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 ՍՈՒՐԲ ՕՐՀ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
 

Էջ միած նի Մայր Աթոռ Ամե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա-ի շուրջ 

30 տա րի նե րի ճար տա րա պետ, իմ բա րե կամ Բաղ դա սար Ար զու մա նյա-

նի հետ Բոս տո նից վե րա դառ նա լուց հե տո, հա ճե լի առի թով Վե հա փա ռին 

այ ցե լե լիս նա ինձ նվի րեց «Ե կայք շի նես ցուք» պատ կե րա զարդ գիր քը՝ իր 

հետ ևյալ սուրբ օրհ նու թյամբ.

« Մե ծար գո

Պ րո ֆե սոր Գրի գոր Ղա րի բյա նին

գ նա հա տան քով և օրհ նու թյամբ՝

 Վազ գեն Ա

 Կա թո ղի կոս Ամե նայն Հայոց

19.02.1990թ.»

 Վե հա փա ռի այս օրհ նու թյամբ էլ բա ցում եմ 85 -ա մյա կյան քիս էջե րը...



4



5

ՀՀ ԳԱԱ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄ, ԵՊՀ ՌԵԿՏՈՐ
ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

 Չա փա զանց րած կլի նեի, եթե ասեի, թե Գրի գոր Ղա րի բյա նին ճա նա-

չում է Հա յաս տա նի ամեն մի եր րորդ կամ չոր րորդ քա ղա քա ցի: Բայց և 

խոսքս հաս ցեական, թե կուզև լա կո նիկ կհն չի, երբ ասեմ, թե ինչ դեր է խա-

ղա ցել Գրի գոր Ղա րի բյա նը 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 նեու թյան հա մար, ինչ 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 նեու 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 առա 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 բիոն, 

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, իսկ Ար ցա խյան շարժ ման շր ջա նում անընդ 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 ողջ բե ռը նրա ու սե րին է եղել: Այ սօր ութ-

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

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 օրի նակ ցույց տա լը: 

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

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

լու սան կար ներ կան: Այս ամե նը նրան բերկ րանք պարգ ևե լու հա մար չեն 

միայն: Այս գր քում դառն հի շո ղու թյուն ներ էլ կան, ման կու թյան ու երի 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 երկ րի ծանր խն դիր նե րի մա սին՝ գի տա կան ձևա-

կեր պում նե րով հանձն ված թղ թին, հիաս թա փու թյուն ներ կան, բա ժա նում: 

Այս ամե նը նրան իր կյան քի ողջ դրա ման գե ղե ցիկ ստեղ ծա գոր ծու թյամբ 

վե րապ րել տա լու հա մար չէ միայն: Այս գիր քը առա 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 ինչ -որ տար րե րով վե րա նայե լու կյան քի իմաս տը, թե կուզ չն չին, 

բայց դե պի դրա կանն ու բա րո յա կա նը տա նող փո փո խու թյուն ներ մտցը-
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նե լու սե փա կան աշ խար հա յաց քի մեջ: Այս գիր քը երի տա սար դի հա մար 

է, հայ երի տա սար դի, ով կա րող է տես նել, թե ինչ 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 ողջ էու թյու նը կա րող է հա մակ ված լի նել իր ու սուց չի կեր-

պա րով, որ ավան դա կան ըն տա նի քը մե ծա գույն ար ժեք է, որ իրա կան եր-

ջան կու թյու նը հայ րե նի հո ղի վրա կա րող է լի նել, որ որ դիական 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 երգն 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 ու սու 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, երբ ես հա մալ սա րա նի ու սա նող էի: 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 ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տետ աշ խա տան քի 

ըն դուն վե լուս հար ցում: Ահա և Գրի գոր Ղա րի բյա նի և իմ ճա կա տագրի 

միջև կա պի մա սին: Առա ջին ծա նո թու թյու նը, զրույ ցը, որ ու նե ցել եմ պրո-

ֆե սոր Ղա րի բյա նի հետ, 1979 թվա կա նի ամ ռանն էր՝ Մոսկ վա յում սո-

վո րող աս պի րան տիս՝ ամա ռային արձ կուրդ նե րը տանն ան ցկաց նե լու 

հա մար Եր ևան գա լիս, ինք 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 երեք ժա մյա թռիչ քը լավ 

առիթ էր՝ 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 իմ՝ ար տա հայ-

տածս դրույթ նե րի ճշ մար տա ցիու թյան մեջ հա մոզ մուն քին, պրո ռեկ տոր 

Ղա րի բյա նը մեղմ ժպ տում էր՝ կար ծես թե հաս կաց նե լով, որ իրա վի ճակ-

նե րը ճիշտ գնա հա տե լու հա մար խն դիր նե րի մեջ ավե 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 եռան 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 զիայի, 

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 նա լիորեն իր մեջ հա 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 
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Գրի գոր Ղա րի բյա նը հայ տն տե սա գի տա կան մտ քի ամե 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, որը նրա հա մար սոսկ ծնն դա վայր չէ, այլ իմաս տա վոր ված մի 

էու 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 ողջ կո լեկ տի վի և ու սա նո ղու թյան 

անու 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 առող 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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85 -ԱՄՅԱ ԿՅԱՆ ՔԻՍ ԷՋԵ ՐԻՑ

Ծն վել եմ 1930 թ. մայի սի 25 -ին Սյու նի քում` Որո տա նի ափին փռ ված 

Բո րի սով կա (այժմ Ծղուկ) գյու ղում: Աշ խա տա սեր ու հա րուստ գյուղ էր: 

Դպ րո ցը գյու ղի ու շադ րու թյան կենտ րո նում էր, իսկ լավ սո վո րող աշա-

կեր տը՝ բո լո րի սի րե լին: Կար ևոր չէր, որ մեր դպ րո ցի հա տա կը և տա նի քը 

հո ղա ծածկ էին: Գնա հա տե լին այն էր, որ ու սու ցի չը պաշ տա մունք էր: Ես 

գե րա զան ցիկ էի և նկա րում էի, ու քա նի որ սո վո րում էինք պա տե րազ մի 

տա րի նե րին, դպ րո ցի պա տե րը ծածկ ված էին իմ պատ կե րած հայ գե նե-

րալ նե րի և հե րոս նե րի նկար նե րով:

 Գյու ղի յոթ նա մյա դպ րոցն ավար տե լուց հե տո շա րու նա կե ցի սո վո րել 

հար ևան Բա զար չայ գյու ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում, որ տեղ դա սա վան-

դում էին նաև եգիպ տա հայ պրո ֆե սոր ներ Տի րան Փա փա զյա նը և Անդ-

րա նիկ Քա րա մյա նը: Պա տե րազ մի տա րի նե րին պե տու թյու նը «երկ րի 

ան վտան գու թյան» նկա տա ռու մով նրանց Եր ևա նից հե ռաց րել և աք սո րել 

էր խս տա շունչ ձմե ռով Սյու նի քի այդ հե ռա վոր գյու ղը: Դա աշա կերտ նե-

րիս եր ջան կու թյունն էր: 

Ու թե րորդ դա սա րանն ավար տե լուց հե տո՝ 1946 թ. ըն դուն վե ցի Եր ևա-

նի Փա նոս Թեր լե մե զյա նի ան վան նկար չա կան ու սում նա րան: Ավար տա-

կան եր րորդ կուր սում ուս ման տևո ղու թյու նը երեք տա րուց դար ձավ հինգ 

տա րի, որն ինձ հա մար նյու թա կան բնույ թի խն դիր ներ ստեղ ծեց, ուս տի, 

զու գա հեռ, 1948 թ. ավար տե ցի Եր ևա նի Կա յա րա նի երե կո յան բա նե րիտ 

դպ րո ցը` նպա տակ ու նե նա լով կր թու թյունս շա րու նա կել Եր ևա նի պո լի-

տեխ նի կա կան ինս տի տու տում` ճար տա րա պե տու թյան մաս նա գի տու-

թյամբ: Սա կայն հան գա մանք նե րի բե րու մով 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: Դա աստ-

ծո կող մից ինձ նվիր ված ճա կա տա գիր էր, քա նի որ հա մալ սա րա նում 

գտա ամե նա կար ևո րը` իմ եր ջան կու թյու նը...
1954 թ. գե րա զան ցու թյամբ ավար տե ցի հա մալ սա րա նը, իսկ 1962 թ.` 

Մոսկ վայի 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 ա կան, իսկ 1973 թ.՝ դոկ տո րա-

կան ատե նա խո սու թյուն:

1954 թ. աշ խա տան քի ան ցա քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնում՝ որ-

պես լա բո րանտ, հե տո 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. աշ-

խա տել եմ ԵՊՀ կու սակ ցա կան կո մի տեի երկ րորդ քար տու ղար: 
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1978-1991 թթ. նշա նակ վե ցի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու-

սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր: Այդ տա րի նե րին ռեկ-

տո րա տը` ռեկ տոր, ակա դե մի կոս Սեր գեյ Ալեք սանդ րի Համ բար ձու մյա նի 

գլ խա վո րու թյամբ մեծ ծա վա լի աշ խա տանք կա տա րեց հա մալ սա րա նի 

կյան քի ընդ հա նուր հու մա նի զաց ման ուղ ղու թյամբ: Հայոց պատ մու թյու-

նը բո լոր մաս նա գի տու թյուն նե րի հա մար դար ձավ պար տա դիր առար կա: 

Բաց վե ցին հու մա նի տար մաս նա գի տու թյամբ Փի լի սո փա յու թյան ու սո-

ցիոլո գիայի ֆա կուլ տե տը, Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տը և, վեր ջա պես, մեծ դժ վա րու թյամբ վե րա բաց վեց նաև Տն տե սա-

գի տու թյան ֆա կուլ տե տը: 

2015 թ. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան և կա-

ռա վար ման ֆա կուլ տե տի 85 -ա մյա կին և դրա վե րա բաց ման 30 -ա մյա կին 

նվիր ված ֆիլ մում ակա դե մի կոս Սեր գել Ալեք սանդ րի Համ բար ձու մյա նը 

նշում է, որ «Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան 

ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման նա խա ձեռ նո ղը և ջա տա գո վը Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-

տոր, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր պրո ֆե սոր Գրի գոր Ղա րի բյանն էր: 

Մեկ տա րուց ավե լի հա մալ սա րա նը հա մա ռո րեն պայ քա րում էր տն տե-

սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ տե տը Եր ևա նի ժո ղովր դա կան 

Տնտե սու թյան ինս տի տու տից տե ղա փո խե լու Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-

սա րան: Դա տե ղի ու նե ցավ միայն ՀԿԿ Կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար 

լու սա հո գի Կա րեն Դե միր ճյա նի հրա մա նով: Կու զե նայի, որ այդ ամե նը 

չմո ռաց վեր»:

 Քա նի որ 55 տա րի նե րի գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյունս 

գնա հատ ված և շա րադր ված է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տըն-

տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, տնտ. գիտ. դոկ տոր պրո ֆե սոր Հ. 

Լ. Սարգ սյա նի և ՀՀ ԳԱԱ Քո թա նյա նի ան վան ինս տի տու տի տնօ րեն, ՀՀ 

ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Վ. Հա րու թյու նյա նի «Գ րի գոր Ալեք սա նի Ղա րի-

բյան-80. Կր թու թյանն ու գի տու թյա նը նվիր ված կյանք» հոդ վա ծում, (ո րը 

նյու թե րում ներ կա յաց վում է), չկրկ նե լու հա մար, ես կանդ րա դառ նամ իմ 

կյան քի՝ այն տեղ չար տա ցոլ ված էջե րին: Կու զե նայի հա տուկ նշել 1989-

1991 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ ԵՊՀ ռեկ տոր Ս. Ա. Համ բար ձու մյա-

նը որ պես պատ գա մա վոր Մոսկ վա յում ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նիս-

տե րին էր մաս նակ ցում, և այդ տա րի նե րին ինձ վրա էին դր ված ռեկ տո րին 

փո խա րի նե լու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Ար ցա խի ազա տագ րա կան պա տե րազ մի տա րի ներն էին: Մինչև Մոսկ-
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վա մեկ նե լը, հա մա ժո ղովր դա կան այդ պայ քա րին ԵՊՀ -ի ցույց տր վող 

օգ նու թյունն առա վել ծա վա լուն և ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով 

ռեկ տո րի հրա մա նով ստեղծ վեց հա տուկ հանձ նա ժո ղով՝ իր իսկ նա խա-

գա հու թյամբ: Հանձ նա ժո ղո վում ընդ գրկ ված էին պրո ռեկ տոր Գ. Ղա րի-

բյա նը, կուս կո մի տեի քար տու ղար, լու սա հո գի Յու. Մկր տու մյա նը, լու սա-

հո գի ակա դե մի կոս, Հայոց պատ մու թյան ամ բիոնի վա րիչ Լ. Խուր շու դյա-

նը, պրոֆ. Գ. Փա նո սյա նը, ԵՊՀ արհ կո մի տեի նա խա գահ Հ. Մկրտ չյա նը, 

դո ցենտ ներ Ն. Գալս տյա նը և Ֆ. Մե լիք -Ա դա մյա նը: Այդ հանձ նա ժո ղո-

վի աշ խա տանք նե րը ակա դե մի կոս Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նի Մոսկ վա յում 

գտն վե լու պատ ճա ռով ես էի գլ խա վո րում: 2011թ. հու նի սի 24 -ին ԵՊՀ գի-

տա կան խորհր դի նիս տում ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Արամ Սի-

մո նյանն ընդ գծեց, որ ար ցա խյան գո յա մար տում ԵՊՀ-ն յու րա հա տուկ 

կենտ րոն էր, հաս տա տա պես իր ու րույն դերն ու նե ցավ մեր նո րան կախ 

պե տու թյան ստեղծ ման գոր ծում: 

Իմ ստո րագ րու թյամբ էին Մոսկ վա` կու սակ ցա կան և պե տա կան մար-

մին նե րին ու ղարկ վում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի՝ Ար ցա խի 

ան կա խու թյու նը պա հան ջող բազ մա թիվ որո շում նե րը, նա մակ ներն ու 

հե ռագ րե րը: Ար ցա խի նոր կազ մա վոր վող ազա տագ րա կան բա նա կը զի-

նե լու և հան դեր ձա վո րե լու գոր ծում մեծ աշ խա տանք էր կա տա րում վե րը 

նշ ված հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը: Դա վե րա բեր վում էր, մաս նա վո րա պես, 

Մար տա կեր տում Լեոնիդ Ազ գալ դյա նի և Սյու նի քում Վուրգ Ոս կա նյա նի 

զո րա միավո րում նե րը զի նե լուն և հան դեր ձա վո րե լուն: Այդ օգ նու թյունն 

իրա կա նաց վում էր հիմ նա կա նում դո ցենտ ներ Նո րայր Գալս տյա նի և 

Ֆրիկ Մե լիք -Ա դա մյա նի ջան քե րով: Մեծ ծա վա լի աշ խա տանք կա տա րեց 

Ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր Գուր գեն Մե լի քյա-

նը: Հա մալ սա րա նի գի տա կան պո տեն ցիալի և լա բո րա տո րիանե րի ջան-

քե րով աշ խա տանք էր տար վում զեն քի ար տադ րու թյան ուղ ղու թյամբ: 

«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 Ն. Գալս տյա նի, Ֆ. Մե լիք -Ա դա մյա նի և մի քա-

նի փոր ձա գետ նե րի հետ կա տա րե ցինք Սի սիանի իմ Ծղուկ գյու ղի ձո րում: 

Ար ցա խի ազա տագ րա կան պայ քա րին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-

սա րա նի հս կա յա կան ներդ րու մը, մշ տա կան օգ նու թյու նը և ու շադ րու-

թյու նը ՀՀ առա ջին իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հա մա պա տաս խան գնա-

հատ մամբ չարժ ևոր վեց: Ամեն ինչ մնաց ստ վե րում: Ավե լին, Հա յաս տա նի 

առա ջին իշ խա նու թյուն նե րն ան հաս կա նա լի վար քագ ծով ոչ միայն չգ նա-

հա տե ցին ԵՊՀ ռեկ տորի, ակա դե մի կոս Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նի Մոսկ-
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վա յում կա տա րած հս կա յա ծա վալ գոր ծու նեու թյու նը, այլև Մոսկ վայից 

վե րա դառ նա լուն պես նրան ազա տե ցին պաշ տո նից: Դրան հա ջոր դեց 

նաև պրո ռեկ տոր նե րիս ազատ ման հրա մա նը: 

Այդ ամե նով հան դերձ, հե տա գա տա րի նե րին Հ. Հան րա պե տու թյան 

իշ խա նու թյուն նե րը գնա հա տե ցին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

տաս նա մյակ նե րի իմ աշ խա տան քը և գոր ծու նեու թյու նը: ՀՀ նա խա գահ 

Ռ. Ս. Քո չա րյա նի հրա մա նագ րով 1999 թ. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-

սա րա նի 80 -ա մյա հո բե լյա նի կա պակ ցու թյամբ, պարգ ևատր վե ցի «Մով-

սես Խո րե նա ցի» մե դա լով: ՀՀ նա խա գահ Ս. Ա. Սարգ սյա նի հրա մա նագ-

րով ծնն դյանս 80 -ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ ինձ շնորհ վեց Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո-

չում: Տար բեր առիթ նե րով պարգ ևատր վել եմ վար չա պե տի շնոր հա կա-

լագ րով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի պատ վոգ-

րով, ծնն դյանս 70, 75 և 80 -ա մյակ նե րին պարգ ևատր վել եմ ԵՊՀ եր կու 

ոս կե մե դալ նե րով, ԳԱԱ -ի 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 -ի ոս կե հու շա մե-

դա լով: Ծնն դյանս 80 -ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ Սյու նի քի մարզ պե տա-

րա նի կող մից ինձ շնորհ վել է «Պատ վա վոր սյու նե ցու» բարձր կո չում, իսկ 

Սի սիանի քա ղա քա պե տի կող մից՝ պատ վո գիր: Բո լոր պարգև ներն էլ ինձ 

հա մար թանկ են և բո լո րի հա մար շատ շնոր հա կալ եմ:

 Սա կայն, ստիպ ված եմ ավե լաց նել, որ իմ 85 -ա մյա ան ձնա կան և 

60 -ա մյա հա մալ սա րա նա կան կյան քը միայն ծա փե րով ու պարգ ևատ-

րում նե րով չի ան ցել: Առնչ վել եմ բազ մա թիվ անար դա րու թյուն նե րի և 

ու նե ցել շատ ծանր կո րուստ ներ, ստա ցել դա ժան հար ված ներ: Որ պես 

ասա ծիս կոնկ րե տա ցում, մեջ բե րեմ ծնն դյանս 80 -ա մյա կին «Եր ևա նի հա-

մալ սա րան» թեր թի թղ թակ ցի հետ կա յա ցած զրույցս:

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

ու՞մ կա ռանձ նաց նեիք Ձեր հա ջո ղու թյուն նե րում:

- Ամե նից առաջ ծնող նե րիս, գյու ղի դպ րո ցը և, իհար կե, հիմ նա կա նում 

հա մալ սա րա նը՝ իմ դա սա խոս ներ` պրո ֆե սոր ներ Ջ. Գ. Բա շին ջա ղյա նին, 

Ս. Ա. Բա դա լյա նին, Մ. Հ. Ադոն ցին, ակա դե մի կոս ռեկ տոր 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 ապե րախտ 

չդառ նա լու հա մար, պար տա վոր եմ հա տուկ ընդ գծել ակա դե մի կոս Ս. Ա. 

Համ բար ձու մյա նի մեծ դե րը իմ կա յաց ման գոր ծում: Ի վեր ջո, իմ կյան քի 

բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րում, մինչև այ սօր էլ հի րա վի մեծ է կնոջս՝ Գա յա նե 
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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 ամե նա մեծ հար ցը:

- 1984 թ.-ի 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:

 - Որո՞նք են Ձեր 80 տա րի նե րի չգր ված մռայլ էջե րը:

- Առա ջի նը՝ 1938 թվա կա նին հորս բան տարկ վե լը: Երկ րորդ՝ 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՝ 1973 թ. պաշտ պա նածս դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյան 

հաս տատ ման 4 տար վա ձգձ գու մը: Այդ տա րի նե րում պաշտ պան ված և 

չհաս տատ վող հինգ դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն նե րը հաս տատ վե-

ցին միայն այն բա նից հե տո, երբ ԽՍՀՄ ԲՈՀ -ի պլե նու մի հա յաս տա նյան 

ակա դե մի կոս ան դամն ազատ վեց զբա ղեց րած պաշ տո նից և նրա տե ղը 

նշա նակ վեց ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի ակա դե մի կոս, լու սա-

հո գի Ստե փան Սի տա րյա նը: Չոր րոր դը, երբ ԵՊՀ ու սում նա կան աշ խա-

տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի պաշ տո նի հա մար 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: Ընդ 

որում, ոչ միայն մերժ վում էր պրո ռեկ տոր դառ նա լու իմ թեկ նա ծու թյու նը, 

այլև պա հանջ վում էր հետ վերց նել ինձ շնորհ ված տն տե սա գի տու թյան 

դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճա նը: Ութ ամիս տևե ցին այդ քն նար կում նե-

րը, և միայն ԵՊՀ ռեկ տոր Ս. Համ բար ձու մյա նի ու ակա դե մի կոս Ս. Սի-

տա րյա նի ջան քե րով հնա րա վոր դար ձավ մեր կաց նել ու չե զո քաց նել այդ 

ծանր զր պար տու թյու նը, և ՀՀ Կենտ կո մի քար տու ղար, լու սա հո գի Կ. Դե-

միր ճյա նը ստո րագ րեց հրա մանս: 

Դ րա նից հե տո ևս եղան ստո րու թյուն ներ, որոնց մա սին այ սօր ավե-

լոդ եմ հա մա րում գրել, մա նա վանդ, որ եր կու ապե րախտ հե ղի նակ նե րն 

Աստ ծո կող մից ար դեն պատժ վել են: 

Իմ խո րը ցա վը. ծնն դա վայրս` սքան չե լի Բո րի սով կա գյու ղը ման կու-

թյանս հետ ան հետք մնա ցին Որո տա նի Սպան դա րյան ջրամ բա րի տակ...
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ՀՀ ԳԱԱ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ, ԱԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ
 ՌԱ ԴԻԿ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

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

աշ խա տել և հա մա գոր ծակ ցել եմ, երբ նա ԵՊՀ նոր վե րա բաց ված տն տե-

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

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

ինչ պետք է սկս վեր դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաս տու մից: 1990 -ա կան 

թվա կան նե րի ցուրտ ու մութ տա րի նե րին Գրի գո րի Ալեք սանդ րո վի չի ջան-

քե րով ամե րի կյան հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վե ցին դա սա խոս նե րի 

վե րա պատ րաստ ման երե 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 

որա 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 կր թու թյունն էր: 

Ռեկ տո րա տն 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 

որա 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: Ահա 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 որա 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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Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ ՍԵՐ ԳԵՅ 
ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒՄՅԱՆ

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

թթ. նա Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տեի երկ-

րորդ քար տու ղարն էր, իսկ 1978-1991 թթ.՝ ու սում նա կան աշ խա տանք նե-

րի գծով պրո ռեկ տո րը: 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 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 ռանձ նաց նեի՝ առա ջին՝ նրա գլ խա վո րած հանձ նա ժո ղո վի 

ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյու նը ՀԽՍՀ գրող նե րի միու թյան նա խա գահ 

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

կին ԵՊՀ 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 

որոշ ման ըն դուն ման, ինչ պես նաև Փի լի սո փա յու թյան ու սո ցիոլո գիայի, 

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 գտն-

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

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հս կա յա ծա վալ աջակ 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 

Ալեք սանդ րո վիչն իր պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում էր բա րեխղ ճո-

րեն, առանց ավե 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: Իբրև մարդ՝ հա-

մեստ է. նա 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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ՀԻ ՍՈՒՆ ՏԱ ՐԻ ՄԻԱՍԻՆ

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 էի, ֆա կուլ տե տի ՈՒ ԳԸ խորհր դի նա խա գահ, ին քը՝ երի-

տա սարդ դա սա խոս, ՈՒ ԳԸ գի տա կան ղե կա վար: Այ նու հետև հա մա տեղ 

աշ խա տել ենք ԵՊՀ 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 ինս տի տու տում:

Պ րոֆ. Ղա րի բյա նը միշտ էլ օրի նա կե լի էր ու իբրև դա սա խոս, ավագ 

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 ընտ րան քային 

հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը բնակ չու թյան բյու ջե նե րի, եկա-

մուտ նե րի և ծախ սե րի դի ֆե րեն ցիալ հաշ վեկշ ռի մա սին:

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

ֆա կուլ տե տը առանձ նա ցավ, դար ձավ առան ձին բուհ, սա կայն Գ. Ղա-

րի բյա նը մնաց ԵՊՀ -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-

բիոնի վա րի չի պա տաս խա նա տու պաշ տոն նե րը:

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

ֆա կուլ տե տը, առանց որի հա մալ սա րանն ամ բող ջա կան չէր լի նի: Նա 

ջանք ու եռանդ չխ նայեց նո րա բաց ֆա կուլ տե տը կա յաց նե լու հա մար՝ 

որոշ ժա մա նակ նաև վա րե լով ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նը: Իր հա-

րա զատ օջա խում այ սօր էլ նա՝ իբրև Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան 

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

նա գիատա կան խորհր դի նա խա գահ եռան դով շա րու նա կում է իր գի տա-

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

աշ խա տու թյուն ներ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում բարձր որա 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, երի տա սարդ ու ավագ սերն դի գոր ծըն-

կեր նե րով: Իր եր կա րա մյա ու բե ղուն աշ խա տան քով նա ար դա րա ցիորեն 

ար ժա նա ցել է կր թու թյան ու գի տու թյան ոլոր տում հնա րա վոր բարձր 

պարգև նե րի և կո չում նե րի: ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ է, ՀՀ 
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ԳԱԱ 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 ամուս 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 առող ջու թյուն, ստեղ ծա-

գոր ծա կան նո րա նոր նվա ճում ներ:
ՅՈՒ. Մ. ՍՈՒ ՎԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կո
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ԱԼԵՔ 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 Ալեք սա նի Ղա րի բյա նի 

85-ամյա կը: Պրո ֆե սոր Գ. Ղա րի բյա նի ան ցած ճա նա պարհն արժևոր-

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

տնտե սա գի տու թյան հիմ նախն դիր նե րի խո րն իմա 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 եղել մարդ կային կա պի տա լի զար գաց ման և մեր երկ րի բար գա-

վաճ մանն ուղղ ված հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: Գի տակր թա կան ոլոր-

տում ու նե ցած անու 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 Խս 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 ակա դե միայի, 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 նեու 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 դիակա 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 երի 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 երկ րում պրո ֆե սոր Գ. Ղա-

րի բյա նը սա հուն մուտք գոր ծեց ազա 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 

ինչ 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-

կա վոր կենտ րոն նե րում և հրա պա րա կել է 100 -ից ավե լի գի տա կան աշ-
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խա տանք ներ և մի շարք մե նագ րու թյուն ներ: Աշ խա տան քային գոր ծու-

նեու 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 րի գծով 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 ավան 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 րաց 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 տն տե սու-

թյան ինս 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 ամեն ինչ արեց այն դարձ նե լու մի ջազ գային 

ժա մա նա կա կից ամե 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 նեու 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 նախն դիր նե րին: 

Դրանք այն կար ևո րա գույն հար ցերն են, որոնք տար բեր ուժգ նու թյամբ 

կանգ նում են կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման մո դե լից ազա տա կան տն-

տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րին ան ցնող ցան կա ցած երկ րի առջև և 

որոնց 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 առջև, որը կա րող է ու նե նալ լուրջ բա ցա սա-

կան ազ դե ցու թյուն երկ 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 իմաս 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-

տակ տի կին Գա յա նեն: Այս ամե նը պայ մա նա վո րել է պրո ֆե սո րի նկատ-

մամբ ինչ պես հա մալ սա րա նա կան նե րի, այն պես էլ մտա վո րա կա նու թյան 
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լայն շեր տե րի մեծ հար գան քը:

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

վար ժին ու գիտ նա կա նին՝ նրան մաղ թե լով քաջառող ջու թյուն:
Պ րո ֆե սոր ներ` ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան և 

կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի դե կան Հ. Լ. Սարգ սյան

 Վ. Բ. Բոս տան ջյան

 Ա. Վ. Դար բի նյան

 Ա. Խ. Մար կո սյան
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ՄԵՐ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԸ
 

Ա վե լի քան չորս տաս նա մյակ է, ինչ ճա նա չում ենք տն տե սա գի տու-

թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե միայի 

թղ թա կից ան դամ Գրի գոր Ալեք սա նի Ղա րի բյա նին: Մենք բախ տա վո րու-

թյուն ու պա տիվ ենք 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 

առա ջին իսկ դա սա խո սու թյուն նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց-

րին մեր մեջ և, թերևս, դա վճ ռո րոշ դեր խա ղաց մեր հե տա գա կյան քում: 

1970 -ա կան թթ. սկզ բին ի՞նչ իմա 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, երբ վեր հի շում 

ենք այդ ժա մա նա կաշր ջա նը, հաս կա նում ենք, թե այս կամ այն առար-

կայի, մաս նա գի տու թյան տի րա պետ ման հա մար ինչ 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 միայն 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, ինչն 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, ու սա նող նե րի և ընդ 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. Աթո յան: Ինչ 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, օրի նակ՝ 

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

տախ տա կին: Հե տո, նայե լով դրան, ջն ջեց տա ռե րից մե կը, որն 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 ասաց. «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 ինձ հա մար ավե լի մեծ դաս 

էր: 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: Ոչ 

շատ հա ճախ, սա կայն ան դրա դառ նում էր իր փոքր հայ րե նի քի՝ Սի սիանի 
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բնաշ խար հին, մարդ կանց ՝ հա սա րակ ու նշա նա վոր, ինչ պի սին էին Իս-

րայել Օրին, Նի կո ղայոս Ադոն ցը, Հա մո Սա հյա նը... Այդ պես՝ բնա կան ու 

առանց 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 ծան քն ազ գը բարձ րաց նող նշա նա վոր 

մարդ կանց հանդեպ: Այդ պի սի «հա մե մունք նե րով» հա րուստ դա սա խո-

սու թյուն ներն ու սա նող նե րին տրա մադ րում էին ոչ միայն 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. Սմիթ...

Գ. Ի. Վար դա նյան - Հի շում եմ, որ առա ջին կուր սում քա ղա քատն տե-

սու թյան քն նու թյան այն քան էլ լավ պատ րաստ ված չէի: Քն նու թյան ըն-

թաց քում Գ. Ղա րի բյանն անընդ հատ փոր ձում էր ուղ ղոր դել, բա ցա հայ-

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

ցե րին: Հե տո իր յու րա հա տուկ ժպի տով ու ցածր ձայ նով ասաց. «Բուռ-

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

ես եղել: Ին չու այս հար ցին լիար ժեք չպա տաս խա նե ցիր»: Ես պատ ճա-

ռա բա նե ցի, թե մինչև ըն դուն վե լը մի քա նի ամիս աշ խա տել եմ՝ ստա ժի 

հա մար ու հնա րա վոր է՝ գեր հոգ նած եմ: Քա ղա քատն տե սու թյու նը եր րորդ 

քն նու թյունն էր: Ես ար դեն հասց րել էի եր կու «բա վա րար» ստա նալ մյուս 

քն նու թյուն նե րից: Այն ժա մա նակ որոշ դա սա խոս ներ սո վո րու թյուն ու-

նեին նախ քան բարձր գնա հա տա կան նշա նա կե լը նայել, թե ինչ ես ստա-

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

թե «հինգ» նշա նա կեին: Բայց Ղա րի բյանն այդ պի սի դա սա խոս նե րից 

չէր, և ես ստա ցա իմ առա ջին «հին գը» հա մալ սա րա նում, ին չը հո գե բա-

նա կան առու մով դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հե տա գա յում: Ու քա նի 

որ այդ «հին գի» մեջ իր ներդ րոմն ու ներ լու սա հո գի ըն կեր Բուռ նա զյա նը, 

ապա կցան կա նայի մի եր կու խոսք ասել նրա մա սին: Գա յա նե Սո ղո մո-

նի Բուռ նա զյա նը 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 առա քի նի, ներ քին ինչ -որ 

խորհր դա վոու 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՝ առանց 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 օրի նակ էր: 

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՝ 

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:
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Պ րո ֆե սոր Գրի գոր Ալեք սա նի Ղա րի բյա նի ու սա նող ներ՝

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

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Կ. Լ. Աթո յան,

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

ռեկ տոր, տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ. Ի. Վար դա նյան:
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ԱԼԵՔ ՍԱ ՆԻ ՂԱ ՐԻԲՅԱՆ - 80.
ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱ ՆԸ ՆՎԻ ՐԱԾ ԿՅԱՆՔ 

Այս տա րի լոս ցավ ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տն տե սա գի տու թյան 

դոկ տոր, պ րո ֆե սոր, ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բիոնի 

պատ վա վոր վա րիչ, ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վա գոր ծիչ Գրի գոր Ալեք-

սա նի Ղա րի բյա նի ծնն դյան 80 -ա մյա կը։ Ի դեպ, կյան քի - 55 տա րի նե րի 

ընթաց քում նա աշ խա տում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սաաւ նում։

Պ քո ֆե սոր Գ. Ղա րի բյա նը նախևառաջ հա մալ սա րա նա կան դա սա-

խոս է։ Նրա դա սա խո սու թյուն ներն առանձ նա նում են գի տա կան խո րու-

թյամբ և գրավ չու թյամբ։ 1971 թ.-ին պրոֆ. Զ. Բա շին ջա ղյա նի և դոց. Վ. 

