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 Մենք, ի հար կե, գի տենք «Թմ կա բեր դի ա ռու մը» հրա-

շա լի ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր ջին տո ղե րը: Հե տաքր քիր 

է, սա կայն, ձեր կար ծի քը, թե ի նչ պես կա րե լի է հաս-

կա նալ բա նաս տեղ ծի խոս քե րը: Մի՞ թե նրա հե րոս նե-

րը՝ Թմուկ բեր դի դա լուկ տի րու հին, քաջ Թա թու լը կամ 

ա հեղ Շա հը որ պես մարդ չէ ին աշ խարհ ե կել: 

  Ո՞րն է առ հա սա րակ մար դու կո չու մը: 
        Ի ՞նչ հատ կա նիշ ներ պետք է ու նե նա մար դը: 

      Մի զվարճալի փոքրիկ պատմ� թյ� ն կա, որը ց� յց է տալիս, թե որքան դժվար է մե կ 
ընդհան� ր սահ ման� մով բնորոշել մարդ հասկաց� թյ� նը: 

Հին հ� յն նշանավոր իմաստասեր Պլատոնը մի  անգամ իր աշակերտներին հարցն� մ 
է, թե ինչ է մարդը: Քանի որ նրա աշակերտները դժվարան� մ են պատասխանել 
այդ հարցին, Պլատոնն ինքն է փորձ� մ տալ դրա պատասխանը՝ ասելով՝ մարդը 
երկոտանի կենդանի է, բայց առանց փետ� րների:

 Լսելով զր� յցը՝ մե կ � րիշ իմաստասեր փետրահան արած մի  ճ� տ է նետ� մ դեպի 
Պլատոնը՝ ասելով. «Ահա, Պլատո՛ն, քո ներկայացրած մարդը»:

ԳԼՈՒԽ  1 ՄԱՐԴԸ  ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՍ 1–2 ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԻՐ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ

Ա՜խ, ե րա նի՝ ով մարդ կը գա 
Ու մարդ կեր թա ա նա րատ:

Հովհաննես Թումանյան
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 Հին ժա մա նակ նե րից մինչև մեր օ րե րը գիտ նա կան-

նե րը, ի մաս տա սեր նե րը, մտա ծող նե րը փոր ձում են 

պար զա բա նել, թե ով է մար դը, ի նչ հատ կա նիշ ներ են 

նրան բնո րոշ: 

Փոր ձենք պար զա բա նել մարդ հաս կա ցու թյան մի շարք 

բնու թա գրիչ ներ: Մարդուն բնութագրող ամենա կարևոր 

հատկանիշներից մեկը կարելի է ձևակերպել այսպես.

 ՄԱՐ ԴԸ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՐԱ ՐԱԾ Է

 Բա նա կա նու թյու նը (մ տա ծե լու, դա տո ղու թյուն ներ 

ա նե լու կա րո ղու թյու նը) մար դու կար ևոր հատ կա նիշ նե-

րից է, կա րե լի է ա սել՝ կար ևո րա գույ նը: Ին չո՞ւ ե նք այդ-

պես կար ծում, ի ՞նչն է այդ պի սի հա մոզ վա ծու թյան պատ-

ճա ռը. գու ցե այն տե սա կե՞ տը, որ մի այն մարդն է ըն դու-

նակ մտա ծե լու, ար վես տի գոր ծեր ստեղ ծե լու և այլն: 

Այն, որ մար դը բա նա կան է ակ է, ոչ ոք կաս կա ծի չի 

են թար կում: Ե կեք, սա կայն, հար ցը քն նար կենք այլ տե-

սան կյու նից: Ի սկ գու ցե ու րիշ կեն դա նի ա րա րած ներ 

նո՞ւյն պես օ ժտ ված են մտա ծե լու կա րո ղու թյամբ: Հա-

ճախ զար մա նում ե նք, ե րբ շնե րը, դել ֆին նե րը և այլ 

կեն դա նի ներ հնա րա մտու թյուն, ճարպ կու թյուն, դժ վար 

ի րա վի ճա կից դուրս գա լու կա րո ղու թյուն ներ են ցու ցա-

բե րում: Դրան ի պա տաս խան՝ աս վում է, որ այդ կա-

րո ղու թյուն նե րը կապ չու նեն մտա ծե լու ու նա կու թյան 

հետ, և որ կեն դա նի նե րը ժա ռան գա բար, բնա կան ճա-

նա պար հով են ձեռք բե րում դրանք, ի նչ պես սնն դի, ջեր-

մու թյան և այլ պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րելու ու նա-

կու թյուն նե րը: Գու ցե և դա այդ պես է: Դժ վար է լի ո վին 

հա մոզ ված կար ծիք հայտ նել: Մի բան, սա կայն, ա կն-

հայտ է. այն, ին չը կա րե լի է ձևա կեր պել որ պես մարդ 

ա րա րա ծի մեկ այլ բնու թագ րիչ, այն է, ո ր…

 ՄԱՐ ԴԸ ՆՈՒՅՆ « ՑԵ ՂԻՑ» Է,  
Ի ՆՉ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ Ա ՐԱ ՐԱԾ ՆԵ ՐԸ

 Մար դը, ի նչ պես և մնա ցած կեն դա նի ա րա րած նե-

րը, բնա կան է ակ է, ո րն ու նի բնու թյան օ րենք նե րին 

հա մա պա տաս խան, այ սինքն՝ բնա կան ճա նա պար հով 

ձևա վոր ված ու զար գա ցող մար մին և բնա կան պա-

հանջ մունք ներ՝ քաղցն ու ծա րա վը հա գեց նե լը, ցր տից 
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ու շո գից պաշտ պան վե լը, սե րունդ ու նե նա լը և այլն: 

Այ դու հան դերձ, մար դը կեն սա բա նո րեն ա վե լի զար գա-

ցած է, քան մնա ցած կեն դա նի նե րը: Խոս քը, ի հար կե, 

ա ռան ձին կա րո ղու թյուն նե րի մա սին չէ՝ լսո ղու թյուն, 

տե սո ղու թյուն, հո տա ռու թյուն, ո րոն ցով կեն դա նա կան 

աշ խար հի շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ գե րա զան ցում են 

մար դուն, այլ նրա կա րո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը 

և մա նա վանդ մտա վոր կա րո ղու թյու նը: 

Եվ ե րկ րոր դը, որ պա կաս կար ևոր չէ. մար դը կեն դա-

նա կան աշ խար հի այլ ներ կայա ցու ցիչ նե րից տար բեր վում 

է իր բնա կան պա հանջ մունք նե րը բա վա րա  րե լու ե ղա-

նա կով, ձևով. ի տարբերություն կենդանիների, որոնք 

բնությունից օգտվում և բնության վրա ներգործում են 

անմիջականորեն, մարդն այդ նպատակով ստեղծում 

է զանազան գործիքներ ու սարքավորումներ, որոնք 

շարունակ կատարելագործում է: Դրան նպաստող 

գործոնները մի քա նիսն են: Գլ խա վորը թերևս այն է, 

ին չը կա րե լի է ձևա կեր պել որ պես մար դու կար ևոր 

բնու թագ րիչ նե րից մե կը: 

 ՄԱՐ ԴԸ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ Է ԱԿ Է 

Իր ծնն դյան օր վա նից մինչև կյան քի վեր ջը մարդն ապ-

րում է հա սա րա կու թյան մեջ, այ սինքն՝ այլ մարդ կանց 

հետ շփ վե լով, հա ղոր դա կց վե լով: Դա այդ պես է, ան գամ 

ե թե տվյալ ան ձնա վո րու թյու նը մե նա կյաց է, ա մեն կերպ 

խու սա փում է ու րիշ նե րի հետ շփու մից: Դա այդ պես է ան-

գամ այն ար տա ռոց դեպ քե րում, ե րբ որ ևէ մե կը դեպ քե-

րի բե րու մով հայտն վում է հե ռա վոր, ան բնակ վայ րում: 

Միև նույնն է, նա, ի նչ պես Ռո բին զոն Կրու զոն ան մար-

դաբ նակ կղ զում, մտա ծում է, գոր ծում, կազ մա կեր պում 

իր ա ռօ րյա կյան քը այն ձևե րով, մի ջոց նե րով, այն ա մե-

նի շնոր հիվ, ի նչ ձեռք էր բե րել մինչ այդ տեղ հայտն վե լը՝ 

հա սա րա կու թյան մեջ ապ րե լով, սո վո րե լով իր ծնող նե-

րից, ու սու ցիչ նե րից, ու րիշ մարդ կան ցից: 

 Բո լո րո վին այլ ի րա վի ճակ կա րող է ստեղծ վել, ե րբ 

մար դը շատ փոքր, մա նուկ հա սա կում հայտն վում է 

մարդ կային հա սա րա կու թյու նից դուրս, ի նչ պես ան գլի-

ա ցի գրող Ռ. Կիպ լին գի հան րա հայտ հե րո սը՝ Մաուգ լին: 
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Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

