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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ծն վել եմ 1930 թ. մայի սի 25-ին ՀԽՍՀ Սի սի ա նի շր ջա նի (հե տա-

գա յում՝ Սյու նի քի մար զի) Բո րի սով կա (Ծ ղուկ) գյու ղում: Այն Ո րո տա նի 

ա փին փռ ված չք նաղ ու հա րուստ գյուղ էր, ո րը ցա վոք մնաց Սպան դա-

րյա նի ջրամ բա րի տակ:

 Հայրս՝ Ղա րիբ Ղա րի բյա նը, կրթ ված, ո ւն ևոր մարդ էր: Մայրս՝ 

Սոֆիա Զոհ րա բյա նը, ծն վել էր Սյու նի քի Բռ նա կոթ գյու ղում, բայց ապ-

րել Թիֆլիսում (1936-ի ց՝ Թբի լի սի): Քսա նա կան թվա կան նե րին Բո րի սով-

կա յում ան գրա գի տու թյան վե րաց ման ո լոր տում աշ խա տում էր որ պես 

ու սուց չու հի: Հորս եր կու հո րեղ բայր նե րը ե րե խա չու նե նա լու պատ ճա ռով 

ի նձ որ դեգ րում են, և ես դառ նում եմ Գրի շա Ա լեք սա նի Ղա րի բյան: 1938 

թ. հայրս՝ Ղա րիբ Ղա րի բյա նը, որ պես կու լակ՝ հայտն վում է Գո րի սի բան-

տում և մեկ տա րի հե տո մի այն ա զատ վում: Հայ րե նա կան պա տե րազ մում 

զոհ վում են եր կու եղ բայր ներս՝ Եր վան դը և Հայ կա զը, ի սկ եր րորդ եղ բայրս՝ 

Մու շե ղը, ո րն ապ րում և աշ խա տում էր Թբի լի սի ում, պա տե րազ մում գե-

րու թյու նից հե տո, աշ խա տանքն ու ա մեն ի նչ կորց րած՝ վե րա դառ նում է 

Բո րի սով կա, ա մուս նա նում և որ պես ու սու ցիչ աշ խա տում դպ րո ցում:

 Բո րի սով կայի յո թա մյա դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո կր թու թյունս շա-

րու նա կել եմ մո տա կա Բա զար չայ գյու ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում: Այդ 

գյու ղի բնակ չու թյան կե սը մո լո կան ներ է ին՝ ի րենց ա ռան ձին կոլտն տե-

սու թյու նով: Մո լո կան նե րը շատ շնորհ քով, բազ մաբ նույթ ար հեստ նե րով 

զբաղ վող մար դիկ է ին: Բա զար չայ գյու ղը ամ ռան ա միս նե րին մեծ տո-

նա վա ճառ նե րի կենտ րոն էր: Գոր ծում է ին բազ մա թիվ ար հես տա նոց ներ, 

խա նութ ներ, ե րաժշ տու թյու նով հա գեց ված խորտ կա րան ներ: Գյու ղի 

վեր ջում՝ Ո րո տան գե տի ա փին, ի րար կող քի գոր ծում է ին մո լո կան նե րի 

ե րեք խո շոր ջրա ղաց ներ՝ օ դը ծած կե լով ա լյու րի մա քուր, հա ճե լի փո շով: 

Ամ ռանն այդ ջրա ղաց նե րի տա րած քում՝ Ո րո տան գե տի ա փին, շա բաթ և 

կի րա կի օ րե րը մեծ տո նա վա ճառ ներ է ին լի նում, ո րոնց մաս նակ ցում է ին 

ոչ մի այն տե ղի բնա կիչ նե րը և սա րե րի մեծ թվով քոչ վոր նե րը, այլև Նա-

խիջ ևա նի, Եր ևա նի, Գո րի սի, Բաք վի և Թբի լի սի ի բնակ չու թյու նը: Տո նա-

վա ճառ նե րը պայ մա նա վոր ված է ին հա ճե լի ու մա քուր բնակ լի մա յա կան 

հե քի ա թային մթ նո լոր տով: 

Բա զար չայի միջ նա կարգ դպ րո ցը մեծ հե ղի նա կու թյուն ու ներ: Պա տե-

րազ մի տա րի նե րին այդ դպ րո ցում դա սա վան դում է ին Եր ևա նից վտար-
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ված, հայ րե նա դարձ պրո ֆե սոր ներ Տի րան Փա փա զյա նը և Ա նդ րա նիկ Քա-

րա մյա նը: Նրանց աք սո րյալ վի ճա կը ա շա կերտ նե րի եր ջան կու թյունն էր:

Դպ րո ցի ու թե րորդ դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո 1946 թ. ըն դուն-

վել եմ Եր ևա նի Փա նոս Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան ու սում նա-

րա նը: 1948 թ. ու սում նա րա նում ո ւս ման տևո ղու թյու նը ե րե քից դար ձավ 

հինգ տա րի, ո րը դժ վար վի ճակ ստեղ ծեց: Ու սում նա րա նը եր րորդ կուր-

սում թո ղե ցի և ա վար տե ցի Եր ևա նի կա յա րա նի բա նե րիտ դպ րո ցը ու 1949 

թ. ըն դուն վե ցի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան 

ֆա կուլ տետ: 1954 թ. գե րա զան ցու թյամբ ա վար տե ցի և աշ խա տան քի ան-

ցա Ե ՊՀ քա ղա քատն տե սու թյան ամ բի ո նում որ պես լա բո րանտ: 1962 թ. 

ա վար տե ցի Մոսկ վայի Լ.Վ.Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա-

րա նի աս պի րան տու րան: 1963 թ. պաշտ պա նե ցի թեկ նա ծո ւա կան, ի սկ 

1973 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն: 1965 թ. դար ձա Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սար նի դո ցենտ, 1978 թ.՝ պրո ֆե սոր, 1978-2008 թթ. նշա-

նակ վե ցի տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ: Ե ղել եմ կու-

սակ ցա կան կո մի տե ի ե րկ րորդ քար տու ղար: 1978-1991 թթ. նշա նակ վել 

եմ Ե ՊՀ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր: 1993-2001 

թթ. ը նտրվել եմ Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան: 2001 

թ. մինչև օ րս տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր եմ և 

նույն ամ բի ո նի պատ վա վոր վա րիչ: Շուրջ 25 տա րի՝ մինչև 2018 թ. դեկ-

տեմ բեր, գլ խա վո րել եմ Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան գծով գի տա կան աս-

տի ճան ներ շնոր հող մաս նա գի տա կան խորհր դի գոր ծու նե ու թյու նը: Հրա-

տա րա կել եմ հա րյու րից ա վել գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, հոդ ված ներ 

ու դա սագր քեր: Իմ գի տա կան ղե կա վա րու թյամբ շուրջ 50 հո գի պաշտ-

պա նել են  ա տե նա խո սու թյուն ներ:

1965-1976 թթ. հա մա տե ղու թյամբ գլ խա վո րել եմ ՀԽՍՀ պետպ լա նի 

տն տե սա գի տա կան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տութ տի « Սո ցի ա լա-

կան զար գաց ման» բաժ նի աշ խա տանք նե րը:

1999 թ. պարգ ևատր վել եմ Մով սես Խո րե նա ցու մե դա լով: 2000 թ. 

ը նտրվել եմ ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ: 2010 թ. ի նձ շնորհ վել է ՀՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո չու մը և ՀՀ վար չա պե տի 

շնոր հա կա լա գիր: Պարգ ևատր վել եմ Ե ՊՀ եր կու ոս կյա մե դա լով, ա կա-

դե մի կոս Վ.Համ բար ձու մյա նի ան վան հու շա մե դա լով, ՀՀ կենտ րո նա կան 

բան կի ոս կե հու շա մե դա լով, ՀՀ պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ-

սա րա նի ոս կե մե դա լով և Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե-
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տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի մե դա լով: 

2010 թ. Սյու նի քի մարզ պե տա րա նի կող մից ի նձ շնորհ վել է « Պատ վա-

վոր սյու նե ցի» կո չում:

Ծննդավայրս՝Բորիսովկագյուղը,1960թ.:

ԳեղանկարըՀՀժողովրդականնկարիչԶ.Ա.Խաչատրյանի:

Ծննդավայրս՝սքանչելիԲորիսովկագյուղը,մանկությանսհետանհետքմնացին

ՈրոտանիՍպանդարյանջրամբարիտակ:
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Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ ՍԵՐ ԳԵՅ Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴ ՐԻ 

ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒՄՅԱՆ

(Երևանիպետականհամալսարանիռեկտոր)

Գ րի գո րի Ա լեք սանդ րո վի չին ճա նա չում եմ շուրջ 40 տա րի: 1977-1978 

թթ. որ պես Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի 

ե րկ րորդ քար տու ղար, ի սկ 1978-1991 թթ.՝ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի 

գծով պրո ռեկ տոր: Դրա նից հե տո մեր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և բա րե կա-

մու թյու նը շա րու նակ վում է ՀՀ ԳԱԱ-ի շր ջա նակ նե րում: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում հա մա տեղ աշ խա տե լու տա-

րի նե րից կա ռաձ նաց նե րի ա ռա ջին՝ նրա գլ խա վո րած հանձ նա ժո ղո վի 

ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը ՀԽՍՀ գրող նե րի մի ու թյան նա խա գահ 

Վարդ գես Պետ րո սյա նին և հայ մե ծա նուն բա նաս տեղծ Պա րույր Սևա-

կին Ե ՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր Խ.Բա դա լյա նի կող մից 

կու սակ ցա կան վե րա դաս մար մին նե րին ներ կա յաց րած զր պար տու թյուն-

նե րի բա ցա հայ տու մը և դա տա պար տու մը: 

Երկ րորդ՝ պրո ռեկ տո րու թյան տա րի նե րին հա մալ սա րա նա կան կյան-

քի հու մա նի զաց ման զար գա ցում նե րին նրա ար դյու նա վետ աշ խա տան-

քը բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում հայոց պատ մու թյուն դա սա վան դե լու մա սին 

ո րոշ ման ըն դուն ման, ի նչ պես նաև Փի լի սո փա յու թյան ու սո ցի ո լո գի այի, 

Օտար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ նե րի բաց ման և հատ կա պես Տն տե սա գի-

տու թյան ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման հար ցե րում: 

Եր րորդ՝ 1989-1990 թթ. որ պես պատ գա մա վոր Մոսկ վա յում իմ գտնվե-

լու տա րի նե րին Ար ցա խի ա զա տագ րա կան պայ քա րին նրա կող մից 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հս կա յա ծա վալ ա ջակ ցու թյան և 

օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը: Դժ բախ տա բար նոր կա յա ցած իշ խա նու-

թյուն նե րի կող մից նրա այդ մեծ ներդ րու մը չգ նա հատ վեց: 

Որ պես Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր՝ Գրի գո րի 

Ա լեք սանդ րո վիչն իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում էր բա րեխղճո-

րեն, ա ռանց ա վե լորդ ար հես տա կան բար դա ցում նե րի և վայե լում էր ռեկ-

տո րա տի ու հա մալ սա րա նա կան նե րի մեծ հար գան քը: Ի բրև մարդ՝ հա-

մեստ էր, չտր վեց ժա մա նա կի կեր պա րա նա փո խու թյուն նե րին: Մնաց ան-

դա վա ճան ու ազ նիվ:
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ՀՀ ԳԱԱ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ, Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ

 ՌԱ ԴԻԿ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈ ՍԻ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

(Երևանիպետականհամալսարանիռեկտոր)

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում Գրի գո րի Ա լեք սանդ րո վի չի 

հետ աշ խա տել և հա մա գոր ծակ ցել եմ, ե րբ նա Ե ՊՀ-ի նոր վե րա բաց ված 

տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կանն էր: Դժ վար ու ծանր տա րի ներ 

է ին: Պետք է վե րա փոխ վեր տն տե սա գի տա կան կր թա կան հա մա կար գը: 

Ա մեն ի նչ պետք է սկս վեր դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաս տու մից: 1990-

ական թվա կան նե րի ցուրտ ու մութ տա րի նե րին Գրի գո րի Ա լեք սանդ րո-

վի չի ջան քե րով ա մե րի կյան հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վե ցին դա-

սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ե րե քամ սյա կուր սեր՝ դե կա նի և բո լոր 

դա սա խոս նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Դա կար ևոր քայլ էր, բայց ոչ հիմ նա-

կա նը: Բարձր ո րա կա վոր ման ժա մա նա կա կից տն տե սա գետ դա սա խոս-

նե րով ֆա կուլ տե տը հա մալ րե լու հիմ նա կան ու ղին աս պի րան տա կան 

կրթու թյունն էր: Ռեկ տո րա տը այդ տա րի նե րին բո լո րից շատ աս պի րան-

տա կան տե ղեր հատ կաց նում էր Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տին: Բա-

ցի դրա նից, դե կա նը, օգ տա գոր ծե լով իր ան ձնա կան ծա նո թու թյուն նե րը, 

նպաս տեց, որ ֆա կուլ տե տի լա վա գույն շր ջա նա վարտ նե րից տա րե կան 

3-4 հո գի 5-6 տա րի շա րու նակ ան վճար աս պի րան տա կան կր թու թյուն 

ստա նան Մոսկ վայի պե տա կան հա մալ սա րա նում և դառ նան ժա մա նա-

կա կից բարձր ո րա կա վոր ման դա սա խոս ներ:

Տն տե սա գի տա կան կր թու թյան վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման վրա 

դրա կա նո րեն ազ դեց նաև Ֆրեզ նոյի հա մալ սա րա նի հետ ֆա կուլ տե տի 

և հա մալ սա րա նի ջան քե րով չոր սա մյա ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու-

թյու նը: Ա հա այդ բո լո րի ար դյուն քում կա յա ցավ այ սօր վա Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի բարձր ո րա կա վոր մամբ, մր ցու նակ Տն տե սա գի-

տա կան ֆա կուլ տե տը: 

Ինչ վե րա բե րում է հո բե լյա րի մարդ կային նկա րագ րին՝ նա իր բա րե-

խիղճ աշ խա տան քով, գի տա կան հե ղի նա կու թյամբ, բա րի ու հա մեստ 

խառն ված քով վայե լում է մտա վո րա կան նե րի մեծ հար գան քը: Այդ պատ-

ճա ռով հեշտ ու հա ճե լի է նրա հետ աշ խա տե լը և հա մա գոր ծակ ցե լը:
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ՀՀ ԳԱԱ ԹՂ ԹԱ ԿԻՑ ԱՆ ԴԱՄ, 

ԵՊՀ ՌԵԿ ՏՈՐ Ա ՐԱՄ ՀՐԱՉԻԿԻ ՍԻ ՄՈՆՅԱՆ

 

Չա փա զանց րած կլի նե ի, ե թե ա սե ի, թե Գրի գոր Ղարի բյա նին ճա նա-

չում է Հա յաս տա նի ա մեն մի եր րորդ կամ չոր րորդ քա ղա քա ցի։ Բայց և 

խոսքս հաս ցե ա կան, թե կուզև լա կո նիկ կհն չի, ե րբ ա սեմ, թե ի նչ դեր է խա-

ղա ցել Գրի գոր Ղա րի բյանը հա յու թյան հա մար մե ծա պես նշա նա կա լի մի 

այն պի սի հա մա կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան հա մար, ի նչ պի սին 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րանն է։ Իր վաթ սու նա մյա հա մալ սա րա-

նա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր փու լե րում ու դիր քե րում, բո լոր պար տա-

կա նու թյուն նե րի մեջ Գրի գոր Ղա րի բյա նը գտն վել է տե ղում և ժա մա նա-

կին և իր բազ մա զան ա ռա քե լու թյուն նե րը ճշ տո րեն կա տա րե լով՝ իր ներդ-

րու մը բե րել Հա մալ սա րա նի հա ջող եր թին։ Նա հս տակ է կա տա րել իր 

պար տա կա նու թյուն նե րը թե՛ ու սա նե լիս, թե՛ դա սա վան դե լիս, թե՛ ամ բի ոն, 

ֆա կուլ տետ ղե կա վա րե լիս։ Գրի գոր Ղա րի բյա նը տաս նե րեք տա րի հա-

մա կար գել է հա մալ սա րա նի ու սում նա կան աշ խա տանք նե րը՝ որ պես պրո-

ռեկ տոր, ի սկ Ար ցա խյան շարժ ման շր ջա նում ա նընդ հատ Մոսկ վա յում 

գտն վող ռեկ տոր Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նի բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ 

հա մալ սա րա նի ղե կա վար ման ո ղջ բե ռը նրա ու սե րին է ե ղել։ Այ սօր ո ւթ-

սուն հին գա մյա Գրի գոր Ղա րի բյա նը թավ հոն քե րի տա կից ել նող ի մաս-

տուն ու պատ կա ռազ դու հա յաց քով է մտ նում հա մալ սա րա նի գի տա կան 

խորհր դի նիս տե րի դահ լիճ, նս տում գիտ խորհր դի սո վո րող ան դամ նե րի 

կող քի շար քում՝ այս տեղ և այս պի սով էլ կա տա րե լով իր հեր թա կան պար-

տա կա նու թյու նը՝ մտա վո րա կա նի կեց ված քի օ րի նակ ցույց տա լը։ 

Այս գր քում Գրի գոր Ղա րի բյա նի կե րաա րը բա ցա հայ տող, կյանքն ու 

գործն ա րժ ևո րող, սերն ու նվի րու մը պատ կե րող շատ խոս քեր, մտ քեր ու 

լու սան կար ներ կան։ Այս ա մե նը նրան բերկ րանք պարգ ևե լու հա մար չեն 

մի այն։ Այս գր քում դառն հի շո ղու թյուն ներ էլ կան, ման կու թյան ու ե րի-

տա սար դու թյան շր ջա նի կրած զր կանք ներ, մտա վո րա կա նի խորն ու ան-

կեղծ մտա հո գու թյուն ներ իր ե րկ րի ծանր խն դիր նե րի մա սին՝ գի տա կան 

ձևա կեր պում նե րով հանձն ված թղ թին, հի աս թա փու թյուն ներ կան, բա ժա-

նում։ Այս ա մե նը նրան իր կյան քի ո ղջ դրա ման գե ղե ցիկ ստեղ ծա գոր-

ծու թյամբ վե րապ րել տա լու հա մար չէ մի այն։ Այս գիր քը աոա վե լա պես 

նրա հա մար է, ով պատ րաստ է մի կեն սագ րու թյան, մի աշ խար հա յաց քի 

ծա նո թա նա լուց հե տո ի նչ-որ տար րե րով վե րա նայե լու կյան քի ի մաս տը, 
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թե կուզ չն չին, բայց դե պի դրա կանն ու բա րո յա կա նը տա նող փո փո խու-

թյուն ներ մտցնե լու սե փա կան աշ խար հա յաց քի մեջ։ Այս գիրքը ե րի-

տա սար դի հա մար է, հայ ե րի տա սար դի, ով կա րող է տես նել, թե ի նչ պես 

կա րե լի է կյան քի հար ված նե րը կրել ար ժա նա պատ վո րեն և ազ նիվ աշ-

խա տան քով, սի րով ու նվի րու մով եր ջան կու թյուն կեր տել... ով կա րող է 

կար դալ այն մա սին, որ դպ րո ցա կա նի ո ղջ է ու թյունը կա րող է հա մակ ված 

լի նել իր ոաուց չի կեր պա րով, որ ա վան դա կան ըն տա նի քը մե ծա գույն ար-

ժեք է, որ ի րա կան եր ջան կու թյու նը հայ րե նի հո ղի վրա կա րող է լի նել, որ 

որ դի ա կան պար տա կա նու թյուն նե րը սի րով պետք է կա տա րել։ Այս գիր քը 

հա մալ սա րա նա կա նի հա մար է, ով « գի տա կան բար դա գույն խն դիր նե րին 

պետք է միշտ հա մադ րի հայոց ե րգն ու բա նաս տեղ ծու թյու նը»։ 

Ակ նա ծան քի այն չա փով, որ քան Գրի գոր Ղա րի բյանն իր հու շե րում 

պատ կե րում է իր դպ րո ցա կան ու հա մալ սա րա նա կան ոաու ցիչ նե րին, 

նույն չափ հար գանք էր վայե լում ին քը՝ պրո ֆե սոր Ղա րի բյա նը դեռ այն 

ժա մա նակ՝ 1970-ա կան նե րին, ե րբ ես հա մալ սա րա նի ու սա նող է ի։ Հատ-

կան շա կան է, որ Գրի գոր Ղա րի բյա նը մեկն էր այն մարդ կան ցից, ով քեր 

կար ևոր լու մա ու նե ցան Ե ՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տետ աշ խա տան քի 

ըն դուն վե լուս հար ցում։ Ա հա և Գրի գոր Ղա րի բյա նի և իմ ճա կա տագ-

րի միջև կա պի մա սին։ Ա ռա ջին ծա նո թու թյու նը, գրույ ցը, որ ու նե ցել եմ 

պրո ֆե սոր Ղա րի բյա նի հետ, 1979 թվա կա նի ամ ռանն է ր՝ Մոսկ վա յում 

սո վո րող աս պի րան տիս՝ ա մաոային ա րձ կուրդ նե րը տանն ան ցկաց նե լու 

հա մար Եր ևան գա լիս, ի նք նա թի ռի մեջ։ Մայր բու հի ու սում նա կան աշ-

խա տանք նե րը հա մա կար գող պրո ռեկ տո րի հետ ե րեք ժա մյա թռիչ քը լավ 

ա ռիթ է ր՝ հա մալ սա րա նա կան կր թու թյան մա սին իմ ըն կա լում ներն ու հա-

մոզ մունք նե րը բարձ րա ձայ նե լու հա մար։ Ի պա տաս խան ի մ՝ ար տա հայ-

տածս դրույթ նե րի ճշ մար տա ցի ու թյան մեջ հա մոզ մուն քին, պրոռեկ տոր 

Ղա րի բյա նը մեղմ ժպ տում է ր՝ կար ծես հաս կաց նե լով, որ ի րա վի ճակ նե րը 

ճիշտ գնա հա տե լու հա մար խն դիր նե րի մեջ ա վե լի խո րա մուխ պետք է լի-

նել։ 

Ե րի տա սարդ հա մալ սա րա նա կա նիս միշտ գե րել ու զար մաց րել է Գրի-

գոր Ղա րի բյա նի ե ռան դը, նպա տա կաս լա ցու թյու նը, նո րին ու նո րա րա-

րու թյա նը ձգ տե լու մղու մը։ Մեզ հա մար և՛ խիստ հա ճե լի, և՛ վա րա կիչ էր 

նրա ան սահ ման սե րը դե պի մշա կույթն ու մշա կույ թի գոր ծիչ նե րը, պոե զի-

այի, մաս նա վո րա պես Սա հյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հան դեպ նրա 

ջեր մու թյու նը փո խանց վում էր և մեզ։ Նա զար մա նալ րո րեն իր մեջ հա-
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մադ րում էր և՛ կր թու թյան գոր ծի հմուտ կազ մա կերպ չին, և՛ մշա կու թա սեր 

քա ղա քա ցուն, և՛ խո րա թա փանց գիտ նա կա նին։ Հի սուն տա րի շա րու նակ 

Գրի գոր Ղա րի բյա նը հայ տն տե սա գի տա կան մտ քի ա մե նա ճա նաչ ված 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն է։ Նրա այ սօ րի նակ դր վա տե լի կեր պարն ամ-

բող ջաց նե լու է գա լիս իր կեն սա կեր պը, նվի րումն իր ըն տա նի քին, ան սահ-

ման սե րը տիկ նոջ՝ Գա յա նե Բուռ նա զյա նի նկատ մամբ, նույն չափ սերն 

իր հայ րե նի քի, մաս նա վո րա պես իր ծնն դա վայ րի՝ Սի սա կան աշ խար հի 

հան դեպ, ո րը նրա հա մար սոսկ ծնն դա վայր չէ, այլ ի մաս տա վոր ված մի 

է ու թյուն։ 

Ինչ պես ին քը՝ հո բե լյարն է նշում, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նում է գտել իր եր ջան կու թյու նը՝ սիր ված աշ խա տան քը, կյան քի ու ղե կից 

կնո ջը, հա վա տա րիմ ըն կեր նե րին ու մեծ հար գանք վաս տա կե լու գաղտ-

նի քը։ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վի և ու սա նո ղու թյան 

ա նու նից շնոր հա վո րե լով հար գե լի պրո ֆե սո րին, գի տու թյան վաս տա կա-

վոր գործ չին նշա նա կա լի հո բե լյա նի առ թիվ՝ մաղ թում եմ ա ռող ջու թյուն, 

եր կար տա րի նե րի ստեղ ծա գործ կյանք ու նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ։
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Գ ՐԻ ԳՈՐ Ա ԼԵՔ ՍԱ ՆԻ ՂԱ ՐԻԲՅԱՆ – 85,

 ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱ ԼԸ

Լ րա ցավ ան վա նի գիտ նա կան, հայ տն տե սա գի տա կան մտ քի ակ նա-

ռու ներ կա յա ցու ցիչ, մեծ ման կա վարժ Գրի գոր Ա լեք սա նի Ղա րի բյա նի 

85-ա մյակր։ Պրո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի ան ցած ճա նա պարհն ա րժ ևոր-

վում է իր գի տա տաու սում նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րին վե րա բե րող 