Գա բու չյա նի հետ հե ղի նա կել է «Մինչ մո նո պո լիս տա կան կա պի տա լիզմ» 

ու սում նա կան ձեռ նար կը։ Նրա հա մա հե ղի նա կու թյամբ 2004 թ.-ին հրա-

տա րակ վել են «Մարդ կային զար գաց ման հի մունք ներ» ու սում նա կան 

ձեռ նար կը (մա գիստ րանտ նե րի հա մար) և «Տն տե սա գի տու թյուն» դպ րո-

ցա կան դա սա գիր քը։

Պ րոֆ. Գ. Ղա րի բյա նը միաժա մա նակ գիտ նա կան-հե տա զո տող է։ Աս-

պի րան տա կան տա րի նե րին նա սո վո րել է Մոսկ վայի տն տե սա գի տա կան 

դպ րո ցի ավան դույթ նե րով: 1966-76 թվա կան նե րին հա մա տե ղու թյամբ 

ղե կա վա րել է ՀԽՍՀ պետպ լա նի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 

սո ցիալ-տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի աշ խա տանք նե րը։ 

1960 -ա կան թվա կան նե րից մինչև այժմ պրոֆ. Գ. Ղա րի բյանն ար դյու-

նա վետ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ է կա տա րում այն պի սի 

կարևոր հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ, ինչ պի սիք են բնակ չա թյան կեն-

սա մա կար դա կի բարձ րաց ման պրոբ լեմ նե րը։ Հա մընդ հա նուր ճա նաչ-

ման է ար ժա նա ցել տն տե սա գի տա թյան մեջ կա տա րած նրա այն ներդ-

րու մը, որ վե րը նշ ված հիմ նախն դիր նե րը հե տա զոտ վել են ան հրա ժեշտ 

ար դյուն քի տե սա կան հիմ քե րի, ռե գիոնալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 

և մեր հան րա պե տու թյան հա մար գործ նա կան առն չու թյուն նե րի հա մա-

կար գում։ Այդ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ նա հրա տա րա կել է 80 -ից ավե լի 

գի տա կան աշ խա տանք ներ, որոն ցից վե ցը՝ Մոսկ վա յում։ Նրա գի տա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րը բարձր են գնա հատ վել ոչ միայն Հա յաս տա նամ, 

այլև նրա սահ ման նե րից դուրս։ Այս պես՝ նրա «Բ նակ չու թյան կեն սա մա-

կար դա կի պրոբ լեմ նե րը....» (ռա սե րեն, 16 մա մուլ, 1977 թ.) մե նագ րու թյան 

գրա խո սա կա նում՝ տպագր ված «Экономические науки» ամ սագ րում, 

պրոֆ. Բ. Ռա կիտս կին աշ խա տա թյու նը բնո րո շել է որ պես ռե գիոնալ աս-
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պեկտ նե րի կտր ված քով միան գա մայն նոր մո տե ցում նե րի և ինք նա տիպ 

լու ծում նե րի օրի նակ։

Պ րոֆ. Ղա րի բյա նը պրոֆ. Ա. Կա րա պե տյա նի հետ Հա յաս տա նում 

ստեղ ծե ցին բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի սո ցիալա կան պրոբ լեմ-

նե րի հե տա զոտ ման որո շա կի գի տա կան ուղ ղու թյուն-դպ րոց։ Այդ պրոբ-

լեմ նե րի շուրջ նրա ղե կա վա րու թյամբ ատե նա խո սու թյուն ներ են պաշտ-

պա նել 40 աս պի րանտ և հայ ցորդ։ Շուրջ 20 տա րի է, ինչ վաս տա կա շատ 

գիտ նա կա նը ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան գծով գի տա կան աս տի ճան ներ 

շնոր հող մաս նա գի տա կան խորհր դի նա խա գահն է: 

Պ րոֆ. Գ. Ղա րի բյա նը մեծ ավանդ ու նի նաև հա մալ սա րա նի և Տն տե-

սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի ու սում նա գի տա կան աշ խա տանքն րի կազ-

մա կերպ ման ու ղե կա վար ման գոր ծում: 1976-78 թվա կան նե րին նա եղել 

է ԵՊՀ կու սակ ցա կան կո մի տեի երկ րորդ քար տու ղա րը` բազ մա թիվ կնճ-

ռոտ հար ցե րի ար դա րա ցի լուծ ման գոր ծում դրս ևո րե լով սկզ բուն քային ու 

հայե ցի մո տե ցում: 1987 թ. -ից մինչև 1991 թ. -ը պրոֆ. Ղա րի բյա նը եղել է 

ԵՊՀ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր` իր մաս նակ ցու-

թյունն ու նե նա լով Փի լի սո փա յու թյան և Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի-

րու թյան ֆա կուլ տետ նե րի կա յաց ման և մի շարք նոր մաս նա գի տու թյուն-

նե րի ու ամ բիոն նե րի բաց ման գոր ծում:

Ն րա գոր ծուն և հետ ևո ղա կան ջան քե րի շնոր հիվ 1984 թ.-ին Եր ևա նի 

ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան ինս տի տո ւտից տն տե սա գի տա կան կի բեռ-

նե տի կայի ֆա կուլ տե տը տե ղա փոխ վեց հա մալ սա րան, և հե տա գա յում 

նա, որ պես այդ ֆա կուլ տե տի դե կան, ամեն ինչ արեց` այն դարձ նե լու 

մի ջազ գային ժա մա նա կա կից ամե նա բարձր պա հանջ նե րը բա վա րա րող 

էլի տար ֆա կուլ տետ։ 

Պ րոֆ. Ղա րի բյանն իր եր կա րա մյա բա րե խիղճ աշ խա տան քով, իր 

մարդ կային բա րի ու հա մեստ խառն ված քով վայե լում է հա մալ սա րա նա-

կան նե րի և ընդ հան րա պես հան րա պե տու թյան մտա վո րա կան նե րի մեծ 

հար գան քը:

 Բարձր են գնա հատ վել նրա գոր ծու նեու թյու նը և աշ խա տան քը։ 2000 

թ.-ին նա ընտր վել է ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ։ ԵՊՀ 80 -ա մյա հո բե լյա նի 

կա պակ ցու թյամբ պարգ ևատր վել է «Մով սես Խո րե նա ցի» մե դա լով, իսկ 

ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման 20 -ա մյա կի առ թիվ՝ ՀՀ կր թու թյան և գի տու-

թյան նա խա րա րու թյան պատ վոգ րով, իր ծնն դյան 70 -ա մյա կի առ թիվ 

էլ՝ ԵՊՀ ոս կե հու շա մե դա լով, իսկ ԵՊՀ 90 -ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ՝ ՀՀ 

վար չա պե տի շնոր հա կա լագ րով։
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80 տա րի ճիշտ ապ րած և 55 տա րի հա մալ սա րա նին ան մնա ցորդ 

նվիր ված ման կա վարժ-գիտ նա կանն այ սօր էլ լի է իր ժո ղովր դին և հա րա-

զատ կր թօ ջա խին ծա ռայե լու ավյու նով։

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

վար ժին և գիտ նա կա նին՝ նրան մաղ թե լով քաջ առող ջու թյուն։ 
Հ. Լ.Սարգ սյան 

ԵՊՀ տն տե սա գի տա թյան 

ֆա կալ տե տի դե կան

 Վ. Հա րու թյու նյան

ՀՀ ԳԱԱ Քո թա նյա նի ան վան 

ինս տի տու տի տնօ րեն
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Այս տա րի՝ մայի սի 25 -ի ն, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, տ.գ.դ., պրո ֆե-

սոր, ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան ամ բիոնի պատ վա վոր վա րիչ, 

ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Գրի գոր Ալեք սա նի Ղա րի բյա նի 

ծնն դյան 80 -ա մյա կը նշ վեց Մայր բու հում՝ ԵՊՀ ռեկ տո րա տի և ՀՀ ԳԱԱ 

նա խա գա հու թյան միացյալ նիս տում։ ԵՊՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 

ան ձնա կազ մի և ան ձամբ իր անու նից պրո ֆե սո րին շնոր հա վո րեց ԵՊՀ 

ռեկ տոր Արամ Սի մո նյա նը: Վաս տա կա վոր հա մալ սա րա նա կա նին շնոր-

հա վո րե լու էին եկել նաև ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, ակա դե մի կոս Ռ. Մար տի-

րո սյա նը, ակա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 

նա խա գա հի տե ղա կալ Վ. Գաբ րիելյա նը, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, 

պրոֆ. Յ. Սու վա րյա նը, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, պրոֆ. Ա. Թռ չու նյա-

նը Ռուս-հայ կա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ 

թղ թա կից ան դամ, պրոֆ. Ա. Դար բի նյա նը, «Սյու նիք» հայ րե նակ ցա կան 

միու թյան վար չու թյան ան դամ, պրոֆ. Փ. Միր զո յա նը, Տն տե սա գի տու-

թյան և կա ռա վար ման ինս տի տու տի տնօ րեն, պրոֆ. Ա. Դար բի յա նը: 

Ծնն դյան 80 -ա մյա նի կա պակ ցու թյամբ պրո ֆե սո րի պարգև նե րի թի վը 

մի քա նի սով էլ աճեց. Գրի գոր Ղա րի բյա նը ստա ցավ ԵՊՀ երկ րորդ ո սկե 

մե դա լը, պարգ ևատր վեց ԵՊՏՀ -ի, ՀՀ կենտ րոն կան բան կի ոս կյա հու շա-

մե դալ նե րով: Նիս տի ավար տին իր շնոր հա կա լա կան խոս քով կյան քի 55 

տա րին հա մալ սա րա նին նվի րած պրո ֆե սո րը շեշ տեց. «ՀՀ ԳԱԱ մե ծար-

գո նա խա գահ, ԵՊՀ -ի մե ծար գո ռեկ տոր, հար գար ժան հյու րեր, ըն դու-

նեք իմ խոր հին երախ տա գի տու թյու նը և շնոր հա կա լու թյու նը մե ծար ման 

այս եր ջա նիկ օրն ինձ նվի րե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես շնոր հա կալ եմ 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նին` 60 տա րի առաջ ինձ որ պես ու սա-

նող ըն դու նե լու և հա ջորդ 55 տա րի նե րը դա սա խո սե լու և մի շարք պա-

տաս խա նա տու պաշ տոն ներ վս տա հե լու հա մար: Հա մալ սա րա նի նկատ-

մամբ իմ պարտ քը լրիվ հա տու ցած չեմ հա մա րում: Առա ջի կա յում ու ժե րիս 

նե րա ծի չափ կշա րու նա կեմ ևս նվի րու մով ծա ռայել նրան: Նո րից շնոր-

հա կա լու թյուն բո լո րիդ»:
 «Եր ևա նի հա մալ սա րան»

 Դեկ տեմ բեր 2010 թ.
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ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԲ -Ի ԵՎ ԵՊՀ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ 

ԿԱ ՊԵՐՆ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎՈՒՄ ԵՆ

 

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

տե տը եղել է 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 ուղ ղու թյուն է հա մա տեղ գի տա հե տա զո տա կան գոր-

ծու նեու թյու նը, որը 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, տն տե սա գի-

տու թյան տե սու թյան ամ բիոնը 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. Եգա նյա նը, Ա. Համ բար-

ձումյա նը, Ա. Խա ռա տյա նը, Մ. Եղիազա րյա նը, Ա. Մար տի րո 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 ավար տից հե տո, ամ փո փե լով 

ար դյունք նե րը՝ ԿԲ-ն, ի դեմս փոխ նա խա գահ Վա չե Գաբ րիելյա նի, ԵՊՀ 

ռեկ տոր Արամ Սի մո նյա նին ուղղ ված նա մա կում գո հու նա կու թյուն հայտ-

նեց ԵՊՀ աշ խա տան քային խմ բի հետ եռա 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 ընտր ված «ՀՀ աշ խա տու ժի շու կայի 

վեր լու ծու թյու նը» թե ման իմաս 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, բարձր որա կա վոր ման աշ խա տու ժով, որն 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-

նագ րով, 200 էջ ծա վա լով, առան ձին գր քով 2010 թ.-ին 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, ԵՊՀ -ի տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ-

տե տի տար բեր ամ բիոն նե րի հինգ դա սա խոս նե րի մաս նակ ցու թյամբ 

(դո ցենտներ՝ Գ. Եգա նյան, Ա. Համ բար ձու մյան, Կ. Ավե տի սյան, Մ. 

Եղիազա րյան և դասախոս՝ Հ. Մկրտ չյան) հե տա զոտ վեց «ՀՀ մարդ կային 
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կա պի տա լը և նրա կո րուստ նե րի կանխ ման հիմ նախն դիր նե րը» թե ման, 

որը 2013թ. հու 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 բիոնի բա զայի վրա, մյուս ամ-

բիոն 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. 

Եղիազա րյան, Ն. Քո չի նյան, դա սա խոս Հ. Մկրտ չա յան) 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 ջեի ֆի նան սա վոր մամբ 

իրա կա նաց վեց «Հարս տու թյան և եկա մուտ նե րի բևե ռաց ման առանձ-

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, որը 2013 թ. 

առան ձին գր քույ կով հրա տա րակ վել է: 

Ա վե լին, 2011թ. ֆա կուլ տե տի դոցենտ Ա. Հա կոբ ջա նյա նի հե ղիանակ-

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 (140 էջ): Չեմ ու զում թվար կել հրա տա րակ ված նրա 

հոդ ված նե րը և իր ղե կա վա րու թյամբ պաշտ պան ված ատե նա խո սու թյուն-

նե րը: Տար բեր ամ բիոն նե րի հա մա տեղ ու ժե րով գի տա կան հե տա զո տու-

թյուն ներն ավե լի ար դյու նա վետ են, նպաս տում են դա սա խոս նե րի գի տա-

կան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյա նը և ԵՊՀ -ի 

եկա մուտ նե րի, թե կուզ փոքր, ավե 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, որոնք նրա հաշ վետ վու թյունն ու ար-

դյու նա վետ աշ խա տան քի վկա յու թյունն են: 
Ա. Հ. Առա քե լյան

Տն տե սա գի տու թյան մեջ մա թե մա տի կա կան

 մո դե լա վոր ման ամ բիոնի վա րիչ, պրո ֆե սոր

 Տե՛ս՝ «Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյուն»

2009 թ., ապ րի լի 23
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ՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐԸ ԼԱՎ ԱՌԻԹ ԵՆ, 
ՈՐ....

 

Ա սում են հո բե լյան նե րը լավ առիթ են, հո բե լյա րի ան ցած ճա նա պարհն 

արժ ևո րե լու, գնա հա տե լու, իմաս 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, ԵՊՀ -ի տն տե սա գի տու թյա տն տե սու թյան ամ բիոնի 

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 Ալեք սա նի 

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

հայ րե նի եզեր քում նրան մե ծա րե լու, գի տու թյան ու կր թու թյան մեծ երախ-

տա վո րի ան ցած ճա նա պար հն արժ ևո րե լու և նրա մե ծար ման հան դի սու-

թյու նը Սի սիանի հիմ նա նո րոգ ված մշա կույ թի տան դռն բա ցե քին հա ճե-

լիորեն զու գակ ցե լու: 

Եր կու հոգ ևոր իրա դար ձու թյուն` մե կը մյու սին լրաց նող, մե կը մյու սով 

ար ժևոր վող, մե կը մյու սուվ 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 ԵՊՀ -ո մ, ուր կյան քի և աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան 55 

տա րին է ան ցկաց րել գիտ նա կա նը, բայց, ինչ 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 առա ջին ան գամն է իր ծնն դյան օրը նշ վում այս քան շատ 

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

նաև մարդ կայ նո րեն շոյ վել և հուզ վել էր:

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

նի եզեր քում նշե լու էր եկել սի սիանյան 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 իրենց խոս քե րում գրե թե բո լոր ելույթ 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 արժ ևո րում, հույս հայտ նե լով, որ այն շա րու-

նա կու թյուն ու նե ցող նա խա դեպ ու առօ րյա կդառ նա ոչ միայն սի սիանյան 

հան րային կյան քում: 
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Քա ղա քի երաժշ տա կան դպ րո ցի ուս մաս վար Գա յա նե Վար դա նյա նը 

նշեց, որ «Աշ խար հի ամե 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», իսկ նմա նօ րի նակ հան դի սու թյուն-

նե րը հատ կա պես իրենց` 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 ավե 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 

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

իմաս տուն մար դը, որ ավե 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 եղել, որով հետև երբ խո սում է Սի սիանի 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, երբ 50 տա րի առաջ այս նույն մշա կույ թի տուն էին գա լիս` 

գտ նե լու ման կու թյան ոս կե հե քիաթը: Կար ևո րե լով մշա կույ թի դե րը, ամե-

նից առաջ 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 միասին սո վո րել է գե ղան-

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

ԵՊՀ ռեկ տոր Արամ Սի մո նյա նը, որ 25 տա րուց ավե լի աշ խա տում է 

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

և դա սա խոս, ոչ միայն 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 երբ այն տա րի նե րին շա տե րը 

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

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

եռան դով Հա յաս տա նի ամե րի կյան հա մալ սա րա նում աշ խար հի առա ջա-

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

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 րե կամ Հա մո Սա հյա նի անու նը կրող մշա-

կույ թի տան դռն բա ցե քն իր ծնն դյան 80-ամյա կով պատ վե լու արա րո ղու-

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



31

երախ տա պար տի ու հո բե լյա րի խոսք չէր, այլ` գիտ նա կա նի, մտա վո-

րա կա նի, երկ րի, ազ գի, Սի սիանի ճա կա տագ րով մտա հոգ, դրա հա մար 

տագ նա պող, իմաս տուն ու մտա ծող մար դու խոսք:

 Հո տա ղից մաճ կալ դար ձած, մաճ կա լից` գյու ղի ամե նա սիր ված երե-

խան, որով հետև ին քը լավ էր սո վո րում, իսկ գյու ղում սի րում էին լավ սո-

վո րո ղին, բո րի սով կա ցի Ալեք սա նի տղայի հան րա պե տու թյան ամե նա-

ճա նաչ ված գիտ նա կան նե րից մե կի` նրա ան ցած ճա նա պար հը իմաս-

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 տիարա կող, վա րա կող ու 

ներշն չող: Գիտ նա կա նի և գի տու թյան երախ տա վո րի մտա հո գու թյամբ 

Գրի շա Ղա րի բյա նը նշեց, որ եկել է ոչ թե դժ գո հե լու, այլ ահա զան գե-

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

ամե նաու ժեղ պա շա րը գի տու թյունն է և Սի սիանը, որ հռ չա կա վոր շատ 

մար դիկ է տվել հայ ազ գին, իրա վունք չու նի ետ մնալ: «Սի սիանի հա մար 

ու ժեղ դպ րո ցը և ու ժեղ աշա կեր տը հրա մա յա կան պա հանջ է». ահա զան-

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

րին ԵՊՀ -ի տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տում նվա զել է սի սիան ցի ու-

սա նող նե րի թի վը, ին չն իրեն խո րա պես տխ րեց նում է:

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

հան դիպ ման ժա մա նակ Գրի շա Ղա րի բյա նն 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 եղել է ավան դա կան հայ գյու ղը և հայ ըն տա նի քը, հայ 

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

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

ազ գի գե նն առողջ է և հայ տե սա կի ոս կե երա կը չի ամ լա նա:

 Կյան քում շատ բան տե սած և շատ դժ վա րու 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 Գր շա Ղա րի բյա նը ամե նա ծանր ու ցա վա լի դառ նու թյու նը 

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

դո րեց ապե 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 ասաց, որ մեծ գիտ նա կա-

նի ծնն դա վայր Բո րի սով կա – Ծղու կից նույն պես պատ վի րա կու թյուն էր 
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եկել մեծ հայ րե նակ ցին շնոր հա վո րե լու և իրենց ու ղերձն էր բե րել ասե լու, 

որ 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 ակունք 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 իրենց ու ղեր ձը մեծ հայ րե նակ ցին հա ղոր դել գո նե 

թեր թի մի ջո ցով: 
Արև հատ Ամի րյան 

«Ո րո տան»

28/12/2010թ.

№ 13(130)
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Ի ԽՈ ՐՈՑ ՍՐ ՏԻ ԵՎ ԱՄԵ ՆԱՅՆ ՋԵՐ ՄՈՒԹՅԱՄԲ....
 

Ի խո րոց սր տի և ամե նայն ջեր մու թյամբ ԵՊՀ 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 թվա կա նին Ձեր աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյու նը սկ սե լով 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում՝ ան ցել եք ամե նա տար բեր իրա-

դար ձու թյուն նե րով լե ցուն եր կար ու ձիգ ճա նա պարհ: Դա ճա նա պարհ 

էր՝ հա գե ցած տք նա ջան աշ խա տան քով, մաս նա գի տա կան 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 ավյու նով լի ու սուց չի ու գոր ծըն կե րոջ, խորհր դա-

տու ի 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 օժտ ված, բազ մա հա րուստ կեն սա փորձ ու նե ցող, բա ցա ռիկ եռան-

դի տեր, իմաս տուն ու նր բան կատ ան ձնա վո րու թյան կեր պար, ով օրի նա-

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

 Ձեր ջանք ներն ապար 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 տիարա կե ցիք՝ ու սա նող նե րի ու 

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

թեկ նա ծու ներ, որոնց, հի րա վի, կյան քի ու ղե գիր տվե ցիք: Ձեր սա ներն 

այ սօր բազ մա բե ղուն գոր ծու նեու թյուն են իրա 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 ոլոր 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 գիլ տե լիք նե-

րի հետ մեկ տեղ Դուք նրանց սո վո րեց րել եք չընկր կել, միշտ առաջ 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 իմաս տա վոր մամբ ըն կա լե լու փի լի-

սո փա յու թյու նը, և նրանք երախ տա պարտ են Ձեզ:

 Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տն առանձ նա-



34

հա տուկ երախ տա գի տու թյամբ է հի շում Ձեր գոր ծու նեու թյան 1990-1991 

թվա կան նե րի փու լը, երբ ԵՊՀ 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 ցանք 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 օտար լե զու նե րի դե րը ոչ միայն 

մեր երկ րի ներ քին կյան քում, այլև մի ջազ գային գոր ծըն թաց նե րում նրա 

տեղն ու դե րը ապա հո վե լու հար ցում: Լե զու նե րի իմա 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, ակա դե մի կոս Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նի 

կող քին, և հա մոզ մունք նե րի ու բա րի կամ քի միավո 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, որն այ սօր ոչ միայն 

հա մալ սա րա նի ամե նա մեծ ու ընդ 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 ինչ պես մեր երկ րում, այն-

պես էլ նրա սահ ման նե րից դուրս: Դուք ուժ ու եռանդ չխ նայե ցիք ռո մա-

նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի՝ որ պես հա մալս արա-

նա կան ինք նու րույն ու սում նա գի տա կան կա ռույ ցի հիմ նադր ման, նաև մի 

շարք այլ մաս նա գի տու թյուն նե րի ոլոր տում օտար 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 իմաստ 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 

ակնկա 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: 

ԵՊՀ ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ

 Դե կան՝ պ.գ.թ., դո ցենտ Ս. Ա. ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ 

Ա ռա ջին դե կան՝ մ.գ.թ., դո ցենտ Կ. Մ. ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 

Անգ լիական բա նա սի րու թյան ամ բիոնի վա րիչ՝

բ.գ.դ., պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,

ՀՀ Գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ` Ս. Ք. ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ
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ՄԵՐ ՍԻ ՐԵ ԼԻ ՂԱ ՐԻԲՅԱՆ ԳՐԻ ՇԱՆ
 

Երբ առիթ է լի նում Սի սիանում թվար կել մեր ան վա նի հայ րե նա կից-

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

Հի շում են ոչ միայն 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 նեու թյա նը, այլև գի տե նա լով հո գու ամ բողջ թե լե րով հայ րե նի եզեր քին 

կապ ված ու նվի րյալ նրա մարդ կային էու թյու նը, մարդ, որի կրծ քի տակ 

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

սար ու ձո րի վե հու թյունն ու տիեզե րա կան ան չա փե լի խո րու թյու նը...

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

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 60 

տա րուց ավե 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 Ալեք սանդ րի 

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

Չ նա յած 1946 թ. Գրի գո րի Ալեք սանդ րո վի չը սո վո րել, ապ րում ու աշ-

խա տում է Եր ևա նում, սա կայն մինչ օրս ան բա ժան է Սի սիանից: Սյու-

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

ված է նրա հոդ ված նե րում և գր քե րում: Նրա սիր տն իս կա պես տրո փում 

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

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

նը դարձ նե լու պար տա վոր վա ծու թյամբ, որի 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 ակա դե միայի ակա դե մի կոս, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ 

Անու շա վան Աղա ֆո նի Ար զու մա նյա նի ծնն դյան 70 -ա մյա կին: 1987 թ. 

«Սի սիան-տե ղե կա տու -ու ղե ցույց» Հ. Առա 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 Ալեք սանդ-

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

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

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

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

հոդ ված, իսկ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» թեր թի 2010 թ.-ի հոկ-
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տեմ 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 ժո ղովր դա կան նկա րիչ Ջ. 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 գաց ման 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 զիան, 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, իսկ 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 Ադոն ցի 140-ամյա կին:

Թ վարկ ված հրա պա րա կում նե րը և ընդ 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 բյա նն ամեն կերպ ձգ տում է ան մասն չմ նալ հայ րե նի Սի-

սիանում 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 սիան բե րե լով հա րա զատ եզեր 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 երախ տա գի տու թյամբ վե րա դարձ նում է Մե ծար գո պրո ֆե սո րին: 2010 

թ. նոյեմ բե րի 27 -ին Սի սիան 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: 

Ավե լաց նեմ, որ այդ օրը 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, իսկ Սի սիանի քա ղա-

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

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

գո րի Ղա րի բյա նին: 
Ա. Մ. Հա կոբ ջա նյան

 Սի սիան քա ղա քի քա ղա քա պետ
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 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 հիաս քանչ օղակն 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 երկ 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 ստե ղա ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը բնո-

րոշ է եղել 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 րից չի գտն վի որ ևէ մեկն, ով ձգ տել 

է գի տու թյան ու կր թու թյան, որ ար ժա նա ցած չլի նի Գրի գոր Ղա րի բյա նի 

ու շադ րու թյանն ու աջակ ցու թյա նը:

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

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 ողջ հմ տու թյունն է փո-

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

Իսկ ինչ պի սի՜ սե ղա նա պետ է, մեր ավան 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 ակա դե միայի թղ թա կից ան դամ մեր 

Գրի գոր Ղար բյանն ավան դա պաշտ հայ է, մեր ազ գագ րու թյան ու ամե-

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 ակն թարթ է, խաչ-

մե րուկ նե րի ան բա ժան հրա պույր, որով 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 ամեն մի իմաստ նա ցած օրը 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 օրե րի 

ան բա ժան ըն կեր նե րին:
Յու րի Ջա վա դյան

 Փա րա վոն Միր զո յան

 Գա գիկ Ոս կա նյան
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Գ րի շա Ղա րի բյա նին ման կուց որ դեգ րած նրա հոր հո րեղ բայր ներ 

Ալեք սան հայ րի կը և եղ բայ րը մա հա նում են մինչև նրա հա մալ սա րա նը 

ավար տե լը: Գյու ղը հա մոզ ված էր, որ նրա տա րեց մայ րիկ նե րը կմնան 

գյու ղում անօգ նա կան և առանց խնամ քի: Սա կայն հա մալ սա րանն 

ավար տած և նոր ըն տա նիք կազ մած Գրի գո րի Ալեք սանդ րո վի չը, չնա յած 

բնա կա րա նային և նյու թա կան ոչ բա վա րար պայ ման նե րին, ի զար մանս 

բո լո րի և ի պա տիվ իրեն, 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 իրենց խա ղաղ տա նը պա հե-

ցին և ար ժա նա վայել պատ վով հանձ նե ցին մայր հո ղին: Եթե ու րիշ ոչինչ 

արած չլի ներ, այդ քա նը բա վա րար էր, որ այդ ըն տա նի քը դառ նար մեզ 

հա մար 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, որի վրա փո րագր ված են նաև նրա եր կու 

եղ բայր նե րի անուն նե րը: Ամեն տա րի Գրի գո րի Ալեք 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 տուրք է մա տու ցում՝ օրի 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 որակ 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:

 
Ալ բերտ Գևոր գյան, ման կու թյան ըն կեր,

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խորհր դա կան
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ՍՍՀՄ մի նիստր նե րի սո վե տին առըն թեր բարձ րա գույն ատես տա վոր-

ման հանձ նա ժո ղո վը հաս տա տեց հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տա կան 

գի տու թյուն նե րի գծով գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող խորհր դի որո-

շու մը` հա մալ սա րա նի քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի դո ցենտ Գրի շա 

Ալեք սա նի Ղա րի բյա նին տն տե սա գի տա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի 

գի տա կան աս տի ճան շնոր հե լու մա սին: Այս պի սով, ըստ ար ժան վույն 

գնա հատ վեց շնոր հա լի գիտ նա կա նի եր կար տա րի նե րի քրտ նա ջան աշ-

խա տան քը:

Գ. Ղա րի բյա նը ծն վել է 1930 թվա կանն: 1954 -ին գե րա զան ցու թյան 

դիպ լո մով ավար տել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի-

տա կան ֆա կուլ տե տի քա ղա քատն տե սու թյան բա ժի նը: 1960-1962 թթ. նա 

սո վո րել է Մոսկ վայի պե տա կան հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րա յում և 

դա սա խոս նե րի որա կա վոր ման բարձ րաց ման ինս տի տու տում:

1963 -ից տն տե սա գի տա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու է, իսկ 1966 

-ից դո ցենտ: Աշ խա տե լով հա մալ սա րա նի քա ղա քատն տե սու թյան ամ-

բիոնում, Գ. Ղա րի բյա նը 1966 թ. -ից հա մա տե ղու թյամբ գլ խա վո րում է 

ՀՍՍՀ Պետպ լա նի սո ցիալ-տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի սեկ տո րը, 

ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը հմ տո րեն զու գակ ցե լով գի տա հե տա զո-

տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հետ, որոնք ար տա ցոլ վել են հան րա պե-

տու թյան միու թե նա կան գի տա կան պար բե րա կան նե րում տպագր ված 45 

գի տա կան հոդ ված նե րում և մե նագ րու թյուն նե րում («Անհ րա ժեշտ և հա-

վե լյալ ար դյուն քը սո ցիալիս տա կան հա սա րա կար գում», «Բ նակ չու թյան 

կեն սա մա կար դա կը և նրա բարձ րա ցու մը Սո վե տա կան Հա յաս տա նում», 

«Բաշխ ման կո մու նիս տա կան սկզ բուն քը»): Մոտ օրերս ռու սե րենով լույս 

կտես նի նրա «Բ նակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման պրոբ լեմ-

նե րը սո ցիալիս տա կան հա սար կար գում» մե ծա ծա վալ մե նագ րու թյու նը: 

Եր կար տա րի նե րի նպա տա կաս լաց և ար դյու նա վետ գի տա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք հան դի սա ցավ «Անհ րա ժեշտ ար դյուն քը և 

բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման պրոբ լեմ նե րը սո ցիալիս-

տա կան հա սա րա կար գում» թե մայով դոկ տո րա կան դի սեր տա ցիան, որը 

Գ. Ղա րի բյա նը պաշտ պա նեց 1973 թվա կա նին: Նշ ված պրոբ լեմ նե րի 

շուր ջը կա տա րած նրա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը բարձր գնա-

հա տա կա նի են ար ժա նա ցել սո վե տա կան մի շարք ան վա նի գիտ նա կան-

նե րի կող մից, որոնք դրանք հա մա րել են որո շա կի ներդ րում սո ցիալիզ մի 
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քա ղա քատն տե սու թյան մեջ:

 Դա վե րա բե րում է մաս նա վո րա պես սո ցիալիզ մի պայ ման նե րում ան-

հրա ժեշտ ար դյուն քի տե սու թյան և բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի 

բարձ րաց ման պրոբ լեմ նե րի ամ բող ջա կան և կոմպ լեք սային ու սում նա սի-

րու թյա նը` հատ կա պես դրանց ռե գիոնալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Գ. Ղա րի բյա նի գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը չեն սահ մա նա-

փակ վում միայն նշ ված պրոբ լեմ նե րով: Նա մեր հան րա պե տու թյան գիտ-

նա կան նե րի կող մից մայ րե նի լեզ վով գր ված քա ղա քատն տե սու թյան ձեռ-

նար կի հե ղի նակ նե րից մեկն է, նրա դա սա խո սու թյուն նե րը և գի տա կան 

զե կու ցում նե րը միշտ աչ քի են ընկ նում խո րը գի տա կա նու թյամբ, նոր հար-

ցադ րում նե րով և լս վում են մեծ հե տաքրք րու թյամբ:

Գ. Ղա րի բյա նը նաև մեր ու սա նող նե րի կող մից հարգ ված ման կա-

վարժ նե րից է: Նա հա ջո ղու թյամբ ղե կա վա րում է մի շարք աս պի րանտ նե-

րի և դի սեր տանտ նե րի աշ խա տան քը թեկ նա ծո ա կան դի սեր տա ցիանե րի 

վրա: Գ. Ղա րի բյա նը օժտ ված է նաև կազ մա կերպ չա կան մեծ ըն դու նա-

կու թյուն նե րով: Նա հան դի սա նում է ՀՍՍՀ բարձ րա գույն և միջ նա կարգ 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան մի նիստ րու թյան քա ղա քատն տե սու թյան 

գի տա մե թո դա կան սեկ ցիայի նա խա գա հը, ՀՍՍՀ «Գի տե լիք» ըն կե րու-

թյան Եր ևա նի քա ղա քային վար չու թյան տն տե սա գի տա կան կոոր դի նա-

ցիոն խորհր դի նա խա գա հը, Մարք սիզմ-Լե նի նիզ մի երե կո յան հա մալ-

սա րա նի քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի վա րի չը, ակ տիվ մաս նակ ցու-

թյուն ու նե նա լով նաև հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան կյան քին: Նա եղել 

է Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տի սկզբ նա կան կու սակ ցա կան կազ մա-

կեր պու թյան քար տու ղար, իսկ այժմ` հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո-

մի տեի ան դամ է:

Սր տանց շնոր հա վո րում ենք մեծ աշ խա տա սի րու թյան, ան սպառ 

եռան դի, պրպ տուն մտ քի տեր մար դուն` Գրի շա Ղա րի բյա նին գի տու-

թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան շնոր հե լու կա պակ ցու թյամբ, ցան կա նում 

ենք նրան հե տա գա նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ, եր կար տա րի նե րի բեղմ-

նա վոր գի տաման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյուն: 
Հ. Ներ սի սյան

 Քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի դո ցենտ

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան»

17/04/1976թ.

