտիկայի էվոլուցիոն ընթացքը՝ 

ամբողջացած՝ «տարածության աշխարհաքաղաքականություն» - 
«մարդու աշխարհաքաղաքականություն» - «ժամանակի աշխար-
հաքաղաքականություն» փուլերովֈ 

 Այսօր արդեն իսկ կա, գոյություն ունի ճարտարապետվող 

ապագայագիտական իրականություն, մի նոր աշխարհ, որտեղ 
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գոյություն ունի կամ ձևավորվում է դրան համապատասխանեցված 

մարդու նոր տիպ՝ նրան հատկացված նոր դերակատարությամբֈ 

 Նոր Աշխարհակագի ձևավորման գործում պասիվ սուբյեկտի 

փոխարեն ակտիվ դերակատարի կարգավիճակի կարող են 

հավակնել միայն այն հասարակությունները (էթնոսները, 

քաղաքակրթությունները), որոնք ունեն ամբողջագիտական 

պատկերացում ապագայի մասին, այսինքն՝ ունեն սեփական 

ընթացքի հստակ կառուցակազմումը՝ նպատակ-առաքելություն-

ընթացք շղթայովֈ 

 Հայկական քաղաքակրթության համար նման ընթացք կարող է 

ապահովել միայն սեփական քաղաքակրթական առաքելության 

գիտակցմամբ ու իրացմամբ, որը պետք է ամբողջացվի ապագայի 

նկատմամբ սեփական նախագիծ-ճարտարապետումով: Այն՝ 

որպես հետազոտական խնդիր, մեր կողմից արդեն առաջարկվել էֈ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ (БУДУЩИМ) КАК СОВРЕМЕННАЯ ВЕХА В 

ЭВОЛЮЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ. ВЫЗОВЫ В НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Нерсисян А. O. 

 

Содержание поставленной в статье исследуемой проблемы касается 

процесса формирования нового миропорядка и перспектив, рассмотрения 

новых геополитических представлений и диаметра процессов, 

направленных на его становление, обобщает цель данного исследования. 

Актуальность проблемы трудно переоценить, поскольку именно 

вышеуказанные процессы обуславливают современную реальность в 

разрезе всей планеты. В частности, в глубинном плане были рассмотрены 

тенденции становления Нового Миропорядка, характер уже 

разворачивающихся процессов. Указанные вопросы были обсуждены в 

контексте нового геополитического содержания и инструментария, 

обуславливающего современный real politic, где стержнем является 

владение временем. 

В соответствии с этим была представлена необходимость 

обоснования важного для полноценного хода армянской цивилизации 

проекта будущего. 

Ключевые слова: Новый Мировой Порядок, геополитические идеи, 

геополитические процессы, владение элементами природной среды, 

владение временем, империалистические подходы, новая биополитика. 
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TIME MANAGEMENT (FUTURE) AS A MODERN MILESTONE IN THE 

EVOLUTION OF GEOPOLITICS. CHALLENGES IN THE NEW 

CIVILIZATION 

Nersisyan A. H. 

 

The content of the research problem stated in the article concerns the 

process of the formation of the new world order and its perspectives. The 

consideration of new geopolitical notions and processes aimed at the formation 

of this order sums up the aim of this research. 

The relevance of the problem is difficult to overestimate, because it is the 

above-mentioned processes that condition the current reality in the context of 

the whole planet. In particular, the tendencies of formation of New World 

Order and the nature of already unfolding processes were considered in depth. 

These issues were discussed in the context of the new geopolitical content and 

tools that condition today's real politic, where the core is already the mastery 

of time. 

In accordance with this, the necessity-justification of the project of the 

future, the importance for the full course of the Armenian civilization was 

presented. 

Keywords: New World Order, geopolitical ideas, geopolitical processes, 

possession of elements of the natural environment, possession of time, 

imperialist approaches, new biopolitics. 
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