Մաուգ լի ի եղ բայր նե րը

 Հայր Գայ լը սպա սեց, մինչև իր ձա-
գուկ նե րը սկ սե ցին վազվ զել, և Ցե-

ղային Ժո ղո վի գի շե րը Մաուգ լի ի ու Մայր 
Գայ լի հետ տա րավ Խորհր դի Ժայոի` գլա-
քա րե րի խո շոր բե կոր նե րով ծածկ ված գա-
գա թը, ո ւր մինչև հա րյուր գայլ կա րող էր 
տե ղա վոր վել: 

Ա քե լան` խո շոր, ա լե հեր Մի այ նակ Գայ-
լը, որ իր ու ժով և խել քով կա ռա վա րում էր 
Ոհ մա կը, պառ կել էր` հա սա կով մեկ փռ-
ված իր ա պա ռա ժին: Ներք ևում նս տել է ին 
քա ռա սուն կամ ա վե լի գայ լեր՝ …. սկ սած 
ա լե հեր վե տե րան նե րից, ո րոնք մի այ նակ 
կա րող է ին եղ ջե րո ւին հաղ թել, մինչև ե րի-
տա սարդ, ե րե քա մյա սև գայ լե րը, ո րոնք 
եր ևա կա յում է ին մի այն, թե ի րենք էլ կա-
րող են նույնն ա նել: …. Ժայ ռի մոտ հա մա-
րյա չէ ին խո սում: Ձա գուկ նե րը գլուխ կոն ծի 
է ին տա լիս ու վազվ զում ի րենց հայ րե րի 
ու մայ րե րի կազ մած շր ջա նի կենտ րո նում: 
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ որ ևէ հա սա կա-
վոր գայլ դան դաղ մո տե նում էր մի ձա գու-
կի, ու շա դիր զն նում էր նրան և ա նաղ մուկ 
վե րա դառ նում իր տե ղը: Եր բեմն մայ րը իր 
ձա գու կին դուրս էր բե րում լուս նի լույ սին, 
որ պես զի հա վա տա ցած լի նի, որ նրան աչ-
քա թող չեն ա նի: Ա քե լան կոչ էր ա նում իր 
Ժայ ռից.

— Դուք գի տեք Օ րեն քը, ձեզ հայտ նի է 
Օ րեն քը: Լա՛վ նայեք, ո ՜վ գայ լեր… 

Վեր ջա պես Հայր Գայ լը Մաուգ լի– Գոր-
տու կին, ի նչ պես ան վա նում է ին ե րե խային, 
հրեց դե պի կենտ րոն, ո ւր նա ծի ծա ղե լով 
նս տեց ու սկ սեց խա ղալ լուս նի լույ սից 
փայլփ լող քա րե րով: 

Ա քե լան գլու խը չէր բարձ րաց նում, բայց 
շա րու նա կում էր մի օ րի նակ բա ցա կան չել.

— Լա՛վ նայեք: 
Ժայ ռի հետ ևից լս վեց խուլ մռն չյուն. դա 

Շեր– Խա նի ձայնն էր:
— Ե րե խան ի մն է… Ի ՛նձ տվեք նրան: 

Ա զատ Ցե ղի ին չի՞ն է հար կա վոր Մար դու 
Ե րե խան: ….

Լս վեց խմ բա կան խուլ մռն չոց, և չոր-
սա մյա մի ջա հել գայլ Ա քե լային նե տեց 
Շեր– Խա նի հար ցը` Ա զատ Ցե ղի ին չի՞ն է 
հար կա վոր Մար դու Ե րե խան: 

 Ջունգ լի նե րի Օ րեն քի հա մա ձայն, ե թե 
վեճ է ծա գում ձա գին Ոհ մա կի մեջ ըն-
դու նե լու ի րա վուն քի մա սին, նրա օգ տին 
պետք է ձայն տան ա մե նա քի չը Ոհ մա կի 
եր կու ան դամ՝ չհաշ ված հայրն ու մայ րը: 

— Ո ՞վ է խո սում ե րե խայի օգ տին, — 
հարց րեց Ա քե լան: — Ա զատ Ցե ղից ո ՞վ է 
խո սում: 

Պա տաս խան չլս վեց, և Մայր Գայ լը 
պատ րաստ վեց իր վեր ջին մար տին, ե թե 
գոր ծը կռ վի հաս ներ: 

  Այդ ժա մա նակ Ցե ղային Խորհր դի մեջ 
ըն դուն ված մի ակ օ տար գա զա նը` Բա լուն՝ 
քն կոտ, դարչ նա գույն ար ջը՝ գայ լա ձա գե-
րին Ջունգ լի նե րի Օ րեն քը սո վո րեց նող 
ծեր Բա լուն, …. բարձ րա ցավ հետ ևի թա-
թե րի վրա ու մռն չաց.

— Մար դու Ե րե խա՜, Մար դու Ե րե խա՜, 
— ա սաց նա: — Ե ՛ս պաշտ պան դուրս 
կգամ Մար դու Ե րե խային: Նա մեզ վնաս 
չի պատ ճա ռի: Ես խո սե լու շնորհք չու նեմ, 
բայց ճշմար տու թյուն եմ ա սում: Թող նա 
վազվ զի Ոհ մա կում և մտ նի նրա մեջ մյուս 
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նե րի հետ մի ա սին: Ես ի նքս կզ բաղ վեմ 
նրա դաս տի ա րա կու թյամբ: 

— Մեզ հար կա վոր է ևս մեկ ձայն, — 
ա սաց Ա քե լան: — Բա լուն խո սեց, ի սկ նա 
մեր ե րի տա սար դու թյան դաս տի ա րակն է. 
ո ՞վ կա Բա լո ւից բա ցի: 

Շր ջա նի մեջ տեղ ըն կավ մի սև ստ վեր: 
Դա Բա ղի րան էր` սև հո վա զը՝ թա նա քի 
պես սև, հո վա զին հա տուկ պսպ ղուն ցոլ-
քով: Բո լո րը ճա նա չում է ին Բա ղի րային, 
և ոչ ոք չհա մար ձակ վեց ար գելք լի նե լու 
նրան: ….

— Օ՜, Ա քե լա՛, և դո՛ւք՝ Ա զա՛տ Ցեղ, — 
մռլ տաց նա, — ես ի րա վունք չու նեմ ձեր 
ժո ղո վին մաս նակ ցե լու, բայց Ջունգ լի-
նե րի Օ րենքն ա սում է, որ ե րբ կաս կած է 
ա ռա ջա նում նոր ե րե խայի վե րա բե րյալ, 
ե թե խոս քը սպա նու թյան մա սին չէ, ա պա 
այդ ե րե խայի կյան քը կա րե լի է գնել ո րոշ 
վճա րով: Ի սկ Օ րեն քը չի ո րո շում, թե ով 
կա րող է, և ով չի կա րող ա ռա ջար կել այդ 
վճա րը: Ճշ մա րի՞տ եմ ա սում ես:

— Ճիշտ է, ի րա վա ցի է, — ձայն տվե-
ցին ե րի տա սարդ գայ լե րը, ո րոնք շա րու-
նակ տանջ վում է ին քաղ ցից: — Լսե՛ք Բա-

ղի րային: Ե րե խան կա րող է գն վել վճա-
րով: Այդ պե՛ս է Օ րեն քը: 

— Մերկ ե րե խային սպա նե լը խայ տա-
ռա կու թյուն է: — Բա ցի այդ՝ նա կա րող է 
ձեզ օգ տա կար լի նել, ե րբ մե ծա նա: Բա-
լուն խո սեց նրա օգ տին: Բա լո ւի օգ տին 
ես ա վե լաց նում եմ հենց նոր …. սպա նած 
պա րարտ մի ցուլ, ե թե մի այն դուք, Օ րեն-
քի հա մա ձայն, Մար դու Ե րե խային Ոհ մա կի 
մեջ ըն դու նեք: 

Տաս նյակ բա ցա կան չու թյուն ներ լս վե-
ցին: 

— Ի ՜նչ վնաս: Միև նույնն է, նա մեռ նե լու 
է ձմե ռային ան ձրև նե րից ….: Ար ևը կայ րի 
նրան: Ի ՞նչ վնաս կա րող է պատ ճա ռել մեզ 
տկ լոր Գոր տու կը: Թող վազվ զի Ոհ մա կի 
մեջ: Որ տե՞ղ է ցու լը, Բա ղի րա՛: Թող ըն դու-
նեն նրան: 

Ա քե լայի խո րունկ ոռ նո ցը ծած կեց 
ա մեն ի նչ: ….