№15(1083)
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Ար ցա խյան ազա տագ րա կան շար ժու մը մեր ժո ղովր դի նո րա գույն 

պատ մու թյան մեջ առանձ նա կի տեղ և նշա նա կու թյուն ու նի: Այդ շար ժու-

մը մեր ժո ղովր դի ֆի զի կա կան և հո գե կան ու ժե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի 

հա մախմբ ման ամե նա բարձր դրս ևո վո րումն էր, որ ավարտ վեց Ար ցա-

խի ազա տագ րու մով: Ար ցա խյան գո յա մար տը, կա րե լի է ասել, հիմ նո վին 

փո խեց մեր ժո ղովր դի հո գե բա նու թյու նը ու կեն սա փի լի սո փա յու թյու նը, 

ստի պե լով մեզ հա վա տալ և ապա վի նել սե փա կան ու ժե րին, հա վա տա-

րիմ մնալ մեր ազ գային գի տակ ցու թյանն ու ազ գային ար ժա նա պատ վու-

թյա նը: Այս առու մով, Ար ցա խյան գո յամար տը պատ մա կան բա ցա ռիկ 

նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում մեր ժո ղովր դի կյան քում` սե րունդ նե րին 

նե րար կե լով ոգի և ավյուն, ուժ և եռանդ, խո րունկ հայ րե նա սի րու թյուն և 

ազ գային շա հի բարձր գի տակ ցու թյուն:

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի մեր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի 

ճա կա տագ րա կան իրա դար ձու թյուն նե րի մեջ իր վճ ռո րոշ դերն է խա ղա ցել 

Հա յաս տա նի մայր բու հը` Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը, որը միշտ 

էլ եղել է հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան և ազ գային մտա ծո ղու թյան 

ձևա վոր ման, սե րունդ նե րին հայ րե նա սի րա կան ոգի փո խան ցե լու, երկ րի 

ար ժա նա պա տիվ քա ղա քա ցի ներ պատ րաս տե լու կենտ րոն: Առանձ նա-

պես մեծ է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի դե րը Ար ցա խի ազա տագ-

րա կան պայ քա րի նո րօ րյա պատ մու թյան մեջ: 2011թ. հու նի սի 24 -ին ԵՊՀ 

-ի 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 առաջ: Ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից 

ան դամ Արամ Սի մո նյա նը ընդ գծեց, որ Ար ցա խյան գո յա մար տում ԵՊՀ-ն 

յու րա տե սակ կենտ րոն էր, որը և՛ պայ քա րել գի տեր, և՛ պայ քա րը ղե կա-

վա րել: ԵՊՀ-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 

«artcakthoday.com» կայ քը ար ձա նագ րում է «Այն գեր լար ված օրե 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 իրա վունք նե րը: Բու հի փաս տա ցի 

ղե կա վա րը պրո ռեկ տոր Գրի գոր Ղա րի բյանն էր, որն իր մարդ կային և 

պրո ֆե սիոնալ բարձր որակ նե րով նպաս տել է հա մալ սա րա նի եռա ցող 

կյան քի կա յուն ըն թաց քին»: Այո՛, պրո ռեկ տոր Գ. Ղա րի բյա նը 1989-1990 
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թթ. ԵՊՀ -ի ռեկ տո րին փո խա րի նողն էր: 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 որո շում նե րը, նա մակ նե րը և հե ռագ րե րը: 

Բայց կյան քը ցույց տվեց, որ խորհր դային միու թյու նում ստեղծ ված 

քա ղա քա կան իրա վի ճա կի և կա ռա վա րող շր ջան նե րի փաս տո րեն ձևա-

կան-մեր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քի պայ ման նե րում հե ռագ րե րով և նա-

մակ նե րով ան կա րե լի էր լու ծեր իր լա րու մին հա սած քա ղա քա կան հար ցը:

 Պարզ դար ձավ, և հայ ժո ղովր դի մղած տաս նա մյակ նե րի քա ղա քա-

կան պայ քա րի փոր ձը ցույց տվեց ու հաս տա տեց դա, որ Ար ցա խը հնա-

րա վոր է ազա տագ րել միայն զին ված պայ քա րի մի ջո ցով, սե փա կան 

ու ժե րով, կազ մա կերպ ված ազ գային բա նա կով և ան ձնա զո հու թյան, 

ան մնա ցորդ նվի րու մի գնով: Ինք նին հաս կա նա լի է, որ այս պի սի ու ժեր 

չկաին, այդ պի սի բա նակ չու ներ ո՛չ Ար ցա խը և ո՛չ էլ Հա յաս տա նը: Այդ-

պի սի բա նա կի ստեղ ծու մը մեր ժո ղովր դի հա մար դար ձավ օր վա հրա մա-

յա կան պա հանջ և գերխն դիր: 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, որի 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 տեի քար տու ղար Յու րի Մկր տու մյա նը, հայ 

ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բիոնի վա րիչ, ակա դե մի կոս Լենդ րուշ Խուր-

շու դյա նը, արհ կո մի տեի 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 ընդ հա նուր ֆի զի կայի ամ բիոնի 

լա բո րա տո րիայի վա րիչ Մի սակ Մար տի րո սյա նը, ազա տա մար տիկ նե րի 

հա մար հայթայ թել էր 5000 -ից ավե լի զին վո րա կան ան ձր ևա նոց և ձու լել 

էր գն դակ ներ: 

Ար ցա խի ազա տագ րու թյան պայ քա րին մաս նակ ցել է հա մալ սա րա-

նի, կա րե լի է ասել, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ողջ կազ մը և ամ բողջ 

ու սա նո ղու թյու նը: Տո ղե րիս հե ղի նակն, օրի 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-

դիոկա պի խիստ ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ, ինչ պես նաև զրա հա բաճ կոն ներ, 

հան դեր ձանք ու այլ պա րա գա ներ: Ղե կա վա րու թյու նն ամեն ինչ արել է 

հա մալ սա րա նա կան նե րի գոր ծու նեու թյու նը կազ մա կեր պե լու, նրանց ուժն 
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ու ջան քե րը միավո րե լու և ուղ ղոր դե լու հա մար: Օրի նակ ներն ու փաս տե-

րը շատ-շատ են, ան կա րե լի է ման րա մաս նու թյամբ ներ կա յաց նել այ սօր 

հա մալ սա րա նա կան նե րի կա տա րած գոր ծե րի ողջ պատ մու թյու նը: Եվ, 

այ նո ւա մե նայ նիվ ցան կա նում եմ ներ կա յաց նել մի քա նի կար ևոր դր վագ-

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, որի հրա մա-

նա տարն էր ԵՊՀ գի տա կան աշ խա տող Լեոնիդ 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, երբ մի օր քա ղա քա կան ինչ -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 շե ֆու թյու նը` ապա հո վե լով սնն դամ թեր քով, հա-

գուս տով, սա տա րե լով նրան 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: Լեոնիդ 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 օժտ ված էր անու րա նա լի 

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

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

Լեոնիդ Ազ գալ դյա նին հա ջող վում էր հաս նել գրե թե ան կա րե լիին: 1991 

թվա կա նին նա մի քա նի հա մա խոհ նե րի և հա մա կիր նե րի հետ միասին 

(Վ լա դի միր Բա լա յան, Հով սեփ Հով սե փյան և ու րիշ ներ) ստեղ ծեց «Ա զա-

տագ րա կան բա նա կը», որին վի ճակ ված էր նշա նա կա լից դեր խա ղալ Ար-

ցա խյան պա տե րազ մում: Նրան հա ջող վեց հայ դու կային խում բը, ֆի դա-

յա կան ջո կա տը վե րա ծել ֆի զի կա կան և մար տա կան բարձր պատ րաստ-

վա ծու թյուն ու նե ցող, չա փա զանց կար գա պահ ու մար տու նակ բա նա կի, 

դրա նով փաս տո րեն դնե լով Հայոց պե տա կան բա նա կի հիմ քե րը: Լեոնիդ 

Ազ գալ դյա նի ղե կա վա րած «Ա զա տագ րա կան բա նա կը» մար տա կեր տի 

շր ջա նում ազա տագ րեց 27 բնա կա վայր, իսկ հրա մա նա տա րի մա հից հե-

տո եղավ Քել բա ջա րն ազա տագ րող նե րի առա ջին շար քե րում:

 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 առու մով: 

Եթե մեկ առ մեկ թվար կեմ, թե հանձ նա ժո ղո վը որ քան հա գուստ և սնն դամ-

թերք 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 արկ, քա նի տաս նյակ հա զար փամ փուշտ, 

որ քան հա կա տան կային նռ նակ և ռազ մա կան ինչ տեխ նի կա է ձեռք բե-
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րել, կս տաց վի մի վիթ խա րի ցու ցակ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեկ եր կու փաստ կու զեի հրա պա րա կել: Այս պես, 

հայտ նի էր դար ձել, որ Կար միր խա չի կենտ րո նա կան գրա սե նյա կը ստա-

ցել էր բա նա կի հա մար ար ժե քա վոր ճա պո նա կան «Honda» մակ նի շի 

գե նե րա տոր ներ, սա կայն չէր հա ջող վում դրանք ձեռք բե րել: Միայն ռեկ-

տո րի մի ջամ տու թյամբ, ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե-

ղա կալ Յու րի Խո ջա մի րյա նի մի ջո ցով լուծ վեց հար ցը, և 75 գե նե րա տոր 

հա սավ Ար ցախ: Մեկ այլ օրի նակ. Ստե փա նա կեր տի հի վան դա նո ցին 

շատ ան հրա ժեշտ էին բժշ կա կան որոշ գոր ծիք ներ: Հա մալ սա րա նի ֆի-

զի կոս նե րը պար զել էին, որ դրանք հան րա պե տու թյան բուժ միավո րում-

նե րից մե կում կան, սա կայն ձեռք բե րե լու հա մար ան հրա ժեշտ էր 20.000 

ռուբ լի փո խան ցել: Հար ցը լուծ վեց Մոսկ վա յում գտն վող ռեկ տոր Ս. Համ-

բար ձու մյա նի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Հա մալ սա րա նի գի տա կան պո տեն ցիալի և լա բո րա տո րիանե 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 ուղ 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 տե ղի 

ու նե ցավ Սի սիանի Ծղուկ գյու ղի ձո րում` դրա կան ար դյունք նե րով: 

Ես ակա նա տես ու վկան եմ եղել, ինչ պես նաև նա խա ձեռ նո ղն այն 

մաս նակ ցու թյան, որն ու նե ցել է Ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը Ար ցա-

խի ազա 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 ազա 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 ազա 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) առանձ 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:
 Գուր գեն Մե լի քյան 

ԵՊՀ ար ևե լա գի տու թյան

 ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն»

02/10/2014 
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ՂԱ ՐԻԲՅԱ ՆԻ 85 -ԱՄՅԱ ԿՅԱՆ ՔԻ 
ՉԳՐ ՎԱԾ ԷՋԵ ՐԻՑ

 

Իմ բա րե կամ Գրի գոր Ղա րի բյա նի մա սին շատ է գր վել ու էլի կգր վի: 

Սա կայն ոչինչ 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 աշա կերտ նե րից էր: 

Նա օժտ ված էր նաև լավ նկա րե լու ու նա կու թյամբ: Քա նի որ սո վո րում 

էինք Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին, դպ րոց նե րում աշա կերտ-

նե րին հայ րե նա սեր դաս տիարա կե լու նպա տա կով ցու ցադր վում էին նշա-

նա վոր զո րա վար նե րի՝ հատ կա պես հայ հե րոս գե նե րալ նե րի դի ման կար-

ներ, որոնք սի րով նկա րում էր Գրի գո րը: Հենց դա էլ հիմք դար ձավ նրա 

ուս 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 ավար տա կան 3-րդ կուր սում, կա ռա վո րու-

թյան որո շ մամբ, ու սում նա րա նում ուս ման տևո ղու թյու նը երե 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 ավար տեց Եր ևա-

նի կա յա րա նի երե 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 ինս 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, որը ոչ մի առն 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 Ավա գի Խա չատ-

րյա նի հոր դոր նե րով՝ 2013 թ. Գրի գոր Ղա րի բյա նը նկա րեց եր կու նկար՝ 

«Դաշ տային ծա ղիկ ներ», որոնք վե րատպ ված են սույն գր քում: Ար դյուն-

քում, Զա քար Ավա գո վի չը և ես զար մա ցած ու գոհ էինք, որ 65 տա րի նե րի 

ընդ մի ջու մից հե տո մեր ըն կե րը նկա րե լը չի մո ռա ցել: Մնում է ցան կա նալ, 

որ Գրի գորն առա ջի կա յում ավե լի շատ զբաղ վի գե ղան կար չու թյամբ:
 Գե տիկ Բաղ դա սա րյան՝ 

ԽՍՀՄ նկա րիչ նե րի 

միու թյան ան դամ, պրո ֆե սոր,

ՀՀ Գե ղար վես տի պե տա կան ակա դե միայի 

քան դա կի ամ բիոնի վա րիչ
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50 лет знакомства

Отрывок из рассказа ‘’О моих коллегах’’, вошедшого в сборник вос-
поминаний С. Л. Кантарджяна ‘’Я выбираю Вас’’, Ер. Айагитак. 2005г.

‘’С Григорием Александровичем Гарибяном я знаком более сорока 
лет. За годы нашего знакомства он успел стать доктором экономиче-
ских наук, профессором, член-корреспондентом АН Республики Арме-
ния. Ныне Григорий Александрович заведует кафедрой ‘’Теоретической 
экономики’’ экономического факультета ЕГУ. Наше знакомство обросло 
таким количеством связей, что я затрудняюсь отдать предпочтение ка-
кой-нибудь из них. Например, когда Григорий Александрович заболел и 
попал в больницу, сведения о его здоровье поступали ко мне от Аиды 
Рафаэловны Мурадян, чудесной женщины, прекрасного специалиста, 
которая за последные годы практически ежедневно общалась с членами 
моей семьи. Сын Гарибяна женат на племяннице Аиды Рафаэловны. И, 
вообще, если хорошо покопаться, то пол Еревана окажутся в родствен-
ных связах. 

Я никогда не забуду тот день, когда летом 1987 года обратился к нему 
с просьбой посодействовать моей племянице, которая будучи медалист-
кой, оказалась в безнадежной ситуации на вступительных экзаменах в 
ЕГУ. Тогда Григорий Александрович занимал пост проректора по учеб-
ной работе и без всяких колебаний решил ее проблему. Ежедневно обща-
ясь с ним, я открываю для себя очень привлекательные черты характе-
ра, которые свидетельствуют о неукротимом стремлении этого человека 
быть полезным своим студентам, аспирантам, членам своей кафедры. 
Особенно трогательна любовь Григория Александровича к своей супру-
ге, у которой он прилюдно попросил извинения за грехи молодости на 
своем юбилейном заседании. О ее здоровье можно догадаться по настро-
ению Григория Александровича: если он улыбается и шутит, значит все 
в порядке, если у нее возникли проблемы со здоровьем, лучше к нему не 
подходить.’’



47

«Եր ևա նի հա մալ սա րան»

 հու լիս 2000 թ.

 

Ա մեն ինչ՝ 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, ամեն ինչ` 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, որով 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 երախ տա պարտ ենք 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 են Ձեզ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել ոչ միայն 

այդ բո լո րի հա մար, այլև մենք Ձեզ երախ տա պարտ ենք այն ար դա րա-

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

ամեն ինչ արել եք՝ հօ գուտ և հա նուն ու սա նո ղի: Դուք ֆա կուլ տե տում լավ 

ավան դույթ ներ եք հիմ նել, որոնք, հու սով ենք, կպահ պան վեն:

 Նի կո ղայոս Վար դա պե տյան

Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի

2000թ. գե րա զան ցիկ շր ջա նա վարտ



48

Եր ևա նի հա մալ սա րան

 մայիս 2005 թ. 

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 վոր՝ գի տու թյան ու ղին սկ սել պրո ֆե սոր Գ. Ղա րի-

բյա նը, ով ոչ միայն 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 ամե նաա վագն է ֆա կուլ տե տում, 

սա կայն վս տա հո րեն կա րող եմ ասել՝ հո գով ամե նաե րի տա սար դը: 

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

հայտ նել Ձեզ իմ երախ տա գի տու թյու նը ոչ միայն ստա ցած գի տե լիք նե-

րի, այլև առա 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 միակը լի նել ...»:

 Մագ դա Մար կո սյան

Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 

ՈւԽ նա խա գահ
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 ՍԻ ՐԵ ԼԻ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆՆ ՈՒ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻՆ

 Հա սա րա կու թյա նը նվիր ված մարդ կանց 

յու րա քան չյուր ան ցած տա րին լրաց նում է 

նրանց կյան քը` բո վան դա կու թյամբ, իմաս-

տու թյամբ և ճա նա չո ղու թյամբ: Նրանք առա-

վել սի րե լի են դառ նում, երբ տա րի նե րի ճա նա-

պար հով ձեռք բե րա ծը նվի րա բե րում են իրենց 

ժո ղովր դին, առա վել` աճող սերն դին: 

Այդ պի սին նե րին, երախ տա գի տու թյան 

զգա ցու մով ար ժան վույն է գնա հա տում հա սա-

րա կու թյու նը` նշե լով նրա տա րի նե րի բեղմ նա-

վոր վաս տա կը: 

Այդ ար ժա նա վայել մարդ կան ցից է Եր ևա-

նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քա ղա քատըն-

տե սու թյան ամ բիոնի վա րիչ, գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Զա քար 

Բա շին ջա ղյա նը, ում ծնն դյան 70-ամյա կը լրա նում է վա ղը: Նա ծն վել է 

1895 թ. մայի սի 26 -ի ն, Թիֆ լի սում, հայ տա ղան դա վոր նկա րիչ ու հա սա-

րա կա կան գոր ծիչ Գևորգ Բա շին ջա ղյա նի ըն տա նի քում: Ավար տե լով 

Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի իրա վա բա նա կան ֆա կու լե տը, 1923 թ -ին 

ըն դուն վում է Թիֆ լի սի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի հա սա րա կա-

գի տա կան ֆա կուլ տետ: Նո րից ուս ման ան հանգս տաց նող ծա րավ: 1933 

թ. Զա քար Բա շին ջա ղյա նը ավար տում է նաև Մոսկ վայի կար միր պր ո-

ֆե սու րայի տն տե սա գի տա կան ինս տի տու տը: Սա կայն նրա հա մար մի 

յու րօ րի նակ հա մալ սա րան էր նաև իրենց` Բա շին ջա ղյան նե րի ըն տա-

նի քը: Մեծ նկա րի չի նշա նա վոր հար կի տակ հա ճախ են հյու րըն կալ վել, 

իրենց պայ ծառ մտ քերն ար տա հայ տել, հուզ վել ու ու րա խա ցել այն պի սի 

նշա նա վոր դեմ քեր, ինչ պի սիք են Պետ րոս Ադա մյա նը, Հով հան նես Թու-

մա նյա նը, Ղա զա րոս Աղա յա նը, Շիր վան զա դեն, Ավե տիք Իսա հա կյա նը, 

Կա րա-Մուր զան, Հովհ. Աբե լյա նը և շատ ու րիշ ներ:

 Պե տեր բուր գը, Մոսկ վան, Թիֆ լի սը` իրենց ու սում նա կան հաս տա տու-

թյուն նե րով, և հայ րա կան տու նը` իր բարձր կուլ տու րայով, հան դի սա ցել 

են իմաս տու թյամբ բոցկլ տա ցող այն օջախ նե րը, որոնց մեջ ձևա վոր վել է 

Պրոֆ. Զ. Գ. Բաշինջյանը, 
1965 թ., ԵՊՀ 
քաղաքատնտեսության 
ամբիոնի վարիչ
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մեր հար գար ժան հո բե լյա րը:

 Մոտ 40 տա րի է, ինչ պրո ֆե սոր Բա շին ջա ղյա նը ավան դում է քա ղա-

քատն տե սու թյուն, իսկ 1936 -ից մինչև այժմ նա ղե կա վա րում է Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնը: Սի րե-

լի պրո ֆե սո րի գր չին են պատ կա նում շուրջ 100 աշ խա տու թյուն, որոնք 

նվիր ված են տն տե սա գի տու թյան կար ևո րա գույն խն դիր նե րին և տե սա-

կան այլ հար ցե րի: Հատ կա պես մեծ է հո բե լյա րի երախ տի քը տն տե սա գի-

տու թյան աս պա րե զում կադ րեր պատ րաս տե լու գոր ծում: Նրա ան մի ջա-

կան ղե կա վա րու թյամբ հա ջո ղու թյամբ թեկ նա ծո ւա կան դի սեր տա ցիաներ 

են պաշտ պա նել մոտ 20 երի տա սարդ աս պի րանտ ներ և գի տա կան աշ-

խա տող ներ:

Պ րո ֆե սոր Բա շին ջա ղյա նը պե տա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան 

ընդ հա նուր խորհր դի ան դամ է, տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տի գի տա-

կան խորհր դի նա խա գահ, հա մալ սա րա նին առըն թեր, տն տե սա գի տու-

թյան գծով գի տա կան աս տի ճան շնոր հող միացյալ խորհր դի նա խա գա հի 

տե ղա կալ, Հայ կա կան ԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի տն տե սա գի-

տու թյան ինս տի տու տի գի տա կան խորհր դի ան դամ: 

Ան հան գիստ գիտ նա կա նը՝ լի նե լով նաև Հայ կա կան ԽՍՀ «Գի տե լիք» 

ըն կե րու թյան վար չու թյան նա խա գա հի տե ղա կա լը, ար դեն 13 տա րի է ղե-

կա վա րում է նույն ըն կե րու թյան քա ղա քատն տե սու թյան սեկ ցիան: Նա 

«Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան տն տե սու թյուն», «Экономические науки» 

(Մոսկ վա) ամ սագ րե րի կո լե գիայի ան դամ է:

Պ րո ֆե սո րի բարձր կոչ մա նը նա ար ժա նա ցել է 1937 թ. -ի ն: Մեծ է նրա 

գի տա կան վաս տա կը և այդ վաս տա կը ան տես չմ նաց. 1958 թվա կա նին 

Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյու նը նրան շնոր հեց 

գի տու թյան վաղ տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո չու մը: Շատ չան ցած 

նա պարգ ևատր վեց Լե նի նի շքան շա նով: Բա շին ջա ղյանն այն եզա կի 

գիտ նա կան նե րից է, որոնք գի տա կան բարդ խն դիր նե րն ու սա նո ղու թյա-

նը, և, ընդ հան րա պես, ունկն դիր նե րին հրամց նում են շատ պարզ, հաս-

կա նա լի, միև նույն ժա մա նակ հե տաքր քիր ձևով: Ու սա նո ղը միշտ էլ մեծ 

սի րով լսել ու կլան վել է նրա հիանա լի դա սա խո սու թյուն նե րով:

Պ րո ֆե սո րը մեր մտա վո րա կա նու թյա նը հայտ նի է ոչ միայն իբրև ան-

վա նի տն տե սա գետ, այլ նաև որ պես ար վես տի ու գրա կա նու թյան հար-

ցե րի գի տակ: Նա հա ճա խա կի է իր սե փա կան խոսքն ասում գրա կա նու-

թյան, երաժշ տու թյան և հատ կա պես գե ղան կար չու թյան կար ևոր խն դիր-

նե րի շուրջ:
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 Գի տա կան լայն մտա հո րի զո նը, մեծ էրու դի ցիան, բարձր կուլ տու րան 

ու նուրբ ճա շա կը Զա քար Բա շին ջա ղյա նին հա ղոր դել են մարդ կային հո-

գու ամե նավ սեմ հատ կա նիշ ներ ու ար ժա նիք ներ: Նրա բնա վո րու թյան 

ան բա ժա նե լի գծե րից են բարձր պա տաս խա նատ վու թյու նը, աշ խա տա-

սի րու թյու նը, կար գա պա հու թյու նը, ազն վու թյու նը: Իբրև ամ բիոնի վա րիչ՝ 

նա բո լոր աշ խա տա կից նե րին և ընդ հան րա պես որ ևէ հար ցով իրեն դի մող 

մարդ կանց, ան կախ նրանց դիր քից ու գի տա կան աս տի ճա նից միշտ պա-

տաս խա նում է միև նույն հար գա լից տո նով: 

Թող միշտ առողջ լի նի մեր ան չափ սի րե լի հո բե լյա րը` պրո ֆե սոր, գի-

տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Զա քար Գևոր գի Բա շին ջա ղյա նը, թող 

եր կար ու եր կար տա րի ներ մեզ հետ լի նի նա ու միշտ շր ջա պա տաին հա-

ղոր դի իր փայլն ու հմայ քը:
Գ. Ա. Ղա րի բյան

Տն տե սա գի տա կան 

գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 «Ե րե կո յան Եր ևան»

25/05/1965թ. №121
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ 90 -ԱՄՅԱ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

60 տա րի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում եմ՝ ու սա նո ղա կան 

տա րի նե րից մինչև այ սօր։ Բա ցի դա սա խո սի ամե նա հարգ ված աշ խա-

տան քից, ակա դե մի կոս Մ. Գ. Ներ սի սյա նի ռեկ տո րու թյան օրոք եղել եմ 

կուս կո մի տեի 2-րդ քար տու ղար, ակա դե մի կոս Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նի 

ռեկ տո րու թյան ժա մա նակ՝ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-

ռեկ տոր, ակա դե մի կոս Ռ. Մ. Մար տի րո սյա նի ղե կա վա րած տա րի նե րին՝ 

դե կան և ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա. Հ. Սր մո նյա նի օրոք՝ ամ բիոնի վա-

րիչ։ Ուս տի ան դրա դարձս ընդ գր կում է հա մալ սա րա նի այդ տա րի նե րի ու-

շադ րու թյան ար ժա նի զար գա ցում նե րը։ 

Ա ռա ջի նը, որ պետք է նշեմ, դա ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 

պրոֆ. Խ. Բա դա լյա նի կող մից ՀԽՍՀ Գրող նե րի միու թյան նա խա գահ 

Վ. Պետր սյա նին և մե ծա նուն բա նաս տեղծ Պ. Սևա կին «ժո ղովր դի թըշ-

նա մի ներ» պի տա կով մե ղադ րանք ներն էին, որոնք նա ներ կա յաց րել էր 

կու սակ ցա կան վե րա դաս մար մին նե րին։ Պա հանջ վեց, որ պես զի հա-

մալ սա րանն այդ նյու թե րը քն նու թյան առ նի և տա գնա հա տա կան։ Ընդ 

որում, Խ. Բա դա լյա նը մե նակ չէր: Ստեղծ վեց հանձ նա ժո ղով։ Երեք ամիս 

քն նարկ վե ցին «վեր ևից» անընդ հատ հա մալ սա րան ու ղարկ վող «նու թե-

րը»։ Ամ փոփ վե ցին հանձ նա ժո ղո վի եռամ սյա քն նար կում նե րը և ար ժա-

նի գնա հա տա կան տր վեց։ Որ պես հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ պետք է 

առանձ նա կի նշեմ հանձ նա ժո դո վի ան դամ ներ ակա դե մի կոս Վ. Սարգ-

սյա նի, լու սա հո գի ակա դե մի կոս Լ. Խուր շու դյա նի, ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից 

ան դամ Գ. Անա նյա նի, արհմ կո մի տեի նա խա գահ Հ. Մկրտ չյա նի ազ նիվ 

ու սկզ բուն քային դիր քո րո շում նե րը։ Այդ շր ջա նում հա մալ սա րա նա կան 

կյան քը շատ էին պղ տո րում անա նուն նա մակ նե րով զր պար տու թյուն նե-

րը։ Ռեկ տո րի պար տա կա նու թյուն նե րին ան ցնե լուց հե տո ակա դե մի կոս 

Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նը ար գե լեց անա նուն նա մակ նե րին ըն թացք տա լը, 

և դա էա պես նպաս տեց հա մալ սա րա նա կան կյան քի բա րո յա հո գե բա նա-

կան մթ նո լոր տի բա րե լավ մա նը։

1980 -ա կան թվա կան նե րին ԵՊՀ ռեկ տո րի ու շադ րու թյանն ար ժա նի 

զար գա ցում նե րից էին կր թու թյան և ընդ հան րա պես հա մալ սա րա նա կան 

կյան քի հու մա նի զա ցիան, հու մա նի տար առա ջա տար ուղ ղու թյուն նե րով 

ու սում նա ռու թյան կազ մա կեր պու մը, նոր մաս նա գի տու թյուն ներ, ամ բիոն-
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ներ և ֆա կուլ տետ ներ բա ցե լը և, որ շատ կար ևոր է, հա յա գի տու թյունն 

ամե նու րեք զար գաց նե լը։ Հատ կա պես արժ ևոր վում էր հու մա նի տար նոր 

ֆա կուլ տետ նե րի բա ցու մը։ Դրան ցից առա ջի նը վե րա բե րում է Փի լի սո-

փա յու թյան ֆա կուլ տե տին։ Չնա յած փի լի սո փա յու թյու նը որ պես գի տու-

թյուն առանձ նա կի կար ևոր վել է դեռևս միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի հա-

մալ սա րան նե րի կր թա հա մա կար գում, բայց ԵՊՀ -ո ւմ փի լի սո փա յու թյան 

ֆա կուլ տե տը բաց վեց մայր բու հի հիմ նադ րու մից բա վա կա նին ուշ։

 Հա մալ սա րան հրա վիր ված, Գեր մա նիայում փայ լուն կր թու թյուն 

ստա ցած պրոֆ. Հայկ Գյու լի քեխ վյա նը 1923 թ. ԵՊՀ -ու մ ստեղ ծեց Փի-

լի սո փա յու թյան ամ բիոն։ 1964 թ. Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տում բաց վեց 

փի լի սո փա յու թյուն մաս նա գի տու թյամբ ու սում նա ռա թյուն։ 1968 թ. կազ-

մա վոր վեց փի լի սո փա յու թյան գծով գի տա կան աս տի ճան ներ շնուր հող 

խոր հուրդ։ Նա մե ծա պես նպաս տեց փի լի սո փա յու թյան զար գաց մա նը, 

բարձր գի տա կան կո չում նե րով կադ րե րի պատ րաստ մա նը և փի լի սո փա-

յու թյան նոր ամ բիոն նե րի կա յաց մա նը: Վեր ջին ներս տար բեր տա րի նե-

րին գլ խա վո րել են դոկ տոր-պ րո ֆե սոր Հ. Գա բիելյա նը, ակա դե մի կոս Գ. 

Բրու տյա նը, պրո ֆե սոր ներ Մ. Մե լի քյա նը, Հ. Շա քա րյա նը, Ա. Հով սե փյա-

նը և Հ. Միր զո յա նը: Հատ կա պես մեծ է ակա դե մի կոս Գ. Բրու տյա նի դե րը 

ԵՊՀ -ու մ և ընդ հան րա պես հան րա պե տու թյու նում փի լի սո փա յա կան կըր-

թու թյան և գի տու թյան հա մա կող մա նի զար գաց ման գոր ծում: Այ նու հան-

դերձ, մինչև 1982 թ. ԵՊՀ-ն փի լի սո փա յա կան ֆա կուլ տետ չու ներ: ԽՍՀՄ 

բարձ րա գույն և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կր թու թյան նա խա րա րու-

թյու նը այդ իրա վուն քը վե րա պա հել էր միայն Մոսկ վայի, Լե նինգ րա դի և 

Կի ևի հա մալ սա րան նե րին: Այդ պայ ման նե րում, ռեկ տոր Ս. Ա. Համ բար-

ձու մյա նը գտավ հար ցի լուծ ման միակ հնա րա վոր տար բե րա կը` ԵՊՀ -ո ւմ 

բա ցել ոչ թե փի լի սո փա յու թյան, այլ փի լի սո փա յու թյան և սո ցիոլո գիայի 

ֆա կուլ տետ: ԵՊՀ խոր հուր դը ըն դու նեց հա մա պա տաս խան որո շում և 

ԽՍՀՄ բարձ րա գույն և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կր թու թյան նա-

խա րա րու թյու նը թույ լատ րեց հա մալ սա րա նում բա ցել Փի լի սո փա յու թյան 

և սո ցիոլո գիայի ֆա կուլ տետ: Դա մեծ եր ևույթ էր, քա նի որ այդ հիմ քի 

վրա 2004 թ. ԵՊՀ -ու մ բաց վեց նաև առան ձին Սո ցիոլո գիայի ֆա կուլ տե-

տը (հիմ նա դիր դե կան ընտր վեց պրոֆ. Լ. Հա րու թյու նյա նը): Դա ԵՊՀ կր-

թա կան հա մա կար գի և ընդ հա նուր կյան քի հու մա նի զա ցիայի լուրջ փուլ 

էր, կար ևոր պայ ման հան րա պե տու թյու նում` Փի լի սո փա յու թյան և սո-

ցիոլո գիայի գծով բարձր որա կա վոր ման մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու, 
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հու մա նի տար մեծ մշա կույ թի հա մա կող մա նի զար գաց ման հա մար: 

ԵՊՀ -ի գո յու թյան բո լոր տա րի նե րին միշտ էլ մեծ է եղել լե զու նե րի 

իմա ցու թյան դե րը: Այն հատ կա պես կար ևոր վում է մեր դա րում՝ աշ խար հի 

և կյան քի, այդ թվում նաև կր թու թյան և գի տու թյան հա մընդ հա նուր գլո բա-

լաց ման պայ ման նե րում: Մինչև 90 -ա կան թվա կան նե րը ԵՊՀ -ու մ օտար 

լե զու նե րի ու սում նա սի րու թյունն իրա կա նաց վում էր Բա նա սի րու թյան ֆա-

կուլ տե տում, որ տեղ դեռևս 1935 թ. գոր ծում էր օտար լե զու նե րի ամ բիոնը: 

1980 -ա կան թվա կան նե րից ռեկ տո րա տը մեծ եռան դով ձեռ նա մուխ եղավ 

օտար լե զու նե րի ու սում նա ռու թյու նը դուրս բե րե լու Բա նա սաի րու թյան 

ֆա կուլ տե տից և ստեղ ծե լու առան ձին Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի-

րու թյան ֆա կուլ տետ: Դա դյու րին գործ չէր, քա նի որ Բա նա սի րու թյան 

ֆա կուլ տե տը դրան դեմ էր: Երբ Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի դե կան 

ընտր վեց լու սա հո գի պրոֆ. Գ. Անա նյա նը, ճիշտ գա հատ վեց ռեկ տո րա-

տի մո տե ցու մը, և 1991 թ. ԵՊՀ -ո ւմ ստեղծ վեց նոր՝ Ռո մա նա գեր մա նա կան 

բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ (դե կան ընտր վեց դոց. Կ. Կա րա պե տյա նը):

 Ռեկ տո րա տի ու շադ րու թյան կենտ րո նում էր նաև Ռու սա կան բա նա-

սի րա կան ֆա կուլ տե տի ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյու նը, որը գլ խա վո-

րում էր եր ջան կա հի շա տակ ակա դե մի կոս, մեծ հայ րե նա սեր և մտա վո-

րա կան Լևոն Մկրտ չյա նը: Ընդգծ վում էր այն միտ քը, որ առանց Պուշ կի-

նի, Տոլս տոյի և Դոս տոևս կու լե զուն գի տե նա լու չենք կա րող դառ նալ մեծ 

մշա կույ թի և բարձր քա ղա քակր թու թյան ազգ: Այս տե ղից էլ ռեկ տո րա տի 

դիր քո րո շու մը՝ մեծ տեղ տալ նաև ռու սաց լեզ վի ու սում նա ռու թյան ար դյու-

նա վետ իրա կա նաց մա նը, հայ-ռու սա կան գրա կան և մշա կու թային կա-

պե րի ու սում նա սի րու թյանն ու լու սա բան մա նը: Դրա նով է բա ցատր վում, 

որ 90 -ա կան նե րի վե րա փո խում նե րի ծանր տա րի նե րին ԵՊՀ խոր հուր դը 

մեր ժեց ռու սաց լեզ վի ու սու ցու մը հա մալ սա րա նի կր թա հա մա լի րում դա-

դա րեց նե լու որոշ մարդ կանց խա վա րա միտ առա ջարկ նե րը:

 Ռեկ տոր Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նը ան գնա հա տե լի աշ խա տանք կա տա-

րեց ԵՊՀ -ո ւմ տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը վե րա բա ցե լու հար ցում: 

1975 թ. հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան եր կու ֆա կուլ տետ նե րը կան-

խամ տած ված փակ վե ցին և դրանց հիմ քի վրա ստեղծ վեց Երևա նի ժո-

ղովր դա կան տն տե սու թյան ինս տի տու տը: 1983 թ. առա ջա ցավ ԵՊՀ -ու մ 

տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի վե րա բաց ման խն դի րը, որի ակ տիվ 

նա խա ձեռ նո ղը տո ղե րիս հե ղի նակն էր, որին միացավ լու սա հո գի պրոֆ. 