տն տե սա գի տու թյան հիմ նախն դիր նե րի խորն ի մա ցու թյամբ, մարդ կային 

հա րա բե րու թյուն նե րի նր բու թյուն նե րին տի րա պե տե լու և դա սա վան դե լու 

բնա տուր ու նա կու թյուն նե րով և ազ գային ար ժեք նե րի պահ պան մամբ ու 

զար գաց մամբ մտա հոգ հայ մտա վո րա կա նի նրա տե սա կով։

Պ րո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի կյան քի 60 տա րի ներն ան մնա ցորդ նվիր-

ված են ե ղել մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման և մեր ե րկ րի բար գա-

վաճ մանն ո ւղղ ված հիմ նա խն դիր նե րի լուծ մա նը։ Գի տակր թա կան ո լոր-

տում ու նե ցած ա նու րա նա լի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար ՀՀ ԳԱԱ թղ թա-

կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նը 

պարգ ևատր վել է « Մով սես Խո րե նա ցի» մե դա լով, նրան շնորհ վել է ՀՀ 

գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո չում։ Վաս տա կա շատ 

մտա վո րա կա նը և պատ վա վոր սյու նե ցին ար ժա նա ցել է նաև ՀՀ Ազ գային 

ժո ղո վի, Կա ռա վա րու թյան, Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան, 

Կենտ րո նա կան բան կի, Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի, Եր ևա-

նի պե տա կան հա մալ սա րա նի, Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա-

կան հա մալ սա րա նի ոս կե մե դալ նե րի և մի շարք այլ պարգև նե րի։

 Գի տա կան գոր ծու նե ու թյան աս պա րե զում հատ կա պես կար ևոր վում է 

պրո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի կող մից դի տարկ վող հիմ նախն դիր նե րի խիստ 

ար դի ա կա նու թյունն ու հե տա զո տա կան մտ քի խո րու թյու նը։ Նրա մաս-

նակ ցու թյամբ ու ղե կա վա րու թյամբ հրա պա րակ ված աշ խա տու թյուն ներն 

ու դա սագր քե րը ու սում նա սի րող նե րի և ե րի տա սարդ նե րի բազ մա թիվ սե-

րունդ նե րի հա մար դար ձել են տն տե սա գի տու թյան հի մունք նե րի յու րաց-

ման կար ևո րա գույն մի ջոց։ Մեր նո րան կախ ե րկ րում պրո ֆե սոր Գ.Ղա-

րի բյա նը սա հուն մուտք գոր ծեց ա զա տա կան տն տե սա կան հա րա բե րու-

թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի շր ջան։ Այն իր դրս ևո րու մը ստա ցավ 

ի նչ պես կազ մա կերպ չա կան, այն պես էլ գի տա հե տա զո տա կան աս պա-

րեզ նե րում։

Պ րո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նը աշ խա տել է ՀՀ գի տակր թա կան հե ղի նա-
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կա վոր կենտ րոն նե րում և հրա պա րա կել է 100-ից ա վե լի գի տա կան աշ-

խա տանք ներ և մի շարք մե նագ րու թյուն ներ։ Աշ խա տան քային գոր ծու-

նե ու թյան 60 տա րի ներն ան ցկաց րել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նում։ Ան կա խու թյան տա րի նե րին լի նե լով հա մալ սա րա նի ու սում նա կան 

աշ խա տանք նե րը հա մա կար գող պրո ռեկ տոր՝ նա մե ծա պես նպաս տեց 

մի շարք ֆա կուլ տետ նե րի և մաս նա գի տու թյուն նե րի կա յաց մա նը։ Հատ-

կա պես մեծ է նրա ա վան դը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կազ մում 

տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման գոր ծում։ Դեռևս 1984 

թ. պրո ֆե սոր Ղա րի բյա նի ջան քե րի շնոր հիվ Եր ևա նի ժո ղովր դա կան 

տնտե սու թյան ի նս տի տու տից տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա-

կուլ տե տը տե ղա փոխ վեց Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան և հե տա գա-

յում, որ պես այդ ֆա կուլ տե տի դե կան, նա ա մեն ի նչ ա րեց այն դարձ նե լու 

մի ջազ գային ժա մա նա կա կից ա մե նա բարձր պա հանջ նե րին բա վա րա-

րող տն տե սա գի տու թյան դարբ նոց։ Դրա զար գաց մա նը նպաս տեց նաև 

պրո ֆե սոր Ղա րի բյա նի կող մից տաս նա մյակ ներ շա րու նակ ղե կա վար վող 

տն տե սա գի տու թյան գծով գի տա կան աս տի ճա նաշ նորհ ման մաս նա գի-

տա կան խոր հուրդ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։

Պ րո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի հե տա զո տու թյուն նե րը նվիր ված են ան-

ցու մային տն տե սու թյուն նե րում բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ-

րաց ման, բաշխ ման և վե րա բաշխ ման գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման, 

կա պի տա լի նա խասկզբ նա կան կու տակ ման, աշ խա տան քի շու կայի 

ձևա վոր ման, մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման և այլ հիմ նա խն դիր-

նե րին։ Դրանք այն կար ևո րա գույն հար ցերն են, ո րոնք տար բեր ո ւժգ նու-

թյամբ կանգ նում են կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման մո դե լից ա զա տա-

կան տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րին ան ցնող ցան կա ցած ե րկ րի 

ա ռջև և ո րոնց լու ծու մը պա հան ջում է հետ ևո ղա կան աշ խա տանք։ Նշ ված 

խըն դիր նե րին զու գա հեռ, մի շարք օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ հան գա մանք-

նե րով պայ մա նա վոր ված, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կանգ նեց 

նաև ար տա գաղ թի հիմ նա հար ցի ա ռջև, ո րը կա րող է ու նե նալ լուրջ բա ցա-

սա կան ազ դե ցու թյուն ե րկ րի ազ գային ան վտան գու թյան վրա։ Այս հար-

ցե րի լու ծու մը ևս գտն վում է պրո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի սևե ռուն ու շադ րու-

թյան կենտ րո նում։

Պ րո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյա նի եր կա րա մյա և բա րե խիղճ աշ խա տան քին, 

նրա մարդ կային բա րի և ի մաս տուն խառն ված քին մեր հա մոզ մամբ մե-

ծա պես նպաս տել է նաև նրա ըն տա նի քը և հատ կա պես եր ջան կա հի շա-
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տակ տի կին Գա յա նեն։ Այս ա մե նը պայ մա նա վո րել է պրո ֆե սո րի նկատ-

մամբ ի նչ պես հա մալ սա րա նա կան նե րի, այն պես էլ մտա վո րա կա նու թյան 

լայն շեր տե րի մեծ հար գանքով։

Շ նոր հա վո րում ե նք հար գար ժան մար դուն, վաս տա կա շատ ման կա-

վար ժին ու գիտ նա կա նին՝ նրան մաղ թե լով քա ջա ռող ջու թյուն։

Պրոֆեսորներ՝

ԵՊՀտնտեսագիտությանևկառավարման

ֆակուլտետիդեկանՀ.Լ.Սարգսյան

Վ.Բ.Բոստանջյան

Ա.Վ.Դարբինյան

Ա.Խ.Մարկոսյան
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 ՀԻ ՍՈՒՆ ՏԱ ՐԻ ՄԻ Ա ՍԻՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

Գ.Ա.Ղա րի բյա նին ճա նա չում եմ ան ցյալ դա րի 60-ա կան թվա կան նե րի 

կե սից։ Ես աս պի րանտ է ի, ֆա կուլ տե տի ՈՒ ԳԸ խորհր դի նա խա գահ, 

ին քը՝ ե րի տա սարդ դա սա խոս, ՈՒ ԳԸ գի տա կան ղե կա վար։ Այ նու հետև 

հա մա տեղ աշ խա տել ե նք Ե ՊՀ տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տում, գի-

տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք կա տա րել ՀԽՍՀ պետպ լա նի տն տե-

սա գի տու թյան և պլա նա վոր ման գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու տում։

Պ րոֆ. Ղա րի բյա նը միշտ օ րի նա կե լի էր ի բրև դա սա խոս, ա վագ ըն կեր 

և ար դյու նա վետ՝ որ պես գի տա կան աշ խա տող։ Հատ կա պես ու շագ րավ 

են նրա աշ խա տու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ և հա վե լյալ ար դյուն քի, բնակ-

չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարդ տե սա կան հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե-

րյալ, գի տա կան շր ջա նակ նե րում բարձր գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցան 

նրա և պրոֆ. Ա.Խ.Կա րա պե տյա նի հա մա տեղ ը նտ րան քային հե տա զո-

տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը բնակ չու թյան բյու ջե նե րի, ե կա մուտ նե րի և 

ծախ սե րի դի ֆե րեն ցի ալ հաշ վեկշ ռի մա սին։

1975 թ. ե րկ րորդ ան գամ (ա ռա ջի նը 1930-ին էր) Տն տե սա գի տա կան 

ֆա կուլ տե տը ա ռանձ նա ցավ, դար ձավ ա ռան ձին բուհ, սա կայն Գ.Ղա-

րի բյա նը մնաց Ե ՊՀ-ո ւմ՝ զբա ղեց նե լով հա մալ սա րա նի ու սում նա կան աշ-

խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի, Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ-

բի ո նի վա րի չի պա տաս խա նա տու պաշ տոն նե րը։

1984 թ.-ին նրա նա խա ձեռ նու թյամբ վե րա բաց վեց Տն տե սա գի տու-

թյան ֆա կուլ տե տը, ա ռանց ո րի հա մալ սա րանն ամ բող ջա կան չէր լի նի։ 

Նա ջանք ու ե ռանդ չխ նայեց նո րա բաց ֆա կուլ տե տը կա յաց նե լու հա-

մար՝ ո րոշ ժա մա նակ նաև վա րե լով ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նը։ Իր 

հա րա զատ օ ջա խում այ սօր էլ նա՝ ի բրև Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան 

ամ բի ո նի պատ վա վոր վա րիչ, պրո ֆե սոր, ֆա կուլ տե տում գոր ծող մաս-

նա գի տա կան խորհր դի նա խա գահ, ե ռան դով շա րու նա կում է իր գի տա-

ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը, հրա տա րա կում նոր ար ժե քա վոր 

աշ խա տու թյուն ներ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում բարձր ո րա կա վոր մամբ 

տն տե սա գետ նե րի և գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ մա-

նը՝ շր ջա պատ ված իր սա նե րով, ե րի տա սարդ ու ա վագ սերն դի գոր ծըն-

կեր նե րով։ Իր եր կա րա մյա ու բե ղուն աշ խա տան քով նա ար դա րա ցի ո-

րեն ար ժա նա ցել է կր թու թյան ու գի տու թյան ո լոր տում հնա րա վոր բարձր 
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պարգև նե րի և կո չում նե րի։ ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ է, ՀՀ 

ԳԱՍ թղ թա կից ան դամ։ 

Հ րա շա լի ըն տա նի քի հայր է Գ.Ղա րի բյա նը։ Ու նի զա վակ ներ, թոռ ներ։ 

Շատ ափ սոս, որ տի կին Գա յա նեն, հրա ժեշտ տա լով կյան քին, ի վի ճա կի 

չէ մաս նակ ցե լու իր սի րե լի ա մուս նու հեր թա կան հո բե լյա նին։

 Շատ հար գե լի պա րոն Ղա րի բյան, սի րով շնոր հա վո րում եմ Ձեր 

85-ա մյա կը, ցան կա նում եմ եր կար տա րի նե րի աոող ջու թյուն, ստեղ ծա-

գոր ծա կան նո րա նոր նվա ճում ներ։

Յու.Մ.Սուվարյան

ՀՀԳԱակադեմիկոս
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 ՄԵՐ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԸ 

Ա վե լի քան չորս տաս նա մյակ է, ի նչ ճա նա չում ե նք տն տե սա գի տու-

թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի 

թղ թա կից ան դամ Գրի գոր Ա լեք սա նի Ղա րի բյա նին։ Մենք բախ տա վո րու-

թյուն ու պա տիվ ե նք ու նե ցել լի նե լու նրա ու սա նող նե րը Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տում սո վո րե լու տա-

րի նե րին։ Տն տե սա գի տու թյան, այն ժա մա նակ քա ղա քատն տե սու թյան 

ա ռա ջին ի սկ դա սա խո սա թյուն նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց րին 

մեր մեջ և, թերևս, դա վճ ռո րոշ դեր խա ղաց մեր հե տա գա կյան քում։ 1970-

ա կան թթ. սկգ բին ի ՞նչ ի մա նայինք, որ մեր սի րե լի դա սա խո սի մի ջո ցով 

ներ կա յաց ված տն տե սա գի տու թյու նը հրա պու րե լու է ու ներ քա շե լու իր 

զար մա նահ րաշ աշ խար հը։ Տաս նա մյակ ներ ան ց, ե րբ վեր հի շում ե նք այդ 

ժա մա նա կաշր ջա նը, հաս կա նում ե նք, թե այս կամ այն ա ռար կայի, մաս-

նա գի տու թյան տի րա պետ ման հա մար ի նչ նշա նա կու թյուն ու նի գի տե լիք-

ներ փո խան ցող ան ձը։ Պրո ֆե սոր Գ.Ղա րի բյանն իր հիմ նա կան պար-

տա կա նու թյու նը չի հա մա րել մի այն գի տե լիք փո խան ցե լը, նա նպաս տել 

է նաև ու սա նող նե րի բնա վո րու թյան, ու նա կու թյուն նե րի, ար ժե քային հա-

մա կար գի ձևա վոր մա նը, ի նչն էլ պա րարտ հող է ստեղ ծել նրա սեր մա-

նած գի տե լիք նե րի ծլար ձակ ման հա մար: Նրա գրա վիչ ու հա րուստ, կար-

ծես Սի սա կան աշ խար հի աղ բյուր նե րից սկիզբ առ նող, այդ աղ բյուր նե-

րի նման զու լալ ձայ նը, ուսա նող նե րի և ը նդ հան րա պես շր ջա պա տի հետ 

շփ վե լու մշա կույ թը նույն պես նպաս տել են դրան։ Իս կա պես՝ դա սա խո սի, 

ման կա վար ժի չա փա նիշ։

Կ.Լ.Ա թո յան։ Ի նչ պե՞ս էր ըն կեր Ղա րի բյա նը նպաս տում մեր բնա վո-

րու թյան ու ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վոր մա նը։ Այս պես, օ րի նակ՝ 

դա սա խո սու թյուն նե րից մե կի ժա մա նակ նա ի նչ-որ բա նաձև գրեց գրա-

տախ տա կին։ Հե տո, նայե լով դրան, ջն ջեց տա ռե րից մե կը, ո րն այն քան 

էլ պարզ ու գե ղե ցիկ չէր ստաց վել, ու գրեց նո րը։ Այդ պա հին մի քա նի 

ու սա նող ներ բարձ րա ձայն ծի ծա ղե ցին։ Նա հան գիստ շրջ վեց դե պի լսա-

րա նը ու ժպի տով ա սաց. « Պետք է կա րո ղա նալ նե րո ղա միտ լի նել։ Նե րել 

կա րո ղա նա լը բնո րոշ է ու ժեղ մարդ կանց»։ Ըն դա մենն այդ քա նը. ու շա-

րու նա կեց դա սը։ Այդ կարճ նա խա դա սու թյունն ի նձ հա մար ա վե լի մեծ 

դաս է ր։ Դա, ցան կա ցած պա րա գա յում, մի մյանց նկատ մամբ նե րո ղա-

միտ ու հան դուր ժող լի նե լու հոր դոր էր, մարդ կանց հետ շփ վե լու մշա կույթ։ 
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Ոչ շատ հա ճախ, սա կայն ան դրա դառ նում էր իր փոքր հայ րե նի քի՝ Սի սի-

ա նի բնաշ խար հին, մարդ կանց՝ հա սա րակ ու նշա նա վոր, ի նչ պի սին է ին 

Իս րայել Օ րին, Նի կո ղայոս Ա դոն ցը, Հա մո Սա հյա նը... Այդ պես՝ բնա կան 

ու ա ռանց պար տադ րան քի է ձևա վոր վում մար դու ար ժե քային հա մա-

կար գը, սե րը դե պի հայ րե նի քը, ակ նա ծանքն ազ գը բարձ րաց նող նշա-

նա վոր մարդ կանց հան դեպ։ Այդ պի սի « հա մե մունք նե րով» հա րուստ դա-

սա խո սու թյուն ներն ու սա նող նե րին տրա մադ րում է ին ոչ մի այն սո վո րե լու, 

այլև հա մա կող մա նի զար գա նա լու, ու սում նա սի րե լու սկզբ նաղ բյուր ներ՝ 

Կ.Մարքս, Ա.Ս միթ...

Գ. Ի. Վար դա նյան: Հի շամ եմ, որ ա ռա ջին կուր սում քա ղա քատն տե-

սու թյան քն նու թյանը այն քան էլ լավ պատ րաստ ված չէ ի։ Քն նու թյան ըն-

թաց քում Գ. Ղա րի բյանն ա նընդ հատ փոր ձում էր ո ւղ ղոր դել, բա ցա հայ-

տել, թե տրա մա բա նո րեն կկա րո ղա նամ ա րդյո՞ք, պա տաս խա նել հար ցե-

րին: Հե տո իր յու րա հա տուկ ժպի տով ու ցածր ձայ նով ա սաց. « Բուռ նա-

զյա նը (Ղա րի բյա նի կի նը) ա սել է, որ սե մի նար նե րի ժա մա նակ ակ տիվ 

ես ե ղել Ին չու այս հար ցին լի ար ժեք չպա տաս խա նե ցիր»։ Ես պատ ճա-

ռա բա նե ցի, թե մինչև ըն դուն վե լը մի քա նի ա միս աշ խա տել ե մ՝ ստա ժի 

հա մար ու հնա րա վոր է գեր հոգ նած ե մ։ Քա ղա քատն տե սու թյու նը եր րորդ 

քն նու թյունն է ր։ Ես ար դեն հասց րել է ի եր կու « բա վա րար» ստա նալ մյուս 

քն նու թյուն նե րից։ Այն ժա մա նակ ո րոշ դա սա խոս ներ սո վո րությտն ու նե-

ին նախ քան բարձր գնա հա տա կան նշա նա կե լը նայել, թե ի նչ ես ստա ցել 

նա խորդ քն նու թյան նե րից. թե կուզ մեկ «ե րե քի» պա րա գա յում դժ վար թե 

« հինգ» նշա նա կե ին։ Բայց Ղա րի բյանն այդ պի սի դա սա խոս նե րից չէր, և 

ես ստա ցա իմ ա ռա ջին « հին գը» հա մալ սա րա նում, ին չը հո գե բա նա կան 

ա ռու մով դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հե տա գա յում։ Ու քա նի որ այդ 

« հին գի» մեջ իր ներդ րումն ու ներ լու սա հո գի ըն կեր Բուռ նա զյա նը, ա պա 

կցան կա նայի մի եր կու խոսք ա սել նրա մա սին։ Գա յա նե Սո ղո մո նի Բուռ-

նա զյանր վա րում էր քա ղա քատն տե սու թյան սե մի նար նե րը։ Նա հայ կնոջ 

կա տա րյալ կեր պար էր. հա մեստ ու ա ռա քի նի, ներ քին ի նչ-որ խորհր դա-

վո րու թյամբ ու խոր նե րաշ խար հով։ Նա կա րո ղա նում էր ու սա նող նե րին 

գրա վել իր ու շա դիր վե րա բեր մուն քով, տրա մադ րում էր սո վո րե լու՝ ա ռանց 

պար տադ րան քի։ Ղա րի բյան-Բուռ նա զյան զույ գը ներ դաշ նակ, սի րո հեն-

քով ձևա վոր ված հայ կա կան ըն տա նի քի օ րի նակ է ր։ 

Ար գա սա բեր ու ղի է ան ցել Գրի գոր Ղա րի բյա նը, կր թել տն տե սա գետ-

նե րի մի քա նի սե րունդ ու այ սօր էլ շա րու նա կում է իր փա ռա վոր ու ղին՝ 
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սե փա կան գի տե լիք ներն ու կյան քի հա րուստ փոր ձը փո խան ցե լով իր ու-

սա նող նե րին և կրտ սեր գոր ծըն կեր նե րին։

ՊրոֆեսորԳրիգորԱլեքսանիՂարիբյանիուսանողներ՝

Հայաստանիպետականտնտեսագիտականհամալսարանիռեկ

տոր,տնտեսագիտությանդոկտոր,պրոֆեսորԿ.Լ.Աթոյան,

Հայաստանիպետականտնտեսագիտականհամալսարանիպրո

ռեկտոր,տնտեսագիտությանդոկտոր,պրոֆեսորԳ.Ի.Վարդանյան:

2015թ.
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Ի ԽՈ ՐՈՑ ՍՐ ՏԻ ԵՎ Ա ՄԵ ՆԱՅՆ ՋԵՐ ՄՈՒԹՅԱՄԲ....

Ի խո րոց սր տի և ա մե նայն ջեր մու թյամբ Ե ՊՀ ռո մա նա գեր մա նա կան 

բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետն իր շնոր հա վո րանք ներն է հղում տն տե սա-

գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Գ.Ա.Ղա րի-

բյա նին նրա ծնն դյան 85-ա մյա կի առ թիվ։

 Հար գար ժա՛ն պրո ֆե սոր,

1954-ից Ձեր աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը սկ սե լով Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նում՝ ան ցել եք ա մե նա տար բեր ի րա դար ձու-

թյուն նե րով լե ցուն եր կար ու ձիգ ճա նա պարհ։ Դա ճա նա պարհ է ր՝ հա-

գե ցած տք նա ջան աշ խա տան քով ու գի տա կան մեծ ձեռք բե րում նե րով և 

ան սահ ման ու ան դա վա ճան նվի րու մով հա մալ սա րա նա կան կր թու թյան 

կար ևոր ու պատ վա բեր գոր ծին։

 Սի րե լի՛ պրո ֆե սոր, 

Ե րի տա սար դա կան ա վյու նով լի ու սուց չի ու գոր ծըն կե րոջ, խորհր դա-

տո ւի ու բա րե կա մի Ձեր մարդ կային նկա րա գի րը մշ տա պես ըն կալ վել և 

այ սօր էլ ըն դուն վում է որ պես բազ մա մյա մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն-

նե րով օ ժտ ված, բազ մա հա րուստ կեն սա փորձ ու նե ցող, բա ցա ռիկ ե ռան-

դի տեր, ի մաս տուն ու նր բան կատ ան ձնա վո րու թյան կեր պար, ով օ րի նա-

կե լի է և ար ժա նի բարձր գնա հա տան քի։

 Ձեր ջանք ներն ա պար դյուն չան ցան Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-

րա նում Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման գոր ծում։ Քա-

նի՜-քա նի՜ սե րունդ ներ կր թե ցիք ու դաս տի ա րա կե ցիք՝ ու սա նող նե րի ու 

աս պի րանտ նե րի մի ամ բողջ բա նակ, քա ռա սու նից ա վե լի գի տու թյան 

թեկ նա ծու ներ, ո րոնց, հի րա վի, կյան քի ու ղե գիր տվե ցիք։ Ձեր սա ներն 

այ սօր բազ մա բե ղուն գոր ծու նե ու թյուն են ի րա կա նաց նում հան րա պե տու-

թյան տար բեր ձեռ նար կու թյուն նե րում, նա խա րա րու թյուն նե րում, բարձ-

րա գույն կր թու թյան ո լոր տում, ար տերկ րի տար բեր հա մալ սա րան նե րում՝ 

ար ժա նա նա լով բարձր գնա հա տա կա նի։ Մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե-

րի հետ մեկ տեղ, Դուք նրանց սո վո րեց րել եք չընկր կել, միշտ ա ռաջ նայել 

բա րի ու գե ղե ցիկ նպա տակ նե րին հե տա մուտ։ Դուք նրանց փո խան ցել եք 

նաև կյան քը սա հյա նա կան տո ղե րի ի մաս տա վոր մամբ ըն կա լե լու փի լի-

սո փա յու թյու նը, և նրանք ե րախ տա պարտ են Ձեզ։

 Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետն ա ռանձ նա-

հա տուկ ե րախ տա գի տու թյամբ է հի շում Ձեր գոր ծու նե ու թյան 1990-1991 
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թվա կան նե րի փու լը, ե րբ Ե ՊՀ հու մա նի տար ֆա կուլ տետ նե րի ու սում նա-

կան աշ խա տանք նե րը հա մա կար գող պրո ռեկ տո րի Ձեր՝ հե ռուն նայող 

բար ձուն քից կա րո ղա ցաք կան խո րո շել գի տակր թա կան, հա սա րա կա կան 

ու մշա կու թային գոր ծըն թաց նե րի հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րի այ-

սօր վա հանգր վա նը, կար ևո րե ցիք օ տար լե զու նե րի դե րը ոչ մի այն մեր 

ե րկ րի ներ քին կյան քում, այլև մի ջազ գային գոր ծըն թաց նե րում նրա տեղն 

ու դե րը ա պա հո վե լու հար ցում։ Լե զու նե րի ի մա ցու թյու նը կար ևո րե լու Ձեր 

վճ ռա կա նու թյամբ տո գոր ված Դուք ան վա րան կանգ նե ցիք հա մալ սա րա-

նի պատ վե լի ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նի կող քին, 

և հա մոզ մունք նե րի ու բա րի կամ քի մի ա վո րու մը տվեց իր ցան կա լի ար-

դյուն քը։ 1991 թվա կա նի հու նի սին Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի ռո մա-