 Մաուգ լին այն քան էր տար ված իր քա-
րե րով, որ չն կա տեց, թե ի նչ պես գայ լե րը 
հեր թով մո տե նում ու զն նում է ին ի րեն: 
Վեր ջա պես նրանք բլու րից ի ջան սպան-
ված ցու լի մոտ. մնա ցին մի այն Ա քե լան, 
Բա ղի րան, Բա լուն և Մաուգ լի ին որ դեգ-
րած գայ լե րը: Շեր– Խա նը շա րու նա կում 
էր մռն չալ խա վա րի մեջ՝ զայ րա նա լով, որ 
Մաուգ լի ին չտ վե ցին ի րեն:

— Մռն չա՛, որ քան կու զես,— փնթփն-
թաց Բա ղի րան բե ղե րի տակ: — Կգա ժա-
մա նակ, ե րբ այս մերկ ա րա րա ծը կհար-
կադ րի քեզ այլ կերպ ոռ նա լու, կամ ես լավ 
չեմ ճա նա չում մարդ կանց:

 Տե՛ս Ռ. Կիպ լինգ, « Մաուգ լի»
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Ի րա կան կյան քում Մաուգ լի ի « բախ տա կից նե րը», 

ե թե պա տա հա բար վե րա դառ նում է ին մարդ կանց մոտ, 

ի վի ճա կի չէ ին լի նում բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն-

նե րի մեջ մտ նե լու մյուս նե րի հետ, ի րենց պա հում է ին 

գայ լուկ նե րի կամ այն կեն դա նի նե րի նման, ո րոնց հետ 

ապ րել է ին: Նրան ցից մի քա նի սին է մի այն մեծ դժ վա-

րու թյամբ հա ջող վել յու րաց նել մարդ կային լեզ վի և հա-

ղոր դակ ցու թյան ո րոշ տար րեր: Դա ցույց է տա լիս, որ 

մարդն իս կա պես հա սա րա կու թյու նից դուրս չի կա րող 

ձևա վոր վել, « մարդ կային կեր պա րանք» ստա նալ: 

Եվ վեր ջա պես, մար դու ձևա վո րու մը, նրա է ու թյու նը 

բնու թագ րող, դա րեր շա րու նակ տի րա պե տող ո ւս մունք 

է ե ղել կրո նա կան տե սու թյու նը: 

Աշ խար հի գրե թե բո լոր կրո նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը 

մար դու ծա գու մը կա պում են ա ստ վա ծային ա րար չա-

գոր ծու թյան հետ: 

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ 

Ա րար չա գոր ծու թյան պատ մու թյու նը 

Ի սկզ բա նէ Աս տո ւած ստեղ ծեց եր կինքն ու եր կի րը: Եր կիրն ան ձեւ ու ան կազմ էր, 
խա ւար էր տի րում ան հու նի վրա, և Ա ստ ծու հո գին շր ջում էր ջրե րի վրա: Եւ Աս տո ւած 
ա սաց. « Թող լոյս լի նի»: Եվ լոյս ե ղաւ: Աս տո ւած տե սաւ, որ լոյ սը լաւ է, եւ Աս տո ւած 
լոյ սը բա ժա նեց խա ւա րից: Աս տո ւած լոյ սը կո չեց ցե րեկ, ի սկ խա ւա րը կո չեց գի շեր: Եւ 
ե ղաւ ե րե կոյ, եւ ե ղաւ ա ռա ւօտ՝ օր ա ռա ջին:

…. Աս տո ւած ա սաց. « Մարդ ստեղ ծենք մեր կեր պա րան քով ու նմա նու թե ամբ, նա 
թող իշ խի ծո վի ձկ նե րի, ե րկն քի թռ չուն նե րի, ո ղջ ե րկ րի ա նա սուն նե րի և ե րկ րի վրայ 
սո ղա ցող բո լոր սո ղուն նե րի վրայ»: …. Եւ Աս տո ւած մար դուն ստեղ ծեց իր պատ կե րով. 
Ա ստ ծու պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, ա րու և էգ ստեղ ծեց նրանց: Աս տո ւած օ րհ նեց 
նրանց ու ա սաց. «Ա ճե ցէ՛ք, բազ մա ցէ՛ք, լց րէ՛ք եր կի րը, տի րե ցէ՛ք դրան, իշ խե ցէ՛ք ծո վի 
ձկ նե րի, ե րկն քի թռ չուն նե րի, ո ղջ ե րկ րի ա նա սուն նե րի ու ե րկ րի վրայ սո ղա ցող բո լոր 
սո ղուն նե րի վրայ»:

 Տէր Աս տո ւած մար դուն ստեղ ծեց ե րկ րի հո ղից, 
նրա դէմ քին կեն դա նու թե ան շունչ փչեց, և մար դը ե ղաւ կեն դա նի է ակ: 

Հին Կտա կա րան, Գիրք Ծնն դոց
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Աստ վա ծա շունչն այդ պի սով ա ռանձ նաց նում է մար դուն 

և կար ծես հոր դո րում նրան՝ ա սե լով՝ մա՛րդ Ա ստ ծո, ձկ նե րի, 

թռ չուն նե րի, սո ղուն նե րի և այլ կեն դա նի ա րա րած նե րի ոչ 

մի այն « տերն ու տի րա կալն» ես դու, այլև Ե րկ րի վրա նրանց 

հե տա գա գո յու թյան պա տաս խա նա տուն, քան զի Ա րա րի չը 

քեզ է պարգ ևել բա նա կա նու թյուն և ի մաս տու թյուն: 

Մինչ դեռ իր եր կա րատև պատ մու թյան, մա նա վանդ 

վեր ջին հա րյու րա մյակ նե րի ըն թաց քում մար դու գոր-

ծու նե ու թյան հետ ևան քով բնու թյու նը հս կա յա կան չա-

փե րի հաս նող վնաս ներ է կրել: Ե րկ րի ե րե սից վե րա ցել 

են կեն դա նի նե րի և բույ սե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ: 

Հա րյու րա մյակ ներ շա րու նակ վող ան տա ռա հա տու-

մը, շր ջա կա մի ջա վայ րին հասց ված վնաս նե րից բա ցի, 

վտան գա վոր ի րա վի ճակ է ստեղ ծել մարդ կանց ա ռող-

ջու թյան հա մար: 

Գի տակ ցե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կի լր ջու թյու նը՝ 

շատ գիտ նա կան ներ, ար վես տա գետ ներ, հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ ներ « տագ նա պի ա հա զանգ» են հն չեց նում՝ 

պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի և մի ջազ գային հան-

րու թյան ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լով բնու թյան պահ-

պա նու թյան խն դիր նե րի կար ևո րու թյան վրա: Վեր ջին 

տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում հրա վիր վել են բնա-

պահ պա նու թյան խն դիր նե րին նվիր ված մի ջազ գային 

բազ մա թիվ խորհր դա ժո ղով ներ, ըն դուն վել են հռ չա-

կագ րեր, ստո րագր վել են հա մա ձայ նագ րեր, սա կայն 

ի րա վի ճա կը շա րու նա կում է տագ նա պա լի մնալ: Շա-

րու նակ վում է բնա կան պա շար նե րի ան խնա, ան տն-

տես վար շա հա գոր ծու մը, Ե րկ րի մա կեր ևույ թի՝ ցա մա քի 

ու ջրային ա վա զան նե րի, ան գամ ե րկ րա մերձ տի ե զե-

րա կան տա րա ծու թյան աղ տո տու մը: Դա նշա նա կում 

է, որ մար դիկ ա ռաջ վա պես ի րենց տն տե սա կան շա-

հը, ա ռօ րյա բա րե կե ցիկ կյան քը, ա ռան ձին դեպ քե րում՝ 

շռայ լու թյունն ու ճո խու թյունն ա վե լի կար ևոր են հա-

մա րում, քան Եր կիր մո լո րա կի՝ մարդ կու թյան «ընդ հա-

նուր տան» նկատ մամբ խնամքն ու հո գա տա րու թյու նը: 

Մինչ դեռ մի այն այդ հո գա տար վե րա բեր մուն քի դեպ-

քում հա ջորդ սե րունդ նե րը նույն պես կու նե նան կյան քի 

և գոր ծու նե ու թյան բնա կա նոն պայ ման ներ: 
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Գործնական առաջադրանք 1

 Կազ մա կեր պե՛ք քն նար կում «Ինչ պի սի՞ն է մար դու բնույ թը» թե մայով: Բա նա վե ճին 

պատ րաստ վե լու և սե փա կան տե սա կե տը հիմ նա վո րե լու հա մար օգ տա գոր ծե՛ք դա սա-

նյու թը (հիմ նա կան գր ված քը և լրա ցու ցիչ նյու թե րը), ի նչ պես նաև թե մային ա ռնչ վող այլ 

նյու թեր: 

Գործնական առաջադրանք 2

 Կազ մա կեր պե՛ք բա նա վեճ–քն նար կում «Հ նա րա վո՞ր է ա րդյոք կան խել կամ նվա զեց-

նել մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով բնու թյա նը հասց վող վնաս նե րը» թե մայով: 

Փոր ձե՛ք ա ռա ջար կել ո րո շա կի գործ նա կան լու ծում ներ:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.  Ին չո՞վ է մար դը տար բեր վում կեն դա նա կան աշ խար հի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: 

Ի ՞նչն է բնո րոշ մի այն մար դուն:

2. Փոր ձե՛ք մեկ նա բա նել ստորև բեր վող ա սույթ նե րը.