Յու. Մով սի սյա նը: Հար ցի լուծ ման դի մադ րու թյու նը տար բեր ատյան նե-
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րում բա վա կա նին մեծ էր: Միայն ռեկ տո րի գրե թե մեկ տա րյա հետ ևո ղա-

կան քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ հա ջող վեց Եր ևա նի ժո ղովրդա կան 

տն տե սու թյան ինս տի տու տի տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կա ֆա կուլ-

տե տը տե ղա փո խել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (ա ռա ջին դե կան 

ընտր վեց պրոֆ. Յու. Մով սի սյաը): Ռեկ տո րա տը ար մա տա կան բա րե լա-

վում ներ իրա կա նաց րեց վե րա բաց ված ֆա կուլ տե տի որա կա կան լուրջ 

զար գա ցում նե րի հա մար: 1990-1991 ուստար վա նից ըն դու նե լու թյուն կազ-

մա կերպ վեց նոր՝ մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ մաս-

նա գի տու թյամբ, իսկ 1992 թ. ստեղծ վեց նոր՝ մի ջազ գային տն տե սա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բիոնը: Ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րից աշ-

խար հագ րու թյան առար կան փո խա րին վեց օտար լե զու նե րով, ինչն էա-

պես նպաս տեց օտար լե զու նե րի յու րաց մա նը: Տն տե սա գի տա կան առար-

կա նե րի դա սա վան դու մը հա մա կարգ ված ձևով տե ղա փոխ վեց արևմ տյան 

մո դե լի շու կա յա կան տն տե սա գի տու թյան հիմ քե րի վրա: Շատ չան ցած, 

ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը ձեռք բե րեց մեծ հե ղի նա կու թյուն:

 Հա մալ սա րա նա կան կյան քի հու մա նի տա րա ցու մը տե ղի էր ու նե նում 

ոչ միայն նոր, հու մա նի տար ֆա կուլ տետ ներ ու մաս նա գի տու թյուն ներ 

բա ցե լով, այլև գոր ծող հա մա կար գում որա կա կան փո փո խու թյուն ներ 

մտց նե լով: Դրան ցից ար ժա նի է հի շա տակ ման ռեկ տո րա տի որոշ մամբ 

1980 թ. Հայոց պատ մու թյան դա սա վանդ ման կազ մա կեր պու մը ԵՊՀ բո-

լոր ֆա կուլ տետ նե րում, ինչ պես նաև աթեիզ մի պատ մու թյան և տե սու-

թյան ամ բիոնի 1991 թվա կա նից վե րան վա նու մը կրոն նե րի պատ մու թյան 

ու տե սու թյան ամիոնի, որն ար մա տա պես փո խեց այդ առար կայի դա սա-

վանդ ման ուղղ վա ծու թյու նը և իմաս տը: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կյան քի կար ևոր ոլորտ նե րից է 

հրա տա րակ չու թյու նը, որի զար գաց մա նը մե ծա պես նպաս տեց ռեկ տոր, 

լու սա հո գի Մ. Գ. Ներ սի սյա նը: Նրան հա ջոր դած ռեկ տոր Ս.Ա. Համ բար-

ձու մյա նի օրոք այն ավե լի զար գա ցավ: Միաժա մա նակ բարձ րաց վեց 

հրա տա րակ չու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյան մա կար դա կը: Մաս-

նա վո րա պես, միայն 1987-1991 թթ. հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյու նը 

լույս ըն ծայեց ավե լի քան 1000 աշ խա տու թյուն: Դրանց կե սից ավե լին 

վե րա բե րում է հա յա գի տու թյան և ընդ հան րա պես հու մա նի տար գի տու-

թյուն նե րին: Այդ տա րի նե րին հրա տա րակ վել են այն պի սի ար ժե քա վոր 

կա պի տալ աշ խա տու թյուն ներ, իչ պի սիք են Մ. Չամ չյա նի «Պատ մու թյուն 

Հայոց» -ի երեք հա տոր նե րը, «Նոր բա ռա գիրք հայ կա զյան լեզ վի» (եր կու 
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հա տոր), Մ. Աբե ղյա նի «Հայոց լեզ վի տե սու թյու նը», Գ. Տեր- Մկրտ չյա-

նի «Հա յա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ», Ա. Մեյեի «Հա յա գի տա-

կան հե տա զո տու թյուն նե րը», Խրի մյան Հայ րի կի «Եր կե րը», Ն. Ադոն ցի 

«Հայ կա կան հար ցի լուծ ման շուրջ», Ա. Այտ նյա նի «Քն նա կան քե րա կա-

նու թյուն ար դի հայե րեն լեզ վի», Հր. Աճա ռյա նի «Հայե րեն ար մա տա կան 

բա ռա րա նը» (ե րեք հա տո րով), մեր ժա մա նա կա կից նե րից Թ. Հա կո բյա-

նի, Ս. Մե լիք-Բախ շյա նի և Հ. Բար սե ղյա նի «Հա յաս տա նի և հա րա կից 

շր ջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րա նը», ակա դե մի կոս ներ Գ. Ջա հու-

կյա նի, Գ. Բրու տյա նի, Էդ. Աղա յա նի, Էդ Ջր բա շյա նի, Հր. Թամ րա զյա նի, 

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ ներ Մ. Մկ րյա նի, Գ.Ա նա նյա նի, պրո ֆե սոր ներ 

Հ. Թու թուն ջյա նի, Հր. Միր զո յա նի, Հ. Էդո յա նի. Ս. Մու րա դյա նի, Ժ. Քա-

լան թա րյա նի, Վ. Գա բիելյա նի և շատ ու րիշ նե րի աշ խա տու թյուն նե րը: 

Հրա տա րակ ված գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րը ոչ միայն նոր աս տի ճա-

նի հասց րե ցին հա յա գի տու թյու նը, այլև մե ծա պես նպաս տե ցին հայ ժո-

ղովրդի ազ գային ոգու և ար ժա նա պատ վու թյան բարձ րաց մա նը: 

ԵՊՀ 90 -ա մյա տա րեգ րու թյու նում չա փա զանց կար ևոր տեղ ու նեն Ղա-

րա բա ղյան շարժ մա նը և Ար ցա խի ազա տագր մա նը վե րա բե րող զար գա-

ցում նե րը: ԵՊՀ-ն Ղա րա բա ղյան շարժ ման կենտ րոնն էր, ոչ միայն այն 

պատ ճա ռով, որ շարժ ման ղե կա վար նե րը հիմ նա կա նում հա մալ սա րա նա-

կան ներ էին, այլև բո լոր առում նե րով (բա րո յա հո գե բա նա կան, գի տա կան, 

քա ղա քա կան) հա մալ սա րա նը ամե նու րեք նպաս տում էր Ար ցա խի ազա-

տագ րա կան պայ քա րին: Ավե լին, երբ Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի սահ-

մա նա մերձ շր ջան նե րում սկս վե ցին ընդ հա րում նե րը, կրա կոց նե րը, որոնք 

հե տա գա յում վե րա ճե ցին Ար ցա խյան ազա տագ րա կան պա տե րազ մի, 

ԵՊՀ-ն ամեն մի ջոց նե րով սա տար կանգ նեց դրան: Պատ մու թյան ֆա-

կուլ տե տի ու սա նող Թա թուլ Կր պե յա նը դար ձավ ազ գային հե րոս: Շատ 

հա մալ սա րա նա կան ներ, հատ կա պես ու սա նող նե րը իրենց կյան քը զո հա-

բե րե ցին այդ պայ քա րին: Ար ցա խյան ազա տագ րա կան պայ քա րին ցույց 

տր վող օգ նու թյունն առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար ԵՊՀ -ու մ 

ստեղծ վեց հա տուկ հանձ նա ժո ղով, որի նա խա գա հը ռեկ տոր Ս. Համ բար-

ձու մյանն էր, ան դամ ներ՝ կուս. կո մի տեի առա ջին քար տու ղար, դոց. լու-

սա հո գի Յու. Մկր տու մյա նը, ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-

ռեկ տոր Գ. Ղա րի բյա նը, լու սա հո գի ակա դե մի կոս Լ. Խուր շու դյա նը արհմ-

կո մի տեի նա խա գահ Հ. Մկրտ չա նը, պրոֆ. Գ. Փա նո սյա նը, դե ցենտ Ն. 

Գալս տյա նը և լու սա հո գի Ֆ. Մե լիք -Ա դա մյա նը: Այդ օգ նու թյու նը հիմ նա-
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կա նում և ար դյու նա վետ կազ մա կեր պում ու իրա կա նաց նում էին դո ցենտ-

ներ Ն. Գալս տյա նը, Ֆ. Մե լիք -Ա դա մյա նը: Հա մալ սա րա նը բո լոր հնա րա-

վոր մի ջոց նե րով զգա լի օգ նու թյուն ցույց տվեց հատ կա պես հե րո սա բար 

մարտն չող Մար տա կեր տի շր ջա նի տաս նյակ բնա կա վայ րեր ազա տագ-

րած Լեոնիդ Ազ գալ դյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող զո րա միավո-

րում նե րին: Հե տա գա յում Ար ցա խյան ազա տագ րա կան պայ քա րին մեծ 

նպաստ բե րեց ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Գ. Մե լի-

քյա նը, որը ար ժա նա ցավ կա ռա վա րա կան մի շարք պարգև նե րի: 

Ար ցա խյան ազա տագ րա կան պա տե րազ մի հաղ թա նա կը չի կոփ վել 

միայն պա տե րազ մի դաշ տում: Դրան նա խոր դել են ազ գին բա րո յա հո գե-

բա նո րեն նա խա պատ րաս տե լու, ժո ղովր դի մեջ ազ գային ոգի արթ նաց-

նե լու և պահ պա նե լու լուրջ աշ խա տանք ներ, որոնց ան մնա ցորդ լծ ված 

էր նաև ԵՊՀ-ն: Ավե լին, 80 -ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին «Ղա րա բա-

ղյան հա կա մար տու թյու նը» տե ղա փոխ վեց Մոսկ վա` ԽՍՀՄ գե րա գույն 

խորհրդի նս տաշր ջան, որ տեղ լար ված մեծ աշ խա տանք կա տա րե ցին 

ակա դե մի կոս ներ Վ. Համ բար ձու մյա նը և Ս. Համ բար ձու մյա նը, գրող ներ 

Ս. Խան զա տյա նը և Վ. Պետ րո սյա նը, պրոֆ. Լ. Հա րու թյու նյա նը, ար-

վես տա բան Հ. Իգի թյա նը, հրա պա րա կա խոս Զ. Բա լա յա նը և ու րիշ ներ: 

Մոսկ վա յում ըն թա ցող դա ժան պայ քա րում մեր պատ վի րակ նե րին հա-

մա պա տաս խան պատ մա կան, իրա վա կան ու քա ղա քա կան գա ղա փար-

նե րով ու տե ղե կատ վու թյամբ օգ նում էին հա տուկ Մոսկ վա մեկ նած հա-

մալ սա րա նա կան ներ պրոֆ. Բ. Հա րու թյու նյա նը, դոց. Վ. Հով հան նի սյա նը 

և ու րիշ ներ: Դա գա ղա փա րա կան և քա ղա քա կան դաշ տում ոչ պա կաս 

դա ժան գո տե մարտ էր, որի գա գաթ նա կե տը դար ձավ ղա րա բա ղյան հիմ-

նախն դիր նե րին նվիր ված ԽՍՀՄ գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 

և ԽՄՄԿ քաղ բյու րոյի հա մա տեղ պատ մա կան նիս տը, այդ նիս տում 

հատ կա պես քաղ բյու րոյի նա խա գահ Մ. Գոր բա չո վի և ԵՊՀ ռեկ տոր Ս. 

Համ բար ձու մյա նի ար ճա կա տու մը՝ հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի փայ լուն 

հաղ թա նա կով: Հան րա պե տու թյան հե ղի նա կա վոր և հայ րե նա սեր ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժա նա պա տիվ պահ ված քը և բա րո յա հո գե բա նա կան 

աշ խա տանքն ու ջան քե րը մե ծա պես նպաս տե ցին Ար ցա խյան ազա տագ-

րա կան պայ քա րի պատ մա կան հաղ թա նա կին: 

Այ սօր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նն իր 90 -ա մյա հո բե լյա նը տո-

նում է մեծ շու քով, ավե լի հզո րա ցած: Ռեկ տո րա տը, դե կա նատ նե րը և ամ-

բիոն նե րը ամեն ինչ անում են բա րե հա ջող ավար տե լու մի քա նի տա րի 
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առաջ սկս ված հա մալ սա րա նա կան կյան քը նոր՝ ժա մա նա կա կից մի ջազ-

գային պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու ուղ ղու թյամբ իրա կա-

նաց վող բա րե փո խում նե րը:
Գ. Ա. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, 

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր,

պ րո ֆե սոր 

ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան 

տե սու թյան ամ բիոնի 

պատ վա վոր վա րիչ

 «Ազգ»

29/09/2009թ

№174 (4316)
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ՆԱ ԾԱՌԱՅԵՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ԵՎ ԱՐԱՐԵՑ ԲԱՐԻՆ
(Ս տե փան Սի տա րյա նի պայ ծառ հի շա տա կին)

Քա ռա սուն օր է ինչ չկա Ստե փան 

Արա մաի սի Սի տա րյա նը՝ հայ և ռուս 

ժո ղո վուրդ նե րի փա ռա պանձ զա վա կը, 

հա մաշ խար հային մա կար դա կի խո-

շոր գիտ նա կա նը, Ռու սաս տա նի ԳԱ 

ակա դե մի կո սը և Հա յասս տա նի ԳԱԱ 

ար տա սահ մա նյան ան դա մը: 

Այդ առ թիվ ՀՀ Նա խա գահ Սերժ 

Սարգ սյա նը խոր ցա վակ ցու թյուն 

հայտ նեց հան գու ցյալի ըն տա նի քին:

 Ռու սաս տա նի նախ կին վար չա-

պետ, ակա դե մի կոս Ե. Պրի մա կո վը գրեց. «Սի տա րյա նի մա հն ան փո խա-

րի նե լի կո րուստ է երկ րի հա մար... Ռու սաս տա նը կորց րեց իր ար ժա նա-

վոր զա վակ նե րից մե կին՝ պայ ծառ մար դուն»:

Ս տե փան Սի տա րյա նի մա հն այդ նույն չա փա նիշ նե րով մեծ կո րուստ 

է նաև հայ ժո ղովր դի հա մար: 

Ն րա ողջ կյան քը եղել է բա րե փո խում նե րին նվիր ված մա քա ռում: Այն 

եղել է նույ նքան դժ վա րին ու բազ մա զան, ինչ պես իր իսկ ապ րած տաս-

նա մյակ նե րը: Նրա ան ձը` իբրև բարձր ար հես տա վար ժի, մար նա վո րում 

է վե րա փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյան պատ մա կան օբյեկ տի վիզ մը ու 

պե տա կան մո տե ցու մը այդ նույն վե րա փո խում նե րի նկատ մամբ: Նման 

հա մադ րու թյու նը Ս. Ա. Սի տա րյա նին տար բե րում էր թե՛ ուղ ղա փառ 

պահ պա նո ղա կան նե րից և թե՛ 70-80 -ա կան նե րի խորհր դային մակ նի շի 

արևմտա մետ նե րից :

Ն րա կեն սագ րու թյու նը Մարդ-խորհր դա նի շի վե րել քի ու տա ռա պանք-

նե րի վա վե րագ րու թյունն է: Ս. Ա. Սի տա րյա նը ծն վել է 1930 թ. սեպ տեմ-

բե րի 27 -ին Ալա վեր դի քա ղա քում, ծա ռայո ղի ըն տա նի քում: Այ նու հետև 

ըն տա նի քը տե ղա փոխ վում է Եր ևան: Հայրն աշ խա տում է իբրև գլ խա վոր 

հաշ վա պահ Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րու թյան առա ջա տա րում` «Կաու-

չուկ» գոր ծա րա նում: Մայ րը ման կա պար տե զի վա րիչ էր: Ըն տա նե կան 

կյան քը ընդ հա նում էր հայ մտա վո րա կա նու թյան առա ջա դեմ ավան-

դույթ նե րով, որը նե րա ռում է Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի մշա կու թային 

լա վա գույն ժա ռան գու թյու նը: Պա տա հա կան չէ, որ Ս. Սի տա րյա նը սո վո-

Ակադեմիկոս Ս. Սիտարյանը մոր՝ 
Մարիա Մարտինովնայի հետ
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րում էր Ձեր ժինս կու ան վան ռու սա կան դպ րո ցում, որն ավար տում է ար-

ծա թե մե դա լով: Որ պես «ժո ղովր դի թշ նա մու»` 1937 թ. հոր ձեր բա կա լու-

թյու նը ար մա տա պես փո խում է ըն տա նի քի կյան քի ռե ժի մը: Ստաց վում է 

հոր մահ վան լու րը: Մայ րը երկ րորդ ան գամ է ամուս նա նում:

 Գի տե լիք նե րի նկատ մամբ բուռն ձգ տու մը պատ կա ռե լի ակա դե-

միական կր թու թյան, «աշ խար հը ճա նա չե լու» և գի տու թյան ու մշա կույ-

թի գոր ծիչ նե րի շր ջա պա տում լի նե լու ցան կու թյու նը օժտ ված պա տա նուն 

տա նում են Մոսկ վա: 1948 թ. Ս. Սի տա րյա նը ըն դուն վում է Մոսկ վայի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տը: Ըստ եր ևույ-

թի մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան հար ցում որո շա կի դեր է խա ղում նրա 

երկ րորդ հայ րը` ԵՊՀ քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի ապա գա վա րիչ, 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ս.Ա. Բա դա լյա նը: 

1953 թ. Սի տա րյա նը գե րա զան ցու թյամբ ավար տում է ՄՊՀ-ն, իսկ 

1956 -ի ն` աս պի րան տու րան: Նրան ան մի ջա պես հրա վի րում են աշ խա-

տե լու ԽՍՀՄ տն տե սա գի տա կան առա ջա տար հիմ նարկ նե րից մե կում` 

ֆի նան սա կան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում: Երի տա սարդ 

գիտ նա կա նի առա ջին իսկ ու սում նա սի րու թյուն նե րը, որոնք նվիր ված էին 

ազ գային եկա մու տի ձևա վոր ման, բաշխ ման և օգ տա գործ ման, ինչ պես 

նաև հան րային ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան կնճ ռոտ հիմ նա-

հար ցե րին, այն քան ու շագ րավ էին, որ գրա վե ցին ժա մա նա կի ԽՍՀՄ 

ֆի նանս նե րի նա խա գահ Ա.Գ. Զվեր ևի ու շադ րու թյու նը: Նա ան ձամբ 

հանձ նա րա րում է Սի տա րյա նին մշա կել միու թյան և հան րա պե տու թյուն-

նե րի փոխ րա բե րու թյուն նե րի մո դե լը՝ ազ գային եկա մու տի ձևա վոր ման և 

բաշխ ման հար ցում:

60 -ա կան թվա կան նե րի կե սե րին «կո սի գի նյան» հան րա հայտ բա րե-

փո խում նե րի ժա մա նակ, չգտն վեց Սի տա րյա նից ավե լի հար մար թեկ-

նա ծու ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան կող մից կա ռա վա րա կան հանձ-

նա ժո ղո վի կազ մում ընդ գրկ վե լու հա մար: Երի տա սարդ գիտ նա կա նը 

քա նիցս հան դի պում է Ա.Ն. Կո սի գի նի հետ և առա ջին ան գամ առնչ վում 

է մեծ քա ղա քա կա նու թյա նը: Տա րի ներ ան ց այդ մա սին Ստե փան Սի տա-

րյանն ասում էր. «Ինչ էլ որ ասեն այ սօր երիտ բա րե նո րո գիչ նե րը, փաս տը 

մնում է փաստ, որ այդ տա րի նե րին Խորհր դային միու թյան պլա նային 

տն տե սու թյու նում ստեղծ վում էր շու կա յա կան տն տե սու թյան առա ջին 

տար բե րա կը, դր վում էր նրա շու կա յա կան հիմ քը, մշակ վում էր գա ղա փա-

րա խո սու թյու նը, ինչ պես նաև ապ րան քադ րա մային հա րա բե րու թյուն նե-

րի ներդր ման նոր մա տիվ ակ տե րի հա մա լիր մե թո դի կան: Բայց այդ նա-
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խագ ծին վի ճակ ված չէր իրա կա նա նալ, դրան դա ժան հար ված հասց րին 

1968 թ. Չե խա կան իրա դար ձու թյուն նե րը, որոնք ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյան 

հա մար դար ձան պլա նա վոր ման մեջ ամեն ին չի խս տաց ման և ժողտն տե-

սու թյան մեջ պահ պա նո ղա կան տար րե րի ամ րապնդ ման ազ դակ»: 

1966 թ. Ս. Սի տա րյա նը պաշտ պա նում է դոկ տո րա կան ատե նա խո-

սու թյու նը, շա րու նա կում է աշ խա տել որ պես քա ղա քատն տե սու թյան ամ-

բիոնի պրո ֆե սոր և դա սա վան դում է ՄՊՀ -ի բնա գի տա կան ֆա կուլ տետ-

նե րում: Տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ներդ րում ներն ու ձա խո ղում նե րը 

կա տար վում էին նրա աչ քի առաջ` իբրև դրանց ան մի ջա կան մաս նա կից, 

ապա` ֆի նանս նե րի ԳՀԻ -ի փոխտ նօ րեն, իսկ 1970 -ի ց` տնօ րեն: Ա.Ն. Կո-

սի գի նի հանձ նա ժո ղո վում ձեռք բե րած աշ խա տան քային փոր ձը, գործ-

նա կան կա պե րը նրա և բա րե փո խում նե րի մյուս գա ղա փա րա խոս նե րի 

հետ խա ղա ցին իրենց դե րը: 1974 թ. Սի տա րյա նը նշա նակ վում է ֆի-

նանս նե րի փոխ նա խա րար, ուր նրան հանձ նա րար վում է ուղ ղոր դել ար-

դյու նա բե րու թյու նը, շի նա րա րու թյու նը, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը և, 

առ հա սա րակ տն տե սա կան բա րե փո խում նե րը: Գործ նա կա նում աշ խա-

տե լով ԽՍՀՄ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նում նա պա տաս խա նա տու 

էր տնտե սա կան բա րե փո խում նե րի ողջ ըն թաց քի հա մար` իր հա կա սու-

թյուն նե րի շար ժով, որ եր բեմն կա տար վում էր «մի քայլ առաջ, եր կու քայլ 

հետ» սկզ բուն քով:

1983 թ., Անդ րո պո վի կար ճա ժամ կետ գա հա կա լու թյան շր ջա նում, կու-

սակ ցու թյան ղե կա վա րու թյու նը խն դիր է դնում երկ րի գլ խա վոր տն տե սա-

կան շտաբն ամ րապն դել ար հես տա վարժ տն տե սա գետ նե րով: Սի տա-

րյա նը դառ նում է ԽՍՀՄ Պետպ լա նի փոխ նա խա գահ (ը նդ որում միակ 

տն տե սա գե տը 15 տե ղա կալ նե րի մեջ): Ֆի նան սա կան և սո ցիալա կան 

պլա նա վոր ման բարձ րա գույն խն դիր նե րը, տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի 

կա տա րե լա գոր ծու մը իրա կա նաց վում էին նրա ան մի ջա կան ղե կա վա րու-

թյամբ: 

Ն րա առա ջին առա քե լու թյու նը Պետպ լա նում, որ քան էլ տա րօ րի նակ 

թվա, կապ ված է Լե հաս տա նի հետ: Այդ շր ջա նում Լե հա կան իրա դար-

ձու թյուն նե րը մտել էին տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ազա տա կա-

նաց ման փուլ: Մաս նա գետ նե րի խում բը Սի տա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ 

գոր ծուղ վել էր Լե հաս տան` վեր լու ծե լու նրանց ղե կա վա րու թյան գոր-

ծու նեու թյու նը և մշա կե լու հանձ նա րա րա կան ներ Վ. Յա րու զելս կու ու 

ԽՍՀՄ Քաղ բյու րոյի հա մար: Լե հաս տա նում հանձ նա ժո ղովն ան վա նում 

էին «Սի տա րյա նի դե սանտ»: Մե կամ սյա լար ված աշ խա տան քի ըն թաց-



62

քում հանձ նա ժո ղո վը գտն վում է Մոսկ վայի ավան դա կան ճնշ ման տակ` 

չտրվել ազա տա կան ազ դե ցու թյուն նե րին և չնա հան ջել սո ցիալիզ մի քա-

ղա քա կան սկզ բունք նե րից: Աշ խա տան քի ավար տին հանձ նա ժո ղո վը կա-

տա րեց ար մա տա կան եզ րա կա ցու թյու ներ, որոնց էու թյու նը հան գում էր 

հետ ևյա լին, Յա րու զելս կուն ան հրա ժեշտ է սե փա կա նաց նել «Սո լի դար-

նոս տի» կար գա խոսն ը և գլ խա վո րել բա րե փո խում նե րը: Լե հաս տա նի 

ղե կա վա րի հետ ու նե ցած եր կա րատև զրույց նե րից հե տո նա ասաց, թե 

այժմ սկ սեց ավե լի լավ ըմբռ նել իր իսկ երկ րում կա տար վող ան ցու դար ձը: 

Հանձ նա ժո ղո վի եզ րա հան գում նե րը, սա կայն, այն քան էլ լա վա տե սո րեն 

չըն դուն վե ցին Մոսկ վա յում: 

1983 թ. Սի տա րյա նի հե ղի նա կու թյու նը իբրև գիտ նա կա նի, մի նոր 

հաս տա տում է ստա նում. նա ընտր վում է ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ: 

Գա լիս է 1985 թվա կա նը: Սկս վում են «գորչ բա չո վյան» ժա մա նակ նե րը: 

Գլ խա վոր քար տու ղար ընտր վե լու հա ջորդ օրն իսկ Մ. Գոր բա չո վը Սի-

տա րա յա նին առա ջար կում է դառ նալ իր օգ նա կա նը և օգ նել ձևա վո րե լու 

և իրա կա նաց նե լու լայ նա մասշ տաբ «վե րա կա ռուց ման» աշ խա տանք-

նե րը: Սի տա րյա նը գլ խա վոր քար տու ղա րի առա ջար կին բա ցա սա բար է 

պա տաս խա նում` հիմ նա վո րե լով, որ ին քը պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ 

ավե լի օգ տա կար կա րող է լի նել: 

Ն . Ի. Ռիժ կո վի` նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ նշա նա կե լուց 

հե տո Սի տա րյա նի առջև բաց վում են նոր հո րի զոն ներ: Նա շա րու նա-

կում է աշ խա տել ԽՍՀՄ -ի Պետպ լա նում իբրև առա ջին փոխ նա խա գահ և 

միաժա մա նակ նշա նակ վում տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա-

գործ ման միջ գե րա տես չա կան կո մի տեի առա ջին փոխ նա խա գահ: Ըստ 

էու թյան, գործ նա կա նում նրա վրա էր դր ված կո մի տեի ղե կա վա րու թյու նը: 

1986-89 թթ. կո մի տեի կող մից պատ րաստ վել և ըն դուն վել են մե ծա քա նակ 

նոր մա տիվ ակ տեր, որոնք հետ ևո ղա կա նո րեն եր կի րը տա նում էին դե պի 

շու կա յա կան տն տե սու թյուն: «Նոր ժա մա նակ նե րի» հե ռա վո րու թյու նից 

գնա հա տե լով այդ փաս տաթղ թե րը` ակա դե մի կոս ներ Լ. Ի. Աբալ կի նը, Դ. 

Ս. Լվո վը, Ն. Պ. Շմելյո վը և ու րիշ ներ ընդ գծում են, որ Սի տա րյա նա կան 

օրենսդ րա կան ակ տերն առնչ վում էին ոչ թե պար զա պես տն տե սա վար-

ման նոր տար րե րի ձևա վոր մա նը, այլ գոր ծող պե տա կան կար գի քա ղա-

քա կան հիմ նադ րույթ նե րին, որոնք տաս նա մյակ նե րով ան փո փոխ մնա-

լով` սկ սել էին խան գա րել տն տե սու թյան զար գաց մա նը, հա սա րա կա կան 

առա ջըն թա ցին: Այդ շր ջա նի գլ խա վոր, գու ցե և սո ցիալիս տա կան պե տու-

թյան կա ռա վար մանն առընչ վող առա վել ար մա տա կան օրեն քը կոո պե-
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րա ցիայի օրենքն էր: Սի տա րյա նը որ պես ղե կա վար պա տաս խա նա տու 

էր օրեն քի նա խագ ծի գա ղա փա րա խո սու թյան հա մար: Նա այդ օրեն քը 

զե կու ցում է Քաղ բյու րո յում, և նրա վրա էր ընկ նում ամ բողջ պա տաս խա-

նատ վու թյու նը, քա նի որ Քաղ բյու րոյի որոշ ազ դե ցիկ ան դամ ներ չէին ու-

զում ներդ նել կո պե րա տիվ հի մունք նե րը երկ րի տն տե սա կան կյան քում` 

չցան կա նա լով հրա ժար վել պե տա կան սե փա կա նու թյան ղե կա վար ման 

լծակ նե րից: Այդ նույն տա րի նե րին Սի տա րյա նի ղե կա վա րու թյամբ մշակ-

վեց փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի զար գաց ման մա սին առա ջին օրեն քը: 

1989 թ. Սի տա րյա նը նշա նակ վում է ԽՍՀՄ նա խա րար նե րի խորհր-

դի փոխ նա խա գահ – ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի հանձ նա ժո ղո վի 

նա խա գահ: Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում նրա գրա ված վեր-

ջին պաշ տո նը միջ հան րա պե տա կան ար ժու թային կո մի տեի փոխ նա խա-

գահն էր:

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Սի տա րյա նը վե րա դառ նում է հե տա զո տա-

կան և ման կա վար ժա կան աժ խա տան քի: Ար դեն ակա դե մի կո սի կո չու մով 

(ը նտր վել է 1987 թ.) նա հիմ նադ րում և ղե կա վա րում է ՌԳԱ Ար տա քին 

տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի տու տը (1988 -ի ց` Ար տա-

քին տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը), նաև դա սա խո սում 

պե տա կան կա ռա վար ման և սո ցիալա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ինս-

տի տու տում: 90 -ա կան նե րի սկզ բում, երբ շուրջ բո լո րը ամեն ինչ փլուզ-

վում էր և ան հե տա նում էր ին քը` տն տե սու թյու նը, Սի տա րյա նը որո շում 

է կան խագ ծել Ռու սա կան բիզ նե սի զար գաց ման հնա րա վոր սցե նար նե-

րը: Հարկ էր ու նե նալ հա մար ձա կու թյուն գիտ նա կա նի և բարձ րա կարգ 

պրակ տիկ գործ չի ին տու ի ցիա այդ խառն ու ան կա խա տե սե լի շր ջա նում 

նման քայ լի դի մե լու հա մար: Բայց նա այն գոր ծիչ նե րից չէր, ովքեր հո րի-

նում են հայե ցո ղա կան տե սու թյուն ներ: Նրա կան խա տե սում նե րը իրա-

պես օգ տա կար էին. օգ տա կար` երկ րի, գի տաշ խա տող նե րի, ու սա նող նե-

րի և նույնիսկ լրագ րող նե րի հա մար:

 Սի տա րյա նը մեծ և ար դյու նա վետ աշ խա տանք է կա տա րել Տն տե-

սա գետ նե րի մի ջազ գային միու թյան շր ջա նակ նե րում: Ար գեն տի նայի, 

Իս րայե լի, Չի նաս տա նի և այլ երկր նե րի գիտ նա կան նե րը բազ միցս նշել 

են նրա տե սա կան աշ խա տանք նե րի բա ցա ռիկ դե րը հա մաշ խար հային 

տնտե սա գի տա կան մտ քի և հատ կա պես զար գա ցող տն տե սու թյուն նե-

րի մեջ: Դրան ցից են Սի տա րյա նի դրույթ նե րը` երկ րի ղե կա վար ման 

մեջ գա ղա փա րա կա նից տն տե սա կա նի վրա սևե ռե լու, տն տե սու թյան 

որոշ են թա բա ժին նե րում սե փա կա նու թյան իրա վուն քը տն տե սա վար ման 
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իրա վուն քից առանձ նաց նե լու, պլա նային ցու ցա նիշ նե րում պե տա կան 

ծան րա բեռն վա ծու թյան մասշ տաբ նե րի կր ճատ ման, տն տե սա կան բա-

րե փո խում նե րի հա մա լիր և ոչ թե աս տի ճա նա կան ան ցկաց ման ան հրա-

ժեշ տու թյան, ար դյու նա բե րու թյան և գյու ղատն տե սու թյան զար գաց ման 

հա մար ներ քին շու կայի հա մա պար փակ օգ տա գործ ման և այլ գա ղա-

փար ներ: Սո ցիալիս տա կան երկր նե րում կա պի տա լիս տա կան տար րե րի 

զար գաց ման գոր ծում կո պե րա ցիայի դե րը լայ նո րեն կի րառ վեց հատ կա-

պես Չի նաս տա նում: 

Լի նե լով եռան դուն և նպա տա կաս լաց մարդ` Սի տա րյա նը 1996 թ. 