նա գեր մա նա կան լե զու նե րի բաժ նի հիմ քի վրա ստեղծ վեց Ռո մա նա գեր-

մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տը, ո րն այ սօր ոչ մի այն հա մալ սա-

րա նի ա մե նա մեծ ու ը նդ գր կուն ու սում նա կան ու գի տա կան կա ռույց նե րից 

է, այլև նշա նա կա լի հա մա րում ու նի ի նչ պես մեր ե րկ րում, այն պես էլ նրա 

սահ ման նե րից դուրս։ Դուք ո ւժ ու ե ռանդ չխ նայե ցիք Ռո մա նա գեր մա նա-

կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի՝ որ պես հա մալ սա րա նա կան ի նք նու-

րույն ուսում նա գի տա կան կա ռույ ցի հիմ նադր ման, նաև մի շարք այլ մաս-

նա գի տու թյուն նե րի ո լոր տում օ տար լե զու նե րը կար ևո րե լու գոր ծում։

 Մեր թան կա գի՛ն պրո ֆե սոր,

 Ձեր բազ մա հա րուստ կեն սա փոր ձը, Ձեր ի մաստ նու թյու նը, Ձեր մտ քի 

սթա փու թյու նը, հու մո րի բա ցա ռիկ զգա ցումն ու կեն սա սեր խառն ված-

քը Ձեզ սի րե լի են դարձ նում բո լոր սե րունդ նե րի հա մար և թույլ են տա-

լիս մաղ թե լու Ձեզ եր կար տա րի նե րի ան խռով կյանք, քա ջա ռող ջու թյուն 

ու գի տա կան նո րա նոր ձեռք բե րում ներ, քան զի կա րող ու ժը միշտ նոր 

ա կնկա լիք նե րի է հու սադ րում։ Եվ թող տան տի րոջ զգա ցու մը Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նում եր բեք ու եր բեք չլ քի Ձեզ։ 

ԵՊՀռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտետ

Դեկան՝պ.գ.թ.,դոցենտՍ.Ա.Աբրահամյան

Աոաջինդեկան՝մ.գ.թ.,դոցենտԿ.Մ.Կարապետյան

Անգլիականբանասիրությանամբիոնիվարիչ

բ.գ.դ.,պրոֆեսոր,ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,

ՀՀԳիտությանվաստակավորգործիչՍ.Ք.Գասպարյան 
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ԱՐԴՅՈւ ՆԱ ՎԵՏ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԲ-Ի ԵՎ Ե ՊՀ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ ԿԱ ՊԵՐՆ 

Ը ՆԴ ԼԱՅՆ ՎՈՒՄ Ե Ն

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ-

տե տը ե ղել և մնում է ՀՀ բան կային հա մա կար գի, այդ թվում՝ ՀՀ ԿԲ-ի 

կադ րե րի հա մալր ման կենտ րոն։ Ֆա կուլ տե տի և ԿԲ-ի հա մա գոր ծակ-

ցու թյան շատ կար ևոր ո ւղ ղու թյուն է հա մա տեղ գի տա հե տա զո տա կան 

գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը նոր եր ևույթ է։ Մաս նա վո րա պես, մաս նակ ցե լով 

ԿԲ-ի կող մից մի շարք թե մա նե րի գծով հայ տա րար ված մր ցույ թին, ԵՊՀ 

տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բի ո նը շա հեց «ՀՀ աշ խա տու ժի շու-

կայի վեր լու ծու թյու նը» թե մայով մր ցույ թը (գի տա հե տա զո տա կան խմ բում 

ներգ րավ ված են ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան դոկ-

տոր, պրո ֆե սոր Գ. Ղա րի բյա նը (ղե կա վար), դո ցենտ ներ Գ. Ե գա նյա նը, 

Ա. Համ բար ձու մյա նը, Ա. Խա ռա տյա նը, Մ. Ե ղի ա զա րյա նը, Ա. Մար տիտ-

սյա նը, Գ. Սի րո յա նը և դա սա խոս Հ.Մկրտ չյա նը։

 Գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ա վար տից հե տո, ամ փո փե լով 

ար դյունք նե րը՝ ԿԲ-ն, ի դեմս փոխ նա խա գահ Վա չե Գաբ րի ե լյա նի, Ե ՊՀ 

ռեկ տոր Ա րամ Սի մո նյա նին ո ւղղ ված նա մա կում գո հու նա կու թյուն հայտ-

նեց Ե ՊՀ աշ խա տան քային խմ բի հետ ե ռա մյա ար դյու նա վետ հա մա գոր-

ծակ ցու թյան կա պակ ցու թյամբ։ Եվ, հատ կա պես, աշ խա տան քային խմ բի 

ղե կա վար, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԳԱԱ թղ թա կից ան-

դամ Գրի գոր Ղա րի բյա նի կա ռու ցո ղա կան և գի տաս տեղ ծա գոր ծա կան 

մո տեց ման առ թիվ։

ՀՀ ԿԲ-ի կող մից մր ցույ թի հա մար ը նտր ված «ՀՀ աշ խա տու ժի շու կայի 

վեր լու ծու թյու նը» թե ման ի մաս տա վոր ված է։ Սա կավ ռե սուրս ներ ու նե ցող 

Հա յաս տա նը հա րուստ է հիմ նա կա նում մարդ կային կա պի տա լային ռե-

սուր սով, բարձրո րա կա վոր ման աշ խա տու ժով, ո րն ու նի գի տե լիք նե րի զար-

գաց ման և կու տակ ման ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ:

 Հե տա զո տու թյու նը «ՀՀ աշ խա տու ժի շու կայի վեր լու ծու թյու նը» վեր-

նագրով 200 էջ ծա վա լով ա ռան ձին գր քով 2010 թ. տպագր վել է:

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի պատ վե րով, պրոֆ. Գ. Ա. Ղա րի բյա նի գի-

տա կան ղե կա վա րու թյամբ, Ե ՊՀ-ի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 

տար բեր ամ բի ոն նե րի հինգ դա սա խոս նե րի մաս նակ ցու թյամբ (դո ցենտ 
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Գ. Ե գա նյան, դոց. Ա. Համ բար ձու մյան, դոց Կ. Ա վե տի սյան, դոց. Մ. Ե ղի-

ա զա րյան և դաս. Հ.Մկրտ չյան) հե տա զոտ վեց «ՀՀ մարդ կային կա պի տա-

լը և նրա կո րուստ նե րի կանխ ման հիմ նախն դիր նե րը» թե ման, ո րը 2013 թ. 

հուն վա րին ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից դրա կան գնա հա տա կա նով 

ըն դուն վել է: 

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի թե մա տի կայով և պատ վեր նե րով չեն սահ-

մա նա փակ վում Գ.Ղա րի բյա նի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը: Այս-

պես, Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բի ո նի բա զայի վրա, մյուս ամ-

բի ոն նե րի դա սա խոս նե րի մաս նակ ցու թյամբ (պ րոֆ. Հ.Սարգ սյան, պրոֆ. 

Հ.Մարզ պա նյան, դո ցենտ ներ Ա.Խա ռա տյան, Ա.Համ բար ձու մյան, Մ.Ե -

ղի ա զա րյան, Ն.Քո չի նյան, դա սա խոս Հ.Մկրտ չյան) պրոֆ. Գ.Ա.Ղա րի-

բյա նի գի տա կան ղե կա վա րու թյամբ, պրոֆ. Հ.Լ.Սարգ սյա նի գի տա կան 

խորհր դատ վու թյամբ, պե տա կան բյու ջե ի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա-

նաց վեց «Հարս տու թյան և ե կա մուտ նե րի բևե ռաց ման ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը և կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան ան ցու մային տն տե սու թյու նում» թե ման, ո րը 2013 թ. ա ռան-

ձին գր քույ կով հրա տա րակ վել է: 

Ա վե լին, 2011 թ. ֆա կուլ տե տի դոց. Ա.Հա կոբ ջա նյա նի հե ղի նակ ցու-

թյամբ, պրոֆ. Գ.Ղա րի բյա նը հրա տա րա կել է « Բաշխ ման և վե րա բաշխ-

ման հա րա բե րու թյուն նե րը ՀՀ ան ցու մային տն տե սու թյու նում» ու սում նա-

սի րու թյու նը: Չեմ ու զում թվար կել հրա տա րակ ված նրա հոդ ված նե րը և 

իր ղե կա վա րու թյամբ պաշտ պան ված ա տե նա խո սու թյուն նե րը: Տար բեր 

ամ բի ոն նե րի հա մա տեղ ու ժե րով գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն ա վե լի 

ար դյու նա վետ են, նպաս տում են նաև դա սա խոս նե րի գի տա կան մա կար-

դակ նե րի բարձ րաց մա նը, լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյա նը և Ե ՊՀ-ի ե կա-

մուտ նե րի, թե կուզ փոքր, ա վե լաց մա նը: 

Ա հա 85-ա մյա մեր հո բե լյա րի վեր ջին 7-8 տա րի նե րի գի տա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: Դա 85-ա մյա հո բե լյա րի փայ լուն 

հաշ վետ վու թյունն ու նրա ար դյու նա վետ աշ խա տան քի կեն դա նի վկա յու-

թյունն են: 

Ա.Առաքելյան

Տնտեսագիտությանմեջմաթեմատիկական

մոդելավորմանամբիոնիվարիչ,պրոֆեսոր
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ՄԵՐ ՍԻ ՐԵ ԼԻ ՂԱ ՐԻԲՅԱՆ ԳՐԻ ՇԱՆ 

Երբ ա ռիթ է լի նում Սի սի ա նում թվար կել մեր ան վա նի հայ րե նա կից-

նե րին, ա ռա ջին նե րից մե կը հի շում են նրան՝ մեր Ղա րի բյան Գրի շային... 

Հի շում են ոչ մի այն քիչ թե շատ ծա նոթ լի նե լով նրա ան ցած բեղմ նա վոր 

ու ղուն, ծան րակ շիռ գի տա կան ժա ռան գու թյա նը, ման կա վար ժա կան գոր-

ծու նե ու թյա նը, այլև գի տե նա լով հո գու ամ բողջ թե լե րով հայ րե նի ե զեր քին 

կապ ված ու նվի րյալ նրա մարդ կային է ու թյու նը, մարդ, ո րի կրծ քի տակ 

մինչ օ րս մա նուկ հո տա ղի պար զու թյունն ու մաք րու թյունն է, հայ րե նի 

սար ու ձո րի վե հու թյունն ու տի ե զե րա կան ան չա փե լի խո րու թյունր...

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 60 

տա րուց ա վե լի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում մի շարք պա տաս-

խա նա տու պաշ տոն ներ վա րած մեր հայ րե նա կից Գրի գո րի Ա լեք սանդ րի 

Ղա րի բյանն այս տար վա մայի սի 25-ին դառ նամ է 85 տա րե կան։

Չ նա յած 1946 թվից Գրի գո րի Ա լեք սանդ րո վիչր սո վո րել, ապ րում ու 

աշ խա տում է Եր ևա նում, սա կայն մինչ օ րս ան բա ժան է Սի սի ա նից։ Սյու-

նիքն իր կյան քով, ու րա խու թյան նե րով ու դժ վա րու թյան նե րով ար տա ցոլ-

ված է նրա հոդ ված նե րում և գր քե րում։ Նրա սիրտն իս կա պես տրո փում 

է հայ րե նի ե զեր քին ու մարդ կանց ճա նա չե լի դարձ նե լու, իր ե րկ րա մա սի 

յու րա քան չյուր մեծ ու փոքր ի րա դար ձու թյու նը բո լո րի սե փա կա նու թյու-

նը դարձ նե լու պար տա վոր վա ծու թյամբ, ո րի մա սին են վկա յում ան վա-

նի գիտ նա կա նի բազ մա թիվ հրա պա րա կում նե րը։ Այս պես, դեռևս 1974 

թ. «Եր ևա նի հա մալ սա րան» շա բա թա թեր թի մար տի 2-ի հա մա րում լույս 

տե սավ պրոֆ. Ղա րի բյա նի « Խո շո րա գույն գիտ նա կա նը և քա ղա քա ցին» 

ծա վա լուն հոդ վա ծը՝ նվիր ված մեր հայ րե նա կից ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե-

րի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ 

Ա նու շա վան Ա ղա ֆո նի Ար զու մա նյա նի ծնն դյան 70-ա մյա կին։ 1987 թ. 

« Սի սի ան-տե ղե կա տու-ու ղե ցույց» Հ.Ա ռա քե լյա նի հե ղի նա կած գր քում 

Հրանտ Մաթ ևո սա յա նի, Հա մո Սա հյա նի, Սոս Սարգ սյա նի և Վա հագն 

Դավ թյա նի « խոս քե րի» շար քում, տեղ գտավ նաև Գրի գո րի Ա լեք սանդ-

րո վի չի ի տս քը «Իմ Սի սա կան աշ խար հը» խո րագ րով։ «Ազգ» թեր թի 2010 

թ. մայի սի 15-ի հա մա րում, ա կա դե մի կոս Յու.Սու վա րյա նի հե ղի նա կու-

թյամբ, լույս տե սավ ա կա նա վոր գիտ նա կան և հա սա րա կա կան-քա ղա-

քա կան գոր ծիչ Մ.Ա դոն ցի ծնն դյան 100-ա մյա կին նվիր ված ծա վա լուն 

հոդ ված, ի սկ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» թեր թի 2010 թ. հոկ տեմ-
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բե րի 13-ի հա մա րում «Ա մեն գույ նը մի զին վոր» հոդ վա ծը նվիր ված էր մեր 

հայ րե նա կից, ՀՀ ժա ղովր դա կան նկա րիչ Զ.Խա չատ րյա նի ՀՀ Ազ գային 

պատ կե րաս րա հում բաց ված նկար նե րի հո բե լյա նա կան ցու ցա հան դե սին։ 

«Ազգ» թեր թի 2012 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ի հա մա րում լույս տե սավ « Սյու-

նի քի զար գա ցասն մա սին» քն նա կան-վեր լու ծա կան հոդ վա ծը։ Չլի նե լով 

գրա կա նա գետ, բայց հո գով ու սր տով կլա նած լի նե լով Հա մո Սա հյա նի 

սքան չե լի պոե զի այով, մե ծա նուն բա նաս տեղ ծի 100-ա մյա կին « Սյու նաց 

եր կիր» թեր թի 2014 թ. ապ րի լի 8-ի հա մա րում տպագր վեց «Ինչ որ գրել 

է՝ ան կեղծ է գրել, սր տով է գրել» հրա շա լի հոդ վա ծը, ի սկ 2007 թ. « Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» թեր թի ապ րի լի 18-ի հա մա րում ՀՀ ԳԱԱ 

թղ թա կից ան դամ Մու րադ Հաս րա թյա նի հե ղի նա կու թյամբ « Նո րօ րյա ոս-

կե ձեռ նիկ» հոդ վա ծը՝ նվիր ված մեր հայ րե նա կից, տա ղան դա շատ ճար-

տա րա պետ Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նին։ Վեր ջա պես՝ « Սյու նաց եր կիր» 

թեր թի 2011թ. դեկ տեմ բե րի 14-ի հա մա րում տպագր վեց « Մե ծա րենք մեր 

մե ծե րից յու րա քան չյու րին» հոդ վա ծը՝ նվիր ված մե ծա նուն պատ մա բան և 

բյու զան դա գետ Նի կո ղայոս Ա դոն ցի ծննդյ քան 140 ա մյա կին:

Թ վարկ ված հրա պա րա կում նե րը և ը նդ հան րա պես նրա մշ տա կան ու-

շադ րու թյունն իր հայ րե նա կից նե րի նկատ մամբ վկա են այն բա նին, որ 

Սյու նիքն իր բո վան դակ կյան քով, ձեռք բե րում նե րով և չլուծ ված խն դիր-

նե րով ան բա ժան է նրա կյան քից։ Չնա յած իր պատ կա ռե լի տա րի քին, 

Գրի գո րի Ղա րի բյանն ա մեն կերպ ձգ տում է ան մասն չմ նալ հայ րե նի Սի-

սի ա նում կազ մա կերպ վող կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րից, շատ հա ճախ ին քը 

դառ նում դրա նա խա ձեռ նո ղը՝ իր հետ Սի սի ան բե րե լով հա րա զատ ե զեր-

քի հոգ սե րով ապ րող իր հայ րե նա կից նե րին, հան րա պե տու թյան գի տու-

թյան, մշա կույ թի եր ևե լի նե րին։ Սյու նիքն էլ այդ մեծ նվի րու մը և ու շադ րու-

թյու նը ե րախ տա գի տու թյամբ վե րա դարձ նում է Մե ծար գո պրո ֆե սո րին։ 

2010 թ. նոյեմ բե րի 27-ին Սի սի ան քա ղա քի Հա մո Սա հյա նի ան վան վե րա-

բաց ված կենտ րո նում մեծ շու քով նշ վեց ան վա նի գիտ նա կա նի 80-ա մյա-

կը։ Ա վե լաց նեմ, որ այդ օ րը Սյու նի քի մարզ պե տը Գրի գո րի Ղա րի բյա նին 

շնոր հեց « Պատ վա վոր Սյու նե ցի» բարձր կո չու մը, ի սկ Սի սի ա նի քա ղա-

քա պե տա րա նը նրան ար ժա նաց րեց պատ վոգ րի։

 Սի սի ա նը միշտ սի րում և սպա սում է իր ար ժա նա վոր զա վա կին՝ Գրի-

գո րի Ղա րի բյա նին։ 

Ա.Մ.Հակոբջանյան

Սիսիանքաղաքիքաղաքապետ,1989
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 ՍԻՐ ՎԱԾ ԸՆ ԿԵՐ

 Մեր ըն կե րը, սյու նե ցին ու մե ծա նուն գիտ նա կա նը՝ Գրի գոր Ղա րի բյա-

նը, Ծղու կի միջ նա դա րյան համ բա վի ոս կեշղ թայի մի հի աս քանչ օ ղակն է 

մե րօ րյա կյան քում։

 Հայ րե նա սերն ու տն տե սա գե տը, նվի րյալն ու հա վա տա վո րը տա րի-

ներ ի վեր ապ րում է իր ե րկ րի, իր գյու ղի, քա ղա քի, հա րա զա տի ու ան ծա-

նո թի հոգ սով ու տխ րու թյամբ, հույ սով ու ձեռք բե րում նե րով։ 

Այ դօ րի նակ ապ րում ներն ու ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը բնո րոշ 

է ե ղել նաև իր հայ րե նա կից նե րին՝ ճար տա րա գետ Բաղ դա սար Ար զու մա-

նյա նին, քան դա կա գործ Ար տա շես Հով սե փյա նին, գե ղան կա րիչ Զա քար 

Խա չատ րյա նին և այ լոց։

 Հա մե նայն դեպս, մեր ճա նա չյալ նե րի մեջ չի գտն վի որ ևէ մե կը, ով 

ձգտել է գի տու թյան ու կր թու թյան և չի ար ժա նա ցել Գրի գոր Ղա րի բյա նի 

ու շադ րու թյանն ու ա ջակ ցու թյա նը։

 Դեռ ան ցյալ դա րի 70-ա կան նե րից իր և հա մա խոհ նե րի ու ժերն ո ւղ-

ղոր դել է մաս նա վո րա պես Սյու նի քի տն տե սու թյան հե ռան կար նե րին ու 

զար գաց ման խն դիր նե րին, տն տե սա գի տա կան իր ո ղջ հմ տու թյունն է փո-

խան ցել հետ ևորդ նե րին՝ նոր սերն դի գիտ նա կան նե րին։ 

Իսկ ի նչ պի սի՛ սե ղա նա պետ է, մեր ա վան դույթ նե րի փայ լուն գի տակ ու 

հա ցե րեց, լեզ վի ու մշա կույ թի պահ պան ման հա վա տա վոր։

ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի թղ թա կից ան դամ մեր 

Գրի գոր Ղարի բյանն ա վան դա պաշտ հայ է, մեր ազ գագ րու թյան ու ա մե-

նայն հնա վան դի համ բե րա տար փո խան ցող։

Գ րի գոր Ղա րի բյա նի հետ ճա նա պարհ ան ցնե լը մի ա կն թարթ է, խաչ-

մե րուկ նե րի ան բա ժան հրա պույր, ո րով և խա չակնք վում է մեր վա ղե մի 

ըն կե րու թյունն ու բա րե կա մու թյու նը, մեր հար գանքն ու սե րը մի մյանց 

նկատ մամբ։

 Քիչ է լավ խոս քեր գրե լը Գրի գո րի մա սին, Ղա րի բյա նի հետ պետք է 

կյանք ապ րել, շա րու նակ վել նրա ըն կե րու թյան բա րեշ նոր հու մով ու հա-

վա տալ, որ նրա ա մեն մի ի մաստ նա ցած օ րը հա վա սա րա պես բաշխ վում 

է թե՛ սյու նյաց աշ խար հի լու սա բաց նե րին, և թե՛ մեզ՝ իր լավ ու վատ օ րե րի 

ան բա ժան ըն կեր նե րին։

ՅուրիՋավադյան

ՓարավոնՄիրզոյան

ԳագիկՈսկանյան
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 ՀՈ ԲԵԼՅԱՆ ՆԵ ՐԸ ԼԱՎ Ա ՌԻԹ ԵՆ, ՈՐ....

Ա սում են հո բե լյան ները լավ ա ռիթ են, հո բե լյա րի ան ցած ճա նա պարհն 

ա րժ ևո րե լու, գնա հա տե լու, ի մաս տա վո րե լու հա մար։

 Մեր հայ րե նա կից ՀԳ ԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան տն տե սու թյան ամ բի ո նի 

պատ վա վոր վա րիչ, « Մով սես Խո րե նա ցի» մե դա լա կիր, ՀՀ վար չա պե տի 

և ՀՀ նա խա գա հի շնոր հա կա լագ րե րի ար ժա նա ցած Գրի գոր Ա լեք սա նի 

Ղա րի բյա նի ծնն դյան 80-ա մյա կը նմա նօ րի նակ լավ ա ռիթ նե րից էր նաև 

հայ րե նի ե զեր քում նրան մե ծա րե լու, գի տու թյան ու կր թու թյան մեծ ե րախ-

տա վո րի ան ցած ճա նա պարհն ա րժ ևո րե լու և նրա մե ծար ման հան դի սու-

թյու նը Սի սի ա նի հիմ նա նո րոգ ված մշա կույ թի տան դռն բա ցե քին հա ճե լի-

ո րեն զու գակ ցե լու։ 

Եր կու հոգ ևոր ի րա դար ձու թյուն՝ մե կը մյու սին լրաց նող, մե կը մյու սով 

ա րժ ևոր վող, մե կը մյու սով խորհր դան շա կան։

 Թեև նշա նա վոր գիտ նա կա նի ծնն դյան 80-ա մյա կը հա վուր պատ շա-

ճի նշ վել է Ե ՊՀ-ո ւմ, ո ւր կյան քի և աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 60 

տա րին է ան ցկաց րել գիտ նա կա նը, բայց, ի նչ պես գիտ նա կա նին և մեծ 

մար դուն է յու րա հա տուկ, նա ան կեղ ծո րեն խոս տո վա նեց, որ կյան քի 80 

տա րի նե րի մեջ ա ռա ջին ան գամն է իր ծնն դյան օ րը նշ վում այս քան շատ 

սի սի ան ցի նե րի հետ, սի սի ան ցի նե րի մեջ ու սի սի ան ցի նե րի կող քին, ին չից 

նաև մարդ կայ նո րեն շոյ վել և հուզ վել է ր։

 Մի այն այն փաս տը, որ մեծ գիտ նա կա նի 80-ա մյա կը նրա հետ հայ րե-

նի ե զեր քում նշե լու էր ե կել սի սի ա նյան ծագ ման գիտ նա կան նե րի, մշա-

կույ թի, ար վես տի, հա սա րա կա կան կյան քի հան րա հայտ գոր ծիչ նե րի 

պատ վար ժան ու ներ կա յա նա լի մի բա նակ, վերս տին վկա յում էր Գրի շա 

Ղա րի բյա նի մեծ հե ղի նա կու թյան, մե ծե րով շր ջա պատ վա ծու թյան, գնա-

հատ ված լի նե լու մա սին։

Շ նոր հա վո րան քի և ող ջեր թի ի րենց խոս քե րում գրե թե բո լոր ե լույթ 

ու նե ցող նե րը հիմ նա նո րոգ ված մշա կույ թի տան բաց ման և մեծ գիտ նա-

կա նի մե ծար ման հան դի սու թյան հա մադ րու մը գնա հա տե ցին որ պես գի-

տու թյան և մշա կույ թի նո րօ րյա ա րժ ևո րում, հույս հայտ նե լով, որ այն շա-

րու նա կու թյուն ու նե ցող նա խա դեպ ու ա ռօ րյա կդառ նա ոչ մի այն սի սի ա-

նյան հան րային կյան քում։ 

Քա ղա քի ե րաժշ տա կան դպ րո ցի ո ւս մաս վար Գա յա նե Վար դա նյա նը 
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նշեց, որ «Աշ խար հի ա մե նա գու նեղ կա պե րը ստեղ ծում է մշա կույ թը, նրա 

հա մար չկա ո ՛չ լե զու ո ՛չ հայ րե նիք», ի սկ նմա նօ րի նակ հան դի սու թյուն-

նե րը հատ կա պես ի րենց` մշա կույ թի աշ խա տող նե րի հա մար հա մա րեց 

կրկնա կի տոն, նո րա բաց մշա կույ թի տան բե մա հար թա կը` դե պի ա վե լի 

մեծ բե մեր տա նող ու ղի:

Տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Յու րի Սու վա րյա նը, ով 

ա վե լի քան 50 տա րի ճա նա չում է Գրի շա Ղա րի բյա նին, նշեց որ «Այս 

ի մաս տուն մար դը, որ ա վե լի քան 100 գի տա կան աշ խա տանք նե րի հե ղի-

նակ է, որ կյան քում շատ պարգև նե րի է ար ժա նա ցել, բա զում ձեռք բե րում-

նե րի ու նվա ճում նե րի հա մար է հուզ վել, եր բեք այս քան հուզ ված ու խռով-

ված չի ե ղել, ո րով հետև ե րբ խո սում է Սի սի ա նի մա սին, հուզ վում է մե ծին 

վայել հուզ մուն քով»: 

Իր ող ջույ նի և շնոր հա վո րան քի խոս քը Ազ գային պատ կե րաս րա հի 

տնօ րեն Փա րա վոն Միր զո յա նը հա մե մեց իր ման կու թյան ան մո ռաց հի-

շո ղու թյուն նե րով, ե րբ 50 տա րի ա ռաջ այս նույն մշա կույ թի տուն է ին գա-

լիս` գտ նե լու ման կու թյան ոս կե հե քի ա թը: Կար ևո րե լով մշա կույ թի դե րը, 

ա մե նից ա ռաջ նա կար ևո րեց ստեղ ծա գործ մար դուն, նրա կա տա րած 

լավ գոր ծե րը` մաս նա վո րա բար հի շե լով մեր մեկ ու րիշ հայ րե նակ ցին` 

Զա քար Խա չատ րյա նին, ով Գրի շա Ղա րի բյա նի հետ մի ա սին սո վո րել է 

գե ղանկար չու թյուն` Թեր լե մե զյա նի ան վան ու սում նա րա նում: 

ԵՊՀ ռեկ տոր Ա րամ Սի մո նյա նը, որ 25 տա րուց ա վե լի աշ խա տում է 

Գրի շա Ղա րի բյա նի հետ, նրան ներ կա յաց րեց ոչ մի այն որ պես ու սու ցիչ 

և դա սա խոս, ոչ մի այն որ պես մե ծա նուն գիտ նա կան, այլև` զար մա նա-

լի մարդ, ով քայ լել գի տի ժա մա նա կի հետ: Նրա նկա րագ րի մե ծա գույն 

ու յու րա տիպ բնո րո շիչ հա մա րեց այն, որ ե րբ այն տա րի նե րին շա տե րը 

հա նա պա զօ րյա հա ցի խն դիրն է ին լու ծում, Գրի շա Ղա րի բյա նը պատ-

կա ռե լի տա րի քում, ա շա կեր տի և ու սա նո ղի խան դա վա ռու թյամբ ու ջերմ 

ե ռան դով Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նում աշ խար հի ա ռա ջա-

դեմ գիտ նա կան նե րին ու փի լի սո փա նե րին էր ու սում նա սի րում` ոչ մի այն 

ժա մա նա կից ետ չմ նա լու, այլև ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լե լու հա մար: 

Այս պես մե ծար վե լու, ծնն դյան 80-ա մյա կը այս շու քով ու հան դի սա-

վո րու թյամբ նշե լու, իր մեծ բա նաս տեդծ Հա մո Սա հյա նի ա նու նը կրող 

մշա կույ թի տան դռն բա ցեքն իր ծնն դյան 80-ա մյա կով պատ վե լու ա րա-

րո ղու թյու նից խո րա պես հուզ ված գիտ նա կա նի շնոր հա կա լա կան խոս քը 

սոսկ ե րախ տա պար տի ու հոբե լյա րի խոսք չէր, այլ՝ գիտ նա կա նի, մտա-
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վո րա կա նի, ե րկ րի, ազ գի, Սի սի ա նի ճա կա տագ րով մտա հոգ, դրա հա մար 

տագ նա պող, ի մաս տուն ու մտա ծող մար դու խոսք։

 Հո տա ղից մաճ կալ դար ձած, մաճ կա լից՝ գյու ղի ա մե նա սիր ված ե րե-

խան, ո րով հետև ին քը լավ էր սո վո րում, ի սկ գյու ղում սի րում է ին լավ 

սո վո րո ղին, բո րի սով կա ցի Ա լեք սա նի տղայի հան րա պե տու թյան ա մե-

նա ճա նաչ ված գիտ նա կան նե րից մե կի՝ նրա ան ցած ճա նա պար հը ի մաս-

տու թյան բա ցա ռիկ մի դաս է, ու իր դա սա խո սու թյուն նե րից բա ցի նրա 

ապ րած կյան քը նույն պես ու սու ցա նող է, դաս տի ա րա կող, վա րա կող ու 

ներշն չող։ Գիտ նա կա նի և գի տու թյան ե րախ տա վո րի մտա հո գու թյամբ 

Գրի շա Ղա րի բյա նը նշեց, որ ե կել է ոչ թե դժ գո հե լու, այլ ա հա զան գե-

լու, որ աշ խարհն այ սօր գի տու թյան աշ խարհ է, մարդ կային կա պի տա լի 

ա մե նաու ժեղ պա շա րը գի տու թյունն է և Սի սի ա նը, որ հռ չա կա վոր շատ 

մար դիկ է տվել հայ ազ գին, ի րա վունք չու նի ետ մնալ։ « Սի սի ա նի հա մար 

ու ժեղ դպ րո ցը և ու ժեղ ա շա կեր տը հրա մա յա կան պա հանջ է», ա հա զան-

գեց նա, մի ա ժա մա նակ մտա հո գու թյուն հայտ նե լով, որ վեր ջին տա րի նե-

րին Ե ՊՀ-ի տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տում նվա զել է սի սի ան ցի ու-

սա նող նե րի թի վը, ի նչն ի րեն խո րա պես տխ րեց նում է ։

Ծնն դյան 80-ա մյա կի ա ռի թով Եր ևա նում մեծ գիտ նա կա նի հետ մեր 

հան դիպ ման ժա մա նակ Գրի շա Ղա րի բյանն այլ ևայլ հար ցե րի շար քում 

նշեց, որ պե տու թյուն չու նե նա լու պա րա գա յում մեր ազ գի հա զա րա մյա 

գո յու թյան հիմ քը ե ղել է ա վան դա կան հայ գյու ղը և հայ ըն տա նի քը, հայ 

մշա կույ թը, ու ցավ հայտ նեց, որ այ սօր այս ե րեքն էլ խա թար վում են, 

բայց գիտ նա կա նի և ի մաս տուն մար դու լա վա տե սու թյամբ հա վե լեց, որ 

ազ գի գենն ա ռողջ է և հայ տե սա կի ոս կե ե րա կը չի ամ լա նա։

 Կյան քում շատ բան տե սած և շատ դժ վա րա թյուն ներ հաղ թա հա րած, 

մեծ գիտ նա կա նին հա րիր գրե թե բո լոր պարգև նե րին ար ժա նա ցած ու 

վաս տա կած Գրի շա Ղա րի բյա նը ա մե նա ծանր ու ցա վա լի դառ նու թյու նը 

կյան քում հա մա րեց ա պե րախ տու թյու նը և 80-ա մյա իր բարձ րուն քից հոր-

դո րեց ա պե րախտ չլի նել՝ իր կեն սա փի լի սո փա յու թյու նը բա նաձ ևե լով իր 

մեծ բա րե կամ և մտե րիմ Հա մո Սա հյա նի բա նաս տեղ ծա կան կեն սա փի-

լի սո փա յու թյամբ:

Հ.Գ.։ Հան դի սու թյու նից հե տո մեզ մո տե ցավ գե ղեց կա դեմ մի հա յու հի՝ 

Ար գի նե Սա հա կյա նը, և բա վա կա նին հուզ ված ա սաց, որ մեծ գիտ նա կա-

նի ծնն դա վայր Բո րի սով կա - Ծղու կից նույն պես պատ վի րա կու թյուն էր 

ե կել մեծ հայ րե նակ ցին շնոր հա վո րե լու և իր ու ղերձն էր բե րել ա սե լու, որ 
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որ քան Գրի շա Ղա րի բյանն է իր բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րի հիմ քը հա մա-

րում իր ծնն դա վայր Բո րի սով կան և նրա մա քուր ա կունք նե րը, նույն քան 

էլ Ծղուկն է հպարտ նման հայ րե նա կից ու նե նա լու հա մար, և թա խան ձա-

գին խնդ րեց ու ղեր ձը մեծ հայ րե նակ ցին հա ղոր դել գո նե թեր թի մի ջո ցով։ 

ԱրևհատԱմիրյան

«Որոտան»

28/12/2010թ.

№13(110)
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ՕՐՀՆ ՎԱԾ, ՍՈւՐԲ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ

Գ րի շա Ղա րի բյա նին ման կուց որ դեգ րած նրա հոր հո րեղ բայր ներ 

Ա լեք սան հայ րի կը և եղ բայ րը մա հա նում են մինչև նրա հա մալ սա րանն 

ա վար տե լը: Գյու ղը հա մոզ ված էր, որ նրա տա րեց մայ րիկ նե րը կմ նան 

գյու ղում, ա նօգ նա կան և ա ռանց խնամ քի: Սա կայն հա մալ սա րանն 

ա վար տած և նոր ըն տա նիք կազ մած Գրի գո րի Ա լեք սանդ րո վի չը, չնա յած 

բնա կա րա նային և նյու թա կան ոչ բար վոք պայ ման նե րին, ի զար մանս բո-

լո րի և ի պա տիվ ի րեն, և հատ կա պես Եր ևա նում ծն ված ու բա րե կե ցիկ 

կյան քով ապ րած լու սա հո գի չք նաղ Գա յա նե Սո ղո մո նով նայի, մայ րիկ-

նե րին բե րե ցին Եր ևան, եր կար տա րի ներ ի րենց խա ղաղ տա նը պա հե-

ցին և ար ժա նա վայել պատ վով հանձ նե ցին մայր հո ղին: Ե թե ու րիշ ո չինչ 

ա րած չլի ներ, այդ քա նը բա վա կան էր, որ այդ ըն տա նի քը դառ նար պաշ-

տա մունք:

 Գ.Ղա րի բյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ, իր մտե րիմ բա րե կամ ան վա նի 

ճար տա րա պետ Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նի նա խագ ծով գյու ղում կա-

ռուց վեց Բո րի սով կայից հայ րե նա կան պա տե րազ մում զոհ ված 70 զին-

վոր նե րի հու շար ձան-կո թո ղը, ո րի վրա փո րագր ված է նաև իր եր կու եղ-

բայր նե րի ա նուն նե րը: Ա մեն տա րի Գրի գո րի Ա լեք սանդ րո վիչն ըն տա նի-

քով այ ցե լում է ծնող նե րի շի րիմ նե րին և զոհ ված զին վոր նե րի հու շար ձա-

նին՝ հի շա տա կի և հար գան քի պարտք է մա տու ցում օ րի նակ ծա ռայե լով 

շա տե րին:

 Սյու նի քը և հատ կա պես Բո րի սով կա (Ծ ղուկ) գյու ղը հպարտ է մարդ-

կային բարձր ո րակ ներ ու նե ցող իր հայ րե նակ ցի հա մար և մաղ թում է 

նրան եր կար ու եր կար տա րի նե րի կյանք:

       ԱլբերտԳևորգյան,

մանկությանընկեր
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 ՄԵԾ Ու ՍՈՒՑ ՉԱ ՊԵՏ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ-

տե տում է իր կյան քի գլ խա կոր՝ գի տու թյան ու ղին է սկ սել պրո ֆե սոր Գ. 

Ղա րի բյա նը, ով ոչ մի այն ան վա նի դա սա խոս է, այլև մեծ ու սուց չա պետ։ 

Բազ մա վաս տակ պրո ֆե սո րը թեև տա րի քով ա մե նաա վագն է ֆա կուլ տե-

տում, սա կայն վս տա հո րեն կա րող եմ ա սել՝ հո գով ա մե նաե րի տա սար դը։ 

Որ պես Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող՝ ցան կա նամ եմ 

հայտ նել Ձեզ իմ ե րախ տա գի տու թյու նը ոչ մի այն ստա ցած գի տե լիք նե-

րի, այլև ա ռա ջին կուր սում քա ղած « մեծ դա սի» հա մար, այն է՝ «եր բեք մի 

կորց րու գի տե լիք ներ ստա նա լու քեզ ըն ձեռն ված հնա րա վո րու թյու նը, այն 

կա րող է մի ա կը լի նել...»:

ՄագդաՄարկոսյան

Տնտեսագիտությանֆակուլտետի

ՈւԽնախագահ

ԵՊՀ,«Երևանիհամալսարան»մայիս,2005թ.
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Ա ՄԵՆ Ի ՆՉ ՀԱ ՆՈՒՆ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ 

Ու սում նա ռու թյան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում մենք շատ ու սա նե լի 

բա ներ տե սանք և սո վո րե ցինք Ձեզ նից, ա մեն ի նչ՝ հա նուն ու սա նո ղի, մեր 

մե ծար գո դե կան և սի րե լի դա սա խոս։ Մեծ է Ձեր դե րը ֆա կուլ տե տի նո-

րո վի կա յաց ման գոր ծում, ո րով մեզ հնա րա վո րու թյուն տր վեց ստա նա-

լու այն պի սի բարձր մա կար դա կի տն տե սա գի տա կան կր թու թյուն, որ մեր 

վկա յա գի րը հար գի է ան գամ Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան բարձ րա գույն 

դպ րո ցում։ Ձեզ ե րախ տա պարտ ե նք այն բա րեն պաստ մի ջա վայ րի հա-

մար, որ Ձեր կող մից ստեղծ ված է ֆա կուլ տե տում։

 Բայց այ սօր մենք ու զում ե նք Ձեզ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել ոչ մի-

այն այդ ամենի հա մար, այլև մենք Ձեզ ե րախ տա պարտ ե նք այն ար դա-

րա ցի հո վա նա վո րու թյան հա մար, որ միշտ ցու ցա բե րել եք մեր հան դեպ, 

ա մեն ի նչ ա րել ե ք՝ հօ գուտ և հա նուն ու սա նո ղի։ Դուք ֆա կուլ տե տում լավ 

ա վան դույթ ներ եք հիմ նել, ո րոնք հու սով ե նք, կպահ պան վեն։

ՆիկողայոսՎարդապետյան

Տնտեսագիտությանֆակուլտետի

2000թ.գերազանցիկշրջանավարտ

ԵՊՀ«Երևանիհամալսարան»,հուլիս,2000թ.
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ԵՊՀ-Ն ԵՎ ԱՐ ՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱ ՄԱՐ ՏԸ

2011թ. հու նի սի 24-ին Ե ՊՀ գի տա կան խորհր դի նիս տե րի դահ լի ճում 

90-ա մյա հա մալ սա րա նը մեկ ան գամ ևս խո նարհ վեց Ար ցա խյան հե րո-

սա մար տում զոհ ված ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հի շա տա կի ա ռաջ։ 

Ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա րամ Սի մո նյա նը ը նդ գծեց, որ Ար-

ցա խյան գո յա մար տում Ե ՊՀ-ն յու րա տե սակ կենտ րոն էր, ո րը և՛ պայ քա-

րել գի տեր, և՛ պայ քա րը ղե կա վա րել։ Ե ՊՀ-ն հաս տա տա պես իր ու րույն 

դերն ու նե ցավ մեր նո րան կախ պե տու թյան ստեղծ ման գոր ծում։ Հի շա-

տա կի այդ օր վա կա պակ ցու թյամբ «artcakhtoday.com» կայ քը ար ձա նագ-

րում Է «Այն գեր լար ված օ րե րին բու հի ռեկ տոր, ԽՍՀՄ ԳԽ պատ գա մա-

վոր Ս.Ա.Համ բար ձու մյա նը Մոսկ վա յում մեր մյուս հայ պատ գա մա վոր-

նե րի հետ պաշտ պա նում Էր Փոքր Մհե րի պես ըմ բոս տա ցած Ար ցա խի 

ի րա վունք նե րը։ Բու հի փաս տա ցի ղե կա վա րը պրո ռեկ տոր Գրի գոր Ղա-

րի բյանն Էր, ո րն իր մարդ կային և պրո ֆե սի ո նալ բարձր ո րակ նե րով 

նպաս տել Է հա մալ սա րա նի ե ռա ցող կյան քի կա յուն ըն թաց քին»։ Այո, 

պրո ռեկ տոր Գ.Ղա րի բյա նը 1989-1990 թթ. Ե ՊՀ-ի ռեկ տո րին փո խա րի-

նողն Է ր։ Նրա ստո րագ րու թյուն նե րով են Մոսկ վա՝ կու սակ ցա կան և պե-

տա կան մար մին նե րին ու ղարկ վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի՝ 

Ար ցա խի ան կա խա ցու մը պա հան ջող բազ մա թիվ ո րո շում նե րը, նա մակ-

նե րը և հե ռագ րե րը։ 

Ազ գային բա նա կի ստեղծ ման ու ձևա վոր ման գոր ծին իր նվի րու մը բե-

րեց նաև Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը։ Այդ նպա տա կով ռեկ տոր 

Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ վեց հա տուկ հանձ-

նա ժո ղով, ո րի նա խա գա հի տե ղա կալ նշա նակ վեց պրո ռեկ տոր Գրի գոր 

Ղա րի բյա նը, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներ դար ձան հա մալ սա րա նի կուս-

կո մի տե ի քար տու ղար Յու րի Մկր տու մյա նը, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան 

ամ բի ո նի վա րիչ, ա կա դե մի կոս Լենդ րուշ Խուր շու դյա նը, ա րհ կո մի տե ի 

նա խա գահ Հով հան նես Մկրտ չյա նը, պրո ֆե սոր Գա րե գին Փա նո սյա նը, 

դո ցենտ ներ Ֆրիկ Մե լիք-Ա դա մյա նը, Նո րայր Գալս տյա նը։ Ֆի զի կայի 

ֆա կուլ տե տի ը նդ հա նուր ֆի զի կայի ամ բի ո նի լա բո րա տո րի այի վա րիչ 

Մի սակ Մար տի րո սյա նը (ա զա տա մար տիկ նե րի հա մար նա հայ թայ թել էր 

5000-ից ա վե լի զին վո րա կան ան ձր ևա նոց և ձու լել Էր գն դակ ներ)։ 

Ար ցա խի ա զա տագ րու թյան պայ քա րին մաս նակ ցել Է հա մալ սա րա-

նի, կա րե լի է ա սել, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ո ղջ կազ մը և ամ բողջ 
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ու սա նո ղու թյու նը։ Տո ղե րիս հե ղի նակը, օ րի նակ, եր կար ու ձիգ տա րի ներ 

պաշտ պա նու թյան բա նա կի հրա մա նա տա րի տե ղա կալն էր ար տա քին 

կա պե րի գծով և կա րո ղա ցավ հայ թայ թել և Ար ցախ տե ղա փո խել ռա դի-

ո կա պի խիստ ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ, ի նչ պես նաև զրա հա բաճ կոն ներ, 

հան դեր ձանք ու այլ պա րա գա ներ։ 

1989 թվա կա նին, մեր քա ղա քա կան դի մա կա յու թյան ծանր մի ժա մա-

նա կում, ստեղծ վեց «Ան կա խու թյուն» մար տա կան ջո կա տը, ո րի հրա մա-

նա տարն էր Ե ՊՀ գի տա կան աշ խա տող Լե ո նիդ Ազ գալ դյա նը, մի բա ցա-

ռիկ պայ ծառ, ան ձնու րաց և խո րա պես հայ րե նա սեր ան ձնա վո րու թյուն: 

Եվ, ե րբ մի օր քա ղա քա կան ի նչ-ի նչ ու ժեր հրա ժար վե ցին ջո կա տի ծա-

ռա յու թյուն նե րից, հա մալ սա րա նի հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը ստանձ նեց 

մար տա կան ջո կա տի, ի նչ պես նաև Սի սի ա նի Վուրգ Ոս կա նյա նի զո րա-

մի ա վոր ման շե ֆու թյու նը` ա պա հո վե լով սնն դամ թեր քով, հա գուս տով, 

սա տա րե լով նրանց զեն քի ու զի նամ թեր քի հայ թայթ ման ու ձեռք բեր ման 

հար ցե րում: 

Հենց այդ ջո կատն էլ հե տա գա յում դար ձավ մեր ազ գային բա նա կի 

հիմ նա կո րի զը: Լե ո նիդ Ազ գալ դյա նը մաս նա գի տու թյամբ ֆի զի կոս էր, չու-

ներ ռազ մա կան կր թու թյուն: Սա կայն նա ի ծնե օ ժտ ված էր ա նու րա նա լի 

ռազ մա կան ձիր քով ու տա ղան դով, մարդ կանց կազ մա կեր պե լու, ի մի բե-

րե լու, մար տա կան շունչ և ո գի նե րար կե լու զար մա նա լի կա րո ղու թյամբ:

 Հա մալ սա րա նի հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը զգա լի աշ խա տանք է կա-

տա րել «Ա զա տագ րա կան բա նա կը» հան դեր ձա վո րե լու և զի նե լու ա ռու-

մով: Ե թե մեկ առ մեկ թվար կեմ, թե հանձ նա ժո ղո վը որ քան հա գուստ և 

սնն դամթերք է հայ թայ թել բա նա կի հա մար, որ քան գն դակ ու կո տո րակ, 

տար բեր տրա մա չա փի քա նի հա րյուր ա րկ, քա նի տաս նյակ հա զար 

փամ փուշտ, որ քան հա կա տան կային նռ նակ և ռազ մա կան ի նչ տեխ նի-

կա է ձեռք բե րել, կս տաց վի մի վիթ խա րի ցու ցակ: 

Հա մալ սա րա նի գի տա կան պո տեն ցի ա լի և լա բո րա տո րի ա նե րի ջան-

քե րով մեծ ծա վա լի աշ խա տանք էր կա տար վում զեն քի նոր տե սակ նե րի 

ար տադ րու թյան ո ւղ ղու թյամբ։ Այս պես, «Ա լա զա նի» հա կա կարկ տային 

գլ խի կը փո խա րին վեց մար տա կան գլ խի կով և դրա փոր ձար կու մը պրո-

ռեկ տոր Գ.Ղա րի բյա նի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցավ 

Սի սի ա նի Ծղուկ գյու ղի ձո րում՝ դրա կան ար դյանք նե րով։ 

Ես ա կա նա տեսն ու վկան եմ ե ղել, ի նչ պես նաև նա խա ձեռ նողն այն 

մաս նակ ցու թյան, ո րն ու նե ցել է Ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը Ար ցա-
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խի ա գա տագ րա կան պայ քա րի գոր ծին։ Մեր ու սա նող նե րը հա զա րա վոր 

գուլ պա ու գլ խարկ են գոր ծել մեր ա զա տա մար տիկ նե րի հա մար։

 Տո ղե րիս հե ղի նակն էլ իր հա մեստ լու ման է բե րել Ար ցա խի ա զա տագ-

րու թյա նը՝ հայ թայ թե լով մար տիկ նե րի հա մար կա պի խիստ կար ևոր, գեր-

ժա մա նա կա կից մի ջոց ներ, որ պի սիք այդ ժա մա նակ չու ներ հա կա ռա կոր-

դը։ 

Ա զա տագ րա կան պա տե րազ մին հա մալ սա րա նա կան նե րի ան ձնու-

րաց մաս նակ ցու թյու նը, ան մնա ցորդ նվի րու մի հա զա րա վոր փաս տե րը, 

վե րը հիշ ված դր վագ նե րը (ի սկ դրանց թի վը շատ-շատ է) ա ռանձ նա կի 

հպար տու թյամբ են լց նում հա մալ սա րա նա կան նե րի սր տե րը՝ նրանց տա-

լով պատ վախնդ րու թյան զգա ցում։

ԳուրգենՄելիքյան

ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիդեկան,պրոֆեսոր

«ՀայաստանիՀանրապետություն»օրաթերթը,

02/10/2014
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* * * 

Հա մալ սա րա նա կան 70-ա մյա իմ գոր ծու նե ու թյու նը մի այն պարգ ևատ-

րում նե րով ու ծա փե րով չի ան ցել: Ա ռնչ վել եմ բազ մա թիվ ա նար դա րու-

թյուն նե րի և ստա ցել դա ժան հար ված ներ: Որ պես ա սա ծիս կոնկ րե տա-

ցում, մեջ բե րեմ «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր թի թղ թակ ցի հար ցե րի պա-

տաս խան նե րը: 

Թղ թա կից - Պա րոն Ղա րի բյան, որ պես կա յա ցած եր ջա նիկ մարդ, 

ո ւ՞մ կա ռանձ նաց նե իք Ձեր հա ջո ղու թյուն նե րում: 

- Ա մե նից ա ռաջ ծնող նե րիս, գյու ղի դպ րո ցին և, ի հար կե, հիմ նա կա-

նում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նին՝ քա ղա քատն տե սու թյան ամ-

բի ո նի վա րիչ լու սա հո գի պրո ֆե սոր Ջ.Գ.Բա շին ջա ղյա նին, պրո ֆե սոր ներ 

Ս.Ա.Բա դա լյա նին, Մ.Հ.Ա դոն ցին, Հ.Թու մա նյա նին, ռեկ տոր ներ, ա կա դե-

մի կոս ներ Մ.Գ.Ներ սի սյա նին, Ս.Ա.Համ բար ձու մյա նին, Ռ.Մ.Մար տի րո-

սյա նին և ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա.Հ.Սի մո նյա նին: Ար դա րա ցի լի-