• « Մար դը հա սա րա կու թյու նից դուրս կա՛մ Ա ստ ված է, կա՛մ գա զան»: (Ա րիս տո տել)

•  « Մարդն ա վե լի վատ է կեն դա նուց, ե րբ վե րած վում է կեն դա նու»: (Ռո բինդ րա նաթ 

Թա գոր) 
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Ա ռա վո տյան ա րթ նա նա լուց ու նա խա ճա շե լուց հե տո 

շտա պում ե նք դպ րոց: Դուրս գա լով փո ղոց՝ հան դի պում 

ե նք աշ խա տան քի շտա պող մարդ կանց: Ե րե կո յան, մի-

աց նե լով հե ռուս տա ցույ ցը, դի տում ե նք ֆիլ մեր, լսում 

ե րաժշ տու թյուն, ո ւնկնդ րում ճա նա չո ղա կան տար բեր 

հա ղոր դում ներ: Հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ ան հրա ժեշտ 

տե ղե կույթ ե նք ստա նում, հա ղոր դակց վում մեր ըն կեր-

նե րի ու բա րե կամ նե րի հետ կամ պար զա պես խա ղում: 

Ի՞նչն է մար դուն ստի պում, դր դում ի նչ –որ գոր ծո ղու-

թյուն կա տա րե լու, որ ևէ բա նով զբաղ վե լու: Մաս նա-

գետ նե րը այդ հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար շատ 

վա ղուց ձևա կեր պել են ա ռան ձին եզ րույթ (տեր մին)՝ 

դր դա պատ ճառ (շար ժա ռիթ): Հաս կա նա լի է, որ դր դա-

պատ ճա ռի հիմ քում ըն կած է ի նչ –որ բա նի պա հանջ-

մուն քը՝ սո վո րե լու կամ աշ խա տե լու ձգ տու մը, դրամ 

վաս տա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, գե ղա գի տա կան 

կամ այլ հա ճույք ստա նա լու ցան կու թյու նը և այլն: 

  Նշ վա ծից բա ցի ու րիշ ի ՞նչ դր դա պատ ճառ ներ կա-
րող են լի նել: Կազ մա կեր պե՛ք ոչ մեծ քն նար կում և 
փորձե՛ք լրացնել թվար կու մը այլ դր դա պատ ճառ-
նե րով: 

Ամ փո փե լով քն նար կու մը՝ տես նում ե նք, որ մարդն 

ու նի բազ մա թիվ պա հանջ մունք ներ, ո րոնք կա րող են 

ա ռն վազն եր կու մեծ խմ բե րի բա ժան վել՝ նյու թա կան և 

ոչ նյու թա կան: Ըն դուն ված են նաև պա հանջ մունք նե րի 

այլ դա սա կար գում ներ: Ա ռա վել տա րած ված նե րից մե կը 

հետ ևյալ բա ժա նումն է՝ կեն սա բա նա կան, հա սա րա կա-

կան և հո գե կան պա հանջ մունք ներ:

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Մար դու կեն սա բա նա կան պա հանջ մունք նե րը բազ-

մա տե սակ ե ն՝ սնն դի, ջրի, քնի, ցր տից ու տա պից պաշտ-

ԴԱՍ 3 ՄԱՐ ԴՈՒ ՊԱ ՀԱՆՋ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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պան վե լու, ցա վը հաղ թա հա րե լու, սե րունդ ու նե նա լու և 

այլն: Հա ման ման պա հանջ մունք ներ ու նեն նաև մյուս 

կեն դա նի ա րա րած նե րը: Մարդն էլ մյուս նե րի նման 

այդ պա հանջ մունք նե րի մեծ մասն ու նե նում է՝ ծնն դյան 

պա հից սկ սած: Ան շուշտ, այդ ա ռու մով կան տար բե րու-

թյուն ներ մար դու և մնա ցած կեն դա նի ա րա րած նե րի 

միջև: Դրանք պայ մա նա վոր ված են ոչ մի այն մե ծա նա-

լու, հա սու նա նա լու տար բեր ա րա գու թյամբ: Կա մի շատ 

կար ևոր գոր ծոն ևս, ո րը պայ մա նա վոր ված է մար դու՝ 

հա սա րա կա կան է ակ լի նե լու, նրա մշա կու թային կյան-

քի ա ռանձ նա հատ կու թյամբ: 

Ինչո՞ւմ է դա արտահայտվում: Այսպես, օրինակ՝ ե րբ 

քաղ ցած ե նք կամ ծա րավ, ա պա, ի տար բե րու թյուն այլ 

կեն դա նի նե րի, չենք կծո տում հում մի սը կամ խմում 

կեղ տոտ ջրա փո սե րից: Բա ցի այդ՝ սե րունդ ու նե նա-

լու պա հան ջի բա վա րա րու մը, անձնա կան կյան քի շատ 

այլ կող մեր, ի նչ պես և ի րենց մեր կու թյու նը մար դիկ ձգ-

տում են թաքց նել, հե ռու պա հել «օտար աչ քից»: Մար-

դուն մնա ցած կեն դա նա կան աշ խար հից ա ռանձ նաց նող 

կար ևոր հատ կա նիշ է ա մո թի զգա ցու մը: 

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ 

Կի նը տե սավ, որ ծա ռի պտու ղը լավ է ու տե լու հա մար, ակ նա հա ճո է և գրա վիչ՝ 
ը մբռ նե լու հա մար: Նա ա ռավ նրա պտ ղից, կե րավ և տվեց իր մոտ կանգ նած ա մուս-
նուն, և նրանք կե րան: Եր կու սի աչ քերն էլ բաց վե ցին, և նրանք հաս կա ցան, որ մերկ են: 
Նրանք թզե նու տերև ներն ի րար կա րե ցին և ի րենց հա մար գոգ նոց շի նե ցին: Ե րե կո յան 
նրանք լսե ցին Տեր Ա ստ ծու՝ դրախ տում շր ջա գայե լու ոտ նա ձայ նը, և Ա դամն ու իր կի-
նը Տեր Ա ստ ծուց թաքն վե ցին դրախ տի ծա ռե րի մեջ: Տեր Ա ստ ված կան չեց Ա դա մին ու 
ա սաց նրան. «Ո՞ւր ես»: Ա դա մը պա տաս խա նեց. «Լ սե ցի քո ձայնն այս տեղ՝ դրախ տում, 
ա մա չե ցի, ո րով հետև մերկ է ի, և թաքն վե ցի»: Ա ստ ված ա սաց նրան. «Ո՞վ հայտ նեց քեզ, 
թե մերկ ես»: 

Աստ վա ծա շունչ, Գիրք Ծնն դոց
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 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ) 
ՊԱ ՀԱՆՋ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Մար դու այս պի սի պա հանջ մունք նե րը կապ ված են 

նրա՝ հա սա րա կու թյան ան դամ լի նե լու, հա սա րա կու-

թյան մեջ ապ րե լու հան գա ման քի հետ: Յու րա քան չյուր 

մարդ ցան կա նում է հար գան քի ար ժա նա նալ, ըն դուն-

ված լի նել մյուս նե րի կող մից: 

 Ի՞նչ զգա ցում ե նք ու նե նում, ե րբ հայտն վում ե նք նոր 
մի ջա վայ րում՝ ու րիշ դա սա րա նում, մար զա կան նոր թի մում 
կամ պար զա պես ան ծա նոթ մարդ կանց խմ բում: Ին չո՞ւ ե նք 
ան պայ ման փոր ձում ծա նո թա նալ, ի սկ ե թե շփու մը եր կա-
րատև է լի նում, նաև մտեր մա նալ խմ բի մարդ կանց հետ: 

Ծա նո թա նա լով կամ մտեր մու թյուն հաս տա տե լով 

մյուս նե րի հետ՝ կար ծես մի ի րա վի ճա կից ան ցնում ե նք 

մյու սին: Ե թե ձևա կեր պենք դա, կա րող ե նք ա սել, որ 

կողմ նա կի մար դուց, օ տա րից վե րած վում ե նք յու րայի նի՝ 

ծա նո թի, մտե րի մի, ըն կե րոջ:

 Մար դիկ, ել նե լով ի րենց հա կում նե րից, ըն դու նա կու-

թյուն նե րից, բնա վո րու թյու նից, տար բեր ե ղա նակ նե րով 

են ձգտում հար գան քի ար ժա նա նա լու, այլ կերպ ա սած՝ 

ար ժա նի տեղ զբա ղեց նե լու շր ջա պա տում՝ ըն կե րա կան 

մի ջա վայ րում, դպ րո ցում, աշ խա տա վայ րում, բու հում և 

այ լուր: Ո մանք դրան փոր ձում են հաս նել ի րենց աշ խա-

տան քով, մյուս նե րի նկատ մամբ հար գա լից վե րա բեր-

մուն քով, բա րե կիրթ պահ ված քով: Մյուս նե րը, ը նդ հա-

կա ռա կը, կար ծում են, թե այդ ա մե նը թույլ մարդ կանց 

կամ փոքր ե րե խա նե րին է բնո րոշ, ի սկ ի րենք պետք է 

գո ռան, վա խեց նեն, կո պիտ, գռե հիկ խոս քե րով դի մեն 

մյուս նե րին, և ար դյուն քում մեծ հար գան քի ու պատ վի 

կար ժա նա նան: Եր բեմն ա ռան ձին մար դիկ պատ րաստ 

են ան թույ լատ րե լի, ան գամ հան ցա գործ քայ լե րի դի-

մե լու, մի այն թե ի րենց ա նու նը հայտ նի, «հռ չա կա վոր» 

լի նի: Հին աշ խար հից մեզ է հա սել Հե րոստ րա տի ա նու-

նը, ով հռ չա կա վոր դառ նա լու հա մար այ րել է Ար տե միս 

ա ստ վա ծու հու տա ճա րը Ե փե սո սում: 
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       Կազ մա կեր պե՛ք փոք րիկ քն նար կում հետ ևյալ հար ցի շուրջ.