Տն տե սա գետ նե րի մի ջազ գային միու թյան շր ջա նակ նե րում ստեղ ծեց մե-

նեջ մեն թի մի ջազ գային ակա դե միա և մինչև կյան քի վերջ ղե կա վա րեց 

իբրև նա խա գահ: Շնոր հիվ նրա կազ մա կերպ չա կան տա ղան դի և փայ-

լուն գիտ նա կա նի հե ղի նա կու թյան Մե նեջ մեն թի ակա դե միան վե րած վեց 

լր ջա գույն կազ մա կեր պու թյան` իր մեջ միավո րե լով բազ մա թիվ գիտ նա-

կան նե րի ու պրակ տիկ գոր ծիչ նե րի, որոնք ու նեն որո շա կի սո ցիալա կան 

դիրք և հան րային ճա նա չում:

 Սի տա րյա նը հե ղի նակ է բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րի քա ղա-

քատն տե սու թյան, ֆի նան սա վար կային հա մա կար գի, կա ռա վար ման, 

տնտ հաշ վար կի, ինք նա ֆի նան սա վոր ման, գնա գո յաց ման, տն տե սա կան 

խթան ման և ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի գծով: Հրա պա րա կել է մի 

քա նի մե նագ րու թյուն ներ, այդ թվում` «Զուտ եկա մուտ և բյու ջե», «Տն տե-

սա կան բա րե փո խում ներ և բյու ջե», «Բաշխ ման հա րա բե րու թյուն ներ և 

ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյուն», «Միու թե նա կան հան րա պե տու-

թյուն նե րի ազ գային եկա մու տը», «Կա ռա վա րում և շա հույթ», «Ռու սաս-

տա նի ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի զար գաց ման հիմ նա հար ցե րը 

շու կա յա կան վե րա փո խում նե րի փու լում»:

 Սի տա րյա նը մե ծա պես ծա ռայել է նաև Հա յաս տա նին: Նա մշ տա պես 

իր խոր հուրդ նե րով օգ նում էր հան րա պե տու թյան ղե կա վար նե րին` լու ծե-

լու երկ րի առջև ծա ռա ցած հրա տապ խն դիր նե րը սո ցիալ-տն տե սա կան 

զար գաց ման, ըն թա ցիկ և հե ռան կա րային պլա նա վոր ման, ար տադ րո ղա-

կան ու ժե րի տե ղա բաշխ ման հար ցե րում: Նա հա տուկ ու շադ րու թյուն էր 

դարձ նում հան րա պե տու թյու նում տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րի հա մա-

լիր ներդր մա նը, նրա գի տա կան և մշա կու թային նե րու ժի զար գաց ման 

դի նա մի կային: Նա գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Սպի տա կի երկ-

րա շար ժի հետ ևանք նե րի վե րաց մանն ուղղ ված մե ծա մասշ տաբ մի ջո ցա-

ռում նե րում: Ն. Ի. Ռիժ կո վի հանձ նա րա րու թյամբ նա էր կոոր դի նաց նում 
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և ղե կա վա րում այդ աշ խա տանք նե րը: Ակա դե մի կոս ներ Ա. Աղան բե կյա-

նի և Ս. Գրի գո րյա նի հետ կազ մա կեր պել է Հա յաս տա նի վերծնն դի ֆոնդ: 

Նա ամե նայն բծախնդ րու թյամբ հիմ նա վո րում էր, թե զար գաց ման տվյալ 

փու լում մր ցակ ցային ինչ առա վե լու թյուն ներ կամ թե րու թյուն ներ ու նի Հա-

յաս տա նը` հա մաշ խար հային գոր ծըն թաց նե րին ին տեգր վե լու առու մով:

Ս տե փան Սի տա րյա նը զար մա նա լիորեն իր մեջ խտաց նում էր մարդ-
կային առա քի նու թյուն նե րի ողջ գամ ման: Հա մա խոհ նե րը, գոր ծըն կեր-
նե րը և բա րե կամ նե րը նրան գի տեին որ պես իմաս տուն և սկզ բուն քային, 
ներ հուն և հս տակ մտա ծո ղի և քն նա դա տա կան գնա հա տա կան նե րից 
չվա խե ցող ան ձնա վո րու թյան, որը հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ոչ մի կեղ-
ծիք չէր հան դուր ժում: Շր ջա պա տող նե րը ար ժա նին էին հա տու ցում նրա 
ազն վու թյա նը, առա քի նու թյանն ու բա րո յա կան բարձր հատ կա նիշ նե րին, 
լայն էրու դի ցիային և բա ցա ռաիկ հա մես տու թյա նը: 

Ով եղել է նրա տա նը, գի տի, թե նա ինչ հյու րա սեր տան տեր էր, զվար-
ճա խոս ու հե տաքր քիր մարդ, ով կա րո ղա նում էր ոգի հա ղոր դել առօ րյա 
սե ղա նին: Նրա սերն ու հար գան քը ծնող նե րի, կնոջ ու երե խա նե րի նկատ-
մամբ, ան սահ ման նվիր վա ծու թյու նը ըն տա նե կան ու բա րո յա կան ար ժեք-
նե րին ու ավան դույթ նե րին մշ տա պես հիաց նում էին բո լո րին: Սի տա րյա-
նը շր ջա պատ ված էր բազ մա թիվ ըն կեր նե րով, բա րե կամ նե րով ու հա մա-
կիր նե րով: Ընդ որում, նրանք ընդ գր կում էին մարդ կային գոր ծու նեու թյան 
ողջ ներ կապ նա կը: Առանձ նա պես հո գե հա րա զատ մտեր մու թյուն էր 
հաս տատ վել նրա և ակա դե մի կոս ներ Ե. Պրի մա կո վի, Ա. Բու նիաթյա նի և 
շախ մա տի աշ խար հի չեմ պիոն Տ. Պետ րո սյա նի միջև:

 Պատ մու թյու նը պետք է միշտ հիշ վի, իսկ այն գո յա նում է կոնկ-
րետ մարդ կանց գոր ծու նեու թյու նից: Ս. Սի տա րյա նը ան բա ժան մասն է 
ԽՍՀՄ-ի, Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի պատ մու թյան ու այն տեղ կմ նա 
հա վետ:

 Թող լույս իջ նի նրա շի րի մին...
Ռ. Մ. Մար տի րո սյան 

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, ա կա դե մի կոս
Ֆ. Տ. Սարգ սյան

ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս
ՀՀ վար չա պե տի խորհր դա կան

Գ . Ա. Ղա րի բյան
ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ 

ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան 
ամ բիոնի պատ վա վոր վա րիչ 

 «Ազգ»

03/04/2010
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ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ 
«100 ՔԱՅԼ» ԾՐԱԳՐԻՆ

 Հայ ազ գային կոնգ րե սի հրա պա րա կած «100 քայլ» -ը տն տե սա գի-

տու թյան դոկ տոր, նախ կին վար չա պետ Հրանտ Բագ րա տյա նի գի տա-

կան ղե կա վա րու թյամբ կազմ ված ծրա գիր է, որը, ըստ հե ղի նակ նե րի, 

նպա տակ ու նի զանգ վա ծային հա մա ժո ղովր դա կան շարժ մամբ, գոր ծող 

տն տե սա կան հա մա կար գի ար մա տա կան վե րա փոխ մամբ եր կի րը դուրս 

բե րել ծանր վի ճա կից և ստեղ ծել կա յուն զար գա ցող տն տե սու թյուն: 

Եր կի րը ինչ պես հայտն վեց սո ցիալ-տն տե սա կան կաթ վա ծա հար վի-

ճա կում:

 Մեծ երկ րա շար ժից, տն տե սա կան շր ջա փա կու մից և ղա րա բա ղյան 

հա կա մար տու թյու նից խոց ված երկ րում ան նե րե լի էր կանգ նեց նել «Նաի-

րիտ» հզոր ձեռ նար կու թյու նը, Հա յաս տա նին զր կե լով Ռու սաս տա նի հետ 

շա հա վետ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան այդ շատ կար ևոր օղա-

կից, իսկ բնակ չու թյա նը` հա զա րա վոր աշ խա տա տե ղե րից: Հա րյու րա վոր 

ձեռ նար կու թյուն ներ դա դա րե ցին աշ խա տե լուց և հա զա րա վոր աշ խա-

տող ներ դար ձան գոր ծա զուրկ: Շու կա յա կան տն տե սա կան հա մա կար-

գին ան ցնե լու ոչ ար դյու նա վետ վե րա փո խում նե րի հետ ևան քով 1990-

1997 թթ. հան րա պե տու թյան ներ քին ար դյուն քը կր ճատ վեց 40% -ո վ, իսկ 

ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ընդ հա նուր ծա վա լը` շուրջ 54% -ո վ: 

Ա ղե տի գո տու վե րա կանգն ման հս կա յա կան տեխ նի կա կան պար-

կը հան րա պե տու թյան ձեռ նար կու թյուն նե րի և կա ռույց նե րի մե տա ղյա 

կոնստ րու ցիանե րի ու հա ճախ գոր ծող հաս տոց նե րի հետ՝ իբրև մե տա ղյա 

ջար դոն, չն չին գնե րով իրաց վեց Իրա նին:

 Սե փա կա նաշ նոր հումն իրա կա նաց վեց հին և նոր սեր տա ճած նո մենկ-

լա տու րայի օգ տին, իսկ բնակ չու թյան ստա ցած ոչ մեծ չա փե րի վաու չեր-

նե րը փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան հա մար հնա րա վոր չե ղավ օգ-

տա գոր ծել, քա նի որ ժո ղովր դի շուրջ 11 մլրդ դոլ ա րի հաս նող ավանդ նե րը 

սա ռեց վե ցին: Վրա հա սավ աղ քա տու թյու նը, որը 1996 թվա կա նին կազ-

մեց բնակ չու թյան 54 %-ը: Ահա վոր չա փեր ըն դու նեց բնակ չու թյան եկա-

մուտ նե րի և ընդ հան րա պես հարս տու թյան բևե ռա ցու մը:

 Հա յաս տա նի գյու ղը մինչև հո ղի մաս նա վո րե ցու մը և «վե րա փո խում նե-

րը», իր բո լոր թե րու թյուն նե րով հան դերձ, պահ պա նել է իր ավան դա կան 

նկա րա գի րը: Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում էին 860 գյու ղա ցիական 

խո շոր տն տե սու թյուն ներ, որոնց գե րակշ ռող մա սը բարձր ապ րան քային 



67

տն տե սու թյուն ներ էին (հատ կա պես անաս նա պա հու թյու նը): Աշ խա-

տանք նե րի զգա լի մա սը մե քե նա յաց ված էր, մա տաղ սե րուն դը ստա նում 

էր նոր մալ նա խադպ րո ցա կան և միջ նա կարգ կր թու թյուն և ու սու մը շա-

րու նա կում բարձ րա գույն և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում: 

Այդ բո լո րից հե տո, ան հաս կա նա լի էր՝ ին չու ԱՊՀ երկր նե րում առա-

ջին նե րից մենք սկ սե ցինք մաս նա վո րեց նել հո ղը և «վե րա փո խել» գյու-

ղը: Գո յա ցան 321 հա զար մաս նա վոր մանր տն տե սու թյուն ներ, որոն ցից 

յու րա քան չյու րին մի ջին հաշ վով հաս նում էր 1.3 հեկ տար հո ղա բա ժին, 

այն էլ մի ջի նը չորս տար բեր հո ղա տա րածք նե րում, ին չը բա ցա ռում էր ին-

դուստ րաց ված ար դյու նա վետ գյու ղատն տե սու թյու նը: Գյու ղա ցին մնաց 

ձեռ քի անար տադ րո ղա կան աշ խա տան քի հույ սին, իսկ տն տե սու թյու նը 

ապ րան քայի նից դար ձավ փակ՝ նա տու րալ տն տե սու թյուն: Այդ ամե նից 

գյու ղը, հատ կա պես բարձր լեռ նային և սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում ըն-

կավ ծանր վի ճա կի մեջ: Երի տա սարդ նե րը հե ռա նում էին, ծնն դա բե րու-

թյու նը նվա զում էր, կր ճատ վում էր դպ րոց նե րում սո վո րող նե րի թի վը և 

այլն: Շուրջ մեկ մի լիոն մարդ հան րա պե տու թյու նից ար տա գաղ թեց: Ո՞վ 

է հաշ վել մարդ կային այդ կա պի տա լի իրա կան ար ժե քը: Ահա այդ իրա-

վի ճա կում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան առա ջին նա խա գահ Լևոն 

Տեր-Պետ րո սյա նը, պաշ տո նը հանձ նեց այն ժա մա նակ վա վար չա պետ 

Ռո բերտ Քո չա րյա նին, որը ստեղծ ված իրա վի ճա կի, մաս նա վո րա պես 

ստ վե րային տն տե սու թյան և կո ռուպ ցիոն մթ նո լոր տի մա սին քա ղա քա-

կան գնա հա տա կան չտ վեց, և մեծ մե ղա վոր նե րը չպատժ վե ցին: Չնա յած, 

1998 թ. սկ սած երկ րի տն տե սա կան զար գա ցու մը կա յու նա ցավ, իսկ 2000 -

ից սկ սեց աճել, աղ քա տու թյու նը որոշ չա փով կր ճատ վեց, իսկ ար տա գաղ-

թը մեղ մա ցավ, սա կայն ստ վե րային տն տե սու թյու նը և հատ կա պես մեծ 

կո ռուպ ցիան չկր ճատ վե ցին: Ընդ որում, գնա լով վատ թա րա ցավ գյու ղի, 

հատ կա պես բարձր լեռ նային և սահ մա նա մերձ գյու ղե րի վի ճա կը: Ահա 

այն՝ ոչ մխի թա րա կան ժա ռան գու թյու նը, որ ստա ցավ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան եր րորդ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը:

 Հան րա պե տու թյան եր րորդ նա խա գա հի հա մար շա րու նակ վում են 

չլուծ ված մնալ աղ քա տու թյան (30 %) հաղ թա հար ման, գյու ղը և գյու-

ղատնտե սու թյու նը ծանր վի ճա կից փր կե լու, մեծ կո ռուպ ցիան, հա րուստ-

նե րի և աղ քատ նե րի սպառ նա ցող շեր տա վո րու մը հաղ թա հա րե լու և բարձր 

որա կա վոր մամբ աշ խա տու ժի ար տա հոս քը կա սեց նե լու, ինչ պես նաև լու-

ծե լու սր ված ար տա քին քա ղա քա կան խն դիր նե րը: Դրանք բո լորն էլ ազ-
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գային ան վտան գու թյան խն դիր ներ են, որոնց լու ծու մը ժա մա նա կա կից 

հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում 

ավե լի դժ վա րա ցավ: Սա կայն պետք է նշել, որ նա խա գա հը ինչ պես ար-

տա քին քա ղա քա կան խն դիր նե րի, այն պես էլ ներ քին, հատ կա պես երկ րի 

ազ գային ան վտան գու թյան խն դիր նե րի լուծ ման ուղ ղու թյամբ հետ ևո ղա-

կան ար դյու նա վետ աշ խա տանք կա տա րում է: Հա յաս տա նի ԿԲ -ի նախ-

կին տնօ րեն պա րոն Տիգ րան Սարգ սյա նին վար չա պե տի պաշ տո նում 

նշա նա կե լը հնա րա վոր դարձ րեց երկ րի սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քը, 

նրա ողջ հա մա կար գը, կա ռա վա րել պատ շաճ մա կար դա կով ու մեծ պա-

տաս խա նատ վու թյամբ: 

Ազ գային կոնգ րե սի «100 քայլ» ծրագ րի մա սին: 

Ազ գային կոնգ րե սի «100 քայլ» ծրագ րի փաս տն ամ բող ջու թյամբ 

վերց րած դրա կան եր ևույթ է, որի առան ձին եզ րա կա ցու թյուն նե րի, առա-

ջար կու թյուն նե րի ճիշտ կի րա ռու մը կա րող է նպաս տել հան րա պե տու-

թյան սո ցիալ-տն տե սա կան խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լուծ մա նը: Սա-

կայն երկ րի սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քի ար մա տա կան վե րա փոխ ման 

ավար տուն հա մա պար փակ ծրա գիր չէ: 

Ա ռա ջարկ վող քայ լե րը ճիշտ ար ժե քա վո րե լու և գնա հա տե լու նպա տա-

կով, ըստ բա ժին նե րի հան գա մա նո րեն քն նար կել ենք հա մա պա տաս խան 

գի տակ և կոնկ րետ մաս նա գետ նե րի հետ և հան գել ենք հետ ևյալ եզ րա-

կա ցու թյուն նե րի.

« Քայլ 1» -ո վ հար կային և մաք սային քա ղա քա կա նու թյան բաժ նում 

առա ջարկ վում է հար կային բե ռի վե րա բաշ խում մի ջին և փոքր բիզ նե սից 

դե պի խո շոր բիզ նես:

 Սո ցիալա կան առու մով, հարս տու թյան մեծ բևե ռաց ման կր ճատ ման և 

անա պա հով խա վի օգ տին եկա մուտ նե րը վե րա բաշ խե լու առու մով հար-

ցադ րու մը ճիշտ է, սա կայն հար կի չա փե րը մեր կար ծի քով քն նար կե լու և 

ճշգր տե լու կա րիք ու նեն:

« Քայլ 4» -ով առա ջարկ վում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փե-

րի մո տե ցում մի ջին աշ խա տա վար ձին: Նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 

բարձ րա ցու մը ՀՀ Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան ուղ ղու թյուն նե րից է: 

Բայց որ այն պետք է մո տե նա մի ջին աշ խա տա վար ձին իրա տե սա կան 

չէ, քա նի որ ճիշտ տն տես վար ման դեպ քում մի ջին աշ խա տա վար ձը չի 

կա րող տե ղում դո փել, այն ևս պետք է բարձ րա նա:

« Քայլ 8» -ով առա ջարկ վում է եկա մուտ նե րի և գույ քի հա մընդ հա նուր 

հայ տագ րում: Հայ տագր ման գոր ծըն թա ցը մեկ նարկ վել է դեռևս 2002 
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թվա կա նից: Կա ռա վա րու թյան կող մից նա խա ձեռն վել է հար կա տու նե րի 

շր ջա նա կի աս տի ճա նա կան ընդ լայն ման օրենսդ րա կան փա թե թի մշա-

կու մը:

« Քայլ 11» -ով առա ջարկ վում է մաս նա վոր կեն սա թո շա կային հիմ նադ-

րամ նե րի խրա խու սում: Կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յումս իրա կա-

նաց վում են կեն սա թո շա կային հա մա կար գի ար մա տա կան վե րա փոխ-

մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ, մաս նա վո րա պես կու տա կային հա մա-

կար գի ներդր ման մա սով:

 «Քայլ 12» -ով առա ջարկ վում է ավե լաց ված ար ժե քի հար կի (ԱԱՀ) 

կր ճա տում, շր ջա նա ռու թյան հար կի կի րա ռում: Անն պա տա կա հար մար է 

ԱԱՀ -ին զու գա հեռ շր ջա նա ռու թյան հար կի կի րա ռու մը: ԱԱՀ-ն հան դի-

սա նում է բյու ջեի հար կային ամե նա մեծ մուտ քեր ապա հո վող հար կա տե-

սա կը:

« Քայլ 14» -ով առա ջարկ վում է գյուղմ թերք նե րի թա փոն նե րի պե տա-

կան հաշ վա ռում: Դա հար կային մար մին նե րի գոր ծը չէ: Հար կային մար-

մին ներն իրա կա նաց նում են միայն հս կո ղու թյան գոր ծա ռույթ:

« Քայլ 18» -ով առա ջարկ վում է խո շոր գույ քի հար կի բարձ րա ցում: 

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված է բնա կե լի նշա նա կու-

թյան շի նու թյուն նե րի հարկ ման պրոգ րե սիվ դրույ քա չա փեր: Ընդ որում, 

մինչև 3 մլն դրամ ար ժե քով շի նու թյուն նե րի հա մար գույ քա հար կի պար-

տա վո րու թյուն չի առա ջա նում:

 «Քայլ 26» -ով առա ջարկ վում է հար կային ար տո նու թյուն նե րի բա ցա-

ռում: Հար կային ար տո նու թյուն նե րի կր ճա տու մը կի րառ վում է, որը կհան-

գեց նի հա վա սար մր ցակ ցային դաշ տի ձևա վոր մա նը:

 Բան կային ոլորտ, վար կային կազ մա կեր պու թյուն ներ, ներդ րու մային 

հիմ նադ րամ ներ, ար ժեթղ թե րի շու կա հատ ված նե րում նույն վի ճակն է: 

Մեր կար ծի քով կի րա ռե լի չեն հետ ևյալ առա ջար կու թյուն նե րը:

« Քայլ 41» -ով առա ջարկ վում է ԿԲ -ի քա ղա քա կա նու թյան խորհըր-

դա րա նա կան վե րահս կում: Նախ, ԿԲ -ի նպա տակ նե րը սահ ման վում են 

օրեն քով, իսկ գնա ճի թի րա խը հաս տա տում է Ազ գային ժո ղո վը: Ավե լի 

ման րա մասն հս կո ղու թյու նը նշա նա կում է ԿԲ -ի գոր ծու նեու թյան ան կա-

խու թյան սահ մա նա փա կում: Սա կայն առանց դրա հնա րա վոր չէ ար դյու-

նա վետ դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նա ցու մը:

« Քայլ 43» -ով առա ջարկ վում է բան կե րի գրանց ման պա հանջ նե րի 

մեղ մա ցում: Ըստ մի ջազ գային գնա հա տա կան նե րի, ՀՀ -ո ւմ բան կե րի քա-

նա կի պա կաս չկա: Խն դի րը բան կե րի կա պի տա լի մե ծա ցումն է: ԿԲ -ը 
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կողմ նա կից է խո շոր կա պի տալ ու նե ցող բան կե րի թվի ավե լաց մա նը, ին չը 

դրա կա նո րեն կազ դի երկ րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վրա և հնա րա-

վո րու թյուն կտա իրա կա նաց նել մե ծա ծա վալ ծրագ րեր:

« Քայլ 53» -ով առա ջարկ վում է «բան կային ակ տիվ նե րի խրա խու սում 

և 2012 թ. դրանք 12 մլրդ դո լա րի հասց նե լու խն դիր»: Հաշ վարկ նե րը ցույց 

են տա լիս, որ առևտ րային բան կե րի ընդ հա նուր ակ տիվ նե րը 2012 թ. 12 

մլրդ դո լա րի հասց նե լը իրա տե սա կան չէ:

« Քայլ 56» -ով առա ջարկ վում է ար ժեթղ թե րի շու կան դուրս բե րել ՀՀ 

ԿԲ -ի գոր ծառ նու թյուն նե րից: Ամ բողջ աշ խար հում մի տում է նկատ վում 

ողջ ֆի նան սա կան հատ վա ծը կենտ րո նաց նել միաս նա կան ֆի նան սա-

կան վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րի ներ քո, որոնք միաժա մա նակ նաև 

ան կախ են: Հա յաս տա նում այդ չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող միակ կա-

ռույ ցը հենց ՀՀ ԿԲ-ն է:

 Կան նաև ոչ կի րա ռե լի, ինչ պես նաև դժ վար կի րա ռե լի այլ քայ լեր, 

որոնք բո լո րը մեկ հոդ վա ծում թվար կե լը և վեր լու ծե լը հնա րա վոր չէ:

42, 44, 48, 50, 54, 55, 58 քայ լե րով առա ջար կու թյուն նե րի գա ղա փար-

նե րը, վեր լու ծու թյուն ներն ու դի տո ղու թյուն նե րը հայտ նի են իշ խա նու-

թյուն նե րին և կի րա ռե լի են, կամ ար դեն կի րառ վում են: 

Ինչ վե րա բե րում է 49-րդ քայ լին՝« բան կե րի կող մից ներդ րում նե րի դա-

դա րե ցում, ազ գային ար ժույ թի ու ժե ղա ցում», այն նա խա տես վում է իրա-

կա նաց նել, մաս նա վո րա պես ՀՀ ԿԲ -ի և կա ռա վա րու թյան հա մա տեղ 

մշակ ված և քն նար կում նե րի փու լում գտն վող ապա դո լա րայ նաց ման մի-

ջո ցա ռում նե րի կար գա վի ճա կով:

«100 քայլ» -ե րի մի բա ժի նը (10 քայլ) վե րա բե րում է գյու ղատն տե սու-

թյա նը: Դրանք իրոք ու շադ րու թյան ար ժա նի են, սա կայն այդ առա ջար-

կու թյուն ներն ար դեն կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան օղակ նե րում 

հա մա կարգ ված ծրագ րա վոր վել են և իրա կա նաց ման փու լում են գտն-

վում: 2009-2010 թվա կան նե րին Հան րային խոր հուր դը գյու ղար տադ րող-

նե րի, մար զե րի ար տադ րա կան, սո ցիալա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և 

այլ շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցու թյամբ կազ մա կեր պել է քն նար կում-

ներ, մշա կել է մի ջո ցա ռում ներ հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան 

ոլոր տում կոո պե րա ցիայի զար գաց ման մա սին և կազ մել է հա մա պա տաս-

խան առա ջար կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես որոշ վել է, իրա կա նաց նել 

գյու ղա ցիական տն տե սու թյուն նե րի հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց կոո-

պե րա ցիայի բազ մապ րո ֆիլ և բազ մա շերտ հա մա կար գում վե րա միավո-

րում, բո լոր առում նե րով ու ժե ղաց նե լով պե տու թյան աջակ ցու թյու նը՝ լու-
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ծե լու վար կա վոր ման, աշ խա տանք նե րի մե քե նա յաց ման, ար տադ րան քի 

իրաց ման, կադ րե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման և այլ կար-

ևոր խն դիր ներ: Շու տով կն դուն վի ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան և գյու ղի կա-

յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը 2010-2020 թվա կան նե րի հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է սո ցիալա կան ոլոր տի առա ջար կու թյուն նե րին (70-

80 քայ լեր), ապա եկա մուտ նե րի մեծ բևե ռաց ման կր ճա տու մը, աղ քա-

տու թյան հաղ թա հա րու մը, եկա մուտ նե րի` հատ կա պես կեն սա թո շակ նե րի 

էա կան բարձ րա ցու մը վա ղուց է ինչ հա սա րա կու թյան քն նար կում նե րից 

չեն հան վում և այդ ուղ ղու թյամբ վեր լու ծու թյուն նե րը ան պայ ման ու շադ-

րու թյան ար ժա նի են և կա ռա վա րա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը 

պետք է դրանց վրա ու շադ րու թյուն դարձ նեն:

 Միև նույն ժա մա նակ, ոչ բո լոր առա ջար կու թյուն ներն են ճիշտ: Օրի-

նակ, 84-րդ քայ լում նշ վում է. «Գի տու թյունն ամ բող ջու թյամբ պետք է 

տե ղա փո խել հա մալ սա րան ներ»: Որ հա մալ սա րան նե րը պետք է գի տու-

թյամբ զբաղ վեն, դա նո րու թյուն չէ: Սա կայն գի տու թյունն ամ բող ջու թյամբ 

հա մալ սա րան ներ տե ղա փո խե լու են թա տեքստն ուղղ ված է Գի տու թյուն-

նե րի ազ գային ակա դե միայի դեմ: Դա ար դեն ըն դու նե լի չէ, որ 1943 թ. 

պա տե րազ մի ծանր տա րի նե րին ստեղծ ված և աշ խար հում մեծ հե ղի նա-

կու թյուն նվա ճած Ազ գային ակա դե միան ցան կա նում են ոչն չաց նել: Ու-

շադ րու թյան ար ժա նի այլ ըն դու նե լի կամ ոչ ըն դու նե լի վեր լու ծու թյուն ներ, 

առա ջար կու թյուն ներ ու դա տո ղու թյուն ներ կան նաև գոր ծա րա րու թյան և 

մր ցակ ցու թյան հար ցե րի, փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց-

ման, ինչ պես նաև սե փա կա նաշ նորհ ման խն դիր նե րի շուրջ:

Խն դի րը Հայ ազ գային կոնգ րե սի ներ կա յաց րած ծրագ րի փի լի սո փա-

յու թյան ամ բող ջա կան գնա հա տումն է: Այ սօր վա մեր ազ գային ան վտան-

գու թյա նը սպառ նա ցող մար տահ րա վեր նե րի պայ ման նե րում հրա մա յա-

կան է դար ձել ազ գային հա մե րաշ խու թյունն ու միաս նու թյու նը և ոչ թե 

Հայ ազ գային կոնգ րե սի ծրագ րի և գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի առ ճա կա-

տու մը: 1920 -ա կան թվա կան նե րի հայ-թուր քա կան պա տե րազ մի ծանր 

օրե րին, երբ Մեծ բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նը գեր դաս տա նով 

պա տե րազ մի դաշ տում էր, Թիֆ լի սի մե ծա հա րուստ հայե րի մեծ մա սի 

ան հո գու թյու նից և ան տար բե րու թյու նից հիաս թափ ված, դառ նա ցած ու 

զայ րա ցած, Վե նե տի կում գտն վող Ավե տիք Իսա հա կյա նին գրում է. «Սի-

րե լի Ավո, ստիպ ված եմ կս կի ծով ասել, որ այդ պես էլ ազգ չդար ձանք, 

մնա ցինք խալխ»: Որ պես մեկ միաս նա կան ազգ միավոր վե լը Մեծ բա-

նաս տեղ ծը հա մա րում էր այն ժա մա նակ նե րի անե լա նե լի վի ճա կից փր-
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կու թյան միակ պայ մա նը: Այն այդ պի սին է նաև այ սօր: Այո, Հայ ազ գային 

կոնգ րե սի ծրա գի րը պետք է լի նի ոչ թե առ ճա կատ ման, այլ միավոր ման, 

իս կա պես հայ ազ գային միաս նա կան փի լի սո փա յու թյուն:

Գ . Ա. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր,

պ րո ֆե սոր, Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան

 տե սու թյան ամ բիոնի 

պատ վա վոր վա րիչ

 «Ազգ»

03/04/2010
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ 

ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մարդ կային կա պի տա լի վե րար-

տադ րու թյան առու մով ան հանգս տաց նող է նախ բնակ չու թյան ծնե լիու-

թյան մա կար դա կի նվազ ման մի տու մը։ Այս պես, վեր ջին 20 տա րի նե րում 

ծնունդ նե րի թի վը 1000 կնոջ հաշ վով 209 -ից իջել է 28 -ի, կր ճատ վել է 7,5 

ան գամ։ Եթե ծնե լիու թյան գու մա րային գոր ծա կի ցը մինչև 1990 թ. ապա-

հո վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան ընդ լայն ված 

վե րար տադ րու թյու նը և տա տան վում էր 2,2-2,3 շր ջա նակ նե րում, ապա 

1995-2011 թվա կան նե րին հայտն վեց 1,2-1,6 սահ ման նե րում, որր չի ապա-

հո վում ան գամ բնակ չու թյան պարզ վե րար տադ րու թյու նը։ Հար ցում նե րը 

և ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ծնե լիու թյան մա կար դա կի 

ան կման վրա, բա ցի բնակ չու թյան զանգ վա ծային աղ քա տու թյու նից, սո-

ցիալ-հո գե բա նա կան ծանր վի ճա կից, ազ դել են նաև ար տա գաղ թի (միգ-

րա ցիայի) հետ ևան քով ըն տա նի քում տե ղի ու նե ցող ժո ղովր դագ րա կան և 

բա րո յահո զե բա նա կան նե գա տիվ փո փո խու թյուն նե րը։ Պա տա հա կան չէ, 

որ հենց 1990 -ա կան թվա կան նե րից հե տո հան րա պե տու թյու նում գրանց-

վե ցին 3 ան գամ ավե լի քիչ ամուս նու թյուն ներ և 6 ան գամ ավե լի ամուս-

նա լու ծու թյուն։ Տե ղի ու նե ցող ժո ղովր դագ րա կան զար գա ցում նե րի հե-

տա զո տող նե րը հաշ վար կել են, որ այդ մի տում ներր շա րու նակ վե լու դեպ-

քում, եթե պահ պան վեն տար բեր ձևե րով ար տա գաղ թի ժա մա նա կա կից 

ծա վալ նե րը, 20 տա րի հե տո հան րա պե տու թյան բնակ չու թյու նը կկազ մի 

ըն դա մե նը 1 մի լիոն 200 հա զար մարդ։ Դա ար դեն երկ րի հա մար աղետ 

է։ Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ցածր են բնակ չու թյան 

վե րար տադ րու թյան, և նրա առող ջա պա հու թյանն ուղղ ված պե տա կան 

հատ կա ցում նե րը։ 2005 թ. դրանք կազ մել են ՀՆԱ -ի ըն դա մե նը 1,5% -ը, 

երբ ցածր ու մի ջին եկա մուտ ու նե ցող երկր նե րում այն հա սել է 4–8% -ի։ 

Դրա նով է բա ցատր վում, որ հան րա պե տու թյու նում առող ջա պա հու թյան 

ոլոր տի աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը ամե նա ցած-

րե րից է։ Դրա հետ ևան քով շա րու նա կում են մեծ լի նել կո ռուպ ցիոն ռիս-

կե րը և անար դյու նա վետ մնալ պե տա կան կամ մաս նա վոր ապա հո վագ-

րու թյամբ բու ժու մը։
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 Մարդ կային կա պի տա լի կո րուստ նե րն աճում են հատ կա պես սիրտ -

ա նո թային և չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյուն նե րի արագ զար գա ցում նե րի 

հետ ևան քով։ Ցա վա լի է, որ այդ հի վան դու թյուն նե րի տա րի քը երի տա-

սար դա նա լու մի տում ու նի։ Դրան նպաս տել են նաև պա հանջ վող առող-

ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար մեր աղ քատ բնակ չու թյան 

վճա րու նակ ցածր հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Տնային տն տե սու թյուն նե րի 

հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ վեր ջին տա րի նե րին նվա զել 

են ըն տա նիք նե րի կող մից բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց կա տար-

վող վճա րում նե րը։ Այս պես, 2011թ. տնային տն տե սու թյուն նե րի կող մից 

բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տա րած վճա րում նե րը կազ մել 

են ըն տա նի քի ամ բող ջա կան ծախ սե րի 7,6% -ը` 2009 թ.-ի 11,2% -ի դի մաց։ 

Վի ճա կը հատ կա պես վատ է գյու ղե րում։ Գյու ղում բնա կի չը մեկ ամ սում 

առող ջա պա հու թյան վրա ծախ սում է ըն դա մե նը 537 դրամ։ Մյուս կող մից, 

եթե տնային տն տե սու թյու նը բուժ ման հա մար հար կադր ված մեծ ծախ-

սեր է կա տա րում, ըն տա նի քը կա րող է հայտն վել աղ քա տու թյան գծից 

ներքև։ Տնային տն տե սու թյուն նե րի հե տա զո տու թյուն նե րից պարզ վել է, 

որ հան րա պե տու թյան տնային տն տե սու թյուն նե րի 6%-ն աղ քատ է դար-

ձել առող ջու թյան վե րա կանգն ման հա մար ըն տա նի քի բյու ջեից վճա րում-

ներ կա տա րե լու հետ ևան քով։

 Վեր ջին 20 տա րի նե րում մարդ կային կա պի տա լի վե րար տադ րու թյան 

ընդ հա նուր հա մա կար գում մեծ կո րուստ ներ ու նե ցավ նաև կր թա կան հա-

մա կար գը, կր թա կան կա պի տա լը։ Հի շենք, որ 1920 թ. սկ սած Խորհր դային 

Հա յաս տա նում կր թու թյու նը, այդ թվում նաև նա խադպ րո ցա կան կր թու-

թյու նը, մեծ զար գա ցում ստա ցավ։ Մարդ կային զար գաց ման ընդ հա նուր 

ին դեք սում, կր թու թյան ին դեք սով Հա յաս տա նը առա ջա վոր տեղ գրա վեց։ 

Հա յաս տա նը հայտն վեց Սո վե տա կան Միու թյան ամե նաա ռաջ նա կարգ 

տե ղե րում։ Ավե լին, ձևա վոր վեց բա րո յաքա ղա քա կան և հայ րե նա սի րա-

կան մեծ ար ժեք նե րով օժտ ված մարդ կային կա պի տալ, որը հայ րե նա կան 

մեծ պա տե րազ մում և Ար ցա խի ազա տագր ման գո յա մար տում հե րո սու-

թյան փայ լուն էջեր գրեց։

1990 -ա կան թվա կան նե րին մեծ հար ված հասց վեց նաև կր թու թյա-

նը։ Հիմ նո վին կոր ծան վեց նա խադպ րո ցա կան կր թու թյու նը։ Ներ կա յումս 

հան րա պե տու թյան 400 -ից ավե լի հա մայնք նե րում ընդ հան րա պես չկան 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (մ սուր/ ման կա պար տեզ ներ), 

իսկ 2004 թ. երե խա նե րի ընդ հա նուր ընդ գրկ վա ծու թյու նը դրան ցում կազ-
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մել էր ըն դա մե նը 20% (27,4% քա ղա քում, 8,7% գյու ղում), 2011թ. 26%, երբ 

աշ խար հի առա ջա վոր երկր նե րը (Ճա պո նիան) հա սել են 90% ընդ գրկ վա-

ծու թյան։

 Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 2008 թ. հաս տա տեց «Նա խադպ րո-

ցա կան կր թու թյան բա րե փո խում նե րի 2008–2015 թ. ռազ մա վա րու թյան 

ծրա գիր», որով նա խա տես վում է մինչև 2015 թ. ավագ նա խադպ րո ցա-

կան տա րի քային խմ բի (5-6 տա րե կան ներ) ընդ զրկ վա ծու թյու նը հասց նել 

մինչև 90%։ Եղած փաս տա կան, աճի ցածր տեմ պե րով դա իրա կա նա նալ 

չի կա րող։

 Հան րա պե տու թյու նում մտա հո գող խն դիր է նաև երե խա նե րի ըեդգրկ-

վա ծու թյու նը հան րակր թա կան դպ րոց նե րում։ Ըստ պաշ տո նա կան վի ճա-

կագ րա կան ծա ռա յու թյան աղ բյուր նե րի 2002-2004 թվա կան նե րին դպ րոց 

չհա ճա խող երե խա նե րի թի վը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 1531, 

4823 և 7630 հո գի։ Անգ րա գի տու թյու նը ոչ թե վե րաց ման, այլ աճի մի տում 

ու նի։ 2011թ. մար դա հա մա րի ար դյունք նե րում մոտ 108169 տղա մար դիկ 

չու նեն տար րա կան կր թու թյուն, իսկ 9864 -ը տա ռա ճա նաչ չեն։ Ընդ որում, 

կր թա կան մա կար դա կով, 2011թ. գյու ղա կան հա մայնք նե րը շուրջ երեք 

ան գամ զի ջում են քա ղա քայի նին։ Ան գամ 2011թ. երկ րում հա զա րա վոր 

մար դիկ ուղ ղա կի ան գրա գետ էին, որը ան հա մա տե ղե լի է 21-րդ դա րի 

մար տահ րա վեր նե րին։ Այդ բո լո րի հետ ևան քով Հա յաս տանն այ սօր կր-

թու թյան որա կի ցու ցա նի շով գրա վում է 105-րդ տե ղը։

 Մարդ կային կա պի տա լի կո րուստ նե րից են գոր ծազր կու թյու նը, աշ-

խա տու նակ բնակ չու թյան թերզ բաղ վա ծու թյու նը և ոչ մաս նա գի տու թյամբ 

աշ խա տե լը։ 1990 -ա կան թվա կան նե րի խոր ճգ նա ժա մը հան գեց րեց աշ-

խա տու նակ բնակ չու թյան զանգ վա ծային գոր ծազր կու թյան։ 1998 թ. հան-

րա պե տու թյու նում պաշ տո նա պես գրանց ված գոր ծազր կու թյու նը 9,4% 

էր, իսկ ոչ պաշ տո նա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով իրա կան 

գոր ծազր կու թյու նը` 27,3%։ 2007-2008 թթ. մեր հե տա զո տու թյան նյու թե-

րով հիմ նա կան աշ խա տան քում զբաղ ված նե րի 71,4%-ն աշ խա տել է լրիվ 

աշ խա տօ րով, իսկ 14.4%-ր՝ ոչ լրիվ աշ խա տօ րով։ Ընդ որում, ոչ լրիվ աշ-

խա տա շա բա թով աշ խա տող նե րի տե սա կա րար կշիռն ամե նա բարձ րը 

Սյու նի քի մար զում էր (72,1%), Լո ռու մար զում (64,3%) և Տա վու շի մար-

զում (62,9%)։ Գոր ծազր կու թյու նը բարձր է հատ կա պես երի տա սարդ նե րի 

շր ջա նում։ Հա մա ձայն Հա յաս տա նի երի տա սարդ նե րի ազ գային զե կույ-

ցի` զբաղ ված երի տա սարդ նե րի 56% -ը չի աշ խա տում իր մաս նա գի տու-
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թյամբ, ին չը մարդ կային կա պի տա լի որա կա կան մեծ կո րուստ է։ Զբաղ-

վա ծու թյու նը ցածր է հատ կա պես բարձր լեռ նային գյու ղե րում։ Հան րա-

պե տու թյու նում այժմ կա շուրջ 200.000 գոր ծա զուրկ, իսկ աշ խա տող նե րի 

մի զգա լի մա սը իր մաս նա գի տու թյամբ չի աշ խա տում։ Հենց դրանք են 

բնու թագ րում մարդ կային կա պի տա լի հս կա յա կան կո րուստ նե րը։ 

Ար տա գաղ թը մարդ կային կա պի տա լի բա ցա հայտ կո րուստ է։ Ար տա-

գաղ թը մեր պատ մու թյան ան բա ժան մասն է։ Այն զանգ վա ծային բնույթ 

ըն դու նեց 1915 թ. Ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին։ Հա յաս տա նը փոք րա-

ցավ, բնակ չու թյան մի մա սը տե ղում կո տոր վեց, մյուս մա սը անա պատ-

նե րում։ Հայ մեծ պատ մա բան Նի կո ղայոս Ադոն ցը դառ նա ցած գրեց. 