նե լու և ա պե րախտ չդառ նա լու հա մար, պար տա վոր եմ հա տուկ ը նդ գծել 

ա կա դե մի կոս Ս.Ա.Համ բար ձու մյա նի մեծ դե րը: 

Ի վեր ջո, իմ կյան քի բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րում, հի րա վի մեծ էր կնոջս՝ 

Գա յա նե Սո ղո մո նի Բուռ նա զյա նի դե րը, ով ան տր տունջ տա րել է մեր ըն-

տա նի քի բո լոր դժ վա րու թյուն նե րը: 

- Ո ՞րն եք հա մա րում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում Ձեր լու-

ծած ա մե նա մեծ հար ցը: 

- 1984 թվա կա նին Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի վե րա բա ցու մը, 

ին չը, ցա վոք, այ սօր հա մա րյա մո ռաց վել է: 

- Ո րո՞նք են Ձեր կյան քի չգր ված մռայլ է ջե րը: 

- Ա ռա ջի նը՝ 1938 թվա կա նին հայ րի կիս Գո րի սի բան տում մեկ տա րի 

բան տար կե լը: Ե րկ րորդ՝ իմ ա մե նա մեծ ցա վը Հայ րե նա կան պա տե րազ-

մում եղ բայր նե րիս՝ Եր վան դի և Հայ կա զի զոհ վե լը: Եր րոր դը՝ դոկ տո րա-

կան ա տե նա խո սու թյան հաս տատ ման չորս տար վա ձգձ գու մը: Այդ 

տա րի նե րում տն տե սա գի տու թյան գծով պաշտ պան ված և չորս և ա վե լի 

տա րի ներ չհաս տատ ված հինգ ա տե նա խո սու թյուն նե րը հաս տատ վե ցին 

մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի պլե նու մի հա յաս տա նյան 

ա կա դե մի կոս Ա.Ա ռա քե լյա նը ա զատ վեց զբա ղեց րած պաշ տո նից և նրա 

տե ղը նշա նակ վեց ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս, 

լու սա հո գի Ստե փան Սի տա րյա նը: Չոր րոր դը, ե րբ Ե ՊՀ ու սում նա կան 

աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի պաշ տո նի հա մար ռեկ տո րի կող մից 
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ներ կա յաց վեց իմ թեկ նա ծու թյու նը, Մոսկ վայից մեր կենտ կո մը ստա ցավ 

խիստ բա ցա սա կան կար ծիք 1977 թ. ռու սե րե նով լույս տե սած մե նագ րու-

թյանս մա սին: Ը նդ ո րում, ոչ մի այն մերժ վում էր պրո ռեկ տոր դառ նա լու 

իմ թեկ նա ծու թյու նը, այլև պա հանջ վում էր հետ վերց նել ի նձ շնորհ ված 

տն տե սա գի տու թյան դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճա նը: Ո ւթ ա միս տևե ցին 

այդ քն նար կում նե րը, և մի այն Մոսկ վայի ‘‘Экономические науки’’ հե ղի-

նա կա վոր ամ սագ րում քն նա դատ վող գր քիս մա սին հրա տա րակ ված նշա-

նա վոր գիտ նա կան նե րի բարձր կար ծի քից հե տո, հնա րա վոր դար ձավ 

մեր կաց նել այդ ծանր զր պար տու թյուն նե րը, և ՀՀ Կենտ կո մի քար տու-

ղար, լու սա հո գի Կ.Դե միր ճյա նը ստո րագ րեց հրա մանս: Հին գե րորդ՝ 1997 

թ. ՀՀ Գի տու թյուն նե րի Ազ գային Ա կա դե մի այի ա կա դե մի կո սի հա մար 

հայ տա րար ված ը նտ րու թյան ար դյուն քում իմ ստա ցած ձայ նե րի կեղ ծու-

մը (ի նը քվե ա թերթ՝ ան վա վեր) և չընտր վե լը: Դի մե ցի այն ժա մա նակ ՀՀ 

ԳԱԱ նա խա գահ, ա կա դե մի կոս Ֆա դեյ Սարգ սյա նին: Քվե ա թեր թիկ նե րը 

ստուգ ման ու ղար կեց ՀՀ Ազ գային ան վտան գու թյան կո մի տե: 15 օ րից 

ՀՀ Ազ գային ան վտան գու թյան կո մի տեն հայտ նեց, որ ձայ նե րը հաշ վե լու 

ժա մա նակ կեղծ վել են: Նա խա գա հը ի նձ խնդ րեց այդ մա սին չբարձ րա-

ձայ նեմ: Եվ այդ պես ա վարտ վեց: Այդ բո լո րին տե ղյակ էր ա կա դե մի կոս 

Վլ. Բար խու դա րյա նը. հաս կա նա լի է նաև ՀՀ Ազ գային ան վտան գու թյան 

կո մի տեն:
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ԸՆ ԹԵՐ ՑԵ ԼՈՎ ԱՅՍ ԳԻՐ ՔԸ….

(խմբագրիվերջաբանը)

Գր քում ո ւթ սուն հին գա մյա մի մտա վո րա կա նի վա վե րա կան կեն սագ-

րու թյունն է, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում վաթ սու նա մյա գոր ծու-

նե ու թյու նը, ո րն ան մի ջա բար ա ռնչ վում է հայ ի րա կա նու թյան՝ խոր հըր-

դային վեր ջին մի քա նի տաս նա մյակ նե րի ու ան կա խու թյան շր ջա նի ան-

ցու դար ձե րի հետ: Լավ է, որ այս կամ այն ի րա դար ձու թյա նը հո բե լյա րի՝ 

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, հա-

մալ սա րա նի եր կա րա մյա դա սա խոս, կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու-

ղար, պրո ռեկ տոր, տն տե սա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, ՀՀ գի տու թյան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ Գրի գոր Ղա րի բյա նի մաս նակ ցու թյու նը, նրա ի րոք 

գնա հա տե լի գոր ծու նե ու թյունն ի րա րից ան կախ հա վաս տում են ա կա նա-

տես տար բեր ժա մա նա կա կից ներ ու գոր ծըն կեր ներ, վաս տա կա շատ ու 

ան վա նի մար դիկ: 

Ու րեմն՝ ո չինչ հո րին ված չէ այս տեղ, ո չինչ չի հա կա սում կեն սա կան 

ճշ մար տու թյա նը: 

Գր քի բա ժին նե րում ը նդ գրկ ված նյու թե րը տա րաբ նույթ ե ն՝ սկ սած 

Ա մե նայն Հայոց Վե հա փառ Վազ գեն Ա ռա ջի նի օ րհ նու թյու նից մինչև 

ա կադ. Գր.Ղա րի բյա նի ի նք նա կեն սագ րու թյու նը, նրա մա սին ա կա նա-

վոր գիտ նա կան նե րի ու ար վես տի գոր ծիչ նե րի, ա վագ ու կտ սեր գոր ծըն-

կեր նե րի, մտե րիմ նե րի բնու թագ րա կան խոս քե րը, նրա սա նե րի՝ ի րենց 

ու սուց չի գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ա րժ ևո րու մե րը, ի ր՝ 

Գր.Ղա րի բյա նի բնո րո շում նե րը իր ու սու ցիչ նե րին ու բա րե րար նե րին, մե-

ծա վաս տակ ու ան վա նի գիտ նա կան նե րին: Սյու նե ցի լի նե լով՝ նա սեր տո-

րեն կապ ված է նրա հող ու ջրին, ան կրկ նե լի բնու թյանն ու մարդ կանց, 

մա նա վանդ հայ րե նա կից նշա նա վոր գիտ նա կան նե րին: 

Ինքս Գր.Ղա րի բյա նին ան ձամբ ճա նա չել եմ ու սա նո ղա կան տա րի-

նե րից՝ 1964-65 թվա կան նե րից, ե րբ նա Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 

քա ղա քատն տե սու թյան ամ բի ո նի ե ռան դուն ու մեծ ա պա գա խոս տա ցող 

ե րի տա սարդ դա սա խոս է ր՝ այն ժա մա նակ վա Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան 

ֆա կուլ տե տի դե կան Կ.Կա րա գյա նի և ու րիշ գոր ծըն կեր նե րի կան խա տե-

սում նե րով ու հա վաս տում նե րով: 

Թեև նա ժա մա նա կին քա ղա քատն տե սու թյուն էր դա սա վան դում նաև 

Հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տում ու ի նձ ան ձամբ դաս չի տվել, բայց 
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ու սա նող նե րը դա սա խոս նե րի մա սին սո վո րա բար ա մեն ի նչ են ի մա նում 

ի լրո: Գի տե ինք, օ րի նակ, որ կյան քը այն քան էլ բա րե հաճ չի ե ղել գե-

ղանկար չա կան լուրջ հա կում ներ ու նե ցող պա տա նու հան դեպ, և նա 

Փ.Թեր լե մե զյա նի ան վան գե ղար վես տի տեխ նի կու մից հե տո է ե կել Ե ՊՀ 

տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, դժ վա րու թյուն ներն ու խո չըն դոտ նե րը 

աշ խա տա սի րու թյամբ, սե փա կան ու ժե րով հաղ թա հա րած ան հա տա կա-

նու թյուն է, գի տա ման կա վար ժա կան ո լոր տի մեծ նվի րյալ, որ ա սե լիք ու 

ա նե լիք ու նի:

 Տա րի նե րի ըն թաց քում հաս տատ վե ցին բո լոր կան խա տե սում նե րը:

Գր.Ղա րի բյա նը, իր գի տա հե տա զո տա կան նվա ճում նե րը հա ջո ղու-

թյամբ զու գակ ցե լով ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը, դար ձավ բու-

հա կան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ե ռան դուն ու եր ևե լի կազ մա կեր պիչ-

նե րից մե կը, Ե ՊՀ կուս կո մի տե ի քար տու ղար, ու սում նա կան աշ խա տանք-

նե րի հա մա կար գող պրո ռեկ տոր, ը նտր վեց Հա յաս տա նի ԳԱԱ թղ թա կից 

ան դամ:

 Գոր ծու նե ու թյան ո ղջ ըն թաց քում նա պա հեց սերտ կա պը ու սա նող 

ե րի տա սար դու թյան, հան րա պե տու թյան գի տա կան մտա վո րա կա նու-

թյան, մշա կույ թի ան վա նի գոր ծիչ նե րի հետ ու եր բեք չմո ռա ցավ իր ու սու-

ցիչ նե րին և այն բա րի մարդ կանց, ով քեր կողմ նո րո շիչ ու սա տար ե ղան 

իր դժ վա րին վե րել քի ճա նա պար հին: Սերն ու հար գան քը փո խա դարձ էր, 

ո րով հետև նա գոր ծում էր ար դար ող ջամ տու թյամբ և խորհր դային գա-

ղա փա րա խո սու թյան պայ ման նե րում էլ միշտ բարձր պա հեց հայ մար դու 

և մտա վո րա կա նի ազ գային բարձր նկա րա գի րը, ի նքն էլ վճ ռա կան դրա-

կան դեր խա ղաց շա տե րիս ճա կա տագ րում:

 Լի նե լով ու սում նա կան և գի տա կան ո լորտ նե րի հմուտ ղե կա վար՝ նա 

ոչ մի այն մաս նա գի տա կան նա խան ձախնդ րու թյամբ մա քա ռել է հա մալ-

սա րա նա կան կր թու թյան ու գի տու թյան ո րա կի բարձ րաց ման հա մար, 

այլև հա մալ սա րա նի թե՛ պրո ռեկ տո րի, թե՛ կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար-

տու ղա րի պաշ տոն նե րում ա մե նա բարդ ու կնճ ռոտ խն դիր նե րին էլ կա րո-

ղա ցել է տալ ող ջա միտ ու ար դա րա ցի լու ծում, ո րով հետև խոր կեն սա ճա-

նա չո ղու թյամբ պաշ տո նե ա կա նին միշտ հա մադ րում էր մարդ կայինն ու 

ազ գայի նը: Դա ա ռանձ նա պես եր ևաց ար ցա խյան շարժ ման ու հա մա-

ժո ղովր դա կան պայ քա րի՝ և մեզ պար տադր ված պա տե րազ մի օ րե րին: 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը ոչ մի այն գա ղա փա րա կան-քա ղա-

քա կան տե սա կե տից էր պա հան ջում Ար ցա խի ա զա տագ րումն ու վե րա-
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մի ա վո րու մը Հա յաս տա նին, այլև գործ նա կան խն դիր ներ էր լու ծում հայոց 

բա նա կը զի նե լու և հան դեր ձա վո րե լու, մեր ռազ մա կան նե րու ժը տեխ նի-

կա կան նոր մի ջոց նե րով հա մալ րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Պա տա հա կան չէ, 

որ հենց Գր.Ղա րի բյա նի ծնն դա վայ րում՝ Սի սի ա նի Ծղուկ գյու ղի ձո րում 

պետք է ի րա կա նաց վե ին հա մալ սա րա նի լա բո րա տո րի ա նե րում կարկ-

տա բեր ամ պե րը ցրող «Ա լա զան» հր թի ռային հա մա կար գի փո խարկ ված 

մար տագլ խի կով զի նա տե սա կի փոր ձար կում նե րը: 

Չ պետք է ան տե սել այն հան գա ման քը, որ Գր.Ղա րի բյա նի հայ րե նա-

սի րա կան վար քագ ծում ո րո շա կի դեր ու նե ին նրա հա մա կող մա նի զար-

գա ցումն ու ար վես տի բարձր ճա շա կը, մա նա վանդ հայ գրա կա նու թյան, 

հայոց պատ մու թյան ու մշա կույ թի խոր ի մա ցու թյունն ու ան ձնա կան 

մտեր մու թյունն իր մեծ հայ րե նակ ցի՝ մեր ժա մա նակ նե րի ի մաս տուն քնա-

րեր գու, պաշ տե լի բա նաս տեղծ Հա մո Սա հյա նի հետ: Իմ գր քե րից մե կը՝ 

« Հով հան նես Շի րազ, գիրք Ա» մե նագ րու թյու նը, նրան նվի րել եմ հետ ևյալ 

ըն ծա յագ րով. «Ա կա դե մի կոս Գրի գոր Ղա րի բյա նին՝ պայ ծառ ու լու սա-

միտ մտա վո րա կա նին, ո րին ճա նա չել եմ շուրջ կես դար և հա մոզ վել, որ 

նա գի տա կան բար դա գույն խն դիր նե րին միշտ հա մադ րել է հայոց ե րգն ու 

բա նաս տեղ ծու թյու նը և մա նա վանդ պաշ տե լի Հա մո Սա հյա նի պոե զի ան: 

Իմ ճա կա տագ րում խա ղա ցած վճ ռա կան դե րի ու նրա հրա շա լի գո յու-

թյան հա մար ե րախ տա գի տու թյամբ ու լա վա գույն մաղ թանք նե րով՝ Սամ-

վել Մու րա դյան: 27.09.2012»: 

Գր քի նյու թե րը ա ներկ բա վկա յում են, որ Գր. Ղա րի բյա նը սիր ված ու 

փնտր ված ըն կեր է, ըն տա նի քի օ րի նա կե լի հայր ու ա մու սին: Խառնված-

քով ու բնա վո րու թյամբ ևս օ րի նա կե լի է, պար տա ճա նաչ, պա հանջ կոտ, 

նպա տա կաս լաց ու հետ ևո ղա կան: Բա րո յա կա մային այս բարձր ո րակ-

նե րը նա դրս ևո րել է ո ղջ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Սա կայն, այս ա մե-

նով հան դերձ, քա ղա քա կան տե սա կե տից ա ռանձ նա պես վտան գա վոր 

ժա մա նակ նե րում ա ղետ նե րը կան խե լու զգու շա վո րու թյուն ու ող ջամ տու-

թյուն պետք է ու նե նար Ե ՊՀ ղե կա վա րու թյու նը, այ լա պես ցան կա ցած 

վրի պում կա րող էր դառ նալ ճա կա տագ րա կան: Հա մա տա րած ան գրա-

գի տու թյան վե րաց ման դա րաշր ջա նում մեր ազ գային պատ մու թյունն ու 

մշա կու թային ար ժեք նե րը կեղ ծե լով և ծա խե լով պրո ֆե սոր դար ձած ու 

պաշ տո նա կան դիր քե րի հա սած ո մանք ան գամ 1970-80-ա կան թվա կան-

նե րին ազ գային զար թոն քի ա մեն մի դրս ևո րում և խորհր դային հնա ցած 

կա ղա պար նե րից ա մեն գա ղա փա րա կան շե ղում հա մա րում է ին նա ցի ո-
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նա լիզ մի ար տա հայ տու թյուն: Եվ այն ժա մա նակ, ե րբ փոս տային հե ռագ-

րի 1 բառն ըն դա մե նը 3 կո պեկ էր, 103 ռուբ լի ար ժո ղու թյամբ հե ռա գիր 

է ին հղում Մոսկ վա, թե՝ հա մալ սա րա նում ի բր նա ցի ո նա լիզմ կա, և ազ-

գայ նա կան, դաշ նակ ցա կան խմ բեր են գոր ծում: Այս ի րա վի ճա կում ի ՞նչ 

կա րող է ին ա նել ռեկ տո րը, կուս կո մի տե ի քար տու ղա րար Գր.Ղա րի բյա-

նը, ե րբ հար կադր ված էր վե րին պա հան ջով քն նել ա կա նա վոր պատ մա-

բան ա կա դե մի կոս Լենդ րուշ Խուր շու դյա նի, մեր մե ծա նուն բա նաս տեղծ 

Պա րույր Սևա կի և ար ձա կա գիր ու հրա պա րա կա խոս Վարդ գես Պետ-

րո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում « նա ցի ո նա լիզ մի դրս ևո րում ներն ու 

հա րու ցիչ նե րը», որ ի բր « հայտ նա բե րել» ու մատ նան շել է ին խորհր դային 

պե տու թյանն ա ռա վել « հա վա տա րիմ» ձևա ցող պն դա ճա կատ նե րը, ով-

քեր ոչ ա վել ոչ պա կաս սպառ նում է ին « Մոսկ վայով.…»: 

Իմ սե րուն դը լավ է հի շում, որ ա մո թա լի այդ հար ցը քն նող Գր.Ղա րի-

բյանն իր գլ խա վո րած հանձ նա ժո ղո վով Խ.Բա դա լյա նին ու մյուս զր պար-

տիչ նե րին խի զա խո րեն տվեց ար ժա նի հա կա հար ված և ազ նիվ մտա վո-

րա կան նե րին ու հա մալ սա րա նը փր կեց ան հիմն ու վտան գա վոր մե ղադ-

րանք նե րից: 

Գր.Ղա րի բյա նի հայ րե նան վեր ու բո վան դա կա լից կյան քի ու ղին հա-

րուստ է այս պի սի լու սա վոր է ջե րով ու դր վագ նե րով: Խմ բագ րի հա յաց քով 

ըն թեր ցե լով՝ նկա տել եմ, որ դրանց մի մասն է մի այն հի շա տակ վում ու 

լու սա բան վում այս գր քում, գիրք, ո րը հայ ար ժա նա վոր ու վաս տա կա շատ 

մտա վո րա կա նի ի մաս տա լից կյան քի ճշ մա րիտ պատ մու թյունն է: 

Արև շա տությո՛ւն նրան, և թող ար դյու նա վոր լի նեն նաև հե տա գա տա-

րի նե րը: 

ՍամվելՄուրադյան

բանասիրականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր,

ԵՊՀհայգրականությանամբիոնիվարիչ,

ՀՀգիտությանվաստակավորգործիչ
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ԵՊՀիռեկտոր,ակադեմիկոսՍ.Համբարձումյանիաշխատասենյակում:

Աջիցձախ՝պրոռեկտոր,ակադեմիկոսՄ.Դավթյան,ԳԱԱթղթակիցանդամ,պրո

ռեկտորԳ.Ղարիբյան,ռեկտոր,ակադեմիկոսՍ.Համբարձումյան,Ռուսականբա

նասիրությանֆակուլտետիդեկան,ակադեմիկոսԼ.Մկրտչյան,1985թ.:

Ձախիցաջ՝ակադեմիկոսներՍ.ՀամբարձումյանըևՎ.Բարխուդարյանը,

Գ.Ղարիբյանի80ամյակին:
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ԵՊՀն1982թ.մայիսի1իշքերթին:

Աջիցձախ՝Հ.Մկրտչյան,ռեկտոր,ակադեմիկոսՍ.Համբարձումյան,պրոռեկտոր,

պրոֆ.Լ.Մնացականյան,պրոռեկտոր,դոցենտԼ.Եսայան,Իրավաբանականֆա

կուլտետիդեկան,դոցենտԱ.Լալայան,պրոռեկտոր,պրոֆ.Գ.Ղարիբյան:

Վ.ՍարոյանըԵրևանիպետականհամալսարանում,1978թ.:
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ՀՀԳԱԱնախագահ,ակադեմիկոսՌ.ՄարտիրոսայանըԳ.Ղարիբյանի80ամյա

կին,նրանպարգևատրումէՎ.Համբարձումյանիանվանհուշամեդալով,2010թ.:

ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,ԵՊՀռեկտորԱ.ՍիմոնյանըԳ.Ղարիբյանի80ամյակին,

նրանպարգևատրումէԵՊՀիերկրորդոսկյահուշամեդալով,2010թ.:
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ԵՊՀքաղաքատնտեսությանամբիոնիդասախոսներըամբիոնիվարիչ,պրոֆ.

Զ.Գ.Բաշինջաղյանիհետ:Ձախիցաջնստածեն՝Գ.Բուռնազյան,Ա.Գրիգորյան,

պրոֆ.Զ.Գ.Բաշինջաղյան,Վ.Սահակյան:Կանգնածեն՝Վ.Օրդուխանյան,Ի.Խլղա

թյան,Գ.Ղարիբյան,1965թ.:

ԵՊՀտնտեսագիտությանֆակուլտետիդասախոսներ:

Աջիցձախնստածեն՝Գ.Ղարիբյան,Լ.Թամազյան,Հ.Հովակիմյան:Կանգնածեն՝

Վ.Հովակիմյան,Ս.Մելիքյան,Գ.Նազարյան,Հ.Ֆահրադյան,Ռ.Չոբանյան,1962թ.:
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Դասախոսություն,2000թ.:

Գ.ՂարիբյանըԵՊՀտնտեսագիտությանֆակուլտետիգերազանցիկ

շրջանավարտներիհետ,2000թ.:



51

ԳրիգորՂարիբյան ԳայանեԲուռնազյան(կինը)

1963թ.    1954թ.