Ու րիշ նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու, նրանց հետ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու ո ՞ր 
տար բե րակն եք ա վե լի ար դյու նա վետ, ա վե լի ճիշտ հա մա րում: Նկա տի ու նե նանք, որ 
« ճիշտն» ու «ս խա լը» այս տեղ բա վա կա նին դժ վար ո րո շե լի են: Ո ւս տի չգ նանք պար զու-
նակ, հեշտ լու ծում ներ գտ նե լու ճա նա պար հով: 

 ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱ ՀԱՆՋ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Մար դու հոգ ևոր պա հանջ մունք նե րը շատ բազ մա զան 

կա րող են լի նել: Ա ռա ջին հեր թին դա ի մա ցու թյան, մեզ 

շր ջա պա տող աշ խար հը ճա նա չե լու պա հանջն է: Այդ պի-

սի պա հանջ ու նե ին դեռևս պար զու նակ կյան քով ապ-

րող մեր հե ռա վոր նախ նի նե րը՝ նախ նա դա րյան մար-

դիկ: Հա կա ռակ դեպ քում նրանք չէ ին կա րող ստեղ ծել 

ա ռա ջին գոր ծիք նե րը, կա ցա րան նե րը, չէ ին ի մա նա բու-

սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հի և ը նդ հան րա պես 

շր ջա կա բնու թյան շատ գաղտ նիք ներ, ա ռանց ո րի՝ ան-

հնա րին կլի ներ քա ղա քակր թու թյան, հետ ևա բար նաև 

ժա մա նա կա կից աշ խար հի ծնուն դը: 

 Մարդ ա րա րա ծը ձգ տում է ճա նա չե լու ոչ մի այն իր շր-

ջա կա աշ խար հը, այլև ի նքն ի րեն: 

 Մար դու հոգ ևոր պա հանջ մունք նե րից է նաև ստեղ ծա-

գոր ծե լու, կյան քը փո խե լու ձգ տու մը: Նա ձգ տում է ոչ մի-

այն պատ կե րե լու, ներ կա յաց նե լու աշ խար հը՝ նկա րե լու, 

եր գեր ու գր քեր գրե լու, այլև դրա նով ի սկ կար ծես փոր-

ձում է վե րա փո խել իր մի ջա վայ րը, ստեղ ծել նոր աշ խարհ: 

 Գործ նա կան առաջադրանք

Ըն թեր ցե՛ք « Ռո բին զոն Կրու զո» վե պից ստորև բեր վող հատ վա ծը և պա տաս խա նե՛ք 

հար ցե րին: 

1. Ին չո՞ւ էր Ռո բին զո նը օ րեր շա րու նակ նա վից կղ զի տե ղա փո խում այն տեղ ե ղա ծը, ո ՞ր 

կա րիք ներն ու պա հանջ մունք նե րը հո գա լու հա մար: Ի ՞նչն էր նա ը նտ րում ա ռա ջին հեր-

թին: Էլ ի ՞նչ կտե ղա փո խեր նա, ձեր կար ծի քով, ե թե փո թո րի կը չխան գա րեր, և նավն ամ-

բող ջու թյամբ ջրա սույզ չլի ներ: 

2. Ին չի՞ն ձեռ նա մուխ ե ղավ Ռո բին զո նը դրա նից հե տո: Ին չո՞ւ: 
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 Ռո բին զոնն ան մար դաբ նակ կղ զում 

Ա ռա վո տյան շատ ո ւշ ա րթ նա ցա: 
Պարզ ե ղա նակ էր, քա մին հան-

դարտ վել էր, և ծո վը դա դա րել էր մո լեգ-
նե լուց: 

… Ո րո շե ցի ան հա պաղ գնալ, բարձ րա-
նալ նա վը, որ պես զի ու տե լի քի և զա նա-
զան այլ ի րե րի պա շար վերց նեմ: 

Ա մե նից ա ռաջ ի նձ մա կույկ էր հար կա-
վոր, որ պես զի ափ փո խադ րե ի այն ի րե րը, 
ո րոնք կա րող է ին պետք գալ ի նձ: …

 Ընտ րե ցի մի քա նի թեթև գե րան, նա խա-
պես ա մեն մե կը պա րա նով կա պե ցի, որ-
պես զի ջու րը չտա նի, և նա վից ցած գցե ցի: 
Հե տո ի ջա ցած, գե րան նե րը քա շե ցի ի րար 
մոտ, եր կու կող մե րից ծայ րերն ա մուր կա-
պե ցի ի րար, վրայից էլ եր կու –ե րեք տախ-
տակ ամ րաց րի, ո րոնք դրել է ի խա չաձև, և 
ստաց վեց լաս տի նման մի բան:

….Եր կար մտա ծե լու ժա մա նակ չկար, 
հար կա վոր էր շտա պել: Ա մե նից ա ռաջ 
լաս տի վրա դար սե ցի նա վում գտն ված 
բո լոր տախ տակ նե րը, հե տո վերց րի ե րեք 
սն դուկ, ո րոնք պատ կա նում է ին մեր նա-
վաս տի նե րին, փա կե րը կոտ րե ցի և պա-
րու նա կու թյու նը դուրս թա փե ցի: Ը նտ րե-
ցի այն ի րե րը, ո րոնք ի նձ ա մե նից շատ 
կա րող է ին պետք գալ, և ա րագ լց րի սն-
դուկ նե րը: Դրան ցից մե կում դար սե ցի ու-
տե լի քը՝ բրինձ, պաք սի մատ, ե րեք գլուխ 
հո լան դա կան պա նիր, ե րեք խո շոր կտոր 
այ ծի ա պխ տած միս, որ նա վի վրա մեր 
հիմ նա կան սնունդն էր, և գա րու մնա ցոր-
դը, որ Եվ րո պայից տա նում է ինք նա վում 
ե ղած հա վե րի հա մար. հա վե րը վա ղուց 
է ինք կե րել, ի սկ գա րուց մի քիչ մնա ցել 
էր: Այդ գա րին խառն ված էր ցո րե նի հետ. 
դա շատ պետք կգար ի նձ, բայց, դժ բախ-
տա բար, ի նչ պես հե տո պարզ վեց, մկ նե րը 
փչաց րել է ին: 

Եր կար ո րո նում նե րից հե տո գտա մեր 
ա տաղ ձա գոր ծի ա րկ ղը, և դա իս կա պես 
մի թան կար ժեք գյուտ էր, ո րը ես այն ժա-
մա նակ չէ ի տա ոս կով լի մի ամ բողջ նա-
վի: Այդ ա րկ ղը լաս տի վրա տե ղա վո րե ցի 
նույ նիսկ ա ռանց մե ջը նայե լու, ո րով հետև 
ի նձ շատ լավ հայտ նի էր, թե ի նչ գոր ծիք-
ներ կան այն տեղ:

 Այժմ մնում էր, որ զեն քի ու զի նամ-
թեր քի պա շար վերց նեմ: Նա վախ ցում 
գտա եր կու հի ա նա լի որ սոր դա կան հրա-
ցան և եր կու ա տր ճա նակ, ո րոնք տե ղա-
վո րե ցի լաս տի վրա վա ռո դա մա նի, մի 
պարկ կո տո րա կի և եր կու հին, ժան գոտ 
սրե րի հետ մի ա սին: Գի տե ի, որ մեր նա վի 
վրա ե րեք տա կառ վա ռոդ կար, բայց չէ ի 
ի մա նում, թե որ տեղ են պահ ված դրանք: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, եր կար ո րո նում նե րից 
հե տո ե րեք տա կառն էլ գտն վե ցին: Մե կը 
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թրջ վել էր, բայց եր կու սը բո լո րո վին չոր 
է ին, և ես դրանք հրա ցան նե րի ու թրե րի 
հետ մի ա սին ի ջեց րի լաս տի վրա: Այժմ 
ար դեն իմ լաս տը բա վա կա նին բարձ ված 
էր, և հար կա վոր էր ճա նա պարհ ը նկ նել: 
Լաս տով ա ռանց ա ռա գաս տի, ա ռանց 
ղե կի մինչև ափ հաս նե լը հեշտ բան չէր. 
բա վա կան էր ա մե նա թույլ հան դի պա կաց 
քա մի, որ իմ ամ բողջ գույ քը շուռ գար, 
ջու րը թափ վեր:

….Այժմ ի նձ մնում էր շր ջա կայ քը դի տել 
և բնա կու թյան հար մար տեղ գտ նել, այն-
պի սի տեղ, ո ւր կա րո ղա նայի դա սա վո րել 
իմ ու նեց ված քը՝ չվա խե նա լով, թե կփ չա-
նա: Դեռևս չգի տե ի, թե որ տեղ եմ ըն կել, 
մայր ցա մա՞ք է, թե՞ կղ զի: Ա րդյոք մար դիկ 
կա՞ն այս տեղ: Գի շա տիչ գա զան ներ կա՞ն, 
թե՞ ոչ: Ին ձա նից մի կես մղոն կամ քիչ 
ա վե լի հե ռու եր ևում էր մի բարձր բլուր: 
Ո րո շե ցի բարձ րա նալ այդ բլ րի գա գա թը, 
որ պես զի շուրջս դի տեմ: Վերց նե լով մի 
հրա ցան, ա տր ճա նակ և վա ռո դա ման՝ ճա-
նա պարհ ըն կա հե տա խու զու թյան:

Բլ րի գա գա թը բարձ րա նա լը դժ վար էր:
 Երբ բարձ րա ցա, տե սա, թե ի նչ դա ռը 

բախտ էր բա ժին ըն կել ի նձ. ես կղ զու վրա 
է ի:

Սկ սե ցի ի նձ հա մար վրան պատ րաս-
տել: Վրա նը պատ րաս տե ցի ա ռա գաս տից 
և ան տա ռում կտ րած ձո ղե րից: Ա մեն ի նչ, 
որ կա րող էր ար ևից ու ան ձր ևից փչա նալ, 
փո խադ րե ցի վրա նը, ի սկ շուր ջը դա սա-
վո րե ցի դա տարկ ա րկ ղերն ու սն դուկ նե-
րը, որ պես զի մարդ կանց և գա զան նե րի 
ա նակն կալ հար ձա կու մից պաշտ պան ված 
լի նեմ:

Վ րա նի մուտ քը դր սից փա կե ցի մի մեծ 
սն դու կով, որ դրի կող քի վրա, ի սկ ներ-
սից փա կե ցի տախ տակ նե րով: Այ նու հետև 
գետ նին ան կո ղին փռե ցի, գլ խա տա կիս 
եր կու ա տր ճա նակ դրի, կող քիս՝ մի հրա-
ցան և պառ կե ցի:

….Ար դեն տաս նե րեք օր էր, որ ես ապ-
րում է ի կղ զում, և այդ ժա մա նա կա մի ջո-
ցում տասն մեկ ան գամ ե ղել է ի նա վի վրա՝ 
ափ փո խադ րե լով …. ա մեն բան, ի նչ որ 
կա րող է ին բարձ րաց նել մար դու մեկ զույգ 
ձեռ քե րը: Չեմ տա րա կու սում, որ ե թե խա-
ղաղ ե ղա նա կը եր կար տևեր, ես մաս– մաս 
կփո խադ րե ի ամ բողջ նա վը:

 Տաս ներ կո ւե րորդ ան գամ նավ բարձ-
րա նա լու պատ րաս տու թյուն տես նե լիս 
նկա տե ցի, որ քա մի է բարձ րա նում: Չնա-
յած դրան՝ սպա սե ցի, մինչև տե ղատ վու-
թյունն սկս վեց, և նո րից նավ գնա ցի: Իմ 
նա խորդ այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ 
այն պես հիմ նո վին է ի տնտ ղել մեր նա վա-
խու ցը, որ կար ծում է ի, թե այն տեղ այլևս 
ո չինչ չի կա րե լի գտ նել: Բայց հան կարծ 
աչ քովս ըն կավ ե րկդռ նա նի մի պա հա րան: 
Դա րակ նե րից մե կի մեջ գտա ե րեք ա ծե լի, 
մի մեծ մկ րատ և մի դյու ժին դա նակ– պա-
տա ռա քաղ: Մյուս դա րա կում փող գտա՝ 
եվ րո պա կան ու բրա զի լա կան ոս կե և ար-
ծա թե դրամ ներ….: 

— Ան պե՛տք ա ղբ, — ա սա ցի ես, — ին-
չի՞ս ես հար կա վոր հի մա: Ոս կու մի ամ-
բողջ կույտ սի րով կտայի այս գրո շա նոց 
դա նակ նե րից յու րա քան չյու րի հա մար: Ի ՞նչ 
պի տի ա նեմ քեզ: Ա վե լի լավ է՝ ծո վի հա-
տա՛ կը գնա: Ե թե գետ նին ըն կած լի նե իր, 
կռա նալ վերց նել էլ չար ժեր: 

 Բայց հե տո մի քիչ մտա ծե ցի, այդ փո ղը 
փա թա թե ցի մի կտոր քա թա նի մեջ և դրի 
գր պանս:

….Այժմ կա րող է ի ամ բող ջո վին զբաղ-
վել այն հար ցով, ո րն ի նձ ան հանգս տաց-
նում էր ա ռա ջին ի սկ օր վա նից. ի ՞նչ ա նեմ, 
որ ի նձ վրա չհար ձակ վեն ո ՛չ գի շա տիչ կեն-
դա նի ներ, ո ՛չ վայ րե նի մար դիկ: Ի նչ պի սի՞ 
բնա կա րան շի նեմ ի նձ հա մար: Քա րան-
ձա՞վ փնտ րեմ, թե՞ վրան խփեմ:

 Վեր ջի վեր ջո ո րո շե ցի շի նել թե՛ մե կը և 
թե՛ մյու սը:
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 Ա մե նից ա ռաջ ի նձ հար կա վոր էր, որ 
իմ բնա կա րա նը պաշտ պան ված լի նի թեժ 
ար ևից և գի շա տիչ նե րից, որ լի նի այն պի-
սի տեղ, որ տեղ խո նա վու թյուն չկա, որ մո-
տեր քում խմե լու ջուր լի նի: Բա ցի դրա նից՝ 
ան պայ ման ու զում է ի, որ իմ տա նից ծո վը 
եր ևա:

« Գու ցե թե բախ տը իմ փր կու թյան հա-
մար մի նավ կու ղար կի, — ա սում է ի ի նքս 
ի նձ, — բայց ե թե ծովն աչ քիս ա ռաջ չլի նի, 
կա րող եմ փր կու թյան ա ռի թը փախց նել»:

 Ինչ պես տես նում եք, հույսս կտ րել դեռ 
չէ ի ու զում:

 Տե՛ս Դա նի ել Դե ֆո, « Ռո բին զոն Կրու զո» 

Լ րա ցու ցիչ ա ռա ջադ րանք 

Ուսումնասիրեք Մաս լոո ւի պահանջմունքների բուր գը և դրա օ րի նա կով կա տա րե՛ք 

կա րիք նե րի, պա հանջ մունք նե րի խմ բա վո րում և վեր լու ծու թյուն:

Հարգանքի կարիք
Պատկանելության և սիրո կարիք

Անվտանգության կարիք
Բնական կարիքներ

Գեղագիտական կարիքներ
Իմանալու և հասկանալու կարիք

Ինքնակա տարե-
լագործ ման կարիք
Ինքնա դրսևորման 

կարիք

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ին չո՞ւ է մարդ ա րա րա ծը, ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից սկ սած, ձգ տում ճա նա չե լու ի նչ-

պես իր շր ջա կա աշ խար հը, այն պես էլ ի րեն: Մար դու ին չի՞ն է պետք իր մա սին ի մա նա լը: 

2. Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում նոր մի ջա վայր, նոր աշ խարհ ստեղ ծե լու մար դու ձգ տու մը: 

Մի՞շտ է ա րդյոք, որ այդ ձգ տու մը դրա կան հետ ևանք նե րի է հան գեց նում: Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչն է 

դրա պատ ճա ռը: 

Մեկ նա բա նե՛ք ստորև բեր ված ա սույ թը.

 « Մար դը մի ակ կեն դա նին է, ո րը շիկ նում է կամ ո րո շա կի ի րա վի ճա կում պետք է դա 

ա նի»: Մարկ Տվեն 
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 Մար դը, ի նչ պես հայտ նի է, հա սա րա կա կան է ակ է: 

Հա սա րա կու թյան մեջ են ձևա վոր վում նրա պա հանջ-

մունք նե րը և դրանք բա վա րա րե լուն ո ւղղ ված հմ տու-

թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: Հա սա րա կու թյուն 

աս վա ծը վե րա ցա կան հաս կա ցու թյուն չէ: Մե զա նից 

յու րա քան չյու րը, լի նե լով ը նդ հան րա պես մարդ կային 

հա սա րա կու թյան ան դամ, մի ա ժա մա նակ որ ևէ ըն-

տա նի քի, հա մայն քի, ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ է: Այս-

պիսով, ծնն դյան օր վա նից սկ սած, մեծ ու փոքր այս 

կամ այն խմ բի ան դամ ե նք: Այդ խմ բե րը շատ են և 

տար բեր: 

 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ) ԽՄ ԲԵՐ

 Փոր ձենք ա ռանձ նաց նել այն խմ բե րը, ո րոնք մենք 

ե նք ը նտ րել, և այն, ո րոն ցում կանք մեր կամ քից ան-

կախ:

ԴԱՍ 4 ԽՄ ԲԵՐ, ՇԵՐ ՏԵՐ, ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵՐ

Թռ չու նին` բույն, սար դին` ոս տայն, 
մար դուն` ըն կե րակ ցու թյուն: 

Ու. Բլեյք
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 Գործ նա կան աշ խա տանք

Տետ րում լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը

Խմ բեր, ո րոն ցում կանք 
մե ր կամ քից ան կախ

Խմ բեր, 
որ մե նք ե նք ը նտ րել

 

Այժմ ան դրա դառ նանք սյու նակ նե րում թվարկ ված 

խմ բե րին: 

Ա ռա ջին սյու նա կում կա րող են լի նել հետ ևյալ օ րի-

նակ նե րը. 