«Աշ խար հը, այդ թվում և Խորհր դային Ռու սաս տա նը, ան տար բեր մնաց 

այդ բո լո րին, և Մեծ Հա յաս տա նի փո խա րեն «ե րազ նե րի բո ցա վառ խա-

րույ կից մնաց միայն մի աղ քատ ճրագ, որ առ կայ ծում է Արա գա ծի ստո-

րո տին, ավաղ այն քան թույլ, որ նրա շո ղե րը հա զիվ են հաս նում մինչև 

Արաք սի ջրե րը և ան զոր են լու սա վո րե լու Մա սի սի մռայլ ճա կա տը»։ Ձևա-

վոր վեց հայ րե նի քից դուրս հայ կա կան Սփյուռ քը, որում այ սօր ապ րում է 

աշ խար հի 10 մի լիոն հայե րից շուրջ 7 մի լիոնը։ Ահա մեր ժո ղովր դագ րա-

կան այ սօր վա տխուր պատ կե րը։ Ճիշտ է, 1921 թ. մինչև 1973 թ. Հա յաս-

տան ներ գաղ թե ցին 200 հա զա րից ավե լի մար դիկ, բայց հայ րե նա դար ձու-

թյու նը հե տա գա զար գա ցում ներ չու նե ցավ։ Ընդ հա կա ռա կը, 1988 թ. երկ-

րա շար ժով և ԽՍՀՄ փլու զու մով նո րից զար գա ցան հա կա ռակ մի տում նե-

րը։ Երկ րա շար ժից 25.000 մարդ զոհ վեց, իսկ 50.000 -ը ար տա գաղ թե ցին։ 

Դա ար տա գաղթ էր բնա կան աղե տից։ Դրան հա ջոր դեց ղա րա բա ղյան 

հա կա մար տու թյու նով և պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված ար տա գաղ թը։ 

Ար տա գաղ թի ծա վալ նե րը մեծ չա փե րի հա սան հատ կա պես 1992-1994 

թվա կան նե րին։ Երկ րա շար ժի ավե րա ծու թյուն նե րին գու մար վեց ատո մա-

կա յա նի և «Նաի րիտ» ար տադ րա կան միավոր ման հան ցա վոր փա կու-

մը։ Դա կաթ վա ծա հար արեց երկ րի տն տե սու թյու նը. փակ վե ցին հա րյու-

րա վոր ձեռ նար կու թյուն ներ, հա զա րա վոր մար դիկ դար ձան գոր ծա զուրկ, 

ապ րե լով առանց աշ խա տան քի` ցր տի և մթի պայ ման նե րում։ Հա յաս տա-

նի բնակ չու թյան հա մար սո ցիալ-հո գե բա նա կան մեծ աղետ էր շուրջ 11 

մլրդ ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ըն տա նիք նե րի ավանդ նե րի սա ռե ցու մը։ 

Այդ ամե նի հետ ևան քով Հա յաս տա նում մի ջին դաս, փոքր և մի ջին ձեռ-

նար կա տի րու թյուն չկա յա ցավ։ Բնակ չու թյան հարս տու թյան և եկա մուտ-

նե րի բևե ռա ցու մը ահ ռե լի չա փեր ըն դու նեց։ Ըստ 1998-1999 թվա կան նե-
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րի ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան գնա հա տում նե րի՝ 20% 

ամե նա շատ և 20% ամե նա քիչ ապա հով ված բնակ չու թյան եկա մուտ նե րի 

տար բե րու թյու նը հա սավ 32 ան գա մի (Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում 16 

ան գա մի դի մաց)։ Այդ բո լո րի հետ ևան քով բնակ չու թյան 56% -ը դար ձավ 

աղ քատ, և ըն դա մե նը երեք տա րում շուրջ մեկ մի լիոն մարդ երկ րից ար-

տա գաղ թեց։ Վե րա դար ձավ միայն 370 հա զա րը։ 610 հա զա րը չվե րա դար-

ձավ։ Դա ազ գային աղետ էր` մարդ կային կա պի տա լի մեծ կո րուստ։

 Մեր և վեր ջին տա րի նե րին մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րով պարզ 

դար ձավ, որ ար տա գաղթ կամ միգ րա ցիա ծնող պատ ճառ նե րը շա տա ցել 

են։ Բա ցի աղ քա տու թյու նից, աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյու նից միգ-

րա ցիայի լուրջ պատ ճառ ներ են դար ձել աշ խա տա վար ձի ցածր մա կար-

դա կը, ապա գայի նկատ մամբ ան վս տա հու թյու նը կամ անո րո շու թյու նը, 

կո ռուպ ցիան, սո ցիալա կան ընդ գծ ված անար դա րու թյու նը և ան պատ ժե-

լիու թյունր, օրեն քի բա ցա կա յու թյու նը, հարս տու թյան ու եկա մուտ նե րի 

գնա լով աճող բևե ռա ցու մը և այլն։ 

Ո րո՞նք են միգ րա ցիոն հոս քե րի ժա մա նա կա կից մի տում նե րը։ Մինչև 

2000 -ա կան թվա կան նե րը միգ րա ցիան հիմ նա կա նում կար ճա ժամ կետ էր, 

ըն տա նի քի մեկ կամ եր կու ան դա մով՝ վե րա դառ նա լու ակն կա լի քով։ Ըն-

տա նի քի մայ րը, որ պես կա նոն, ար տեր կիր չէր մեկ նում, մնում էր տա նը։

 Ժա մա նա կա կից միգ րա ցիան դառ նում է եր կա րա ժամ կետ, ամ բողջ 

ըն տա նի քով և ան վե րա դարձ ակն կա լի քով։ Դրանք հիմ նա կա նում գնա-

ցած և վե րա դար ձած միգ րանտ ներն են, որոնց շուրջ 43% -ը նո րից աշ խա-

տանք չի գտ նում և ըն տա նի քի հետ ան վե րա դարձ հե ռա նում է։ Դա սոս-

կա լի է, և շա րու նակ վե լու դեպ քում կա րող է հա յա թա փել Հա յաս տա նը։

 Մաս նա վո րա պես ակ տի վա ցել է դե պի ար տեր կիր երի տա սար դու թյան 

միգ րա ցիոն վար քա գի ծը։ Պրոբ լե մի հե տա զո տող նե րը ու սում նա սի րել են 

մարդ կանց երկ րից դուրս մղող գոր ծոն նե րը, ար տերկ րի գրա վիչ գոր ծոն-

նե րը և վեր ջա պես Հա յաս տա նում մնա լու և ապ րե լու գրա վիչ գոր ծոն նե-

րը։ Պարզ վել է, որ մարդ կանց երկ րից դուրս մղող գոր ծոն ներն են աղ քա-

տու թյու նը, գոր ծազր կու թյու նը, ցածր աշ խա տա վար ձը, հարս տու թյան ու 

եկա մուտ նե րի ահ ռե լի բևե ռա ցու մը, հա մընդ հա նուր կո ռուպ ցիան, օրեն-

քով ապ րե լու վս տահ հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը, Ադր բե ջա նի բա-

նա կի հզո րա ցու մը, ապա գայի նկատ մամբ ան վս տա հու թյու նը։ 

Ար տերկ րի գրա վիչ գոր ծոն ներն են. աշ խա տա տե ղե րի առ կա յու թյու-

նը և բարձր աշ խա տա վար ձը, օրեն քի գե րա կա յու թյու նը և սո ցիալա կան 
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ար դար մթ նո լոր տը, որա կյալ կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը, 

հզո րա ցած սփյուռ քը։

 Հա յաս տա նում մնա լու և ապ րե լու ռեալ ու միակ գոր ծո նը հայ րե նիքն 

է. Հա յաս տան աշ խար հը, մեր մշա կույթն ու պատ մու թյու նը, մեր նախ-

նի նե րի սուրբ գե րեզ ման նե րը։ Այդ գոր ծոն նե րը դժ բախ տա բար տար բեր 

պատ ճառ նե րով շատ թու լա ցած են դրս ևոր վում և այ սօր վճ ռող չեն։

 ժա մա նա կա կից միգ րա ցիան շա տա ցել է հատ կա պես սահ մա նա մերձ 

և բարձր լեռ նային գյու ղե րից։ Դրա նով մենք կորց նում ենք դա րեր շա րու-

նակ մեր ժո ղովր դի գո յու թյան հու սա լի հե նա րա նը` ավան դա կան գյու ղը և 

ավան դա կան ըն տա նի քը։

 ժա մա նա կա կից միգ րա ցիայի ան ցան կա լի առանձ նա հատ կու թյուն-

նե րից է նաև այն, որ հատ կա պես ար տեր կիր են ձգ տում մեկ նել բարձր 

որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րը, գիտ նա կան նե րը՝ ակն կա լե լով այն տեղ 

ստա նալ շատ բարձր աշ խա տա վարձ։ Կր թու թյան մեծ ծախ սե րը կա տա-

րում է մեր պե տու թյունր և ըն տա նի քը, իսկ դրանց բե րած մեծ հա տույ ցը 

ստա նում է ար տեր կի րը։ 

Ո րո՞նք են ար տա գաղ թը կան խե լու ու ղի նե րը։

 Հար կային և մաք սային բա րե փո խում նե րով փոքր և մի ջին ձեռ նար-

կա տի րու թյան հա մա կող մա նի զար գա ցու մը։

 Պե տա կան օգ նու թյամբ սահ մա նա մերձ ու բարձր լեռ նային բնա կա-

վայ րե րին հար կե րից ազա տե լը, հայ գյու ղի և նա հա պե տա կան ըն տա նի-

քի ավան դույթ նե րի վե րա կեն դա նա ցու մը։

 Բարձր աշ խա տա վար ձի մի ջո ցով «ու ղեղ նե րի ար տա հոս քի» կան խու մը։

 Կո ռուպ ցիայի հաղ թա հար ման մի ջո ցով-պե տու թյան հե ղի նա կու թյան 

բարձ րա ցու մը և նրա հու մա նիս տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը։

 Բա նա կի մար տու նա կու թյան մշ տա կան բարձ րա ցու մը հա մընդ հա-

նուր խնայո ղու թյան և շռայլ ծախ սե րը կր ճա տե լու մի ջո ցով։ Հզոր բա-

նա կը ապա գայի նկատ մամբ ժո ղովր դի վս տա հու թյան հիմ նա կան երաշ-

խիքն է։

Բ նակ չու թյան հարս տու թյան և եկա մուտ նե րի ահ ռե լի բևե ռաց ման 

կրճա տու մը և ար դա րա ցի բաշխ ման հաս տա տու մը։

Լ րատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րով, մշա կույ թով և ար վես տով, կր թա կան 

ողջ հա մա կար գով Հա յաս տա նը սի րե լու ար դյու նա վետ ու նպա տա կաս-

լաց քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը։ 

Ար տա գաղ թի հաղ թա հա րումր ողջ ժո ղովր դի, ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի, 
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քա ղա քա կան բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի, իշ խա նա կան բո լոր օղակ նե րի, 

հար գար ժան վար չա պե տի սր բա զան ու ան հե տաձ գե լի գործն է՝ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան մե ծար գո նա խա գա հի ան մի ջա կան գլ խա վո-

րու թյամբ։

   Գ .Ա .Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր,

պ րո ֆե սոր, Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տու թյան

 տե սու թյան ամ բիոնի 

պատ վա վոր վա րիչ

 

«Ազգ» օրա թերթ №194.

11.09.2013
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ՍՅՈՒՆԻՔ - ՍՅՈՒՆԵՑԻՆԵՐ 

ԻՄ ՍԻ ՍԻԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ 

Ա մեն մի մար դու ծնն դա վայ րը իր բնաշ խար հով, մարդ կան ցով, ապ րե-

լա կեր պով ու կյան քի ընդ հա նուր մթ նո լոր տով նրա հա մար միշտ մնում է 

որ պես հե քիաթ և ան կրկ նե լի հրաշք: Այդ պի սին է ինձ հա մար սի սիական 

աշ խար հը, իսկ այնտեղ՝ Որո տա նի լեռ նանց քի եզ րին, բուն Որո տա նի 

ափին փռ ված իմ ծնն դա վայ րը՝ Բո րի սով կա գյու ղը: Այդ փոքր գյու ղը, որ-

տեղ ան ցել են իմ ման կու թյունն ու ու սում նա ռու թյան առա ջին յոթ տա-

րի նե րը, իր մեջ խտաց նում էր մարդ կային լա վա գույն այն պի սի հատ կա-

նիշ ներ, ինչ պի սիք են աշ խա տա սի րու թյու նը, հա մես տու թյու նը, հյու րա սի-

րու թյու նը և ան սահ ման բա րու թյու նը: Այն մի մեծ ըն տա նիք էր իր մարդ-

կային մարդ կան ցով: Աշ խա տում, ու րա խա նում և տխ րում էին միասին: 

Հի շում եմ, որ հար սա նիք նե րին ամեն մեկն ու ներ իր եր գը, իր պա րը: Ոչ 

ոք իրեն մե նակ չէր զգում: Բո լո րը մի մյանց հո գե հա րա զատ էին ու նե ցուկ: 

Աշ խա տան քը կա տա րյալ կեն սա կան պա հանջ էր: Այն ոչ միայն նրանց 

բա րե կե ցու թյան հիմքն էր, այլ նաև պա տա նի նե րի և երի տա սարդ նե րի 

դաս տիարա կու թյան հու սա լի և ար դյու նա վետ պայ ման: Մաճ կա լի մոտ 

աշ խա տած հո տա ղը չէր կա րող աշ խա տա սեր, համ բե րա տար, ամեն մի 

դժ վա րու թյուն հաղ թա հա րող, հա մեստ ու մարդ կային չլի ներ: Ահա մարդ-

կային հա րա բե րու թյուն նե րի այդ հե քիաթային մթ նո լոր տը հա տուկ է սի-

սիա կան աշ խար հի բո լոր գյու ղե րին և իրեն` Սի սիան քա ղա քին: 

Երբ փոր ձում եմ գտ նել իմ հա մեստ հա ջո ղու թյուն նե րի աղ բյու րը, 

հաս նում եմ իմ պա տա նե կան տա րի նե րի մի ջա վայ րում ստա ցած դաս-

տիարա կու թյա նը, այն տեղ ձևա վոր ված հո գե բա նու թյա նը, որի հա մար 

միշտ երախ տա պարտ ու շնոր հա կալ եմ: 

 Ես սի րում եմ իր Սի սա կան աշ խար հի ան կրկ նե լի բնու թյու նը, նրա 

զար դը կազ մող Որո տա նը: Հպար տա նում եմ նրա հա մեստ, հո ղին ու հայ-

րե նի քին նվիր ված մարդ կան ցով, հպար տա նում եմ, որ սի սիան ցին քա-

ջու թյամբ պաշտ պա նել գի տի իր լեռ նաշ խար հը և հա մես տա բար ու խո-

նար հա բար կա ռու ցում ու շե նաց նում է իր եր կի րը: Ասում են, որ բարձ րա-

նա լու հա մար պետք է աշ խա տել Սի սիանում, որով հետև Սի սիանը մաս-

նա գե տի և ղե կա վար աշ խա տո ղի եր բեք չի կոր ծա նել, ընդ հա կա ռա կը, 

բո լո րին առաջ է մղել: 
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Իմ Սի սա կան աշ խարհն այ սօր մեծ վե րել քի ճա նա պար հին է: Թող 

այդ ճա նա պար հը միշտ կա նաչ լի նի:

Գ. Ղա րի բյան (Հ.Մ. Առա քե լյան, 

« Սի սիան, տե ղե կա տու -ու ղե ցույց», 1987թ.) 

«Ո րո տան»

06-06-2015 թ.

 Թիվ.9(126)
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ՍՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

2012 թ. մայի սի 28 -ին Սի սիանի 

Ազա տա մար տի պու րա կում տե-

ղի ու նե ցավ Քել բա ջա րի և Լա չի նի 

ազա տագր ման մար տե րում հե րո-

սա բար զոհ ված հրա մա նա տար 

Վուրգ Ոս կա նյա նի ար ձա նի բա-

ցու մը: Ար ձա նի հե ղի նակ, ան վա-

նի քան դա կա գործ Գե տիկ Բաղ-

դա սա րյա նը հե րո սին կեր տել է հայ րե նի աշ խար հի բա զալ տից` 3,5 մետր 

բարձ րու թյամբ, որ պես խաչ ված անա ռիկ ժայռ, կրծ քից գն դա կով խոց-

ված, բայց կան գուն…
 Հե րո սի ար ձա նը, և ընդ հան րա պես, արա րո ղու թյու նը շատ հու զիչ և 

տպա վո րիչ էին: Մարզ պետ Ս. Խա չատ րյա նը, քա ղա քա պետ Ա. Հա կոբ-

ջա նյա նը, մար տա կան ըն կեր ներն ու մեր ձա վոր նե րը ընդ գծե ցին Վուր գի 

հե րո սա կան կեր պա րը և նրա մեծ դե րը Ար ցա խի ազա տագր ման գո յա-

մար տում: Արա րո ղու թյա նը ներ կա մեծ բազ մու թյու նը հուզ ված, հպարտ 

լռու թյամբ, կար ծես թե հո գով վան կար կում էր. «Մենք բո լորս Վուրգ ենք, 

մենք բո լորս զին վոր ենք»:

 Պատ մա կա նո րեն Սյու նի քի ժո ղո վուր դը միշտ հե րոս զին վոր է եղել, 

միշտ հա վա քա կան ֆի դայի է եղել, և դրա նով էին պայ մա նա վոր ված Սյու-

նի քի առան ձին թա գա վո րու թյու նը, Դա վիթ-Բե կի իշ խա նու թյու նը, 1920 թ. 

դեկ տեմ բե րի 25 -ին հռ չակ ված «ինք նու րույն Սյու նի քը» և 1921 թ. «Լեռ-

նա հա յաս տա նի պե տու թյու նը»: Սյու նի քը հե րո սա բար մաս նակ ցեց նաև 

Ար ցա խի ազա տագր մա նը` զո հա բե րե լով 565 հե րոս նե րի:

 Սյու նի քի հե րո սա կան նկա րա գիրն ար ժա նի կեր պով գնա հատ վել 

և ար տա ցոլ վել է Րաֆ ֆու «Դա վիթ-Բեկ» պատ մա վե պում, ինչ պես նաև 

Տիգ րա նյա նի հա մա նուն օպե րա յում և Հա մո Բեկ նա զա րյա նի «Դա վիթ-

Բեկ» կի նոն կա րում: Մեր ժա մա նակ նե րում, սա կայն, ան հաս կա նա լի 

պատ ճա ռով այդ ամե նը կար ծես թե մո ռաց վել և ստ վե րում է մնա ցել: Թող 

ան հատ ֆի դային նե րին հա ճախ հի շեն և մե ծա րեն, քա նի որ նրանք դրան 

ար ժա նի են, սա կայն չպետք է մո ռա նալ Սյու նի քի հե րոս ժո ղովր դին: Հա-

սա րա կա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ, լու սա հո գի Ալեք սան Կի րա կո սյա նը 

հե ռուս տա տե սային իր վեր ջին ելույթ նե րից մե կում նշեց, որ «Սյու նի քը 

Հա յաս տա նի կրծ քա վան դակն է», և հոր դո րեց իշ խա նու թյուն նե րին ու 
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հա սա րա կու թյա նը՝ մշ տա կան ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հել նրա հե-

րո սա կան ժո ղովր դին, նպաս տել նրա հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: 

Այժմ մի քա նի նկա տա ռում Սյու նի քի ժա մա նա կա կից զար գա ցում նե-

րի և սո ցիալ-տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե րի մա սին: Հան րա պե տու թյան 

մար զե րի հիմ նախն դիր նե րը գտն վում են տա րած քային կա ռա վար ման 

զար գաց ման ծրագ րե րում (Սյու նի քի նը՝ 2009 թ. 782 ծրա գիր): Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րը, մաս նա վո րա պես Սյու նի քը, ու նեն 

երկ րի ընդ հա նուր հիմ նախն դիր նե րի առանձ նա հա տուկ դրս ևո րում ներ՝ 

իրենց լուծ ման բար դու թյուն նե րով և պա հանջ նե րով: Ինչ պես ողջ Հա-

յաս տա նի, այն պես էլ Սյու նի քի հա մար այ սօր վա հիմ նա կան գերխն դի րը 

ար տա գաղ թի կան խումն է, հատ կա պես սահ մա նա մերձ տա րածք նե րից և 

գյու ղե րից: Ադր բե ջա նի հետ Սյու նիքն ու նի 382 կմ սահ ման, լեռ նային 32 

և բարձր լեռ նային 12 գյու ղա կան հա մայնք ներ: Ար տա գաղ թը ոչ միայն 

նվա զա գույ նի է հասց նում առանց այն էլ մեր ու նե ցած սա կավ ռե սուրս-

նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, քայ քա յում դա րե րից եկող 

հա յա պահ պան ման ավան դույթ նե րը, այլև թու լաց նում է մեր պաշտ պան-

վա ծու թյու նը:

 Սյու նի քի բնակ չու թյու նը միատարր չէ: Կա պա նում և Մեղ րիում գե-

րակշ ռում է քա ղա քային բնակ չու թյու նը (2008 թ.՝ 67,7 տո կոս), Գո րի սում 

և Սի սիանում գյու ղա կան և քա ղա քային բնակ չու թյու նը բաշխ վում է գրե-

թե հա վա սա րա չափ (50,1 տո կո սի սահ ման նե րում): Կա պա նը և մա սամբ 

Մեղ րին գե րա զան ցա պես ար դյու նա բե րա կան զար գա ցում ներ ու նեն: 

Սյու նի քի ար դյու նա բե րու թյու նը բնու թագր վում է մե տա ղա կան օգ տա կար 

հա նա ծո նե րի մեծ պա շար նե րով: Սյու նի քում են գտն վում Քա ջա րա նի 

պղն ձա մո լիբ դե նային խո շո րա գույն հան քա վայ րը, նույն կազ մա վոր ման 

Ագա րա կի, Հան քա սա րի և Դաս տա կեր տի բազ մա մե տաղ նե րի տար բեր 

այլ հան քա վայ րեր: Ըստ երկ րա բա նա կան-հան քա բա նա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տոր Հ. Ավա գյա նի գնա հա տում նե րի Սյու նի քի բո լոր հան-

քա վայ րե րը շա հա գործ վում են շատ ցածր ար դյու նա վե տու թյամբ, թո-

ղարկ վում են պղն ձի և մո լիբ դե նի խտա նյու թեր, որոնք իրաց վում են ար-

տա սահ մա նում շատ ցածր գնե րով: Քա ջա րա նի հան քա վայ րե րում պղն-

ձից ու մո լիբ դե նից բա ցի կան տա սից ավե լի օգ տա կար տար րեր, որոնց 

մի մա սը բո լո րո վին չի կորզ վում և կու տակ վում է պո չամ բար նե րում՝ թու-

նա վո րե լով շր ջա կա մի ջա վայ րը: Ըստ հա վաս տի աղ բյուր նե րի՝ հու սադ-

րող է, որ նա խա տես վում է առա ջի կա յում հայ կա կան և ռու սա կան հա-

մա տեղ ներդ րում նե րով Սյու նի քում կա ռու ցել ժա մա նա կա կից, նո րա գույն 

տեխ նո լո գիանե րով ար դյու նա բե րա կան մեծ հա մա լիր, որը ոչ միայն նշ-
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ված պո չամ բար նե րի ար ժե քա վոր տար րե րը կկոր զի, այլև էա պես կա ռող-

ջաց նի Սյու նի քի էկո լո գիան: Մաս նա գետ նե րը գտ նում են, որ Սյու նի քի 

հան քա վայ րե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման ու ղին ոչ թե խտա նյու թեր 

կոր զելն ու վա ճա ռելն է, այլ պատ րաս տի ար տադ րանք ստա նալն ու վա-

ճա ռե լը, քա նի որ խտա նյու թե րից ստաց ված հա սույ թը կազ մում է պատ-

րաս տի ար տադ րան քի վա ճառ քի հա սույ թի 25 տո կո սը միայն: 

Ինչ վե րա բե րում է փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյա նը, ինչ պես ամ-

բողջ ՀՀ -ո մ, այն պես էլ Սյու նի քում զար գա ցում չս տա ցավ: Ավե լին, քա նի 

որ Սյու նի քը հե ռու է սպա ռո ղա կան հիմ նա կան շու կա նե րից, բա ցա կա-

յում է էժան տրանս պոր տը` եր կաթ գի ծը, մանր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու-

թյան զար գաց ման սահ մա նա փա կում նե րը ավե լի ընդ գծ ված են դրս ևոր-

վում: Այս պես, 2008 թ. մար զի ար դյու նա բե րու թյան հա մա խառն ար տադ-

րան քի կա ռուց ված քում նրա տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա մե նը 6,3 տո կոս 

էր: Մինչև այ սօր էլ այն մնում է շատ ցածր: Այս տե ղից էլ՝ զանգ վա ծային 

գոր ծազր կու թյու նը, աղ քա տու թյու նը և ար տա գաղ թը:

 Գյու ղա կան հա մայնք նե րի զգա լի մա սը գտն վում է սահ մա նա մերձ, 

լեռ նային և բարձր լեռ նային գո տի նե րում, իրաց ման շու կա նե րից հե ռու: 

Այդ պատ ճա ռով էլ ար դյու նա վետ գյու ղատն տե սու թյան մա սին խոսք 

լի նել չի կա րող: Ավե լին, ներ կա յումն Սյու նի քի մար զում վա րե լա հո ղե րի 

շուրջ 37 տո կո սը չի մշակ վում: Այն կազ մում է մոտ 20 հա զար հեկ տար: 

Այ սօր գյու ղատն տե սու թյու նը, գյու ղը կոր ծա նու մից փր կե լու գի տա-

կան միավո րում նե րի և կա ռա վա րու թյան ու ղի ներն եմ հա մա րում.

ա) կա մա վոր հի մունք նե րով գյու ղա ցիական տն տե սու թյուն նե րի 

միավոր ման ճա նա պար հով գյու ղա ցիական կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծու-

մը` պահ պա նե լով իրենց մաս նա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

բ) ար դյու նա վետ և մշ տա կան պե տա կան աջակ ցու թյու նը (ա նվ ճար 

կամ ար տո նյալ պայ ման նե րում տեխ նի կայի ապա հո վում, առաջ նա հերթ 

սուբ սի դա վո րում, մատ չե լի վար կե րի տրա մադ րում, բարձ րո րակ սեր մե-

րի մա տա կա րա րում, աջակ ցու թյուն կոո պե րա տոր նե րին ար տադ րան քի 

վե րամ շակ ման և իրաց ման հար ցե րում, ինչ պես օրի նակ` Շամբ, Ծղուկ 

հա մայնք նե րում, Կա պան, Գո րիս քա ղաք նե րում: Կար ևոր է նաև տե ղա-

կան, հա մայն քային նա խա ձեռ նու թյու նը և դրա խրա խու սու մը պե տու-

թյան կող մից:

 Գյու ղե րում հա մա պա տաս խան մանր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան 

զար գաց ման պա հանջ նե րին պե տա կան խրա խու սու մը և աջակ ցու թյու-

նը պետք է դառ նան գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սիվ զար գաց ման, աշ-

խա տա տե ղե րի ավե լաց ման և գյու ղա ցի նե րի կյան քի մա կար դա կի բարձ-
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րաց ման, աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման և ար տա գաղ թի կանխ ման 

գլխա վոր քա ղա քա կա նու թյու նը:

 Գյու ղա կան հա մայնք նե րում աղ քա տու թյու նը հաղ թա հա րե լու և ար-

տա գաղ թը կան խե լու կար ևոր ու ղի նե րից են ճա նա պարհ նե րի կա ռու ցու մը 

և խմե լու ջրի ապա հո վու մը, ինչ պես նաև դպ րոց նե րի, ման կա պար տեզ-

նե րի, գրա դա րան նե րի և մշա կույ թի վե րա կանգ նու մը ու նոր օջախ նե րի 

ստեղ ծու մը: Պետք է ամեն ինչ անել, որ Սյու նի քի դպ րո ցը հզո րա նա ու 

դառ նա դպ րո ցա կան նե րի բու հա կան կր թու թյուն ստա նա լու հիմ նա կան 

երաշ խի քը: Ուս տի, մար զի ղե կա վա րու թյու նը պետք է ամեն կերպ լու ծի 

Սյու նի քի ու ժեղ դպ րո ցի կա յաց ման խն դի րը:

 Սյու նի քի առա ջի կա զար գաց ման, աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման 

և ար տա գաղ թի կանխ ման կար ևոր ռե սուրս է զբո սաշր ջու թյան զար գա-

ցու մը: Սյու նի քի գե ղա տե սիլ և առող ջա րար բնու թյու նը, պատ մամ շա-

կու թային ար ժեք նե րը, Սի սիանի 5000 -ա մյա աստ ղա դի տա րա նը, Տաթ ևի 

հիաս քանչ հա մա լի րը, Շա քիի շքեղ ջր վե ժը, հին Խն ձո րեսկն ու Գո րի սը` 

մարդ կային իրենց նուրբ ու հա մով ավան դույթ նե րով, սյու նե ցու լուռ, բայց 

առատ հյու րա սի րու թյու նը, Սի սիանի կաթ նամ թեր քը, Քա րա հուն ջի ան-

մա հա կան թթի օղին, Մեղ րու նուռն ու թու զը զբո սաշր ջու թյան զար գաց-

ման հնա րա վո րու թյուն ներն են: Սա կայն դրան խան գա րում են կեն ցա-

ղային քա ղա քա կիրթ կա ռույց նե րի և բա րե կարգ ճա նա պարհ նե րի բա-

ցա կա յու թյու նը: Դրանք լրաց նե լու հա մար մեծ գու մար ներ են պետք, որ 

մար զը, դժ բախ տա բար չու նի: Այս տեղ օգ նու թյան պե տա կան ռե սուրսն է 

միայն ռեալ: 

Աղ քա տու թյա նը և ար տա գաղ թին մեծ չա փե րով նպաս տում է գոր-

ծազր կու թյու նը, որը մեծ է Հա յաս տա նում: Ըստ սո ցիոլո գիական վեր ջին 

(2012 թ.) ու սում նա սի րու թյուն նե րի, երի տա սար դու թյան շուրջ 22 տո կո-

սը գոր ծա զուրկ է: Սյու նի քում գոր ծազր կու թյու նը եր կու ան գամ բարձր է 

հան րա պե տու թյան մի ջին մա կար դա կից, և փոքր է ապ րան քաշր ջա նա-

ռու թյան ու ապ րանք նե րի սպա ռու մը: Մեկ շն չին ընկ նող ապ րան քաշր ջա-

նա ռու թյու նը մոտ հինգ ան գամ ցածր է մի ջին հան րա պե տա կան մա կար-

դա կից: Այդ ամե նը աղ քա տու թյուն և ար տա գաղթ ծնող գոր ծոն ներ են: 

Ար տա գաղ թը, բա ցի սո ցիալ-տն տե սա կան գոր ծոն նե րից, հետ ևանք 

է նաև բա րո յա հո գե բա նա կան, կո ռուպ ցիայի, սո ցիալա կան անար դա-

րու թյուն նե րի գոր ծոն նե րի: Եր ևա նից ամե նա հե ռա վոր մար զում ապ րելն 

ու աշ խա տե լը առանց այն էլ կապ ված են լուրջ դժ վա րու թյուն նե րի հետ: 

Սյու նե ցին եր բեք չպետք է իրեն երկ րորդ կար գի հայ զգա: Այդ նպա տա-

կով Սյու նի քը, նշա նա վոր սյու նե ցի նե րը նույն պես, ու շադ րու թյան կենտ-
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րո նում պետք է լի նեն կա ռա վա րու թյան որո շում նե րում և մաս նա վո րա-

պես, լրատ վա կան ու հե ռուս տա տե սային հա ղոր դում նե րում: Օրի նակ, 

այս տա րի կյան քից հե ռա ցավ ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ման-

րա քան դա կի ան զու գա կան վար պետ Էդո արդ Տեր-Ղա զա րյա նը: Շուրջ 

երեք օր այդ մա սին հե ռուս տա տե սու թյամբ հա ղոր դում ներ էին ար վում, 

բայց ոչ մի ան գամ չնշ վեց նրա սյու նե ցի լի նե լը, չաս վեց, որ նրա ծնող նե-

րը թաղ ված են Սի սիանի Սուրբ Հով հան նե սի տա ճա րում: Կամ, մի քա նի 

ամիս առաջ հե ռուս տա տե սու թյամբ «Եր ևա նի նշա նա վոր քան դակ նե րը» 

թե մայով հա ղոր դում տր վեց: Հա ղորդ ման մեծ մա սը նվիր ված էր եր ևան-

ցի Թոք մա ջյա նի քան դակ նե րի ցու ցադր մա նը (Կա րա բա լայից մինչև Մ. 