Գ.Ղարիբյանըթոռներիհետ:

ՆստածէԳրիգորը,կանգնածենաջիցձախ՝ԴավիթըևՍուրենը,1998թ.:





 ՄԱՍ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ 

ՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ ԳԵ ՂԱՆ ԿԱՐ ՉՈւԹՅԱ ՆԸ.
83 ՏԱՐԵԿԱՆՈՒՄ. 65 ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԻՑ
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ՂԱ ՐԻԲՅԱ ՆԻ 85-ԱՄՅԱ ԿՅԱՆ ՔԻ ՉԳՐ ՎԱԾ Է ՋԵ ՐԻՑ 

Իմ բա րե կամ Գրի գոր Ղա րի բյա նի մա սին շատ է գր վել ու է լի կգր վի: 

Սա կայն ո չինչ չի գր վել նրա գե ղան կար չա կան շնորհ քի մա սին: 

Գ.Ղա րի բյա նը մեր գյու ղի դպ րո ցի գե րա զան ցիկ ա շա կերտ նե րից էր: 

Նա օ ժտ ված էր նաև լավ նկա րե լու ու նա կու թյամբ: Քա նի որ սո վո րում 

է ինք Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին, դպ րոց նե րում ա շա կերտ-

նե րին հայ րե նա սեր դաս տի ա րա կե լու նպա տա կով ցու ցադր վում է ին նշա-

նա վոր զո րա վար նե րի՝ հատ կա պես հայ հե րոս գե նե րալ նե րի դի ման կար-

ներ, ո րոնք սի րով նկա րում էր Գրի գո րը: Հենց դա էլ հիմք դար ձավ նրա 

ո ւս ման շա րու նակ մա նը Եր ևա նի Փ.Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան 

ու սում նա րա նում: Սա կայն ա վար տա կան 3-րդ կուր սում, կա ռա վո րու-

թյան ո րոշ մամբ, ու սում նա րա նում ո ւս ման տևո ղու թյու նը ե րե քից դար ձավ 

հինգ տա րի, ին չը Գրի գո րի հա մար նյու թա կան բնույ թի լուրջ խն դիր ներ 

ստեղ ծեց, և նա 1948 թ. կե սե րից զու գա հեռ սո վո րեց ու ա վար տեց Եր ևա-

նի կա յա րա նի ե րե կո յան բա նե րիտ միջ նա կարգ դպ րո ցը՝ նպա տակ ու-

նե նա լով կր թու թյու նը շա րու նա կել Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի-

տու տում « Ճար տա րա պե տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ: Սա կայն հան-

գա մանք նե րի բե րու մով Գ. Ղա րի բյանն ըն դուն վեց Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, ո րը ոչ մի ա ռն չու թյուն 

չու ներ գե ղան կար չու թյան հետ, և նա շուրջ 65 տա րի չզ բաղ վեց իր սի րած 

նկար չու թյամբ: 

Իր մտե րիմ ըն կեր, ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ Զա քար Ա վա գի Խա-

չատրյա նի հոր դոր նե րով՝ 2013 թ. Գրի գոր Ղա րի բյա նը նկա րեց եր կու 

նկար՝ « Դաշ տային ծա ղիկ ներ», ո րոնք վե րատպ ված են սույն գր քում: 

Ար դյուն քում, Զա քար Ա վա գո վի չը և ես զար մա ցած ու գոհ է ինք, որ 65 

տա րի նե րի ը նդ մի ջու մից հե տո մեր ըն կե րը նկա րե լը չի մո ռա ցել: Մնում է 

ցան կա նալ, որ Գրի գորն ա ռա ջի կա յում ա վե լի շատ զբաղ վի գե ղան կար-

չու թյամբ: 

ԳետիկԲաղդասարյան՝

ԽՍՀՄնկարիչների

միությանանդամ,պրոֆեսոր,

ՀՀԳեղարվեստիպետականակադեմիայի

քանդակիամբիոնիվարիչ

«ԳրիգորՂարիբյան85»,Երևան,2015
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* * *

 Գե ղան կար չու թյա նը վե րա դառ նա լը լու սա հո գի տիկ նոջս՝ Գա յա-

նե Սո ղո մո նով նայի ե րա զանքն էր: Սա կայն ու սում նա կան և գի տա կան 

աշ խա տանք նե րի մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյունս ձգձ գում էր խոս տու միս 

կա տա րու մը: 2011 թ. նրա հան կար ծա կի մա հը ի նձ հան գիստ չէր տա-

լիս, չկա տա րե ցի նրա խնդ րան քը: Այդ զգա ցումն ի նձ տան ջում էր: Դրան 

գու մար վեց իմ ման կու թյան ըն կեր, Հայաստանի  Հան րա պե տու թյան ժո-

ղովր դա կան նկա րիչ պրոֆ. Զա քար Խա չատ րյա նի հոր դոր նե րը:

 Հայ րե նա կան պա տե րազ մում ստա ցած վեր քե րը բու ժե լուց հե տո Զա-

քար Ա վա գո վիչն ըն դուն վեց Եր ևա նի ե րաժշ տա կան ու սում նա րան: Ես սո-

վո րում է ի Փա նոս Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան ու սում նա րա նում: 

1947 թ. աշ նա նը հան դի պե ցինք և ի մա ցա, որ հան րա կա ցա րա նի վար ձը 

մու ծե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լու պատ ճա ռով պատ րաստ վում է վե-

րա դառ նալ Սի սի ան: Իմ խորհր դով տե ղա փոխ վեց նկար չա կան ու սում-

նա րան, քա նի որ հան րա կա ցա րանն այս տեղ ան վճար էր: Հե տա գա յում 

իր կեն սագ րա կա նում գրեց. «Ս տաց վեց այն պես, որ կա մա թե ա կա մա 

նկար չի իմ մաս նա գի տու թյունն ը նտ րեց ըն կերս՝ Գրի գոր Ղա րի բյա նը: 

Ե թե նրան չհան դի պե ի, ի նչ կկա տար վեր ի նձ հետ, մի այն ա ստ ված գի-

տի»: Ա վար տեց Սանկտ Պե տեր բուր գի Ռե պի նի ան վան գե ղան կար չու-

թյան և քան դա կա գոր ծու թյան ա կա դե մի ան: Այն տեղ սո վո րե ցին նաև եղ-

բայ րը՝ Ար տա շես Հով սե փյա նը և իր սա նը՝ Փա րա վոն Միր զո յա նը: Բո լորն 

էլ դար ձան Հայաստանի  Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դա կան նկա րիչ ներ:

 Զա քար Ա վա գո վի չը շատ գործ նա կան դեր խա ղաց 65 տար վա ը նդ-

մի ջու մից հե տո, 83 տա րե կան հա սա կում ի նձ վե րա դարձ րեց գե ղան կար-

չու թյուն: Եր կու ա միս իր ար վես տա նո ցում, իր ղե կա վա րու թյամբ սկ սե ցի 

նկա րել: Դա նրա մեծ նվերն էր ի նձ: Ա ստ ված թող միշտ լու սա վոր պա հի 

այդ բա րի ու հրաշք մար դու հո գին: 

Ինչ վե րա բե րում է Հով հան նես Շա րամ բե յա նի ան վան ժո ղովր դա կան 

ստեղ ծա գոր ծու թյան կենտ րո նում ցու ցա հան դե սի կազ մա կերպ մա նը, 

շնոր հա կալ եմ ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ պրոֆ. Փա րա վոն Միր զո յա նին, 

Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան պրոֆ. Հայկ Սարգ սյա-

նին և Հ.Շա րամ բե յա նի ան վան ստեղ ծա գոր ծու թյան կենտ րո նի տնօ րեն, 

բա նաս տեղծ Հ.Հո վե յա նին գա ղա փա րը ող ջու նե լու և ա մեն հար ցում սա-

տա րե լու հա մար:
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ԳայանեՍողոմոնիԲուռնազյան(Գ.Ղարիբյանիկինը)

ԵՊՀիդասախոս(19302011):

ԻմբոլորհաջողություններումառանձնապեսմեծէրԳայանեիդերը,

ովանտրտունջտարելէմերընտանիքիդժվարությունները:
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ՀՀժողովրդականնկարիչ,պրոֆ.ԶաքարԽաչատրյանիարվեստանոցում,2013թ.:

ՀՀժողովրդականնկարիչ,պրոֆ.ՓարավոնՄիրզոյանիարվեստանոցում,2014թ.:
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ԻրմանկությանընկերՀՀժողովրդականնկարիչ,տաղանդավորքանդակագործ

ԱրտաշեսՀովսեփյանիհետ,նրա«ԱլեքսանդրԹամանյան»հրաշքհուշարձանի

մոտ,2010թ.:
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ՀՀվաստակավորնկարիչներԱշոտՄելքոնյանիևՌ.Աթոյանիհետ,

Ֆրեզնո,2000թ.:

ՀՀվաստակավորնկարիչՎաղարշակՍարգսյանիարվեստանոցում,1988թ.:
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Գ.ՂԱ ՐԻԲՅԱ ՆԻ ԳԵ ՂԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՑՈւ ՑԱ ՀԱՆ ԴԵ ՍԸ

2016 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին կա յա ցած Գրի գոր Ղա րի բյա նի գե ղան-

կար նե րի ցու ցա հան դե սում, ո րը տե ղի ու նե ցավ Հով հան նես Շա րամ բե-

յա նի ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան կենտ րո նում, մաս նակ ցե ցին 

մեծ թվով մտա վո րա կան ներ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նից, ՀՀ 

գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այից, Խ.Ա բո վյա նի ան վան ման կա-

վար ժա կան հա մալ սա րա նից, ի նչ պես նաև հե ղի նա կի բա րե կամ ներն ու 

ըն կեր նե րը:

Ձախիցաջ՝ԵրևանիպետականհամալսարանիպրոռեկտորակադեմիկոսԳեղամ

Գևորգյան,Երևանիպետականհամալսարանիռեկտոր,ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ

ԱրամՍիմոնյան,մանկավարժականհամալսարանիպրոֆ.ՄաքսիմՍարգսյանև

քանդակագործՄիսակՄելքոնյան:
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Ձախիցաջ՝ԱրարատԱղասյան,ՀՀԳԱԱարվեստիինստիտուտիտնօրեն,ՀՀԳԱԱ

թղթակիցանդամ,ՀՀժողովրդականնկարիչպրոֆ.ԶաքարԽաչատրյան,պրոֆ.

Գ.Ղարիբյան,2016թ.:

Ձախիցաջ՝ՀՀժողովրդականնկարիչ,պրոֆ.ՓարավոնՄիրզոյան,կենտրոնի

տնօրեն,բանաստեղծՀ.Հովեյան,2016թ.:
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Ձախիցաջ՝պրոֆ.Գ.Ղարիբյան,պրոֆ.Լ.Չուքասզյան,

քահանա(հյուրարտերկրից):

Ձախիցաջ՝քահանա(հյուրարտերկրից),բանաստեղծՀ.Հովեյան,

պրոֆ.Հ.Սարգսյան,դոց.Ա.Քոչինյան:
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Ձախիցաջ՝դոցենտՅու.Ջավադյան,պրոֆ.Գ.Բաղդասարյան,Խ.Ա.մանկավար

ժականհամալսարանիպրոռեկտոր,պրոֆ.Մ.ՄելիքԲախշյան,ԵՊՀպատմության

ֆակուլտետիդեկան,պրոֆ.Էդ.Մինասյան:

ԱկադեմիկոսԿառլենԳրիգորիԱդամյան,Սյունիք,«Փռվածժայռեր»(2016թ.)

նկարըդիտելիս:



66

Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան և մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բի ո նի 

դո ցենտ Մար գա րի տա Ե ղի ա զա րյան:

 Ծո ռան՝ Ա լեն Ղա րի բյա նի և հար սի՝ Նա նայի հետ:



67

Սյունիքի,Որոտանի1880թ.Թանգյաններիկառուցած

կամուրջընկարելիս,2014թ.:
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ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԵՏ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱ ՆԻ ԳԵ ՂԱՆ ԿԱՐ ՉԱ ԿԱՆ 

ԽՈՍ ՏՈ ՎԱ ՆՈՒԹՅՈւ ՆԸ

Տասնամյակներիստեղծագործականընդմիջումիցհետո

 

Օ րերս Հով հան նես Շա րամ բե յա նի ան վան ժո ղովր դա կան ստեղ ծա-

գոր ծու թյան կենտ րո նում բաց վել էր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բի ո նի պատ վա վոր վա րիչ, ՀՀ գի տու-

թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու-

թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գրի գոր Ղա րի բյա նի գե ղան կար չա կան աշ խա-

տանք նե րի՝ « Վե րա դարձ գե ղան կար չու թյա նը» խո րագ րով ան հա տա կան 

ցու ցա հան դե սը, ո րը գիտ նա կա նը նվի րել էր իր լու սա հո գի տիկ նոջ՝ Գա-

յա նե Բուռ նա զյա նի հի շա տա կին:

 Այս «ար տա սո վոր» պատ կե րա հան դե սի հյու րե րի թվում է ին Ե ՊՀ 

ռեկ տոր Ա րամ Սի մո նյա նը, պրո ռեկ տոր Գե ղամ Գևոր գյա նը, Ե ՊՀ տար-

բեր ֆա կուլ տետ նե րի դե կան ներ, դա սա խոս ներ, ու սա նող ներ, բազ մա թիվ 

այլ հա մալ սա րա նա կան ներ, ի նչ պես նաև ՀՀ ԳԱԱ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ 

ԳԱԱ հա յա գի տու թյան և հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի-

կոս-քար տու ղար Յու րի Սու վա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ:

 Վեր ջում բո լո րին շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց Գրի գոր Ղա րի բյա նը՝ 

հա մալ սա րա նին նվի րե լով Չա րեն ցի հա տըն տիր գր քով նա տյուր մոր տը, 

ո րը զար դա րում է հա մալ սա րա նի պատ մու թյան թան գա րա նը:

 Ներ կա յաց ված 20-ից ա վե լի գե ղան կար նե րը վեր լուծ վե ցին և դրա կա-

նո րեն ա րժ ևոր վե ցին պրոֆ. Լևոն Չու քաս զյա նի և իմ ծա վա լուն ե լույթ նե-

րում, ի նչ պես նաև ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ ներ, պրոֆ. Զա քար Խա չատ-

րյա նի, Փա րա վոն Միր զո յա նի, Գե տիկ Բաղ դա սա րյա նի ու բա նաս տեղծ 

Հո վիկ Հո վե յա նի ջերմ գնա հա տա կան նե րում: Ամ փո փիչ ե լույթ ու նե ցավ 

Ե ՊՀ ռեկ տոր Ա րամ Սի մո նյա նը և պա տաս խա նեց բո լո րին հու զող այն 

հար ցին, թե 65 տա րի նկար չու թյու նից հե ռա նա լուց հե տո 85 տա րե կա նում 

Գրի գոր Ղա րի բյա նը ի նչ պես վե րա դար ձավ դրան և այ սօր մեր դա տին 

ներ կա յաց րեց այդ ու շագ րավ ցու ցա հան դե սը: Նա ը նդ գծեց. «65 տար վա 

լռու թյու նը կոտ րե լու հա մար հզոր ցն ցում էր պետք, ո րն, իմ կար ծի քով, 

տի կին Գա յա նե ի մահն էր և նկա րե լու մի ջո ցով նրա հետ մտո վի ե րկ խո-

սու թյու նը»:

Գ.Ղա րի բյա նը ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ է, ՀՀ ԳԱԱ 

թղթա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր: Ա վե լի քան 
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60 տա րի աշ խա տում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում, գլ խա վո րել 

է Ե ՊՀ «տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան» ամ բի ո նը, ե ղել է Ե ՊՀ կու սակ-

ցա կան կո մի տե ի ե րկ րորդ քար տու ղար, Ե ՊՀ ու սում նա կան աշ խա տանք-

նե րի գծով պրո ռեկ տոր և այլն: Ո ւս տի ճա նաչ ված ա նուն է հա մալ սա րա-

նա կան կր թու թյան բնա գա վա ռում: Նրա ղե կա վա րու թյամբ շուրջ 50 թեկ-

նա ծո ւա կան և դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն ներ են պաշտ պան վել: 

Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ, մինչև այ սօր էլ, նա Ե ՊՀ-ո ւմ գոր ծող գի տա-

կան աս տի ճա նա վոր ման «Տն տե սա գի տու թյան» 015 մաս նա գի տա կան 

խորհր դի նա խա գահն է: 

Այս ա մե նը հաշ վի առ նե լով՝ հաս կա նա լի է դառ նում, թե ին չու գիտ նա-

կա նի գե ղան կար նե րի ցու ցա հան դե սը զար մաց րեց շա տե րին: Այ նո ւա-

մե նայ նիվ, դա ի նչ-որ ա ռու մով օ րի նա չափ է և ա հա թե ին չու: Սյու նի քը 

պատ մա կա նո րեն ե ղել է հայ ժո ղովր դի գի տակր թա կան և մշա կու թային 

կար ևոր ու ար դյու նա վետ կենտ րոն նե րից մե կը: Դրա փայ լուն վկա յու-

թյու նը Տաթ ևի հա մալ սա րանն է: XX դա րում մի այն Սի սի ա նը տվել է գի-

տու թյան և մշա կույ թի այն պի սի մե ծեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ Նի կո ղայոս Ա դոն-

ցը, Հա մո Սա հյա նը, ճար տա րա պետ Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նը, շար-

ժա կան ման րա քան դա կի աշ խար հահռ չակ վար պետ Է դո ւարդ Տեր-Ղա-

զա րյա նը և ու րիշ ներ: 

Գր.Ղա րի բյա նը նկա րել սկ սել է 4-րդ դա սա րա նից՝ հայ րե նի Սյու նի-

քի Բո րի սով կա (այժմ Ծղուկ) գյու ղում: Պա տա հա կան չէ, որ 1946 թ. ըն-

դուն վեց Եր ևա նի Փ.Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան ու սում նա րան: 

Սա կայն ա վար տա կան 3-րդ կուր սում ո ւս ման տևո ղու թյու նը 3-ից 5 տա րի 

դառ նա լու պատ ճա ռով թո ղեց ու սում նա րա նը, ա վար տեց Եր ևա նի կա յա-

րա նի ե րե կո յան բա նե րիտ դպ րո ցը և 1949 թ. ըն դուն վեց Ե ՊՀ տն տե սա-

գի տու թյան ֆա կուլ տետ: 

Ու թեև վե ցու կես տաս նա մյակ չէր նկա րում, սա կայն չկտր վեց գե-

ղար վես տի աշ խար հից: Նա մշ տա պես կապ ված է ե ղել նկար չու թյանն ու 

ե րաժշ տու թյա նը: Ու նի նշա նա վոր նկա րիչ նե րի, այդ թվում՝ իր բա րե կամ 

ան վա նի նկա րիչ նե րի նկար ներ, գոր ծե րի ալ բոմ ներ ու գր քեր:

2013 թ. իր ման կու թյան ըն կե րոջ՝ Զա քար Խա չատ րյա նի հոր դոր նե րով 

Գ.Ղա րի բյա նը սկ սեց նկա րել, ին չի ար դյուն քը ցու ցա հան դե սում ներ կա-

յաց ված կտավ ներն են: Նա հիմ նա կա նում նկա րում է նա տյուր մորտ ներ 

և բնան կար ներ: Դրանք հե տաքր քիր ու կեր պար վես տի գողտ րիկ ստեղ-

ծա գոր ծու թյուն ներ են, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը յու րո վի է ըն կալ վում: Իր 
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ար վես տում գիտ նա կա նը, բնա կա նա բար, բարդ խն դիր ներ չի դրել, այլ 

նկա րել է այն, ի նչ ի րեն դուր է ե կել ու շոյել աչ քը: 

Ար դեն 70 տա րի է, ի նչ Գ.Ղա րի բյա նը ապ րում է Եր ևա նում: Սա կայն 

այդ յոթ տաս նա մյակ նե րում ան բա ժան է իր « փոքր հայ րե նի քից»՝ Սյու-

նի քից: 1967 թ. շրջ կո մի քար տու ղար Հեն զել Ա ռա քե լյա նի գլ խա վո րու-

թյամբ կազմ վեց և հրա տա րակ վեց « Սի սի ան. տե ղե կա տու ու ղե ցույց» 

գիր քը: Դրա նում տպագր ված են Հա մո Սա հյա նի, Հրանտ Մաթ ևո սյա նի, 

Սոս Սարգ սյա նի, Վա հագն Դավ թյա նի գողտ րիկ հոդ ված նե րը և Գ. Ղա-

րի բյա նի մեկ է ջա նոց հոդ վա ծը: «Ա մեն մար դու ծնն դա վայ րը իր բնաշ-

խար հով ու մարդ կան ցով, ապ րե լա կեր պով նրա հա մար մնում է որ պես 

ան կրկ նե լի հե քի աթ: Այդ պի սին էր ի նձ հա մար Բո րի սով կան: Այդ փոքր 

գյու ղը բնո րոշ վում էր ան սահ ման բա րու թյամբ, ոչ ոք մե նակ չէր: Հի շում 

եմ, որ հար սա նիք նե րում ա մեն մեկն ու ներ իր պա րը, իր եր գը»,- հուզ ված 

շա րադ րել է հե ղի նա կը:

Գ.Ղա րի բյա նի՝ « Պատ վա վոր Սյու նե ցու» սյու ժե նե րում, բնա կա նա-

բար, կար միր թե լի պես ան ցնում է հայ րե նի քի թե ման, հայ րե նի բնաշ-

խար հի պատ կե րու մը: Խոս քը 2016 թ. վրձ նած « Սյու նիք. փռ ված ժայ-

ռեր», « Սյու նիք. Ո րո տան (Ու ռուտ) գյու ղը 1800-ա կան թթ. Թան գյան նե րի 

կամր ջից» կտավ նե րի, ի նչ պես նաև « Սյու նիք. Դա վիթ Բե կի բեր դի ժայ-

ռը» է տյու դի մա սին է: Հայ րե նի բնաշ խարհը, ա սես, ար տա ցոլ վել է նաև 

Գ.Ղա րի բյա նի նա տյուր մորտ նե րում, ո րոն ցից մեզ են նա յում « Շու շան-

նե րը», « Կա կաչ ֆան տա զի ան», « Մա նու շակ նե րը», «Ա մա ռային ծա ղիկ-

նե րը» ու « Դե ղին վար դե րը» նկար նե րը (բո լո րը 2016 թ.): 

Ող ջու նե լով ան վա նի գիտ նա կա նի վե րա դար ձը գե ղան կար չու թյան 

գոր ծե րի ու գույ նե րի կա խար դա կան աշ խար հը՝ մաղ թում եմ նրան ստեղ-

ծա գոր ծա կան նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ և ցու ցա հան դես ներ: 

ԱրարատԱղասյան

ՀՀԳԱԱարվեստի

ինստիտուտիտնօրեն,

ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 10, XII, 2016 թ.
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ՂԱ ՐԻԲՅԱ ՆԻ ԳԵ ՂԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ

ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի թղ թա կից ան դամ, ՀՀ գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տե սա կան և ը նդ հա նուր տն տե սա գի-

տու թյան ամ բի ո նի պատ վա վոր վա րիչ Գրի գոր Ա լեք սա նի Ղա րի բյա նին 

մո տի կից ճա նա չող նե րը միշտ ի մա ցել են նրա ար վես տի նկատ մամբ ու-

նե ցած սի րո և իր սերն դա կից հայ նկա րիչ նե րի հետ ու նե ցած մտեր մու-

թյան մա սին: Ի սկ նրա կեն սագ րու թյա նը ծա նոթ բա րե կամ նե րը գի տեն, 

որ, մինչև հա մալ սա րան ըն դուն վե լը՝ նա եր կու սու կես տա րի գե ղան կար-

չու թյուն է սո վո րել Եր ևա նի Փ.Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան ու սում-

նա րա նում: Սա կայն ա վար տա կան եր րորդ կուր սում, կա ռա վա րու թյան 

ո րոշ մամբ, ու սում նա րա նում ո ւս ման տևո ղու թյու նը ե րե քից դար ձավ հինգ 

տա րի, ար վես տա սեր ե րի տա սար դի հա մար նյու թա կան խն դիր ներ ստեղ-

ծե լով, և նա 1948 թ. կե սե րից զու գա հեռ սո վո րեց ու ա վար տեց Եր ևա նի 

կա յա րա նի ե րե կո յան բա նե րիտ միջ նա կարգ դպ րո ցը՝ նպա տա կադր վե-

լով կր թու թյու նը շա րու նա կել Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու-

տում « Ճար տա րա պե տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ: Սա կայն հան գա-

մանք նե րի բե րու մով նա ըն դուն վեց Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ և հե տա գա յում դար ձավ ան վա նի 

տնտե սա գետ:

Գ րի գոր Ղա րի բյա նի մտե րիմ նե րին հայտ նի է, որ ե րի տա սար դա կան 

տա րի նե րից սկ սած նա սե փա կան բնա կա րա նի պա տե րը զար դա րել է 

վրձ նի բազ մա թիվ ան վա նի վար պետ նե րի՝ իր ըն կեր նե րի նկար նե րով, ի սկ 

գրա դա րան նե րում տեղ են գտել աշ խար հի օ տար և հայ հռ չա կա վոր ար-

վես տա գետ նե րին նվիր ված ալ բոմ ներն ու գր քե րը: Այ դու հան դերձ, բո լո րի 

հա մար ա նակն կալ ե ղավ այն փաս տը, որ վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն-

թաց քում նա կր կին իր ձեռքն է ա ռել վր ձի նը և ստեղ ծել ե րեք տաս նյակ 

գե ղան կար ներ: Դրանք մեծ մա սամբ նա տյուր մորտ ներ են, մի քա նի 

բնան կար ներ և մինչև ի սկ ե րեք ըն դօ րի նա կու թյուն Հով հան նես Այ վա-

զովս կու ծո վան կար նե րից ու մեկ ըն դօ րի նա կու թյուն իր ման կու թյան ըն-

կեր, ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ Զա քար Խա չատ րյա նի ոչ այն քան հայտ-

նի պատ կե րից: 

Նա յում ես Գրի գոր Ղա րի բյա նի գե ղան կար չա կան այդ գոր ծե րին 

ու հաս կա նում, որ վեց տաս նա մյա կից ա վե լի նրա հո գում ան թեղ ված 
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գեղանկար չու թյան հան դեպ ու նե ցած մեծ սի րո կրա կը ի վեր ջո դուրս է 

հոր դել ու ծնունդ տվել դի տո ղին ա ռինք նող պատ կեր նե րի: Կա րե լի է 

պատ կե րաց նել, որ տա րի ներ շա րու նակ թղ թին հանձ նե լով իր գի տա-

կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ու սա նող նե րի բազ մա թիվ սե րունդ նե-

րին փո խան ցե լով տն տե սա գի տու թյան իր ի մա ցու թյու նը, ղե կա վա րե լով 

ե րի տա սարդ նե րի թե կա նա ծո ւա կան և դոկ տո րա կան աշ խա տանք նե րը, 

վաս տա կա շատ պրո ֆե սո րը մշ տա պես կա րո տել է նկար չու թյա նը, բայց 

ա նընդ հատ հե տաձ գել վե րա դար ձը դե պի կտա վը, վր ձինն ու ներ կապ նա-

կը: Հա վա նո րեն բա վա կա նին դժ վար է ո ղջ կյան քում շր ջա պատ ված լի-

նել բազ մա թիվ ըն տիր նկար նե րով և ա նընդ հատ զս պել գայ թակ ղու թյու նը՝ 

ստեղ ծե լու սե փա կան գե ղան կար չու թյու նը: 

Ի վեր ջո, Գրի գոր Ղա րի բյա նը նո րից մուտք է գոր ծել գույ նե րի ու գծե-

րի կա խար դիչ աշ խար հը՝ կտավ նե րին հանձ նե լով իր հո գու ե րանգ ներն ու 

լույ սը: Այդ քայ լին նրան դր դել է հին ըն կե րը՝ պրոֆ. Զա քար Խա չատ րյա-

նը, ո րի խորհր դով և ո րի ար վես տա նո ցում 2013 թ. գիտ նա կա նը հե ղի նա-

կել է այ սօր ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված « Դաշ տային ծա ղիկ ներ» 