• աղ ջիկ ներ կամ տղա ներ,

• գյու ղա ցի ներ կամ քա ղա քա ցի ներ,

• զի նա կո չիկ ներ կամ քա ղա քա ցի ա կան ան ձինք,

• հայեր, հույ ներ կամ հն դիկ ներ, 

• Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի կամ Լե հաս տա նի բնա-

կիչ ներ և այլն: 

Երկ րորդ սյու նա կում կա րող են լի նել այլ օ րի նակ ներ. 

• ու րախ նե րի և հնա րա միտ նե րի ա կումբ, 

• ե րա ժիշտ ներ, նկա րիչ ներ, մար զիկ ներ, 

• ու սա նող ներ, բան վոր ներ, հոգ ևո րա կան ներ,

• վա րորդ ներ, շի նա րար ներ, դար բին ներ,

• զ բո սաշր ջիկ ներ, ճամ բա րա կան ներ և այլն: 

Կա րող են լի նել նաև խմ բե րի այլ բա ժա նում ներ:

Քն նարկ ման ըն թաց քում աս վա ծին ը նդ հա նուր ան-

դրա դարձ կա տա րե լու դեպ քում կա րե լի է ար ձա նագ-

րել, որ մարդ կանց խմ բե րը կա րող են ա ռանձ նաց վել՝ 

ա. ը ստ սե ռի և տա րի քի,

բ. ը ստ բնա կու թյան վայ րի,
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գ. ը ստ զբաղ մուն քի, մաս նա գի տու թյան,

դ. ը ստ ազ գային պատ կա նե լու թյան, 

ե. ը ստ կրո նա կան պատ կա նե լու թյան,

զ. ը ստ նա խա սի րու թյան և այլն:

 Բեր ված թվար կում նե րը ցույց են տա լիս, որ մենք 

ո ղջ կյան քի, գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում այս կամ այն 

հա սա րա կա կան (սոցիալական) խմ բի ան դամ ե նք: 

Իսկ ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան խմ-

բե րի գո յու թյու նը, ի նչ պե՞ս են մար դիկ հայտն վում այս 

կամ այն խմ բում:

 Հա սա րա կու թյու նը, հա սա րա կա կան հա րա բե րու-

թյուն ներն ու սում նա սի րող գի տու թյուն նե րից մե կի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ սոցիոլոգ նե րը, կար ծում են, որ 

հա սա րա կա կան խմ բե րի բազ մա զա նու թյու նը նախ և 

ա ռաջ հետ ևանք է մարդ կային գոր ծու նե ու թյան հիմ-

նա կան տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյան (տն տե սա կան, 

քա ղա քա կան և այլն): Օ րի նակ` տն տե սա կան գոր ծու-

նե ու թյու նը հան գեց րել է հա րուստ նե րի, մի ջին խա վի 

և աղ քատ նե րի գո յու թյա նը, ի սկ քա ղա քա կան գոր ծու-

նե ու թյու նը` ա ռաջ նորդ նե րի և հետ ևորդ նե րի, ղե կա-

վար նե րի և ղե կա վար վող նե րի ա ռա ջաց մա նը: Մտա-

վոր գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա նա լու ար դյուն քում ի 

հայտ են ե կել մտա վոր (ման կա վարժ, բժիշկ, նկա րիչ, 

փաս տա բան և այլն) և ֆիզիկական (շի նա րար, հո ղա-

գործ, ար հես տա վոր և այլն) աշ խա տան քով զբաղ ված 

մարդ կանց խմ բե րը: 

Հա սա րա կա կան տար բեր խմ բե րի գո յու թյու նը պայ-

մա նա վոր ված է նաև մարդ կանց ապ րե լա կեր պի, մշա-

կույ թի, հա սա րա կա կան նորմե րի և ար ժեք նե րի բազ-

մա զա նու թյամբ: 

Յու րա քան չյուր մարդ ցան կու թյան դեպ քում կա րող 

է լի նել այն խմ բում, որ տեղ ի րեն զգում է ան կաշ կանդ, 

որ տեղ գնա հատ ված է և պաշտ պան ված, որ տեղ կա 

ը նդ հա նուր նպա տակ և այլն: 
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 ՀԱ ՄԱՅՆՔ

 Հա մայնք հաս կա ցու թյու նը տար բեր ի մաստ ներ կա-

րող է ու նե նալ: 

Ս տորև բեր վող օ րի նակ նե րում ի ՞նչ է նկա տի ա ռն-

վում միև նույն հա մայնք բա ռը գոր ծա ծե լով: 

•  Ա ռա ջի կա յում այս տեղ հա մայն քի ղե կա վա րի ը նտ-

րու թյուն կլի նի:

•  Դպ րո ցի ծնո ղա կան հա մայն քը հա մա ձայն չէ այդ 

ա ռա ջար կին: 

 Գործ նա կան աշ խա տանք 

Ենթադրենք՝ Եր կիր մո լո րա կից ոչ հե ռու նոր մո լո րակ է հայտ նա բեր վել: Այդ մո-
լո րա կը շատ նման է Ե րկ րին` մի տար բե րու թյամբ մի այն. բնա կեց ված չէ: Պատ-
կե րաց նենք, թե մենք ե նք լի նե լու մո լո րա կի ա ռա ջին բնա կիչ նե րը: Սա կայն նոր 
բնա կա վայր ստեղ ծե լը հեշտ բան չէ, և վե րաբ նա կիչ նե րին օգ նե լու նպա տա կով ար-
շա վախմ բի կազ մում ը նդ գրկ վե լու են խորհր դա տու մաս նա գետ ներ: Խորհր դա տու-
նե րի ը նտ րու թյուն կա տար վե լու է հետ ևյալ ցու ցա կից.

•  45 տա րե կան, տար րա կան դա սա-
րան նե րի ուսուցչու հի

• 41 տա րե կան, գյու ղատն տես
• 56 տա րե կան, ա տաղ ձա գործ
• 27 տա րե կան, կեն սա բան
• 34 տա րե կան, խո հա րար
• 37 տա րե կան, բժիշկ
• 32 տա րե կան, ճար տա րա գետ
• 51 տա րե կան, հոգ ևո րա կան

•  26 տա րե կան, մար զիկ, աշ խար հի 
չեմպիոն

• 24 տա րե կան, ե րա ժիշտ
• 49 տա րե կան, շի նա րար
• 32 տա րե կան, ե րկ րա բան
• 42 տա րե կան, փաս տա բան
• 29 տա րե կան, բնա պահ պան
• 38 տա րե կան, զին վո րա կան:

 Ներ կա յաց ված ցան կից պետք է ը նտր վի մոտ կե սը: Կա տա րե՛ք ը նտ րու թյուն և 
կազ մե՛ք խորհր դա տու նե րի խում բը: Պար զա բա նե՛ք ը նտ րութ յուն կա տա րե լու ձեր 
սկզ բուն քը:

 

  Ա սույթ 
 Որ խմ բին էլ որ պատ կա նե լիս լի նենք, պետք է ու նե նանք սե փա կան ա րարք-
նե րի հան դեպ պա տաս խա նա տվու թյան զգա ցում:



22

Եվ րո պա կան հա մայնքն իր ա ջակ ցու թյունն է հայտ-

նում մեր ե րկ րում ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րա կան հա-

մա կար գի հաս տատ ման ո ւղ ղու թյամբ ար վող քայ լե րին:

 Հաս կա նա լի է, որ ա ռա ջին դեպ քում, հա մայնք ա սե-

լով, նկա տի է ա ռն վում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 

մար մին, ե րկ րորդ դեպ քում՝ տվյալ դպ րո ցում սո վո րող-

նե րի ծնող նե րի խում բը, եր րորդ դեպ քում՝ Եվ րո պա կան 

մի ու թյան մեջ մտ նող ե րկր նե րի խում բը: 

Տվյալ դեպքում, սա կայն, հա մայնք ա սե լով, հաս կա նում 

ե նք տա րած քային հի մուն քով մի ա վոր ված, այ սինքն՝ միև-

նույն գյու ղում, քա ղա քում, թա ղա մա սում ապ րող մարդ-

կանց խում բը: Դա, որ պես կա նոն, հա մընկ նում է վեր ևում 

նշ ված ա ռա ջին՝ վար չա տա րած քային մի ա վո րի ի մաս տին: 