Սա րյան): Դա լավ է, սա կայն վատ է, որ ոչ մի ցու ցադ րում, ոչ մի խոսք չե-

ղավ սյու նե ցի Ա. Հով սե փյա նի կեր տած Ա. Թա մա նյա նի և Ա. Տիգ րա նյա-

նի հրա շա գործ ար ձան նե րի մա սին: Այդ տա ղան դա վոր քան դա կա գոր ծը, 

ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րի չը այ սօր գտն վում է ան նե րե լի անու շադ րու թյան 

մեջ: Շատ հազ վա դեպ են նաև Ա. Սա թյա նի հմայիչ երաժշ տու թյու նը ընդ-

գր կող հա ղոր դում նե րը:

2011 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Սի սիանի Հա մո Սա հյա նի ան վան մշա կույ-

թի կենտ րո նում տե ղի ու նե ցավ գի տա ժո ղով, նվիր ված մեծ հա յա գետ ու 

բյու զան դա գետ Նի կո ղայոս Ադոն ցի ծնն դյան 140 -ա մյա կին: Մաս նակ-

ցում էին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե-

տի դե կան, պրոֆ. Է. Մի նա սյա նը, պրո ֆե սոր ներ Հ. Հով հան նի սյա նը, Հ. 

Մար գա րյա նը, ադոն ցա գետ, դո ցենտ Պ. Հով հան նի սյա նը և տո ղե րիս հե-

ղի նա կը: Նշ վեց, որ Ն. Ադոն ցը հայոց պատ մու թյու նը հա զար տա րով մե-

ծաց րեց, հետ տա րավ, որ նա այն պի սի դեր խա ղաց պատ մա գի տու թյան 

և հա յա գի տու թյան մեջ, ինչ պես Կո մի տա սը՝ երաժշ տու թյան, Աճա ռյա նը՝ 

լեզ վա բա նու թյան, Թու մա նյա նը՝ գրա կա նու թյան և Թա մա նյա նը՝ ճար-

տա րա պե տու թյան մեջ: Ն. Ադոն ցի կա յաց ման գոր ծում նշա նա կա լի դեր 

են խա ղա ցել երեք ստո րագ րու թյուն ներ. Առա ջի նը Ա. Ման թա շյա նինն 

էր, որի շնոր հիվ եր կար տա րի ներ Եվր պա յում ու սում նա ռու թյան թո շակ 

ստա ցավ, երկ րոր դը 1917 թ. ռու սաց կայսր Նի կո լայ 2-ի ստո րագ րու թյուն 

էր, որով նա հաս տատ վեց որ պես Սանկտ-Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի 

պրո ֆե սոր, և եր րոր դը 1918 թ. Վ. Ի. Լե նի նի ստո րագ րու թյունն էր, որով 

շա րու նա կեց մնալ պրո ֆե սո րի պաշ տո նում: Արդյոք շա՞տ ու նենք նման 

կեն սագ րու թյամբ մե ծեր: Եվ այդ մեծ հա յա գե տի 140 -ա մյա կը նշ վեց 

միայն Սի սիանում: Ավե լին, ինչ պես հաս կա նալ, որ Ն. Ադոն ցի «Հա յաս-

տա նը Հուս տի նիանո սի դա րաշր ջա նում» մեծ ար ժեք ու նե ցող մե նագ րու-

թյան լույս ըն ծայ ման 100 -ա մյա կը 2008 թ. Սանկտ-Պե տեր բուր գի գի տա-
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կան հան րու թյու նը մեծ հան դի սա վո րու թյամբ նշեց, իսկ Հա յաս տա նում` 

քար լռու թյուն էր:

 Շատ անե լիք ներ կան Սյու նի քի առա ջի կա զար գա ցում նե րում: Մար զի 

բո լոր տա րածք նե րում ղե կա վա րու մը տե սա նե լի և ար դյու նա վետ դարձ-

նե լու հա մար գու ցե ար ժե քն նար կել մարզ պե տա րա նը Կա պա նից Գո րիս 

տե ղա փո խե լու հար ցը: Պա տա հա կան չէր, որ ցա րը ժա մա նա կին հենց 

Գո րիսն էր ընտ րել որ պես կենտ րոն: Ար ժե մտա ծել «Սյու նիք» հայ րե-

նակ ցա կան միու թյան գոր ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց-

ման, Սյու նի քում տու րիզ մը զար գաց նե լու նպա տա կով Սպան դա րյան 

մեծ ջրամ բա րի ափին, Ծղու կի տա րած քում հանգս տի գո տու ստեղծ ման 

մա սին: Ժա մա նա կա կից ջրամ բա րի տե ղը զբա ղեց նող Բա զար չայ և Բո-

րի սով կա գյու ղե րը Եր ևա նի, Գո րի սի և Հա յաս տա նի այլ բնա կիչ նե րի հա-

մար հրա շա լի ամա ռա նոց էին:

1990 -ա կան թվա կան նե րին, իր կյան քի վեր ջին տա րի նե րին, հայ ժո-

ղովր դի, Հա յաս տա նի և Սյու նի քի հոգ սե րը շատ էին մտա հո գում մեծ բա-

նաս տեղծ, Սյու նի քի ար ժա նա վոր զա վակ Հա մո Սա հյա նին: Նա հա վա-

տում էր հայ ժո ղովր դի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու և ապ րե լու ան-

տե սա նե լի կեն սա կան մեծ ու ժին: Հա ճախ կրկ նում էր. «Չ պետք է հույ սը 

կորց նել, հայը այդ պի սի՞ վի ճակ նե րից է դուրս եկել»:

 Հու սանք և հա վա տանք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, այդ 

թվում և Սյու նի քը, առա ջի կա յում կհաղ թա հա րի ստեղծ ված մեծ դժ վա-

րու թյուն նե րը և ու ղի ներ ու մի ջոց ներ կգտ նի վե րաց նե լու աղ քա տու թյու նը, 

կան խե լու ար տա գաղ թը և ապա հո վե լու մեր ժո ղովր դի վե րած նուն դը:

Գ .Ա. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱթղ թա կից ան դամ,

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր,

պ րո ֆե սոր

ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 

ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան 

ամ բիոնի պատ վա վոր վա րիչ,

 պատ վա վոր սյու նե ցի

 «Ազգ»

18/09/2012
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ԽՈ ՇՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆՆ ՈՒ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻՆ
 (Ա կա դե մի կոս Ա.Ա. Ար զու մա նյա նի ծնն դյան 70 -ա մյա կը)

Լ րա ցավ ՍՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ակա դե միայի ակա դե մի կոս, քա ղա-

քատն տե սու թյան, հա մաշ խար հային տն տե սու թյան և մի ջազ գային հա-

րա բե րու թյուն նե րի կառ կա ռուն մաս նա գետ, հա մաշ խար հային անուն 

ու նե ցող գիտ նա կան, ակ տիվ հա սա րա կա կան գոր ծիչ, մեծ հայ րե նա սեր 

ու ին տեր նա ցիոնա լիստ Անու շա վան Աղա ֆո նի Ար զու մա նյա նի ծնն դյան 

70-տա րին: 

Ա. Ար զու մա նյա նը ծն վել է 1904 թ. Ղա փան շր ջա նի Կա վարտ գյու-

ղում, հո ղա գոր ծի ըն տա նի քում: Ավար տե լով Շու շի քա ղա քի ռեալա կան 

դպ րո ցը, պա տա նի Ար զու մա նյա նը ներգ րավ վում է հե ղա փո խա կան շար-

ժում նե րի մեջ: Հե ղա փո խա կան պայ քա րի այդ բո վում են հենց դր վում 

խո շո րա գույն գիտ նա կա նի և հա սա րա կա կան գործ չի ամե նաա ռա ջա վոր 

աշ խար հա յաց քի ան սա սան հիմ քե րը: Ար դեն 1921թ. տասնյո թա մյա պա-

տա նի Ար զու մա նյա նը առ հա վետ զին վո րագր վեց կո մու նիս տա կան կու-

սակ ցու թյա նը և դար ձավ Հա յաս տա նի լե նի նյան կո մե րի տու թյան հիմ նա-

դիր նե րից մե կը: 

Ա. Ար զու մա նյա նի իմաս տա լից կյան քը և գոր ծու նեու թյու նը բնու թագր-

վում է բազ մա բո վան դա կու թյամբ ու նպա տա կաս լա ցու թյամբ: Հա սա րա-

կա կան, քա ղա քա կան ու կազ մա կերպ չա կան ակ տիվ գոր ծու նեու թյու նը 

միշտ օր գա նա պես զու գակց վել է ու սում նա ռու թյան, ման կա վար ժա կան 

և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի հետ: 1923-24 թթ. Ա. Ար զու-

մա նյա նը Թիֆ լի սի Անդր կով կա սյան կո մու նիս տա կան հա մալ սա րա նի 

ունկն դիր էր, 1928 թ. Մոսկ վայի Գ. Պլե խա նո վի ան վան ժո ղովր դա կան 

տն տե սու թյան ինս տի տու տի ու սա նող, իսկ 1933-36 թթ. նրան տես նում 

ենք Մոսկ վայի Կար միր պրո ֆե սու րայի ագ րա րային ինս տի տու տում: 

Այդ բո լո րը օր գա նա պես զու գակց վել է Սո վե տա կան Հա յաս տա նում սո-

ցիալիս տա կան շի նա րա րու թյան գոր ծում մաս նակ ցու թյան և կազ մա-

կերպ ման աշ խա տանք նե րի հետ: 1926-1928 թթ. Ա. Ար զու մա նյա նը գլ-

խա վո րել է ՀԼ ԿԵՄ մի շարք պա տաս խա նա տու պոս տեր, ընդ հուպ մինչև 

ՀԼ ԿԵՄ ԿԿ նա խա գա հու թյան ան դամ և քար տու ղա րի տե ղա կալ: 1928 թ. 

նա ընտր վում է ՀԿ(բ) Կ Հոկ տեմ բե րյա նի (նախ կին Ղուր դուղ լու) շրջ կո-

մի առա ջին քար տու ղար, նշա նակ վում Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 

ագի տա ցիայի և մաս սա յա կան աշ խա տանք նե րի բաժ նի վա րիչ, իսկ հե-

տո ընտր վում ՀԿ (բ) Կ Եր ևա նի Կի րո վյան շրջ կո մի առա ջին քար տու ղար:
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 Մեզ հա մար առանձ նա պես թանկ ու հա րա զատ են Ա. Ար զու մա նյա նի 

գոր ծու նեու թյան տա րի նե րը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում: Այ-

սօր մենք կա րող ենք հպար տա նալ, որ 1937 թ. նշա նակ վել է ԵՊՀ ռեկ-

տոր, սա կայն մեկ ու կես ամիս հե տո ազատ վել է: 

Ա կա դե մի կոս Ա. Ար զու մա նյա նի բազ մա բո վան դակ իմաս տա լից 

կյան քի ան բա ժա նե լի կող մե րից ու մեծ ար ժեք նե րից է նրա ան սահ ման 

հայ րե նա սի րու թյու նը: Դրա փայ լուն ար տա հայ տու թյուն նե րից է այն, 

որ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի առա ջին իսկ օրե րին կա մա վոր մեկ նում 

է ռազ մա ճա կատ և պա տե րազ մե լով, Կով կա սյան լեռ նե րից հաս նում է 

մինչև Պրա հա:

 Նա որ տեղ էլ որ գտն վել ու աշ խա տել է, միշտ հո գով ու գոր ծե րով 

կապ ված է եղել Սո վե տա կան Հա յաս տա նի հետ, ու րա խա ցել նրա հա-

ջո ղու թյուն նե րով, մտա հոգ վել դժ վա րու թյուն նե րի հա մար և օգ նել դրանց 

լուծ մա նը:

1946-1952 թթ. Ա. Ար զու մա նյա նը Բաք վում վա րում է Ադր բե ջա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը, իսկ 1952 թ. հրա վիր-

վում է Մոսկ վա և նշա նակ վում ՍՍՀՄ ԳԱ տն տե սա գի տու թյան ինս տի-

տու տի իմ պե րիալիզ մի ընդ հա նուր պրոբ լեմ նե րի սեկ տո րի վա րիչ, իսկ 

հե տո` նույն ինս տի տու տի դի րեկ տո րի տե ղա կալ: 1956 թ. նրան հանձ նա-

րար վում է կազ մա կեր պել ՍՍՀՄ ԳԱ հա մաշ խար հային ինս տի տուտ, որի 

ան փո խա րի նե լի դի րեկ տո րը մնաց մինչև իր կյան քի վեր ջը` 1965 թվա կա-

նի հու լի սի 18 -ը: Հատ կա պես այդ տա րի նե րին են ամ բողջ ու ժով ու բազ-

մա կող մա նի կեր պով ծա վալ վել Ա. Ար զու մա նյա նի տա ղան դը, աշ խա տա-

սի րու թյու նը, ըն դու նա կու թյուն նե րը որ պես տե սա բան-հե տա զո տո ղի, նոր 

սո վե տա կան դպ րո ցի գիտ նա կա նի, ում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 

են թարկ վում են մեր երկ րում կո մու նիս տա կան շի նա րա րու թյան ու մի ջազ-

գային բան վո րա կան շարժ ման առաջ ծա ռա ցած պրոբ լեմ նե րի լուծ ման 

շա հե րին: 

Ա. Ար զու մա նյա նի կող մից գր ված 100 -ից ավե լի աշ խա տու թյուն նե-

րը ար տա ցո լում են նրա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի չա փա զանց 

լայն ու բազ մա կող մա նի շր ջա նակ նե րը, նրա գի տա կան ան սահ ման 

էրու դի ցիան: Դրան ցից շուրջ 30 աշ խա տու թյուն ներ տար բեր լե զու նե-

րով թարգ ման վել և հրա տա կար վել են ար տա սահ մա նում, նրան բե րե լով 

հա մաշ խար հային ճա նա չում: Ակա դե մի կոս Ար զու մա նյա նը գի տա կան 

խո շոր ներդ րում ու նի հատ կա պես իմ պե րիալիզ մի, մո նո պո լիս տա կան 

կա պի տա լիզ մի, հա մաշ խար հային կա պի տա լիս տա կան սիս տե մի ճգ նա-
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ժա մի նոր եր ևույթ նե րի, ինչ պես նաև պրո լե տա րիատի դրու թյան վատ-

թա րաց ման նոր առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու դրս ևոր ման նոր ձևե րի 

բա ցա հայտ ման գոր ծում: Ակա դե մի կոս Ար զու մա նյա նը ան մի ջա կան 

մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել ՍՄԿԿ և եղ բայ րա կան մարքս-լե նի նյան կու-

սակ ցու թյուն նե րի մի շարք ծրագ րային փաս տաթղ թե րի մշակ մա նը: Այդ 

բո լորն իրենց ար ժե քա վո րու մը գտան նրա նում, որ 1958 թ. Ա. Ար զու մա-

նյա նը ընտր վեց ՍՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ, իսկ 1962 թ.` ակա դե մի կոս, 

ՍՍՀՄ ԳԱ նա խա գա հու թյան ան դամ և տն տե սա գի տու թյան բա ժան մուն-

քի ակա դե մի կոս-քար տու ղար: 

Ա կա դե մի կոս Ար զու մա նյա նը ճա նաչ վում է նաև որ պես հիանա լի ման-

կա վարժ դաս տիարակ: Իր իմաս տա լից կյան քի ավե լի քան 40 տա րի նե րը 

նա նվի րել է գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյա նը, սե րունդ նե րին 

առա տո րեն հա ղոր դե լով իր հա րուստ գի տե լիք նե րը, հա մար ձակ կեր պով 

առաջ քա շե լով ըն դու նա կու թյուն նե րով օժտ ված երի տասրդ կադ րե րին: 

Իր մարդ կային լա վա գույն գծե րով, իր հա մես տու թյամբ եղել է իս կա կան 

ման կա վար ժի լա վա գույն տի պար: Խո շո րա գույն գիտ նա կա նի, լա վա-

գույն ման կա վար ժի և մեծ մար դու պայ ծառ հի շա տա կը միշտ կոգ ևո րի 

մեր մտա վո րա կա նու թյա նը, երի տա սարդ ու սա նո ղու թյա նը` նոր գի տա-

կան սխ րանք նե րի ու մարդ կային լա վա գույն գծե րի հաս նե լու ճա նա պար-

հին:
Գ. Ղա րի բյան

 Քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի 

դո ցենտ:

 «Եր ևա նի Հա մալ սա րան»

02-03-1974թ.

№7 (998) 
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ՀԱՅ ԱԿԱ ՆԱ ՎՈՐ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԵՏ 
ՄՈՒ ՇԵՂ ԱԴՈՆ ՑԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 100 -ԱՄՅԱ ԿԸ

Ծնն դյան 100 տա րին խորհր դա վոր տա րե-

թիվ է նաև նրա նով, որ այդ ժա մա նա կը հեռ վից 

մաք րում և ճիշտ է գնա հա տում մար դուն: Մ. Հ. 

Ադոն ցին ճա նա չում ենք ան ցյալ դա րի կե սից, 

սկզ բում որ պես նրա ու սա նող, աս պի րանտ, 

իսկ հե տա գա յում` հա մա տեղ աշ խա տան քից, 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում և իր 

գլ խա վո րած ՀԽՍՀ պետպ լա նի գի տա հե տա-

զո տա կան ինս տի տու տում: Նա մեծ գի տա-

կան- ման կա վարժ, իմաս տուն և ազն վա կան 

մարդ էր: Իմաս տուն և ազն վա կան մեր բարդ 

կյան քի բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րում` ըն տա-

նի քում, աշ խա տան քում, ըն կե րա կան, հա սա-

րա կա կան-քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: Զուսպ էր, միշտ լուրջ, 

պա հանջ կոտ ու կար գա պահ: Ան սահ ման բա րի էր և սխալ նե րը նե րող: 

Ու շա դիր ամու սին էր, ըն տա նի քին նվիր ված հայր: Հատ կա պես առանձ-

նա հա տուկ էր սի րում թո ռա նը` Ավե տին: Հա մա րյա ան բա ժան էր նրա-

նից: Մու շեղ Համ բար ձու մի Ադոն ցը ան դա վա ճան ու ջերմ ըն կեր էր: Նա-

խան ձե լի էր նրա մտեր մու թյու նը իր ման կու թյան և աշ խա տան քային ըն-

կեր նե րի` պրո ֆե սոր ներ Ս. Բա դա լյա նի, Ե. Սարգ սյա նի, Հ. Քա րա մյա նի, 

Ա. Հա րու թյու նյա նի, Հ. Թու մա նյա նի, Ս. Մի քայե լյա նի հետ: Օժտ ված էր 

մեծ ըն դու նա կու թյուն նե րով և աշ խա տա սի րու թյամբ: Ու ներ փայ լուն հի-

շո ղու թյուն: 

Այդ բո լո րը պա տա հա կան չէր, քա նի որ նա սե րում էր Սյու նի քի 

Ադոնց նե րի մեծ գեր դաս տա նից, որի ար մատ նե րը հաս նում էին Սյու նաց 

Օր բե լյան իշ խա նա կան և Դա վիթ Բե կի տոհ մե րի ակունք նե րին: Այդ մեծ 

գեր դաս տա նի զար դը, ան շուշտ, հայ ակա նա վոր պատ մա բան, բա նա սեր 

և բյու զան դա գետ Նի կո ղայոս Ադոնցն էր (ծն ված 1871թ. Սի սիանի շր ջա-

նի Բռ նա կոթ գյու ղում): 

Մու շեղ Համ բար ձու մի Ադոն ցը ծն վել է 1910 թ. մայի սի 16 -ին Բաք-

վում: 1922 թ. Ադոնց նե րի ըն տա նի քը վե րա դառ նում է Սի սիանի շր ջա նի 

հայ րե նի Բռ նա կոթ գյու ղը: Ստա նա լով ման կա վար ժա կան կր թու թյուն, 

1930 թ. աշ խա տել է որ պես Գո րի սի շր ջա նի Խն ձո րեսկ գյու ղի դպ րո ցի 
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տնօ րեն, իսկ 1933 թվա կա նից` տն տե սա գի տու թյան ոլոր տում, սկզ բում 

որ պես ՀԽՍՀ կենտ րո նա կան վի ճա կագ րա կան վար չու թյան ար դյու նա-

բե րու թյան բաժ նի վա րիչ, իսկ 1937-1954 թթ.` ՀԽՍՀ ան տա ռաար դյու նա-

բե րու թյան ժող կո մա տում` պլա նային-տն տե սա գի տա կան վար չու թյան 

պետ: 1948 թ. ավար տե լով Մոսկ վայի Մ. Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան 

հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րան, նույն թվա կա նին պաշտ պա նում է 

թեկ նա ծո ա կան ատե նա խո սու թյուն և ան ցնում է դա սա խո սա կան աշ խա-

տան քի` հիմ նա կա նում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում: 1958 թ. 

Մ. Ասոն ցը պաշտ պա նում է դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն և աշ խա-

տան քի ան ցնում, ՀԿԿ Կենտ կո մի քար տու ղա րի պաշ տո նում, մինչև 1961 

թ վա կա նը: 1966 թ. մինչև 1988 թ.` ՀԽՍՀ Պետպ լա նի տն տե սա գի տու թյան 

և պլա նա վոր ման գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի տնօ րեն:

 Խորհր դային գի տու թյունն ու ժեղ էր տն տե սա մե թո դա կան հե տա զո-

տու թյուն նե րում և հա մե մա տա բար թույլ` կի րա ռա կան ոլոր տում: Դա 

վե րա բե րում է նաև տն տե սա գի տու թյա նը: Մ. Ադոն ցը 1966 թ. դառ նա լով 

վե րը նշ ված ինս տի տու տի տնօ րեն, խո րա ցավ նաև կի րա ռա կան տն տե-

սա գի տու թյան հիմ նախն դիր նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի և դրանց գործ-

նա կան լու ծում նե րի մեջ: Կարճ ժա մա նա կում նա կա րո ղա ցավ նոր կազ-

մա կերպ ված ինս տի տու տը հա մալ րել կա ռա վա րու թյան առա ջադ րած 

խն դիր նե րով: Ընդ որում, ինս տի տու տի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե-

րի հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն էին հան րա պե տու թյան ար տադ րո ղա-

կան ու ժե րի զար գա ցու մը և տե ղա բաշ խու մը, միջ ճյու ղային և միջշր ջա-

նային տն տե սա կան կա պե րը և հաշ վեկ շիռ նե րը, ժո ղովր դագ րու թյու նը, 

աշ խա տան քային ռե սուրս նե րը, աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 

և գնա գո յա ցու մը, սպա սարկ ման ոլոր տը, կեն սա մա կար դա կը, բնակ չու-

թյան եկա մուտ նե րի ու ծախ սե րի հաշ վեկ շի ռը և այլն: 

Ինս տի տու տը 1967 թ. Ներ կա յաց րեց «1970-1980 թթ. Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան ար տադ րո ղա կան ու ժե րի զար գաց ման ու տե ղա-

բաշխ ման ուր վա գի ծը», իսկ 1975 թ. ՝ «Հայ կա կան ԽՍՀ ժո ղովր դա կան 

տն տե սու թյան զար գաց ման հե ռան կար նե րը 1976-1990 թթ.» եր կա րա-

ժամ կետ հատ վա ծում հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: Դրանք հաշ-

վետ վու թյուն նե րի ձևով քն նարկ վում և գնա հատ վում էին ՀԽՍՀ Պետպ-

լա նի կո լե գիայում: Այդ պատ ճա ռով բո լոր բա ժին նե րի հե տա զո տու թյուն-

նե րի ար դյունք նե րը մինչև պետպ լան ներ կա յաց նե լը հան գա մա նո րեն 

քն նարկ վում էին ինս տի տո ի տնօ րի նու թյան նիս տե րում: Մինչև քն նար-

կում նե րը, բա ժին նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րին հան գա մա նո րեն ծա նո-
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թա նում էր Մ. Ադոն ցը, որ պես զի դի րեկ ցիայում քն նար կու մե րը ձևա կան 

բնույթ չկ րեին: Այդ քն նար կում նե րում բա ցա հայտ վում էին կա տար ված 

հաշ վարկ նե րը և ստաց ված սո ցիալ-տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը խո րու-

թյամբ զգա լու և ճիշտ գնա հա տե լու նրա բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թյուն նե րը: 

Ոչինչ նրա աչ քից չէր վրի պում:

Մ. Ադոն ցի գլ խա վո րած ինս տի տու տի հե ղի նա կու թյունն այն քան մե-

ծա ցավ, որ ու նե ցավ աս պի րան տու րա, իսկ 1976 թ.՝ նաև տն տե սա գի տու-

թյան գծով գի տա կան աս տի ճան ներ շնոր հող մաս նա գի տա կան խոր-

հուրդ, որի ան փո փոխ նա խա գահն էր: Այդ խորհր դում տաս նյակ երի տա-

սարդ աս պի րանտ ներ և աշ խա տող ներ պաշտ պա նե ցին թեկ նա ծո ա կան 

և դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն ներ: Դրան ցից շա տե րի գի տա կան 

ղե կա վարն էր Մ. Ադոն ցը:

Մ. Ադոն ցը հե ղի նակ է ավե լի քան 100 գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե-

րի, որոն ցից առա վել ար ժե քա վոր են «Ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան-

քի ինք նար ժե քը և նրա իջեց ման ու ղի նե րը» (Ե ր., 1956 թ.), «Ար ևե լյան 

Հա յաս տա նի տն տե սա կան զար գա ցու մը 19-րդ դա րում» (Ե ր., 1957 թ.), 

«Սո ցիալիս տա կան հա սա րա կար գի ազ գային եկա մու տը» (Ե ր., 1963 թ.), 

«Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան տն տե սու թյու նը և հայ տն տե սա գի տա կան 

միտք 20-րդ դա րի սկզ բին» (Ե ր., 1968 թ.), «Միջտն տե սային կոո պե րա-

ցիան և ագ րոար դյու նա բե րա կան ին տեգ րա ցիան» (Ե ր., 1978 թ.): Դրանց 

պետք է ավե լաց նել այն, որ ՀԽՀ Պետպ լա նի գի տա հե տա զո տա կան ինս-

տի տու տի վե րը նշ ված կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց ված 1965 թ. և 1975 

թ. հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վել են իր ղե կա վա րու թյամբ:

Մ. Ադոն ցի նշ ված և չնշ ված գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ար-

տա ցո լում են բազ մաս պեկտ հե տա զո տո ղի ընդ գր կուն հե տաքրք րու թյուն-

նե րը: Նրա ու շադ րու թյան կենտ րո նում էին ինչ պես տն տե սա գի տու թյան 

տե սու թյու նը և մե թո դա բա նու թյու նը, այն պես էլ 19-րդ և 20-րդ դա րե րի 

Հա յաս տա նի տն տե սա կան զար գաց ման և հայ տն տե սա գի տա կան մտ-

քի հե տա զո տու թյուն նե րը: Առանձ նա պես մեծ է նրա վաս տա կը Հա յաս-

տա նում կի րա ռա կան տն տե սա գի տու թյան կա յաց ման և զար գաց ման 

գոր ծում: 1966 թ. մինչև 1988 թ. ՀԽՍՀ -ի տն տե սա կան զար գաց ման բո լոր 

հիմ նախն դիր նե րի հե տա զո տու թյու նը և հա մա պա տաս խան տն տե սա-

կան քա ղա քա կա նու թյան առա ջար կու թյուն նե րը կա տար վել են Մ. Ադոն-

ցի ան մի ջա կան գի տա կան ղե կա վա րու թյամբ: 

Այդ ամե նը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ Մ. Ադոնց գիտ նա կա նը 

տն տե սա գի տա կան բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի հա մա կարգ ված հե տա զո տու-
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թյուն նե րում մնում է եզա կի: 

Ղա րա բա ղյան շարժ ման զար գա ցում նե րում ինս տի տու տը, նրա տնօ-

րե նի՝ Մ. Ադոն ցի գլ խա վո րու թյամբ, դրս ևո րեց ազ գային պա հան ջա տի-

րու թյան սկզ բուն քային և հետ ևո ղա կան վար քա գիծ: ՀՍԽՀ Պետպ լա նի 

գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտն այդ պայ քա րի առա ջին շար քե րում 

էր:

Մ. Ադոն ցը եղել է ՀՍԽՀ Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր: 

Պարգևատր վել է Աշ խա տան քային Կար միր դրո շի շքան շա նով, մե դալ-

նե րով և ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի պատ վոգ րե րով: 

Ինչ պես յու րա քան չյուր մեծ ան հա տի, այն պես էլ Մ. Ադոն ցի հան դեպ 

ևս եղան անար դա րու թյուն ներ: Սա կայն ժո ղո վուր դը բարձր գնա հա տեց 

նրան և ինս տի տուտն ինք նա բուխ կոչ վեց «Ա դոն ցի ինս տի տուտ»:

Փա՛ռք Մու շեղ Համ բար ձու մի Ադոն ցին՝ նրա ծնն դյան 100 -ա մյա կին:

 Թող լույս իջ նի նրա շի րի մին:

Յու. Մ. Սու վա րյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

ՀՊՏՀ ռեկ տոր 

Գ .Ա. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, 

տն տե սա գի տու թյան դոկ տոր,

պ րո ֆե սոր 

ԵՊՀ տն տե սա գի տու թյան 

տե սու թյան 

ամ բիոնի պատ վա վոր վա րիչ

 «ԱԶԳ »

15/05/2010թ.

№89 (4469)
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ԻՆՉ ՈՐ ԳՐԵԼ Է` ԱՆ ԿԵՂԾ Է ԳՐԵԼ, 
ՍՐ ՏՈՎ Է ԳՐԵԼ

 Հա մո Սա հյա նի մա սին խոսքս գրա կա նա-

գե տի խոսք չէ, այլ սո վո րա կան ըն թեր ցո ղի, 

երկր պա գո ւի, հայ րե նակ ցի խոսք:

 Բա նաս տեղ ծի` 2005 թ. հրա տա րակ ված 

«Քա րե պա տա րագ» հա տըն տի րի խմ բա գիր 

Հով հան նես Այ վա զյա նին Հա մո Սա հյանն ասել 

էր. «Որ պես մարդ ես դժ բախտ եմ, որ պես բա-

նաս տեղծ` եր ջա նիկ, որով հետև ինչ գրել եմ, 

հրա տա րակ վել է»:

 Վեց տա րե կա նից աշ խա տել է, տա սից 

տաս նե րե քը սո վո րել է գյու ղի տար րա կան դպ-

րո ցում: Տաս նե րե քում մեկ նել է Բա քու` կր թու-

թյու նը շա րու նա կե լու: Գյու ղում ապ րած ման կու թյան տա րի նե րը եղել են 

նրա կյան քի ամե նաեր ջա նիկ ժա մա նակ նե րը և գե ղե ցիկ ու պատ կե րա-

վոր ար տա ցո լումն են գտել նրա պոե զիայում.

 Բայց մտ քիս մեջ ու եր գիս մեջ, 

Ա՛խ, ես ուր էլ գնում, 

Այն աշ խար հից մի բեռ կա նաչ

 Ման կու թյուն է մնում:

 Մի քա նի տա րի հե տո ստա նում է առա ջին դա ժան հար վա ծը, գյու ղում 

մա հա նում է մայ րը` առանց որ դուն տես նե լու:

 Հեշտ չէր երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մում նա վաս տի լի-

նե լը: Հենց նա վի տաղ տա կա մա ծի վրա գի շե րը հեր թա պա հե լիս ծն վում է 

«Նաի րյան դա լար բար դի» սքան չե լի բա նաս տեղ ծու թյու նը:

 Հա մար ձակ վում եմ նշել, որ Հա մո Սա հյա նի ան ձնա կան դժ բախ տու-

թյան պատ ճառ նե րից էր, ան շուշտ, կնո ջից` իր եր կու զա վակ նե րի մայր, 

բա նաս տեղ ծու հի Մա րիա Հա կո բյա նից բա ժան վե լը: 2004 թ., երբ լույս 

տե սավ բա նաս տեղ ծու հու «Մա րի նե վան քում» ժո ղո վա ծուն, կինս` լու-

սա հո գի Գա յա նեն, կար դա լով, լա ցա կու մած ասաց. «Չեմ սի րում քո Հա-

մո Սա հյա նին, որ իրեն այդ քան սի րող կնո ջից բա ժան վել և խոր վիշտ է 

պատ ճա ռել նրան»: 

Իր եր կար տա րի նե րին Հա մո Սա հյա նին շա րու նակ հա լա ծել են նա-

խան ձող նե րը և հոծ մի ջա կու թյու նը:
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 Նա խան ձող մարդ կանց ես չեմ հաս կա նում.

Շն չելս նրանց հան գիստ չի տա լիս, 

Իսկ երբ տես նում են հան կարծ ժպ տա լիս,

Թն դում են. - Տե սեք` մեզ ծաղր է անում:

 Հի վան դա նում եմ, ցն դում են, պայ թում,

-Սուտ է, ասում են, ձևեր է թա փում:

 Փոր ձում եմ մեռ նել, մեռ նում են խան դից 

Եվ մռն չում են,-Մեռ նո ղը չէ նա,

 Դիտ մամբ մեռ նում է, որ ան մա հա նա: 

Ավ. Իսա հա կյա նի ան տիպ պատմ ված քը հրա տա րա կե լու և ոչ հնա-

զանդ ներ քին խառն ված քի հա մար Հա մո Սա հյա նին ազա տում են «Գ րա-

կան թերթ» -ի խմ բագ րի պաշ տո նից: ՀԿԿ կետ կո մի քար տու ղար Ռ. Խա-

չատ րյանն ասում է. «Գ նա, թող մի քիչ հան գիստ քնենք»: ՀՀ ԳԱԱ գրա-

կա նու թյան ինս տի տու տի տնօ րեն, ակա դե մի կոս Է. Ջր բա շյա նը հայ տա-

րա րում է, թե «Հա մո Սա հյանն այլևս նո րու թյուն չի բե րում, անընդ հատ 

կրկ նում է ինքն իրերն»: Հենց դա էլ, ըստ եր ևույ թին, փա կեց ՀՀ ԳԱԱ 

ան դամ ընտր վե լու Հա մո Սա հյա նի ճա նա պար հը: Հա մո Սա հյա նին հա-

մա րում էին միայն «Սյու նի քի բա նաստեղծ».