թե մայով եր կու նա տյուր մորտ նե րը: Նրա նկար նե րից մեր ա ռջև են հառ-

նում մեծ սի րով պատ կեր ված հայ րե նի բնու թյան վառվ ռուն ծա ղիկ ներն 

ու պտուղ նե րը, ծնն դա վայ րի՝ Սյու նի քի լեռ նաշ խար հի ամ րո ցա տիպ ժայ-

ռե րը, ճար տա րա պե տա կան հի նա վուրց կա ռույց նե րը:

 Չի կա րե լի չն կա տել, որ նա տյուր մորտ ներ ստեղ ծե լիս հե ղի նա կը նա-

խընտ րել է հա յաս տա նյան աշ նա նային գե ղե ցիկ ծա ղիկ ներն ու հյու թեղ 

մր գե րը: Յու ղա ներ կով ար ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը կա տար ված են 

մաս նա գի տա կան հմ տու թյամբ, ա սես վաս տա կա շատ գիտ նա կա նը ո ղջ 

կյան քում մի այն նկա րե լով է զբաղ վել: Նրան հա ջող վել է քիչ վրձ նա-

հար ված նե րով մի ան գա մից հաս նել իր ա ռջև դր ված նպա տա կին ու ամ-

բող ջաց նել նկա րը: Դա հս տակ դրս ևոր վել է հատ կա պես « Շու շան ներ», 

« Դե ղին վար դեր», « Նա տյուր մորտ կո նյա կի շշով», « Սյու նիք. փռ ված 

ժայ ռեր», « Սյու նիք.  Դա վիթ Բե կի բեր դի ժայ ռը» և «Աշ տա րա կի ձո րը» 

պատ կեր նե րում:

Գ րի գոր Ղա րի բյա նի ո րոշ նա տյուր մորտ նե րի մեջ իշ խում է նուրբ, լու-

սա վոր խոր քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տալիս շեշ տե լու ներ կա յաց ված 

ա ռար կա նե րի՝ կու ժե րի, սկա հակ նե րի, ծաղ կա ման նե րի, մր գե րի և ծա-

ղիկ նե րի վառվ ռուն գույ նե րը կամ ա վե լի մուգ ե րանգ նե րը։ Հո րին ված քի 

մաս կազ մող այդ բա ղադ րիչ նե րի գե ղեց կու թյու նը այդ պի սով ա վե լի է ը նդ-
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գծ վում՝ վկայե լով նկար չի գե ղա գի տա կան ըն տիր ճա շա կի մա սին։ Խոր-

քի հա մար օգ տա գործ ված բաց դեղ նա վուն և մեղմ կա պույտ, կա նաչ հա-

մադ րու թյուն նե րը, լույս ու ստ վե րի չա փա վոր գոր ծա ծու թյու նը խա ղաղ, 

բա նաս տեղ ծա կան տրա մադ րու թյուն ներ են հա ղոր դում նա տյուր մորտ-

նե րի այդ խմ բին։ Վեր ջին նե րիս մեջ հարկ է հի շա տա կել նույն ա նու նը 

կրող եր կու «Աշ նա նային նա տյուր մորտ նե րը», « Նա տյուր մորտ նռե րով», 

« Նա տյուր մորտ կո նյա կի շշով» և պար զա պես « Նա տյուր մորտ» կոչ վող 

աշ խա տանք նե րը։ 

Ն կար նե րի այս շար քում հատ կա պես աչ քի է ը նկ նում « Նա տյուր մորտ 

կո նյա կի շշով»  պատ կե րը, ո րի խոր քի հա մար հե ղի նա կը նա խընտ րել է 

սե ղա նին փռ ված դե ղին ու կար միր կտոր նե րի հա կադ րու թյու նը։ Ե ղի շե 

Չա րեն ցի հա տո րի ներ կա յու թյունն այս տեղ օգ նում է հաս կա նալ ար-

նանման կարմ րի խորհր դան շա կան ակ նար կը։ Ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 

այս շար քի կող քին իր գողտ րիկ բնույ թով ա ռանձ նա նում է նաև « Մա նու-

շակ ներ» ա նու նը կրող փոք րաա չափ նա տյուր մոր տը։ Այն, ի տար բե րու-

թյուն նա խորդ գոր ծե րի, ցու ցադ րում է մի այն ա ռան ձին վերց րած և մա-

նու շակ նե րով ծան րա բեռն ված ոչ մեծ ծաղ կա մա նը, դի տո ղի ու շադ րութ-

յու նը բևե ռե լով կա նաչ թեր թե րի և ծա ղիկ նե րի գե ղեց կու թյան վրա։ Այս 

բո լոր նկար նե րի մեջ հե քի ա թային մտահ ղաց մամբ աչ քի է ը նկ նում « Կա-

կաչ-ֆան տա զի ա» պատ կե րը, որ տեղ մուգ խոր քի վրա և ա սես ա նի րա-

կան մի ջա վայ րից ծն վե լով, մեր ա ռջև է ո ստ նում ալ բո սո րա գույն ծա ղիկն 

իր ո ղջ հմայ քով։

Գ րի գոր Ա լեք սանդ րո վի չի՝ որ պես նկար չի. մաս նա գի տա կան հմ տու-

թյան մա սին են վկա յում նաև ցու ցա հան դե սի մաս կազ մող բնան կար-

նե րը։ Լեռ նա հա յաս տա նի հե րոս մե լիք նե րի ո գին է ա սես ար ձա նա ցած 

« Սյու նիք-փռ ված ժայ ռեր» և մա նա վանդ « Սյու նիք-Դա վիթ Բե կի բեր դի 

ժայ ռը» աշ խա տանք նե րում։ Վեր ջի նիս մեջ հե ղի նա կը մո լե գին վրձ նա-

հար ված նե րով ա սես շն չա վո րում է ժայ ռը, ա լիք նե րով փո թորկ վող քա-

րա կույ տե րի տպա վո րու թյուն ստեղ ծում։ Սա, ան կաս կած, նկար չի լա վա-

գույն գոր ծե րից է։ Տաք ար ևի տակ կիզ վող ժայ ռե րի, կա նաչ տա րածք նե-

րի և մա նա վանդ ծա ռե րի կա նաչ սա ղար թի վրա հանգ չող ար ևի շո ղե րի 

ներ կա յու թյու նը այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին քնա րա կան տրա մադ-

րու թյուն է հա ղոր դում՝ մա սամբ մեղ մաց նե լով ա պա ռաժ նե րի առ նա կան 

խռով քը։

 Ցու ցա հան դե սի նկար նե րի շար քում ի րենց բնույ թով ա ռանձ նա նում են 
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Հով հան նես Այ վա զովս կու « Նե ա պո լի ծո վա ծո ցը» և « Լուս նյակ գի շեր» 

կտավ նե րի, ի նչ պես նաև Զ.Խա չատ րյա նի « Մայ րի կի հա վե րը» նա տյուր-

մոր տի ըն դօ րի նա կու թյուն նե րը։ Առ հա սա րակ լույ սը և ծո վը նկա րե լը գրա-

վիչ, բայց և շատ դժ վար գործ է։ Հա մար ձակ քայլ է Հ.Այ վա զովս կու նշ ված 

պատ կեր նե րի կրկ նօ րի նա կու մը, ո րն ամ բող ջու թյամբ վերց րած, հիմ նա-

կա նում կա րե լի է հա մա րել հա ջող ված։ Նկա տի առ նե լով վե րը նշ ված նա-

տյուր մորտ նե րում առ կա լու սային, ե թե րային խորք ստեղ ծե լու հե ղի նա կի 

նա խա սի րու թյու նը, կա րե լի է հաս կա նալ, թե ին չու է նրան այդ պես հրա-

պու րել Հ.Այ վա զովս կու լույ սի խա ղե րով հա րուստ նկար ներն ըն դօ րի նա-

կե լու գոր ծը։

 Հիմ նա կա նում ե րեք տա րում ստեղծ ված նկար նե րի այս պի սի ցու ցա-

հան դես ներ կա յաց նե լը Գրի գոր Ղա րի բյա նի գե ղան կար չա կան ստեղ-

ծա գոր ծա կան կյան քի նոր, հու սադ րող սկիզբն է, ո րը ա ռա ջի կա յում իր 

ար դյունք նե րը կտա և կլ րաց նի ու ա վե լի կգե ղեց կաց նի ա ռանց այն էլ հա-

րուստ, շնոր հա լի ու բեղմ նա վոր իր կեն սագ րու թյու նը։

ԼևոնՉուգասզյան

ԵՊՀարվեստիպատմությանևտեսությանամբիոնիվարիչ,

արվեստագիտությանդոկտոր,Միլանի(Իտալիա)Ամբրոզիան

ակադեմիայիանդամ,Մոնպելյեի(Ֆրանսիա)ակադեմիայի

թղթակիցանդամ

ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի « Գի տու թյուն» թերթ, 

2017թ., հուն վար 1
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Ա ՄԵՆ ԳՈՒՅ ՆԸ` ՄԻ ԶԻՆ ՎՈՐ

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 

չորս տա րի կռ վե լուց և ծանր վեր քե րը բու-

ժե լուց հե տո ըն կերս` Զա քար Խա չատ-

րյա նը, վե րա դար ձավ և ու սում նա ռու թյան 

ան ցավ սկզ բում Գո րի սի ման կա վար-

ժա կան տեխ նի կու մում, ա պա` Եր ևա նի 

ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում: 1947 թ. 

հան րա կա ցա րա նում մնա լու հնա րա վո-

րու թյուն չու նե նա լով` ո րո շեց վե րա դառ-

նալ Սի սի ան: Խոր հուրդ տվե ցի նրան 

տե ղա փոխ վել Փա նոս Թեր լե մե զյա նի 

ան վան նկար չա կան ու սում նա րան (որ-

տեղ ես սո վո րում է ի), քա նի որ այն ու ներ ան վճար հան րա կա ցա րան: Հե-

տա գա յում, իր կեն սա գրա կա նում Զա քար Խա չատ րյա նը պետք է գրեր. 

«Ս տաց վեց այն պես, որ կա մա թե ա կա մա նկար չի իմ մաս նա գի տու թյունն 

ը նտ րեց ըն կերս` Գրի գոր Ղա րի բյա նը: Ե թե նրան չհան դի պե ի, ի նչ կկա-

տար վեր ի նձ հետ, մի այն Ա ստ ված գի տի»:

 Բարձր ա ռա ջա դի մու թյամբ սո վո րե լով Փ.Թեր լե մե զյա նի նկար չա կան 

ու սում նա րա նում և Եր ևա նի գե ղար վես տի ի նս տի տու տում՝ Զ.Խա չատ-

րյա նը բարծ րա գույն նկար չա կան կր թու թյունն ա վար տեց Լե նինգ րա դի 

Ի.Ռե պի նի ան վան գե ղան կար չու թյան, քան դա կա գոր ծու թյան և ճար տա-

րա պե տու թյան ի նս տի տու տում, ար ժա նա նա լով ռե պի նյան և ստա լի նյան 

կր թա թո շակ նե րի: Հե տա գա յում, այդ նույն ի նս տի տու տում ու սա նե լու 

տա րավ իր եղ բո րը` ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ, քան դա կա գործ Ար տա-

շես Հով սե փյա նին և իր սա նին` ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ, Հա յաս տա նի 

ազ գային պատ կե րաս րա հի տնօ րեն, պրո ֆե սոր՝ Փա րա վոն Միր զո յա նին:

Ս տա նա լով հիմ նա րար կր թու թյուն Ռե պի նի ան վան գե ղար վես տի 

ի նս տի տու տում այն պի սի մե ծա համ բավ նկար չի ղե կա վա րու թյամբ, ի նչ-

պի սին ԽՍՀՄ գե ղար վեստ նե րի ա կա դե մի այի փոխ նա խա գահ, ա կա-

դե մի կոս Բ.Յո հան սոնն էր, Զ.Խա չատ րյա նը փայ լուն ա վար տեց ա կա-

դե միան, և պե տա կան քն նա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, ԽՍՀՄ 

գե ղար վեստ նե րի ա կա դե մի այի պրե զի դենտ, ա կա դե մի կոս Ա.Գե րա սի-

մո վը հենց նրան ը նտ րեց իր ար վես տա նո ցում ևս չորս տա րի կա տա րե-

ՀՀժողովրդականնկարիչ
Զ.Խաչատրյան
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լա գործ վե լու: Այս պես կերտ վեց ռե ա լիստ նկա րի չը: Սա կայն, Զ. Խա-

չատրյա նը ան հա ղորդ չմ նաց աշ խար հում, մաս նա վո րա պես Ֆրան սի ա-

յում, գե ղանկար չու թյան ա ռա ջա վոր զար գա ցում նե րին: Խոսքը, ան շուշտ 

վե րա բե րում է ի մպ րե սի ո նիս տա կան ո ւղ ղու թյա նը, ո րում գույ նե րի ճիշտ 

և հմուտ հա մադ րու թյամբ հնա րա վոր է դառ նում աշ խարհն ա վե լի խոր 

ըն կա լել` հաս նե լով ան հրա ժեշտ տա րա ծու թյան, օ դի թա փան ցի կու թյան, 

մար դու տրա մադ րու թյուն նե րի նուրբ ար տա հայտ ման գե ղար վես տա կան 

ա ռա վել գե ղե ցիկ ը նդ հան րա ցում նե րի:

Զ.Խա չատ րյա նի ո գեշնչ ման և ստեղ ծա գոր ծու թյան նյու թը բնու թյու նը 

և մարդ կային կյանքն են` ի րենց հա ճե լի ու դա ժան դրս ևո րում նե րով: Լի-

նե լով Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի չորս տա րի նե րի մաս նա կի ցը և հա-

զա րա վոր զին վոր նե րի մահ վան ա կա նա տե սը՝ նկա րի չը չէր կա րող ան-

տար բեր մնալ պա տե րազ մի մեծ զո հա բե րու թյուն նե րի և աշ խար հի մայ-

րե րի վիշ տը ար տա ցո լող հու զիչ թե մա նե րի հան դեպ: Դրա վկա յու թյունն 

է 2010 թ. «Ն վիր վում է զին վոր նե րի մայ րե րին» կտա վը, ո րի վրա մի այն 

ծա ղիկ ներ են` նվիր ված պա տե րազ մում ըն կած զին վոր նե րի հի շա տա կին 

և ծանր վիշ տը մոր մո քող նրանց մայ րե րին: Այն, մի կող մից ար տա ցո լում 

է հայ րե նի քին ի րենց կյան քը զո հա բե րած զին վոր նե րի հան դեպ մեծ հար-

գանքն ու ցա վը, մյուս կող մից` նրանց տան ջա հար մայ րե րին հա տուց վող 

սփո փան քը:

 Գե ղան կար չու թյան դա սա կան ռե ա լիս տա կան և ի մպ րե սի ո նիս տա-

կան սկզ բունք նե րի հմուտ ներ դաշ նա կու թյու նը հատ կա պես նկա տե լի է 

Զ.Խա չատ րյա նի «Եր ևան» մե ծա ծա վալ կտա վում, ո րը նկա րել է «Ե րի-

տա սար դա կան պա լա տից» մայ րա մու տին, Ա րա րա տի ֆո նին: Ի տար-

բե րու թյուն շատ նկա րիչ նե րի, ո րոնք Ա րա րա տը, հատ կա պես նրա ձյու-

նա ծածկ գա գաթ նե րը, ը նդ գծում ու « գե ղեց կաց նում են», Զ. Խա չատ րյա-

նի Ա րա րա տը Եր ևա նից շատ հե ռու է, հա զիվ նշ մա րե լի, ամ պե րի հետ 

խառն ված: Հենց դա է նկար չի վար պե տու թյու նը: Պա տա հա կան չէ, որ 

այդ հրա շա լի, հին, թա մա նյա նա կան շուն չը կրող Եր ևա նի պատ կե րը 

գտն վում է մշա կույ թի նա խա րա րի աշ խա տա սե նյա կում: Շատ տպա վո-

րիչ են ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված « Հա վե րը» և « Քո չը» կտավ նե րը: 

Ա սում են Մի քե լան ջե լոն, ե րբ ա վար տել է իր « Դա վի թը», մուր ճով հար վա-

ծել է ծն կին և ա սել. « Դե, խո սի՛ր»: Զ. Խա չատ րյա նի « Հա վե րը» և « Քո-

չը» ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին նայե լիս նույն` ի րա կան զգա ցում ներն ես 

ապ րում:
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Ն կար չի ա ռա քե լու թյունն այն է, որ բնու թյան ստեղ ծած գե ղեց կու թյու-

նը, հրաշ քը դի տո ղին ներ կա յաց նի ա ռա վել ը նդ գծ ված ու պատ կե րա վոր: 

Աշ խար հահռ չակ Այ վա զովս կին ու նի «Ար ևա ծա գը Սև ծո վի վրա» հայտ-

նի կտա վը, ո րը գտն վում է Թե ո դո սի ա յում իր տուն-թան գա րա նում: Ա կա-

նա տես նե րը պն դում են, որ նկա րի ար ևա ծագն ա վե լի շռայլ ու գե ղե ցիկ է, 

քան նույն տե ղից` ծո վի բնա կան ար ևա ծա գը: Հենց այդ պի սին է Զ. Խա-

չատ րյա նի « Սի սի ա նի ե կե ղե ցին մայ րա մու տին» կտա վը: Ար ևի վեր ջին 

ճա ռա գայթ նե րի ա ստ վա ծային գե ղեց կու թյունն ու նուրբ լու սա վո րու թյու-

նը հե քի ա թային է դարձ րել բնու թյու նը, եր կին քը, և հատ կա պես խո տը` 

բազ մա բույր ծա ղիկ նե րով: Այդ ա մե նի ար դյուն քում ա վե լի խորհր դա վոր 

է դար ձել Սի սի ա նի ա ռանց այն էլ հրաշք Ս.Հով հան նես ե կե ղե ցին: Եր ևի 

նշ ված նկա րի տպա վո րու թյան ազ դե ցու թյամբ է ո գեշնչ վել Հա մո Սա հյա-

նը և գրել ծա ղիկ նե րի մա սին իր սքան չե լի տո ղե րը.

Երբ դաշտ եմ մտ նում, ո ւշքս ու միտքս 

Ինձ նից խլում են ծա ղիկ նե րը… 

Եվ թվում է, թե ի նձ հետ ժպ տում, 

Ինձ հետ տխ րում են ծա ղիկ նե րը:

 Չի պա տաս խա նում հողն ի նձ ան գամ.

- Ի ՞նչ ե րազ ներ են տես նում տես նես, 

Երբ որ քնում են ծա ղիկ նե րը:

 Վեր ջին շր ջա նի գոր ծե րից ցն ցող տպա վո րու թյուն է թող նում « Տի րա-

մայր» կտա վը: Մի այն զար մա նալ կա րե լի է, թե օ րերս ՀՀ նա խա գա հի 

հրա մա նագ րով ՀՀ ժո ղովր դա կան նկար չի պատ վա վոր կոչ մանն ար ժա-

նա ցած ար վես տա գե տին այդ տա րի քում որ տե ղից այդ քան ո ւժ, աշ խա-

տա սի րու թյուն ու ե ռանդ, եր ևա կա յու թյուն, համ բե րու թյուն և վար պե տու-

թյուն այդ հրաշ քը ստեղ ծե լու հա մար:

Գ.Ղարիբյան

ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,

պրոֆեսոր,ՀՀգիտության

վաստակավորգործիչ

«ՀայաստանիՀանրապետություն»

13.10.2012թ.
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 ՆՈ ՐԻՑ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈւԹՅՈւՆ

2013 թ. Գրի գոր Ղա րի բյա նը վե րա դար ձավ գե ղան կար չու թյա նը, բայց 

չհե ռա ցավ տն տե սա գի տու թյու նից: 2017 թ. իր աս պի րանտ ներ դոց. Ալ-

վարդ Խա ռա տյա նի և Ռազ միկ Ի սա հա կյա նի հետ հրա տա րա կե ցին 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գա ցում նե-

րը և մարդ կային կա պի տա լի վե րար տադ րու թյան հիմ նախն դիր նե րը՝ ան-

կա խու թյան տա րի նե րին» մե նագ րու թյու նը (340 էջ):

 Մե նագ րու թյու նը մեծ ար ձա գանք գտավ տն տե սա գի տա կան հան րու-

թյու նում և նրա մա սին հրա տա րակ վե ցին ու շագ րավ գրա խո սա կան ներ: 

Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Հ.Սարգ սյա նի և 

պրոֆ. Ա.Մար կո սյա նի « Մեր գլ խա վոր հարս տու թյու նը՝ մարդ կային կա-

պի տա լը» գրա խո սու թյու նում (Ա զգ, 1 XII – 2017) ը նդ հան րաց վում է. « Պե-

տա կան բազ մա թիվ պարգ ևատ րում ներ և կո չում ներ ու նե ցող ՀՀ ԳԱԱ 

թղթա կից ան դամ, ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Գ.Ա.Ղա րի բյա նի 

գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված աշ խա տու թյու նը, ո րն աչ քի է ը նկ նում մեր 

ի րա կա նու թյան գի տա կան, ճշ մար տա ցի և սր տա ցավ վե րա բեր մուն քով 

և շա րադ րան քով, փաս տե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի հե տա զո տա կան 

ներ կա յաց մամբ և ամ փոփ մամբ, վի ճա կագ րա կան հա րուստ նյու թե րի օգ-

տա գործ մամբ և վեր լու ծու թյամբ, կի րա ռա կան նշա նա կու թյան և կարևո-

րա գույն եզ րա հան գում նե րով ու ա ռա ջար կու թյուն նե րով կա րող է հիմք 

հան դի սա նալ ՀՀ սո ցի ալ-տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ծրագ րե րի և 

մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման և կի րառ ման ու հատ կա պես սո ցի ալ-տն տե-

սա կան ժո ղովր դագ րա կան, մարդ կային կա պի տա լի վե րար տադ րու թյան 

ար դյու նա վետ ու ղի նե րի մշակ ման, ի նչ պես նաև հու սա լի ազ գային ան-

վտան գու թյան ա պա հով ման մյուս ու ղի նե րի կա տա րե լա գործ ման և բա-

րե լավ ման գոր ծում: Այս ա մե նը վկա յում է, որ մեր ձեռ քին է ար ժե քա վոր, 

գի տա կի րա ռա կան աշ խա տու թյուն, ի նչն ար ժա նի է ա մե նա բարձր մաս-

նա գի տա կան գնա հա տա կա նի»:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» թեր թում « Մարդ կային կա պի տա-

լը՝ զար գաց ման և ան վտան գու թյան հիմ նա քար» պրոֆ. Վար դան Բոս-

տան ջյա նի գրա խո սա կա նում ը նդ հան րաց վում է. «Ան շուշտ Գ. Ղա րի-

բյա նի գի տա կան ղե կա վար մամբ հ րա տա րակ ված մե նագ րու թյու նը նոր 

և հա ջող ված փորձ է մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման և դրա ռա-

ցի ո նալ օգ տա գործ ման բնա գա վա ռում առ կա հիմ նախն դիր նե րի նո րո-
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վի դի տարկ ման և լուծ ման ար դյու նա վետ մո տե ցում նե րի մշակ ման հա-

մար: Այդ նպա տա կով աշ խա տու թյու նում հա մա կող մա նի ներ կա յաց ված 

է մարդ կային կա պի տա լի սո ցի ալ-տն տե սա կան նշա նա կու թյու նը և դրա 

դե րը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան զար գաց ման գոր ծում: Մարդ կային 

կա պի տա լի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տան քում ներ կա յաց ված 

մո տե ցում նե րը հատ կա պես ար դի ա կան են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տն տե սա կան զար գաց ման ժա մա նա կա կից փու լում, և վս տա հա-

բար կա րե լի է նշել, որ դրանց գործ նա կան կեն սա գոր ծու մը ազ դակ կհան-

դի սա նա ե րկ րի զար գաց ման, ան վտան գու թյան և ա ռա ջըն թա ցի ա պա-

հով ման հա մար»:

« Բան բեր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի» 2017 թ., №3 (24)-ում 

հրա տա րակ ված «Տն տե սա գի տա կան ու շագ րավ մե նագ րու թյու նում» 

ՀՊՏՀ գի տու թյան և ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր, տնտ.գիտ.

դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գա գիկ Վար դա նյա նը եզ րա կաց նում է. «Ամ բող ջու-

թյամբ վերց րած մե նագ րու թյու նը գի տա կան լուրջ հե տա զո տու թյուն է: ՀՀ 

ան կա խու թյան տա րի նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան հա կա սա կան զար գա-

ցում նե րի և դրան ցով պայ մա նա վոր ված մարդ կային կա պի տա լի վե րար-

տադ րու թյան հիմ նախն դիր նե րի ու դրանց հնա րա վոր լու ծում նե րի մա սին: 

Այն շա րադր ված է տե սա մե թո դա կան բարձր մա կար դա կով, փաս տա կան 

նյու թե րի հե տա զո տու թյան, ը նդ հան րա ցում նե րի ու եզ րա կա ցու թյուն նե րի 

մի ջո ցով, ո րը մի ան գա մայն հա ջող ված ե զա կի գի տա կան հետ հա յացք է 

ե րկ րի ան ցած քա ռորդ տա րի նե րին»:

«Այ լընտ րանք» գի տա կան հան դե սի 2017 թ. № 4-ո ւմ « Մարդ կային կա-

պի տա լը և Հա յաս տա նի տն տե սա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի խիստ 

ար ժե քա վոր աշ խա տու թուն» վեր նագ րով գրա խո սա կա նում, տնտե-

սա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Թա թուլ Մա նա սերյա նը և 

տնտե սա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Ար ման Մար տի րո սյա նը եզ րա-

կաց րել են. «Այս պի սով, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ պե տա կան բազ մա թիվ 

պարգ ևատ րում ներ և կո չում ներ ու նե ցող ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր 

գոր ծիչ, պրոֆ. Գ.Ղա րի բյա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված աշ խա տան-

քը սր տա ցավ վե րա բեր մուն քի ա րա րում է. և փաս տե րի օբյեկ տիվ շա-

րադր ման ու հան գա մա նա լից վեր լու ծու թյան դրս ևո րում է: Այն ար ժա նի է 

մաս նա գի տա կան ա մե նա բարձր գնա հա տա կա նի և հա մա պա տաս խան 

ո լոր տի մաս նա գետ նե րին, փոր ձա գետ նե րին լուրջ մտո րում նե րի տե ղիք 

կա րող է տալ և հատ կա պես կի րառ վել ո լոր տին ա ռընչվող տնտե սա կան 
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քա ղա քա կա նու թյան և ի նս տի տու ցի ո նալ ռազ մա վա րու թյան մշա կում նե-

րում»:

Տեղի ունեցավ նաև մե նագ րու թյան շնոր հան դե սը, ո րի մա սին հա-

ղոր դագ րու թյուն ե ղավ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» թեր թի 20-ը 

փետր վա րի, 2018 թ. հա մա րի լրատ վու թյու նում: 

 Մարդ կային կա պի տա լը՝ զար գաց ման գոր ծոն 

Հետ խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում քա ղա քա կան և սո ցի ալ-

տնտե սա կան փո խա կեր պում նե րի հոր ձա նու տում մարդ կային կա պի տա-

լի վե րար տադ րու թյան հիմ նախն դիր նե րը ստ վեր վե ցին։ Մինչ դեռ զար գա-

ցած ե րկր նե րում գի տե լի քա հենք տն տե սու թյուն նե րի հիմ նա սյու նե րից մե-

կը մարդ կային կա պի տալն է։ Ը ստ այդմ՝ մարդ կային կա պի տալն այ սօր 

Հա յաս տա նի զար գաց ման ո րո շիչ գոր ծոն նե րից է։ 

Այս հիմ նախնդ րին է նվիր ված Գ. Ղա րի բյա նի, Ա. Խա ռա տյա նի,       

Ռ. Ի սա հա կյա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տն տե սա-

կան զար գա ցում նե րը և մարդ կային կա պի տա լի վե րար տա դրու թյան հիմ-

նախն դիր նե րը ան կա խու թյան տա րի նե րին» (338 էջ) մե նագ րու թյու նը, 

ո րի շնոր հան դե սը կա յա ցավ նա խօ րե ին Ե ՊՀ տն տե սա գի տու թյան և կա-

ռա վար ման ֆա կուլ տե տում:

 Ֆա կուլ տե տի դե կան, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հայկ 

Սարգ սյա նը, ներ կա յաց նե լով աշ խա տու թյու նը, կար ևո րեց դրա ար դի-

ա կա նու թյունն ու նշա նա կու թյու նը հան րա պե տու թյան ա ռջև ծա ռա ցած 

լր ջա գույն խն դիր նե րից մե կի լուծ ման գոր ծում։ Նա ու շադ րու թյուն հրա-

վի րեց այն հան գա ման քի վրա, որ աշ խա տու թյու նը տար բեր սե րունդ ներ 

ներ կա յաց նող տն տե սա գետ ների աշ խա տան քի հան րա գու մարն է, փոր-

ձի ու ե րի տա սար դու թյան մի ա տե ղու մը։

Տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ա կա դե մի կոս Գրի գոր Ղա-

րի բյա նը ներ կա յաց րեց նման հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նե լու և հրա-

պա րա կե լու ի րենց շար ժա ռիթ նե րը, մտա հո գու թյուն նե րը, նպա տակ նե րը։

Գր քի ար ժա նիք նե րի մա սին խո սե ցին նաև շնոր հան դե սին ներ կա 

այ րե րը, ո րոնց թվում՝ Աժ փոխ նա խա գահ Մի քայել Մել քու մյա նը, պատ-

գա մա վոր Վար դան Բոս տան ջյա նը, տն տե սա գետ ներ Վա հագն Խա-

չատրյա նը, Զո յա Թադ ևո սյա նը, Ե ՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան 

է դիկ Մի նա սյա նը, Ե ՊՀ հայ գրա կա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ Սամ վել 
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Մու րա դյա նը, ու րիշ ներ։ 

Ե լույթ ու նե ցող ներն ը նդ գծե ցին, որ այս մե նագ րու թյու նը կա րող է օգ-

տա կար լի նել նաև կա ռա վա րու թյան հա մար, ո րի 2016 թ. ծրագ րում ա ռա-

ջին ան գամ որ պես հա տուկ կար ևոր ռազ մա վա րա կան խն դիր ներ կա յաց-

ված են մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցու մը և գոր ծազր կու թյան կր ճա-

տու մը։ 

 Մե նագ րու թյան շնոր հան դե սի մաս նա կից նե րիը:

Գ.Ղարիբյանի,Ա.ԽառատյանիևՌ.Իսահակյանի«ՀայաստանիՀանրապետու

թյանսոցիալտնտեսականզարգացումներըևմարդկայինկապիտալիվերարտադ

րությանհիմնախնդիրները՝անկախությանտարիներին»մենագրությանշնորհան

դեսիմասնակիցները:

Աջիցձախ՝առաջինշարք.տ.գ.թ.Գ.Բարխուդարյան.դոց.Կ.Եղոյան,ԵՊՀտնտե

սագիտությանֆակուլտետիասպիրանտ,պրոֆ.Էդ.Մինասյան,պրոֆ.Մ.Մելքու

մյան,պրոֆ.Վ.Բոստանջյան,պրոֆ.Գ.Ղարիբյան,պրոֆ.Ս.Մուրադյան,դոց.Ա.

Խառատյան:Երկրորդշարք.պրոֆ.Ա.Առաքելյան,ասիստ.Մ.Մանուկյան,պրոֆ.

Հ.Սարգսյան,դոց.Ա.Մարտիրոսյան,պրոֆ.Ա.Ավագյան,դոց.Հ.Մարգարյան,

տ.գ.թ.Ռ.Իսահակյան:
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Շ նոր հան դե սի ա վար տին շնոր հա կա լա կան խոսք ա սեց պրոֆ. Գ.Ղա-

րի բյա նը: Նա ը նդ գծեց, որ հա զա րա մյակ նե րում մեծ ու դա ժան փոր ձու-

թյուն նե րի են թարկ ված հայ ժո ղո վուր դը հիմ նա կա նում մարդ կային հզոր 

ու շնոր հա լի նե րու ժով է հաղ թա հա րել գո յատ ևե լու, զար գա նա լու և աշ-

խար հին շատ հար ցե րում զար մաց նե լու պատ մա կան խն դիր նե րը: Շնոր-

հան դե սում ար տա հայտ ված բարձր գնա հա տա կան նե րի հա մար նա 

հայտ նեց իր և գր քի մյուս հե ղի նակ նե րի մեծ շնոր հա կա լու թյու նը:

Տասնյակտարիներիմտերիմբարեկամներ՝ԳրիգորՂարիբյանըև

Արևելագիտությանֆակուլտետիպրոֆ.ԳուրգենՄելիքյանը2018թ.

«ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականզարգացում

ներըևմարդկայինկապիտալիվերարտադրությանհիմնախնդիրները՝

անկախությանտարիներին»գրքիշնորհանդեսին:
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 Շուրջ 25 տա րի պրոֆ Գրի գոր Ղա րի բյա նը որ պես նա խա գահ գլ խա-

վո րել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան գծով 

գի տա կան աս տի ճա նա վոր ման մաս նա գի տա կան խորհր դի գոր ծու նե ու-

թյու նը: 

Խորհրդիկազմը.Աջիցձախ՝պրոֆ.Ս.Դավոյան,պրոֆ.Էդ.Օրդյան,տնտեսագի

տությանֆակուլտետիդեկան,պրոֆ.Հ.Սարգսյան,պրոֆ.Ա.Մարկոսյան,պրոֆ.

Զ.Թադևոսյան,պրոֆ.Գ.Ղարիբյան(նախագահ),պրոֆ.Ա.Առաքելյան(գիտ.քար

տուղար),պրոֆ.Ա.Դարբինյան,պրոֆ.Հ.Մնացականյան,պրոֆ.Ս.Ղանթարջյան,

պրոֆ.Մ.Միքայելյան,պրոֆ.Ռ.Գևորգյան,պրոֆ.Ա.Թավադյան,պրոֆ.Վ.Թորո

յան,պրոֆ.Վ.Բոստանջյան:
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 ԲԱՐՁ ՐԱ ՁԱՅՆ ՄՏՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ

ՆորՀայաստանիվերածննդիևզարգացմանհիմնախնդիրներիշուրջ

 

Ան կախ Հա յաս տա նի պատ մու թյան սկզ բից ի վեր ի րա կա նաց վող 

տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը մշ տա պես ե ղել է խնդ րա հա րույց, 

քա նի որ չի կա րո ղա ցել լու ծել ե րկ րի տն տե սա կան զար գաց ման և բա րե-

կե ցու թյան ա պա հով ման հար ցը։ Ան շուշտ, կային նաև դրան խան գա րող 

օբյեկ տիվ պատ ճառ ներ։

 Նախ՝ 1988թ. դեկ տեմ բե րի 7-ի Սպի տա կի ա վե րիչ ե րկ րա շար ժը։ Հա-

յաս տա նի մոտ 40 տո կոսն ը նդ գր կող տա րած քում զոհ վեց 25 հա զա րից 

ա վե լի մարդ։ 19 հա զա րը դար ձան հաշ ման դամ, ա նօթ ևան մնաց 530 հա-

զար բնա կիչ, ո չն չաց վեց ե րկ րի ար տադ րա կան կա րո ղու թյուն նե րի ա վե լի 

քան մեկ եր րոր դը։ Այդ ա մե նի հետ ևան քով ձևա վոր վեց բնա կան ա ղե տի 

աղ քա տու թյու նը։ 

Երկ րոր դը՝ ար դեն զար գա ցում ստա ցած ղա րա բա ղյան հա կա մար-

տու թյունն է ր։ 1992թ. սկս վեց Ար ցա խի ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը, 

ո րը մեծ զո հա բե րու թյուն նե րով և ջան քե րով ա վարտ վեց հաղ թա նա կով, 

և 1994թ. մայի սին կնք վեց ան ժամ կետ զի նա դա դա րի հա մա ձայ նա գիր։ 

Այս հա մա պատ կե րում են նաև Ա դր բե ջա նի կող մից Հա յաս տա նի և Ար-

ցա խի տն տե սա կան շր ջա փա կու մը, Ա դր բե ջա նից շուրջ 360 հա զար հայ 

փախստա կան նե րի՝ Հա յաս տա նում հայտն վե լը։ Այդ ա մե նը ձևա վո րեց, 

այս պես կոչ ված, հա կա մար տու թյան աղ քա տու թյուն։

 Հա յաս տա նի բնակ չու թյան աղ քա տաց ման պատ ճառ դար ձավ նաև 

ԽՍՀՄ փլու զու մը։ 1990-1993թթ. ՀՆԱ-ն կր ճատ վեց ա վե լի քան 2 ան գամ՝ 

1993թ. կազ մե լով 1990թ. մա կար դա կի 46,9 տո կո սը, ո րը ա մե նա բարձր 

տն տե սա կան ան կման ցու ցա նիշն էր Ա ՊՀ ե րկր նե րում։

Դ րանց գու մար վեց ԱԷԿ-ի և « Նաի րիտ» հզոր գի տար տադ րա կան մի-

ա վոր ման գոր ծու նե ու թյան սա ռե ցու մը, ին չը տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի 

նոր իշ խա նու թյուն նե րի ո րոշ մամբ։ Հա յաս տա նը զրկ վեց Ռու սաս տա նի 

և այլ ե րկր նե րի հետ շա հա վետ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նից, 

ի սկ բնակ չու թյու նը՝ հա զա րա վոր աշ խա տա տե ղե րից, ապ րուս տի մի ջոց-

նե րից՝ լույ սից և ջեր մու թյու նից։ Հա րյու րա վոր ձեռ նար կու թյուն ներ դա-

դա րե ցին աշ խա տե լուց և 645 հա զար աշ խա տող դար ձան գոր ծա զուրկ՝ 

հա մալ րե լով աղ քատ բնակ չու թյան շար քե րը։ 

Երկ րի սո ցի ալ-տն տե սա կան ճգ նա ժա մային վի ճակ նե րի կա յաց ման 
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և խո րաց ման գոր ծում ոչ պա կաս դեր խա ղա ցին նո մենկ լա տու րային 

սե փա կա նաշ նոր հու մը և բնակ չու թյան ա վանդ նե րի սա ռե ցու մը։ 1999-

2001թթ. սկս վեց հան րային սե փա կա նու թյան մաս նա վո րեց ման գոր ծըն-

թա ցը՝ հին ու նոր սեր տա ճած նո մենկ լա տու րայի կող մից։ Մաս նա վո րե-

ցումն ըն թա ցավ ա րա գաց ված քայ լե րով։ Դրա վառ օ րի նա կը հո ղի սե փա-

կաշ նոր հումն էր, ո րը հետ խորհր դային պե տու թյուն նե րի շար քում Հա յաս-

տանն ի րա կա նաց րեց ա ռա ջի նը։ Խորհր դային տա րի նե րին գոր ծում է ին 

860 գյու ղա ցի ա կան խո շոր տն տե սու թյուն ներ՝ ի րենց մե քե նատ րակ տո-

րային պար կե րով, և խո շոր ապ րան քար տա դրողն եր է ին։ Հո ղի սե փա կա-

նաշ նորհ ման ար դյուն քում ձևա վոր վե ցին մաս նատ ված հո ղակ տոր նե րով 

շուրջ 320 հա զար գյու ղա ցի ա կան մաս նա վոր տն տե սու թյուն ներ, ո րոն ցից 

յու րա քան չյու րին մի ջին հաշ վով բա ժին էր ը նկ նում 1,3 հեկ տար հո ղա-

տա րածք, այն էլ 3-4 տար բեր տե ղե րում, ո րը բա ցա ռեց ին դուստ րաց ված 

ապ րան քային գյու ղատն տե սու թյու նը։ 

Ար դյու նա բե րու թյան մեջ սե փա կա նաշ նոր հու մը կո ռում պաց ված 

բնույթ ստա ցավ։ Բնակ չու թյու նը՝ որ պես սե փա կա նա տեր ստա ցավ ըն-

դա մե նը 20000 դրա մի չա փով սեր տի ֆի կատ, ո րն ա վանդ նե րի սա ռեց-

ման ար դյուն քում ներդ րում նե րի չվե րած վեց և Հա յաս տա նում այդ պես էլ 

չձևա վոր վեց փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյուն կամ մի ջին խավ։ Փո-

խա րե նը ձևա վոր վեց խիստ բևե ռաց ված հա սա րա կու թյուն՝ զու գորդ ված 

զանգ վա ծային աղ քա տու թյամբ։ 

Այդ պես, 1996թ. Հա յաս տա նում աղ քա տու թյան մա կար դա կը կազ մեց 

շուրջ 55 տո կոս, ո րն ա մե նա բարձ րե րից էր տա րա ծաշր ջա նում։ Հենց դա 

էլ հիմ նա կա նում դար ձավ այդ տա րի նե րից սկ սած ե րկ րից 800 հա զա րից 

մինչև մեկ մի լի ոն բնակ չու թյան ար տա գաղ թի պատ ճա ռը։ Դա ազ գային 

ա ղետ է ր։ Ճիշտ է, հե տա գա տն տե սա կան զար գա ցում նե րի ար դյուն քում 

աղ քա տու թյու նը նվա զեց՝ 2006թ. կազ մե լով 26,5 տո կոս, սա կայն 2008թ. 

հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևան քով այն նո րից 

բարձ րա ցավ և 2009թ. կազ մեց 34 տո կոս, ի սկ ներ կա յումս գե րա զան ցում 

է 30 տո կո սը։ 

Աղ քա տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն տն տե սա կան ցածր 

մա կար դա կով, այլև ար տադր ված ազ գային ե կամ տի խիստ բևե ռաց ված 

բաշխ մամբ։ Այս պես, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 1998-1999թթ. 

20 տո կոս ա մե նա շատ և 20 տո կոս ա մե նա քիչ ե կա մուտ ներ ու նե ցող նե-

րի ե կա մուտ նե րի տար բե րու թյու նը 32,2 ան գամ էր (Ռու սաս տա նի Դաշ-
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նու թյու նում՝ ըն դա մե նը 16 ան գամ, ի սկ եվ րո պա կան ե րկր նե րում՝ 6-7 ան-

գամ)։ Բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի նման բևե ռա ցումն ա վե լի մեծ էր ը ստ 

դե ցի լային խմ բե րի։ Դա հա մա տա րած կո ռում պաց ված ե րկ րի պատ կեր 

էր. մի կող մում՝ խո շոր մե ծա հա րուստ ներ, մյուս կող մում՝ զանգ վա ծային 

աղ քա տու թյուն։

 Պետք է նշել, որ բնակ չու թյու նը թա լան վեց և աղ քա տա ցավ նաև բան-

կային բարձր՝ 20-35 տո կո սա նոց վար կե րի պատ ճա ռով։

 Վեր ջին 10-15 տա րի նե րին կո ռուպ ցի այի աղ բյուր դար ձավ նաև պե-

տա կան բյու ջեն, ի սկ դե ֆի ցի տը փակ վում էր ար տա քին պարտ քով, ո րն 

այ սօր հաս նում է շուրջ 7 մի լի արդ դո լա րի։

Բ նակ չու թյունն այդ աս տի ճա նի չէր աղ քա տա նա, ե թե կու տա կած 

հարս տու թյան սե փա կա նա տե րե րը այն ար տադ րո ղա բար որ պես ներդ-

րում ներ օգ տա գոր ծե ին։ Կա պի տա լի նա խասկզբ նա կան կու տակ ման 

դա սա կան ե րկ րում՝ Ա նգ լի ա յում, դեռևս 18-րդ դա րում կու տա կած կա պի-

տա լը ներդ րում նե րի ձևով ծախս վում էր մա նու ֆակ տու րային ար տադ-

րու թյան զար գաց ման հա մար։ Դրա շնոր հիվ աշ խա տու ժի նկատ մամբ 

ա րագ ա ճող պա հան ջար կը սկ սեց գե րա զան ցել աշ խա տու ժի ա ռա ջար-

կին, ին չը և հան գեց րեց աշ խա տա վար ձի ա նընդ հատ բարձ րաց ման։

 Հա յաս տա նում կու տակ ված հարս տու թյու նը հիմ նա կա նում ծախս վեց 

ոչ ար տադ րո ղա բար՝ դղյակ նե րի կա ռուց ման և շռայլ կյանք վայե լե լու 

վրա։ Ան գամ չա վարտ վեց Ա ջափ նյակ տա նող մետ րոյի կա յա րա նի շի-

նա րա րու թյու նը։ Մի՞ թե դա հնա րա վոր է նե րել։

 Կո ռուպ ցի ան ծա վա լուն զար գա ցում ստա ցավ մեր ե րկ րի թան կար ժեք 

մարդ կային կա պի տա լի վե րար տադ րու թյան եր կու վճ ռո րոշ՝ ա ռող ջա պա-

հու թյան և կր թու թյան ո լորտ նե րում։ Ո րա կյալ բու ժու մը և ո րա կյալ կր թու-

թյու նը հա սա նե լի դար ձան հիմ նա կա նում հա րուստ ըն տա նիք նե րին։ 

Երկ րի սո ցի ա լա կան վի ճակն այդ քան չէր սր վի, ե թե ե րկ րում չհաս-

տատ վեր հա մա տա րած ան պատ ժե լի ու թյու նը։

 Նոր Հա յաս տա նում պետք է հաղ թա հար վեն ու վե րաց վեն ան պատ-

ժե լի ու թյու նը, ըն չա քաղ ցու թյու նը և դրան ցով պայ մա նա վոր ված «Ո գու 

սո վը» (Ա վե տիք Ի սա հա կյան)։ Դրան հաս նե լը շատ դժ վար է, բայց դա 

է մեր փր կու թյու նը։ Պե տա կան խիստ պատ ժա մի ջոց նե րին զու գա հեռ՝ 

պետք է դեռևս ման կա պար տե զից սկ սած, դպ րո ցում, հե ռուս տա տե սու-

թյամբ, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, մշա կույ-

թով, հատ կա պես գե ղար վես տա կան գր քով բնակ չու թյան մեջ նե րար կենք 
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Վար դան Մա մի կո նյա նի խի զա խու թյու նը, Գրի գոր Նա րե կա ցու ա ստ վա-

ծային կեն սա փի լի սո փա յու թյու նը, Կո մի տա սի հմայիչ ե րաժշ տու թյու նը, 

Այ վա զովս կու գե ղան կար չու թյու նը և Չա րեն ցի պոե զի ան։ Նո րից պետք 

է եր գենք Պե պոյի եր գը՝ Ե ղի շե Չա րեն ցի խոս քե րով, Ա րամ Խա չատ րյա-

նի ե րաժշ տու թյամբ « Վայ էն մար դուն, որ աշ խար հում խալ խի դա տած 

հացն է ու տում»։

ԳրիգորՂարիբյան

ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,

տնտեսագիտությանդոկտոր,պրոֆեսոր,

ՀՀգիտությանվաստակավորգործիչ

«ՀայաստանիՀանրապետություն»,27դեկտեմբերի,2018թ.
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Վայոցձոր,աշուն,2018թ.

Վայոցձոր,աշուն,2018թ.
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Աշուն,2018թ.

Ծաղիկներ,2018թ.
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Ս պի տակ վարդ, 2017 թ.
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 Մայ րա մուտ, 2017 թ.



109

Վայոցձոր,2017թ.

Ծաղիկներ,2018թ.



110
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Հ.Այվազովսկի,Լուսնյակգիշեր,կրկնօրինակ,2015թ.

Գ.Բաշինջաղյան,Սևանակղզինլուսնյակգիշերով,կրկնօրինակ,2017թ.
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Վ.Մախոխյան,Ծովըմայրամուտին,կրկնօրինակ,2017թ.

Զ.Խաչատրյան,Մայրիկիհավերը,կրկնօրինակ,2015թ.
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Գ րի գոր (Գ րի շա) Ալեք սա նի Ղա րի բյան

Ծն վել է 1930 թ. մայի սի 25 -ին Սյու նի քի Բո րի սով կա (այժմ Ծղուկ) գյու-
ղում: 1946 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի Փա նոս Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար-
չա կան ու սում նա րան: 1948 թ. ավար տել է Եր ևա նի Կա յա րա նի երե կո յան 
միջ նա կարգ դպ րո ցը և 1949 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ: 1954 թ. գե րա զան ցու թյամբ 
ավար տել է հա մալ սա րա նը, իսկ 1962 թ. Մոսկ վայի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի աս պի րան տու րան: 1963 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 
1973 թ. դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն:

1954 թ. աշ խա տան քի է ան ցել ԵՊՀ քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնում 
որ պես լա բո րանտ, այ նու հետև՝ որ պես ասիս տենտ, դո ցենտ, պրո ֆե սոր, 
իսկ 1978-2008 թթ. «Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան» ամ բիոնի վա րիչ: 
1977-1978 թթ. եղել է ԵՊՀ կու սակ ցա կան կո մի տեի երկ րորդ քար տու ղար: 
1978-1991 թթ. նշա նակ վել է ԵՊՀ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր: 1993-2001 թթ. ընտր վել է Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 
դե կան: 2001 թ. մինչն օրս Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բիոնի պրո-
ֆե սոր է և ամ բիոնի պատ վա վոր վա րիչ:

Հրատարակվել է 100-ից ավելի գիտական աշխատություններ և 
հոդվածներ: Նրա գիտական ղեկավարությամբ պաշտպանվել են 50-ից 
ավելի ատենախոսություններ:

1965-1975 թթ. հա մա տե ղու թյամբ գլ խա վո րել է ՀԽՍՀ պետպ լա նի գի-
տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի «Սո ցիալա կան զար գաց ման» բաժ նի 
աշ խա տանք ները:

2000 թ. ընտր վել է ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ: 1999 թ. պարգ ևատր վել 
է Մով սես Խո րե նա ցու մե դա լով: 2010 թ. նրան շնորհ վել է ՀՀ գի տու թյան 
վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո չու մը և ՀՀ վար չա պե տի շնոր հա-
կա լա գի րը: Պարգ ևատր վել է ԵՊՀ ոս կյա եր կու մե դալով, ակա դե մի կոս 
Վ. Համ բար ձու մյա նի ան վան հու շա մե դա լով, ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի 
ոս կե հու շա մե դա լով, ՀՊՏՀ ոս կե մե դա լով և Խա չա տուր Աբո վյա նի ան-
վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի մե դա լով: 
2010 թ. Սյու նի քի մարզ պե տարանի կող մից նրան շնորհ վել է «Պատ վա-
վոր սյու նե ցի» կո չում:
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