 Քո լեռ նե րում ի՞նչ ես գտել, 

Որ դու նրանց գիր կը մտել, 

Ա մեն թուփ ու ճմ բով տար ված,

 Խեն թի նման սի րա հար ված,

 Խո նարհ վում ես ամեն քա րին 

Ու եր գում ես ամ բողջ տա րին:

 -Իմ լեռ նե րում գտել եմ ես 

Ա կունք նե րը համ բու րե լի, 

Ա մե նա ջինջ աղ բյուր նե րի, 

Որ կա րող են ճչալ, փրփ րել,

Լ վա նալ ու պար զաջ րել 

Ա պա կան ված մի ողջ աշ խարհ: 

Ի րա կա նում Հա մո Սա հյա նը Սյու նի քով բա ցա հայ տեց և սր բաց րեց 

ողջ Հա յաս տա նը` հայ րե նի քի հան դեպ իր մեծ սե րը հա մե մա տե լով միայն 

մոր սի րո հետ:

 Դու իմ միակն էիր, ինչ պես Հա յաս տանս...
 Լու սա հո գի Վ. Աբա ջա նը ֆիլ հար մո նիայի մեծ դահ լի ճում ելույ թի ժա-

մա նակ ասաց. «Ես միշտ հա ճույ քով եմ աս մուն քում Սա հյա նից: Ախր 
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Հա մոն շա՜տ հայ է»: Այո, Հա մոն շատ հայ էր, շատ հա յաս տա նոտ էր: 

Ակ սել Բա կուն ցը և Հա մո Սա հյա նը դար ձան Սյու նի քի և Սյու նի քի մի ջո-

ցով ողջ Հա յաս տան աշ խար հի խիղ ճը ու ան մնա ցորդ սիր վե ցին ոչ միայն 

սյու նե ցի նե րի, այլև հա մայն հա յու թյան կող մից:

 Հա մո Սա հյա նի պոե զիայի ու ժը, ճշ մար տա ցիու թյու նը և հա մա մարդ-

կային լի նե լը նրա նից է, որ ինչ որ գրել է, ան կեղծ է գրել, սր տով է գրել:

 Թող, որ աչ քե րիս լույ սը խա վա րի,

 Թե առանց սր տի մի բան եմ գրում…
 Բայց դուք ինձ նե րեք և եղեք բա րի,-

 Մեկ-մեկ էլ աչ քով,

 Մեկ-մեկ էլ աչ քի հա մար եմ գրում: 

Ինչ պի սի ան կեղ ծու թյուն… 
Ինչ պես և Մար տի րոս Սա րյա նը, Հա մո Սա հյանն էլ բնու թյունն աստ-

վա ծածց նում էր: Ըստ նրանց` իրա կան Աստ վա ծը հենց ին քը` բնու թյունն 

է: Բա նաս տեղ ծը բնու թյանն է վե րագ րում աշ խար հի կա տա րյալ եր գի 

ստեղծ ման փառ քը: 

Ոչ մի բա նաս տեղծ և ոչ մի ազ գի

 Չի գրել կյան քում կա տա րյալ մի երգ, 

Այդ ես եմ ասում, և նե րող եղեք, 

Ե թե պատ ճա ռը իմ չա րու թյունն է…
 Կա տա րյալ եր գը շշուկն է հաս կի 

Եվ սևա հո ղի շն չա ռու թյունն է:

 Բա նաս տեղ ծը, սա կայն, մեծ վտանգ է տես նում բնու թյու նից մար դու 

օտար վե լու մեջ: 

Էլ երկն քոտ կա տար նե րիդ

 Ցո րեն ցա նող չկա 

Ա սող-խո սող ար տույտ նե րիդ 

Ա կանջ արող չկա:

 Հո ղին կանգ նել հո ղոտ ձայնս.

 Տես եր կինք եմ հա նում,

 -Ով ժա մա նակ, ասա տես նեմ, 

Դու այդ ի՞նչ ես անում,

 Հո ղած նին հո ղից կտ րել, 

Այդ պես ու՞ր ես տա նում… 
Ա ռեղծ վածդ շատ է մթին,

 Դեռ վեր ծա նող չկա:
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 Միև նույն ժա մա նակ բա նաս տեղ ծը դա տա պար տում է աշ խար հը` 

հան ճար ներ ծնե լու, բայց մարդ կանց բախ տը ապաշ նորհ նե րին թո ղե լու 

հա մար: 

Ախ, իմ խո նարհ, խե լոք,

 Խե լա գար աշ խարհ, 

Միշտ երե խա, միշտ ծեր,

 Միշտ հին ու նոր աշ խարհ,

 Հան ճար ներ ես ծնում 

Եվ մնում ես էլի 

Ա պաշ նորհ նե րի

 Մե նաշ նորհ, աշ խարհ:

 Հա մո Սա հյա նը Ղա րա բա ղյան ազ նիվ շարժ ման ջա տա գովն էր: Շատ 

մեծ ցավ էր ապ րում ազ գի զոհ ված զա վակ նե րի հա մար: «Ազ գի արյան 

գե նը գնաց»,- ասում էր նա: Այդ ամե նի հետ, խո րը հիաս թա փու թյուն ապ-

րեց բախ տախն դիր, ըն չա քաղց իշ խա նա վոր նե րից: Միև նույն ժա մա նակ 

ան գամ այդ մղ ձա վան ջային տա րի նե րին նա չի դա դա րում ապա գայի 

նկատ մամբ լա վա տես լի նե լուց:

Ս պառ նա լիք նե րը կհեգ նենք թուր քի,

 Մեր երթն ան վթար գա րուն կհա նենք, 

Եվ մեր եր թի դեմ կչք վի ին քը, 

Այս ցր տի, սո վի, թուր քի դա շին քը:

 Հա յաս տա նի ապա գայի նկատ մամբ ան խոր տակ հա վա տով լց ված 

օրի նակ է իր մեծ բա րե կամ Ալեք սան Կի րա կո սյա նի ձո նած բա նաս տեղ-

ծու թյու նը: 

Արևդ հայե րեն է ծա գում,

 Ծա ռերդ հայե րեն են ծաղ կում,

 Հայե րեն են պայ թում բա ռերդ...

 Թող Աստ ված եղա ծը պա հի 

Եվ հե տո էլ ինչ պա տա հի...

 Հայե րեն են գա լու դա րերդ: 

Ես ինձ թույլ չեմ տա գնա հա տել Հա մո Սա հյա նի պոե զիան: Այն շատ 

գրա կա նա գետ նե րի կող մից գնա հատ վել է: Ես գե րա դա սում եմ բե րել եր-

ջան կա հի շա տակ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան գոր ծիչ, մեծ գրա կա-

նու թյամբ ապ րած Ալեք սան Կի րա կո սյա նի և հայ գրա կա նու թյան մեծ գի-

տակ, ակա դե մի կոս Հրանտ Թամ րա զյա նի կար ծիք նե րը:

 Հա մո Սա հյա նի պոե զիայի վե րա բե րյալ Ա. Կի րա կո սյա նը գրել է. «Հա-
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մոյի պոե զիան տիեզե րա կան վիթ խա րի տա րերք ու նի: Չու նի մի տող, որ 

ան կեղ ծո րեն գրած չլի նի: Հա մոն մեր ժո ղովր դի ազ գային կյան քի հան-

րա գի տա րանն է: Հա մոն վիթ խա րի ան հա տա կա նու թյուն է և ան սպառ 

գանձ: Իմաս տու թյան հե ղեղ է, ապ շե լու բան է»: 

Ա կա դե մի կոս Հ. Թամ րա զյա նը Հա մո Սա հյա նի ծնն դյան 70 -ա մյա կի 

առի թով գրել է. «Բա նաս տեղ ծը գա լի քի մարդ կանց է հանձ նում ժո ղովր դի 

և հո գու պատ կե րը, մա քա ռում նե րի, տո գո րում նե րի ու տագ նապ նե րի մթ-

նո լոր տում ծն ված երազ նե րը, ան քուն, ան հան գիստ կա րոտ նե րի մշու շում 

ձև առած չք նաղ հե քիաթ նե րը և խորհր դա վոր տե սիլք ներ` ապ րած կյան-

քի և գա լիք ու ղի նե րի մա սին»:

Գ. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ

պ րո ֆե սոր, ՀՀ գի տու թյան

 վաս տա կա վոր գոր ծիչ

« Սյու նաց եր կիր»

 08/04/2014թ

№6 (314)
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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, ապա` Եր ևա նի 

երաժշ 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` որո շեց վե րա դառ նալ Սի սիան: 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 էի), քա նի որ այն ու ներ ան վճար հան-

րա կա ցա րան: Հե տա գա յում, իր կեն սագ րա կա նում Զա քար Խա չատ րյա-

նը պետք է գրեր. «Ս տաց վեց այն պես, որ կա մա թե ակա մա նկար չի իմ 

մաս նա գի տու թյունն ընտ րեց ըն կերս` Գրի գոր Ղա րի բյա նը: Եթե նրան 

չհան դի պեի, ինչ կկա տար վեր ինձ հետ, միայն Աստ ված գի տի»:

 Բարձր առա 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 ինս տի տու տում՝ Զ. Խա չատը-

րյա նը բարծ րա գույն նկար չա կան կր թու թյունն ավար 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 ինս 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 ինս 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 

ինս տի տու տում այն պի սի մե ծա համ բավ նկար չի ղե կա վա րու թյամբ, ինչ-

պի սին ԽՍՀՄ գե ղար վեստ նե րի ակա դե միայի փոխ նա խա գահ, ակա դե-

մի կոս Բ. Յո հան սոնն էր, Զ. Խա չատ րյա նը փայ լուն ավար տեց ակա դե-

միան, և պե տա կան քն նա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, ԽՍՀՄ գե-

ղար վեստ նե րի ակա դե միայի պրե զի դենտ, ակա դե մի կոս Ա.Գե րա սի մո վը 

հենց նրան ընտ րեց իր ար վես տա նո ցում ևս չորս տա րի կա տա րե լա գործ-

վե լու: Այս պես կերտ վեց ռեալիստ նկա րի չը: Սա կայն, Զ. Խա չատ րյա նը 

ան հա ղորդ չմ նաց աշ խար հում, մաս նա վո րա պես Ֆրան սիայում, գե ղան-

կար չու թյան առա ջա վոր զար գա ցում նե րին: Խոսքն, ան շուշտ վե րա բե-

ՀՀ ժողովրդական 
նկարիչ Զ. Խաչատրյան
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րում է իմպ րե սիոնիս տա կան ուղ ղու թյա նը, որում գույ նե րի ճիշտ և հմուտ 

հա մադ րու թյամբ հնա րա վոր է դառ նում աշ խար հն ավե լի խոր ըն կա լել` 

հաս նե լով ան հրա ժեշտ տա րա ծու թյան, օդի թա փան ցի կու թյան, մար դու 

տրա մադ րու թյուն նե րի նուրբ ար տա հայտ ման գե ղար վես տա կան առա-

վել գե ղե ցիկ ընդ հան րա ցում նե րի:

Զ. Խա չատ րյա նի ոգեշնչ ման և ստեղ ծա գոր ծու թյան նյու թը բնու թյու նը 

և մարդ կային կյանքն են` իրենց 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 ակա 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, որի վրա միայն 

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 իրենց 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 ռեալիս տա կան և իմպ րե սիոնիս 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, որը նկա րել է «Ե րի-

տա սար դա կան պա լա տից» մայ րա մու տին, Արա րա տի ֆո նի վրա: Ի 

տար բե րու թյուն շատ նկա րիչ նե րի, որոնք Արա րա տը, հատ կա պես նրա 

ձյու նա ծածկ գա գաթ նե րը ընդ գծում ու «գե ղեց կաց նում են», Զ. Խա չատը-

րյա նի Արա 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: 

Ասում են Մի քե լան ջե լոն, երբ ավար տել է իր «Դա վի թը», մուր ճով հար վա-

ծել է ծն կին և ասել. «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` իրա կան զգա ցում ներն ես 

ապ րում:

Ն կար չի առա քե լու թյունն այն է, որ բնու թյան ստեղ ծած գե ղեց կու թյու-

նը, հրաշ քը դի տո ղին ներ կա յաց նի առա վել ընդ 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, որը գտն վում է Թեոդո սիայում իր տուն-թան գա րա նում: Ակա-
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նա տես նե րը պն դում են, որ նկա րի ար ևա ծա գն ավե 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 սիանի եկե ղե ցին մայ րա մու տին» կտա վը: Ար ևի վեր ջին 

ճա ռա գայթ նե րի աստ վա ծային գե ղեց կու թյունն ու նուրբ լու սա վո րու թյու-

նը հե քիաթային է դարձ րել բնու թյու նը, եր կին քը, և հատ կա պես խո տը` 

բազ մա բույր ծա ղիկ նե րով: Այդ ամե նի ար դյուն քում ավե լի խորհր դա վոր 

է դար ձել Սի սիանի առանց այն էլ հրաշք Ս. Հով հան նես եկե ղե ցին: Եր ևի 

նշ ված նկա րի տպա վո րու թյան ազ դե ցու թյամբ է ոգեշնչ 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, ուշքս ու միտքս 

Ինձ նից խլում են ծա ղիկ նե րը… 

Եվ թվում է, թե ինձ հետ ժպ տում, 

Ինձ հետ տխ րում են ծա ղիկ նե րը: 

Չի պա տաս խա նում հողն ինձ ան գամ.

 -Ի ՞նչ երազ 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: Միայն զար մա նալ կա րե լի է, թե օրերս 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 ուժ, աշ խա-

տա սի րու թյուն ու եռանդ, եր ևա կա յու թյուն, համ բե րու թյուն և վար պե տու-

թյուն այդ հրաշ քը ստեղ ծե լու հա մար:

Գ. Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ,

պ րո ֆե սոր, ՀՀ գի տու թյան

 վաս տա կա վոր գոր ծիչ

 «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն »

13.10.2012 թ.
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 ՆՈ ՐՕՐՅԱ ՈՍ ԿԵ ՁԵ ՌԻ ԿԸ
 

Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գա րե գին Բ-ի 

հրա մա նով և մեկ նա բա նու թյամբ լույս է տես նում 

«Նո րօ րյա ոս կե ձե ռի կը. ճար տա րա պետ Բաղ-

դա սար Ար զու մա նյա նի կյանքն ու ստեղ ծա գոր-

ծա կան վաս տա կը» գիր քը, որը հե ղի նա կի՝ ակա-

դե մի կոս Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նի խոս քե-

րով՝ նպա տակ ու նի պատ շաճ գնա հա տա կա նի 

ար ժա նաց նել իր սա նե րից ավա գի հա րուստ 

վաս տա կը, գա լիք սե րունդ նե րին հանձ նել նրա 

անունն ու գոր ծե րը:

 Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նի ու սում նա ռու-

թյան տա րի նե րը և հե տա գա աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյունն ան ցել են իր ու սու ցիչ` Վա րազ-

դատ Հա րու թյու նյա նի աչ քի առջև: Դրա շնոր հիվ 

գիր քը շա րադր ված է նյու թի խոր իմա ցու թյամբ, ճար տա րա պե տի տա-

րաբ նույթ գոր ծե րի ընդ գր կու մով և դրանց օբյեկ տիվ գնա հա տա կան նե-

րով: 

Ար տա կարգ բազ մա ժանր է Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նի ստեղ ծա գո-

րա կան ժա ռան գու թյու նը: Նա նա խագ ծել և կա ռու ցել է բնա կե լի, հա սա-

րա կա կան և ար տադ րա կան շեն քեր, ճար տա րա պե տա կան փոքր ձևեր, 

եկե ղե ցի ներ: Ճար տա րա պե տի իր աշ խա տան քը նա հա ջո ղու թյամբ զու-

գակ ցել է կի րա ռա կան ար վես տի նշա նա կա լից ու բարձ րա ճա շակ գոր ծեր 

ստեղ ծե լով, գր քային գրա ֆի կայի, ծաղ րան կար չու թյան, պատ մամ շա կու-

թային հու շար ձան ներ չա փագ րե լու, հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյա նը 

նվիր ված գիրք գրե լու հետ: 

Որ պես նա խագ ծող նա հա մա գոր ծակ ցել է հայ ճար տա րա պետ նե-

րի ավագ սերն դի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Մար գա րյա-

նի հետ: Նրանց հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյունքն է Վա նա ձո րի հա-

սա րա կա կան կենտ րո նի ան սամբ լը, որը Վա րազ դատ Հայ րու թյու նյա նի 

բնո րոշ մամբ, իր գե ղար վես տա կան բարձր ար ժա նիք նե րի շնոր հիվ Հա-

յաս տա նում երկ րորդն է՝ Եր ևա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կից հե-

տո: Հ. Մար գա րյա նի և Բ. Ար զու մա նյա նի ինք նա տիպ գործն է Եր ևա նի 

ճո պա նու ղու ստո րին կա յա նը Գե տա ռի ափին, Եր ևա նի մա թե մա տի-

կա կան մե քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի հա մա լի րը 

(Շ. Ազա տյա նի մաս նակ ցու թյամբ): Իսկ Եր ևա նի կո նյա կի գոր ծա րա նի 

Ճարտարապետ 
Բաղդասար Արզումանյան
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շեն քի հե ղի նակ Հ. Մար գա րյա նի մահ վա նից հե տո Բ. Ար զու մա նյա նին 

է հանձ նա րար վել նոր ար տադ րա մա սի և համ տե սի սրա հի նա խա գի ծը 

(Ս. Ներ սե սյա նի և Հ. Ալեք սա նյա նի մաս նակ ցու թյամբ): Համ տե սի սրա հի 

ճար տա րա պե տա կան-գե ղար վես տա կան բարձր ար ժեք նե րի հա մար հե-

ղի նակ ներն ար ժա նա ցան ՍՍՀՄ գե ղար վես տա կան ակա դե միայի ոս կե 

մե դա լին: 

Եր ևա նի հիմ նադր ման 2750 -ա մյա կի առ թիվ 1968 թ. Էրե բու նի ամ րո ցի 

ստո րո տում Բ. Ար զու մա նյա նը` Շ. Ազա տյա նի և քան դա կա գործ Ա. Հա-

րու թյու նյա նի հետ ստեղ ծում են թան գա րա նային շեն քի գե ղա գի տա կան 

առու մով այն քան հա ջող ված օրի նակ, որ Ուզ բեկս տա նից այս հե ղի նակ-

նե րին են պատ վի րում Սա մար ղանդ քա ղա քի հո բե լյա նի առ թիվ կա ռուց-

վե լիք թան գա րա նի նա խագ ծու մը: Հի շար ժան է Եր ևա նի մետ րո պո լի տե նի 

«Սա սուն ցի Դա վիթ» կա յա րա նի Բ. Ար զու մա նյա նի նա խա գի ծը (Ս. Ներ-

սի սյա նի և Ա. Իս րաե լյա նի հետ հա մա տեղ), որի հար դա րան քում իրա կա-

նաց վել են «Սան սուն ցի Դա վիթ» էպո սի թե մա նե րով ինք նա տիպ բարձ-

րա քան դակ ներ (հե ղի նակ՝ Ա. Հով սե փյան):

 Սա կայն իր ամե նա բեղմ նա վոր ստեղ ծա գոր ծա կան տա րի նե րը Բ. Ար-

զու մա նյա նը նվի րել է Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նին՝ դառ նա լով, փաս տո րեն, 

Մայ րա վան քի ճար տա րա պե տը, գրե թե բո լոր նոր կա ռույց նե րի հե ղի-

նա կը: Նրա նա խագ ծե րով հայ կա կան ազ գային ճար տա րա պե տու թյան 

սկզ բունք նե րով ու մո տիվ նե րով, ներ դաշ նակ Մայր Աթո ռի հի նա վուրց 

հա մա լի րի ար դեն ձևա վոր ված ան սամբ լին, կա ռուց վե ցին Վա նա տու նը և 

Ալեք ու Մա րի Մա նու կյան գան ձա տու նը` շեն քեր, որոնք միաժա մա նակ և՛ 

ազ գային կեր պար ու նեն, և՛ ար դիական բո վան դա կու թյուն:

 Ճար տա րա պե տա կան փոքր ձևե րից աչ քի են ըն կում Մայր Աթո ռի և 

Արա րա տյան թե մի առաջ նոր դա րա նի տա րած քում կանգ նեց ված, Բ. Ար-

զու մա նյա նի կեր տած խաչ քա րե րը, Հայ րե նիք-Ս փյուռք հու շա կո թո ղը, 

աղ բյուր հու շար ձան նե րը, որոնք նոր խոսք էին հայ կա կան քան դա կա-

գոր ծա կան ար վես տի ավան դա կան ձևե րի բազ մա դա րյան պատ մու թյան 

մեջ:

 Ճար տա րա պետն իրեն դրս ևո րեց որ պես հմուտ ստեղ ծա գոր ծող նաև 

ոս կեր չու թյան բնա գա վա ռում: Նրա էս քիզ նե րով (ո րոնք իրա կա նաց րեց 

Ժի րայր Զու լո յա նը) ստեղծ վե ցին այն պի սի գոր ծեր, որոնք, ինչ պես գրում 

է Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը «թան կար ժեք մե տա ղի մշակ ման ար վես-

տի կա տա րե լա գոր ծու թյուն ներ և ան ցյա լի մե ծա տա ղանդ հայ ոս կե րիչ-

նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ժա ռան գա կան շա րու նա կու թյունն են»: 

Դրանք են ոս կե կուռ և ադա ման դա պատ մես րո պյան այ բու բե նը և ոս կե-
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ձույլ խա չը, որոնք դար ձան ժա մա նա կա կից հայ կի րա ռա կան ար վես տի 

ան կրկ նե լի գոր ծեր: Բ. Ար զու մա նյա նը կեր տեց նաև կա թո ղի կո սա կան 

գա վա զա նը, ոս կյա սկիհ, հե ղի նա կեց Մայր Աթո ռի «Սուրբ Գրի գոր Լու-

սա վո րիչ», «Սուրբ Սա հակ և Սուրբ Մես րոպ» և «Ներ սես Շնոր հա լի» 

շքան շան նե րը, նա խագ ծեց Էջ միած նի Մայր տա ճա րի Ավագ խո րա նի 

վա րա գույ րը, կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա-ի պա տա րա գային զգես տը, ձևա-

վո րեց «Էջ միածին» ամ սագ րի շա պիկ նե րը, իր հե ղի նա կած «Հայ կա կան 

եկե ղե ցի նե րը» պատ կե րա գիր քը և այլ գոր ծեր:

 Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նի տա ղան դն առա վե լա գույնս դրս ևոր վեց 

եկե ղե ցա կան ճար տա րա պե տու թյան բնա գա վա ռում: Հա յաս տա նում ան-

կա խու թյան տա րի նե րին տե ղի ու նե ցավ եկե ղե ցա շի նու թյան բուռն գոր-

ծըն թաց, որը սկ սեց Վազ գեն Ա-ի գա հա կա լու թյան տա րի նե րին և շա րու-

նակ վեց Գա րե գին Ա և Գա րե գին Բ կա թո ղի կոս նե րի օրոք: Եվ այս գո ծում 

մեծ ավանդ ու նե ցավ Բաղ դա սար Ար զու մա նյա նը, ով նա խագ ծեց և կա-

ռու ցեց Հա յաս տա նում և նրա սահ ման նե րից դուրս շուրջ տա սը եկե ղե ցի: 

Դրանց թվում են Օդե սայի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ, Սևա նի Վազ գե նյան 

դպ րա տան, Եր ևա նում Նոր Նոր քի Ս. Սար գիս, Ներ քին Դվի նի Ս. Հա-

րու թյուն, Սպի տա կի Ս. Հա րու թյուն, Քա շա թա ղի Սր բոց Նա հա տա կած, 

Գյում րիի Ս. Հա կոբ Մծբ նե ցու, Եր ևա նի Ս. Եր րոր դու թյուն եկե ղե ցի նե րը 

և ու րիշ նե րը: Ինչ պես բնո րո շում է Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը. «Ն րա 

նա խագ ծած եկե ղե ցի նե րը սե րում են միջ նա դա րյան հայ կա կան եկե-

ղե ցի նե րի հո րին վածք նե րից, սա կայն չեն կրկ նում դրանց և հան դես են 

գա լիս հա տա կագ ծային և ծա վա լա տա րա ծա կան նո րու թյուն նե րով, փա-

ռա հեղ են և, իհար կե, հա րա զատ մեր ազ գային ճար տա րա պե տու թյան 

ավան դույթ նե րին»: 

Եվ միան գա մայն ար դա րա ցի կա րե լի է ասել, որ Բաղ դա սար Ար զու-

մա նյանն իր բազ մա ժանր և բարձ րար վեստ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով 

նման վում է իր հռ չա կա վոր հա մաերկ րա ցուն` Սյու նաց աշ խար հի մե ծա-

տա ղանդ քան դա կա գործ, ճար տա րա պետ ու նկա րիչ Մո մի կին՝ նրա պես 

մնա յուն գոր ծեր թող նե լով հայ մշա կույ թի ան դաս տա նում:
Գրիգոր Ղա րի բյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ

Մուրադ Հասրաթյան

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն »

2007, ապ րի լի 19 -ը 
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 ՄԵ ԾԱ ՐԵՆՔ ՄԵՐ ՄԵ ԾԵ ՐԻՑ ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆՉՅՈՒ ՐԻՆ
 

Ես մի քա նի ցան կու թյուն եմ ու զում հայտ նել: Պետ րոս Հով հան նի սյա-

նը եր կու ամիս առաջ հե ռուս տա տե սու թյամբ բնու թագ րեց Նի կո ղայոս 

Ադոն ցին մի քա նի բա ռով: Առա ջին բնու թագ րումն այն էր, որ Ադոն ցը 

հայոց պատ մու թյու նը հա զար տա րի հետ տա րավ, երկ րորդն այն, որ 

նա այն պի սի դեր խա ղաց պատ մագ րու թյան մեջ, ինչ պես Թու մա նյա-

նը` գրա կա նու թյան, Թա մա նյա նը` ճար տա րա պե տու թյան, Աճա ռյա նը` 

լեզ վա բա նու թյան, Աբե ղյա նը` գրա կա նա գի տու թյան, Վիկ տոր Համ բար-

ձու մյա նը` աստ ղա գի տու թյան մեջ: Այդ բնո րո շում նե րով նա ընդ գծեց գի-

տու թյան այդ հս կայի տե ղը պատ մա գի տու թյան, հա յա գի տու թյան, բյու-

զան դա գի տու թյան մեջ: Ըստ եր ևույ թին 40 տա րե կան հա սա կում Ադոնցն 

ար դեն գիտ նա կան էր, բայց պա հանջ վեց ևս հա րյուր տա րի, որ պես զի 

ճշտ վի նրա տե ղը գի տու թյան մեջ, ներ կա յաց վի ըստ պատ շա ճի: Իհար-

կե, դրա նում մե ղա վո րը ժա մա նակն էր, բայց ու զում եմ նաև մեր մեղ քը 

չքո ղար կել: Մենք` սյու նե ցի ներս, շատ հա մեստ ենք, ին չը, ան շուշտ, լավ 

հատ կա նիշ է: Բայց ամեն մի հա մես տու թյուն, որ չա փից ան ցնում է, բա-

ցա սա կան երանգ է ձեռք բե րում: Մենք Սյու նի քի աշ խար հահռ չակ զա-

վա կին թո ղե ցինք, որ դառ նա 140 տա րե կան ու նոր միայն մե ծա րենք: 

Ես մեծ ու րա խու թյամբ մաս նա կից եղա այս գի տա ժո ղո վին: Բո լոր 

ելույթ ու նե ցող նե րը և «Սյու նաց եր կիր» թեր թի խմ բա գիր` պա րոն Ալեք-

սա նյա նը շատ բա նի մա ցու թյամբ, խո րու թյամբ ներ կա յաց րե ցին Նի կո-

ղայոս Ադոն ցի ով լի նե լը, ին չը շատ գո վե լի է: Մենք չու նենք մե ծա հա րուստ 

օլի գարխ ներ, կու զե նայի, որ շատ ու նե նաինք: Բա րե բախ տա բար, ու նենք 

հս կա պատ մա կան ժա ռան գու թյուն` աստ ղա դի տա րա նը Սի սիանում, 

միջ նա դա րյան հա մալ սա րա նը Տաթ ևում: Մենք ու նենք Ակ սել Բա կունց, 

Նի կո ղայոս Ադոնց, Հա մո Սա հյան, Ար տա շես Հով սե փյան և հա րյու րա-

վոր գիտ նա կան ներ ու տաս նյակ ակա դե մի կոս ներ: Մեր խն դիրն է` նրանց 

չթող նել ստ վե րում, մեր խն դիրն է այ սօր վա պես մե ծա րել նրան ցից յու րա-

քան չյու րին:

Գ. Ղա րի բյան
ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ

« Սյու նաց աշ խարհ»
14.12.2011 թ.

№21(240)
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ԸՆ ԹԵՐ ՑԵ ԼՈՎ ԱՅՍ ԳԻՐ ՔԸ….
(խմ բագ րի վեր ջա բա նը)

Գր քում ութ 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 նեու թյու նը, որ ան մի ջա բար առնչ վում է հայ իրա կա նու թյան՝ խորհըր-

դային վեր ջին մի քա նի տասնամյակ նե րի ու ան կա խու թյան շր ջա նի ան-

ցու դար ձե րի հետ: Լավ է, որ այս կամ այն իրա 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 տեի քար տու-

ղար, պրո ռեկ տոր, տն տե սա գի տու թյան ամ բիոնի վա րիչ, ՀՀ գի տու թյան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ Գրի գոր Ղա րիբ յա նի մաս նակ ցու թյու նը, նրա իրոք 

գնա հա տե լի գոր ծու նեու թյու նն իրա րից ան կախ հա վաս տում են ակա 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՝ ոչինչ հո րին ված չէ այս տեղ, ոչինչ չի հա կա սում կեն սա կան 

ճշ մար տու թյա նը:

Գր քի տար բեր բա ժին նե րում ընդ գրկ ված նյու թե րը տա րաբ նույթ են՝ 

սկ սած Ամե նայն Հայոց Վե հա փառ Վազ գեն Առա ջի նի օրհ նու թյու նից 

մինչև ակադ. Գր. Ղա րի բյա նի ինք նա կեն սագ րու թյու նը, նրա մա սին 

ակա նա վոր գիտ նա կան նե րի ու ար վես տի գոր ծիչ նե րի, ավագ ու կտ սեր 

գոր ծըն կեր նե րի, մտե րիմ նե րի բնու թագ րա կան խոս քե րը, նրա սա նե րի՝ 

իրենց ու սուց չի գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյան արժ ևո րու մե-

րը, իր՝ 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, երբ նա Տն տե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 

քա ղա քատն տե սու թյան ամ բիոնի եռան դուն ու մեծ ապա գա խոս տա ցող 

երի տա սարդ դա սա խոս էր՝ այն ժա մա նակ վա ԵՊՀ 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 ինձ ան ձամբ դաս չի տվել, բայց 

ու սա նող նե րը դա սա խոս նե րի մա սին սո վո րա բար ամեն ինչ են իմա նում 
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ի լրո: Գի տեինք, օրի նակ, որ կյան քը այն քան էլ բա րե հաճ չի եղել գե-

ղա նկար 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 եկել ԵՊՀ 

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 ոլոր տի մեծ նվիր յալ, որ ասե լիք ու 

անե 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 նեու թյա նը, դար ձավ բու-

հա կան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի եռան դուն ու եր ևե լի կազ մա կեր պիչ-

նե րից մե կը, ԵՊՀ կուս կո մի տեի քար տու ղար, ու սում նա կան աշ խա տանք-

նե րի գծով պրո ռեկ տոր, ընտր վեց Հա յաս տա նի ԳԱ թղ թա կից ան դամ: 

Գոր ծու նեու թյան ողջ ըն թաց քում նա պա հեց սերտ կա պը ու սա նող 

երի 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 եղան 

իր դժ վա րին վե րել քի ճա նա պար հին: Սերն ու հար գան քը փո խա դարձ էր, 

որով հետև նա գոր ծում էր ար դար ող ջա մտու 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 նկա րա գի րը, ինքն 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 ոլորտ նե րի հմուտ ղե կա վար՝ նա ոչ 

միայն 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 որա կի բարձ րաց ման հա մար, այլև 

հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տո րի թե կու սակ ցա կան կո մի տեի քար տու ղա րի 

պաշ տոն նե րում ամե 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, որով հետև խոր կեն սա ճա նա չո ղու-

թյամբ պաշ տո նեակա նին միշտ հա մադ րում էր մարդ կայինն ու ազ գայի-

նը: Դա առանձ 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 օրե րին: Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նը ոչ միայն գա ղա փա րա կան-քա ղա քա կան տե-

սա կե տից էր պա հան ջում Ար ցա խի ազա տագ րումն ու վե րա միավո 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 ուղ ղու թյամբ: Պա տա հա կան չէ, որ հենց Գր. 
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Ղա րի բյա նի ծնն դա վայ րում՝ Սի սիանի Ծղուկ գյու ղի ձո րում պետք է իրա-

կա նաց վեին հա մալ սա րա նի լա բո րա տո րիանե 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 որո շա կի դեր ու նեին 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 իմա ցու թյունն ու ան ձնա կան 

մտեր մու թյունն իր մեծ հա յ րե նակ ցի՝ մեր ժա մա նակ նե րի իմաս տուն քնա-

րեր գու, պաշ տե լի բա նաս տեղծ Հա մո Սահ յա 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, որին ճա նա չե 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 երգն ու 

բա նաս տեղ ծու թյու նը և մա նա վանդ պաշ տե լի Հա մո Սա հյա նի պոե զիան: 

Իմ ճա կա տագ րում խա ղա ցած վճ ռա կան դե րի ու նրա հրա շա լի գո յու-

թյան հա մար երախ 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 աներկ բա վկա յում են, որ Գր. Ղա րի բյա նը սիր ված 

ու փնտր ված ըն կեր է, ըն տա նի քի օրի նա կե լի հայր ու ամու սին: Խառն-

ված քով ու բնա վո րու թյամբ ևս օրի 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 

որակ նե րը նա դրս ևո րել է ողջ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում: Սա կայն, այս 

ամե նով հան դերձ, քա ղա քա կան տե սա կե տից առանձ նա պես վտան-

գա վոր ժա մա նակ նե րում աղետ նե րը կան խե լու զգու շա վո րու թյուն ու ող-

ջամ տու թյուն պետք է ու նե նար ԵՊՀ 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 գա յին 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 ոմանք ան գամ 1970 – 80 -ա կան 

թվա կան նե րին ազ գային զար թոն քի ամեն մի դրս ևո րում և խորհր դա յին 

հնա ցած կա ղա պար նե րից ամեն գա ղա փա րա կան շե ղում հա մա րում էին 

նա ցիոնա լիզ մի ար տա հայ տու թյուն: Եվ այն ժա մա նակ, երբ 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 էին հղում Մոսկ վա, թե՝ հա մալ սա րա նում իբր նա ցիոնա լիզմ կա, և ազ-

գայ նա կան, դաշ նակ ցա կան խմ բեր են գոր ծում: Այս իրա վի ճա կում ի՞նչ 
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կա րող էր անել ռեկ տո րի կուս կո մի տեի քար տու ղա րար Գր. Ղա րի բյա նը, 

երբ հար կադր ված էր վե րին պա հան ջով քն նել ակա նա վոր պատ մա բան 

ակա 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 ցիոնա լիզ մի դրս ևո րում ներն ու հա-

րու ցիչ նե րը», որ իբր «հայտ նա բե րել» ու մատ նան շել էին խորհր դային 

պե տու թյանն առա վել հա վա տա րիմ ձևա ցող պն դա ճա կատ նե րը, ով քեր 

ոչ ավել ոչ պա կաս սպառ նում էին «Մոսկ վայով.…»:
Իմ սե րուն դը լավ է հի շում, որ ամո 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 ղա դրանք 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 էջե րով ու դր վագ նե րով: Խմ բագ րի հա յաց քով 

ըն թեր ցե լով՝ նկա տել եմ, որ դրանց մի մասն է միայն հի շա տակ վում ու 

լու սա բան վում այս գր քում, գիրք, որը հայ ար ժա նա վոր ու վաս տա կա շատ 

մտա վո րա կա նի իմաս տա լից կյան քի ճշ մա րիտ պատ մու թյունն է: 

Արև շա տությո՜ւն նրան, և թող արդ յու նա վոր լի նեն նաև հե տա գա տա-

րի նե րը:

 ՍԱՄ ՎԵԼ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ

 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր,

ԵՊՀ հայ գրա կա նու թյան ամ բիոնի վա րիչ,

ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր
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