Կա րող է նաև չհա մընկ նել, ո րով հետև վար չա կան ա ռու-

մով հա մայն քը կա րող է մե կից ա վե լի բնա կա վայր ը նդ գր-

կել: Ցան կա ցած դեպ քում կար ևո րը ոչ այն քան բնա կա վայ-

րի չա փերն են կամ այն տեղ ապ րող մարդ կանց թվա քա-

նա կը, որ քան այն, որ այդ մար դիկ հա մա րեն ի րենց մեկ 

մի աս նա կան հան րու թյան՝ հա մայն քի ան դամ ներ: Մի այն 

այդ պի սի գի տակ ցու թյամբ մի ա վոր ված հա մայն քը տե ղա-

կան և ը նդ հա նուր հա սա րա կա կան ու պե տա կան ջան քե-

րի զու գակ ցու թյամբ կա րող է ա ռա ջադ րել և լու ծել իր հա-

մար կեն սա կա նո րեն կար ևոր խն դիր ներ: 

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

   Ըն թեր ցե լով հա յազ գի մե ծա նուն գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյու նից ստորև բեր վող 
հատ վա ծը՝ վեր հի շե՛ք որ ևէ հիմ նախն դիր, ո րը լուծ վել է ձեր հա մայն քի ը նդ հա-
նուր ջան քե րով:

Ֆ րեզ նոն

 Մեր քա ղա քի սր տից եր կու մղոն քայ-
լե լով՝ մարդ կա րող էր գալ հաս նել ա նա-
պատ և զգալ ան մար դաբ նակ, ե րկ րի ե րե-
սին կո րած– մո լո րած, մարդ կային մտ քի 

կա րեկ ցան քից կորս տյան մատն ված վայ-
րի մե նու թյու նը: Մեր քա ղա քի ծայ րա մա-
սում կանգ նե լով` մարդ կա րող էր զգալ, 
որ մենք ա նա պա տի լռու թյան ու մե նու-



23

թյան մեջ ե նք հիմ նել մեր բնա կա տե ղին 
ու փո ղոց նե րը, և որ մենք ան վե հեր գործ 
ե նք ա րել: Ե կել ե նք պատ մու թյուն չու նե-
ցող այս չոր ու ցա մաք վայ րը, հանգր վա-
նել ե նք այս տեղ ու կա ռու ցել մեր տնե րը 
և ան շտապ ա րա րում ե նք մեր կյան քի լե-
գեն դը: Ջրին հաս նե լու հա մար փո րում ու 
պա պակ հո ղով առ վակ ներ է ինք հո սեց-
նում: Տն կում ու մշա կում է ինք և կանգ նած 
է ինք մեր ձե ռա կերտ այ գու կենտ րո նում:

 Մեր ծա ռե րը դեռևս բարձր չէ ին բա-
վա րար ստ վեր նե տե լու հա մար, և մենք 
մի քա նի տե սակ ծա ռեր է ինք տն կել, որ 
պետք է տն կած չլի նե ինք, քա նի որ դրանք 
դի մաց կուն չէ ին ու եր բեք մի դար ապ րել 
չէ ին կա րող, այ դու հան դերձ սկիզ բը լավ 
է ինք դրել: Մենք ոչ մի նշա նա վոր մարդ չէ-
ինք թա ղել, քա նի որ մե ծու թյուն ներ ա րա-
րե լու ժա մա նակ չէ ինք ու նե ցել: Սաս տիկ 
զբաղ ված է ինք՝ ջուրն ա նա պատ հասց-
նե լով: Մեր քա ղա քի վրա չէր սա վառ նում 
որ ևէ մեծ մտ քի շուք: Սա կայն ու նե ինք խա-
ղահ րա պա րակ, ո րը կոչ վում էր « Կոսմոս»: 

Ու նե ինք հան րակր թա կան դպ րոց ներ: Մեր 
քա ղա քի մի ջով եր կու կար ևոր եր կաթգ ծեր 
է ին ան ցնում, և ո րոշ ա ռու մով մենք մեզ 
լի ո վին կո րու սյալ չէ ինք զգում: Եր կու լրա-
գիր, մի քա ղա քային լսա րան և հա սա րա-
կա կան գրա դա րան ու նե ինք, ո րի դեռ մեկ 
եր րորդն էր գր քե րով լի: Ու նե ինք դա սա-
խո սու թյան ա կումբ: Քրիս տո նե ա կա նից 
զատ՝ ու նե ինք ա մեն տե սա կի այլ ե կե-
ղե ցի: Մեր քա ղա քի ա մեն տուն իր Ա ստ-
վա ծա շունչն ու ներ, ի սկ բա զում տնե րում 
դրա նից չորս հատ կար: Մարդ կա րող էր 
հա մա րել, որ մեր քա ղա քը գե ղեցկա շեն է:

 Քա ղա քագ լուխ ու նե ինք, բայց նա նշա-
նա վոր ան ձնա վո րու թյուն չէր և քա ղա-
քագլ խի տեսք էլ չու ներ: Նա ագարա կա-
տի րոջ տեսք ու ներ: Նա ագարա կա տեր էր 
որ կար, բայց քա ղա քա գլուխ էր ը նտր վել: 
Մե զա նում եր ևե լի մար դիկ չկային, սա-
կայն բո լորս մի ա սին գրե թե եր ևե լի է ինք:

 Վի լ յամ Սա րո յան,
 «Ֆրեզ նոն»

Ա ռա ջադ րանք. 

Տետրում լրաց նել ա ղյու սա կի ե րկ րորդ սյու նա կը:

Խմ բեր

N Խմ բե րի բա ժան ման հիմ քը

Ն կա րագ րու թյուն. 
Ինչ պե՞ս է տվյալ խմ բում լի նելն ազ դում հա սա-
րա կա կան կյան քի տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
(աշ խա տան քի ըն դուն վել, պաշ տո նի նշա նակ-
վել, շր ջա գա յու թյան մեկ նել և այլն) կողմ նո րոշ-
վե լու վրա

1 Կին — տղա մարդ
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2
Պա տա նի — ե րի տա-
սարդ –չա փա հաս — 
տա րեց 

3 Գյ+  ղաբ նակ — քա ղա-
քա բնակ

4 Սո ցի ա լա պես ա նա պա-
հով — ա պա հով ված

5 Այլ հի մ+ ն քով ա ռանձ-
նաց ված …

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան խմ բե րի ձևա վո րու մը: 

2.  Մարդ կանց ապ րե լա կեր պի, մշա կույ թի, հա սա րա կա կան  նորմե րի և ար ժեք նե րի 

բազ մա զա նու թյու նը ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում հա սա րա կա կան խմ բե րի ձևա-

վոր ման վրա: 

3.  Ի՞նչ է պետք ձեր կար ծի քով, որ պես զի հա մայն քի ան դամ նե րը կա րո ղա նան ի րա կա-

նաց նել ի րենց հա մար կարևոր խն դիր նե րը:
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ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Նա խորդ դա սում ան դրա դար ձանք այն խնդ րին, որ 

մար դը, ծնն դյան օր վա նից սկ սած, մեծ ու փոքր տար-

բեր խմբե րի (ըն տա նիք, հա մայնք, ա զգ) ներ կա յա ցու-

ցիչ է լի նում: Այդ խմ բե րում ան վերջ հա ղոր դակց վում 

ե նք, հա մա գոր ծակ ցում, եր բեմն հա կա մար տու թյան 

մեջ հայտն վում: Մարդ կանց միջև հա ղոր դա կցու թյու նը 

կա րող է լի նել հա ճե լի կամ տհաճ, ձանձ րա լի կամ հե-

տաքր քիր: 

Մե զա նից յու րա քան չյուրն ու նի բազ մա թիվ ան ձնա-

կան շփում ներ: 

   Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞ն չը կա րող է ան ձնա կան շփում նե-
րի պատ ճառ դառ նալ:
 
Ամ փո փե լով փոք րիկ քն նար կու մը՝ կա րող ե նք ա ռանձ-

նաց նել մի շարք պատ ճառ ներ: Այդ շար քում կար ևոր նե-

րից մեկն է հե տաքրք րու թյու նը: 

Մաս նա գետ նե րը հե տաքրք րու թյուն հաս կա ցու թյու նը 

տար բեր կերպ են սահ մա նում: Բե րենք դրան ցից մե կը. հե-

տաքրք րու թյու նը ան ձի հա մար ար ժե քա վոր կամ գրա վիչ 

ա ռար կայի, եր ևույ թի նկատ մամբ հա տուկ վե րա բեր մունքն 

է, ո րը դր սևոր վում է որ պես դրա հետ ա ռնչ վե լու պա հան-

ջարկ, գի տակց ված նպա տակ և դառ նում ո րո շա կի գոր ծո-

ղու թյուն ներ կա տա րե լու դր դա պատ ճառ, խթա նիչ ո ւժ: 

Հա մա դա սա րան ցի նե րի հետ մեր շփու մը կա րող է 

ու նե նալ տար բեր պատ ճառ ներ: Օ րի նակ` ապ րում ե նք 

հար ևա նու թյամբ, նույն ժա մին մի ա սին գնում ե նք դպ-

րոց, հա ճա խում ե նք նույն խմ բա կը կամ ա կում բը, ու-

նենք ը նդ հա նուր նա խա սի րու թյուն ներ, փո խա դարձ 

հար գանք ու հա մակ րանք և այլն: 

ԴԱՍ 5
ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ, 

ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՀԱ ՄԱ ԿԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

Պյութագորաս

Ա ռա վո տյան ա րթ նա-
նա լիս հարց րո՛ւ՝ ես ի ՞նչ 
պետք է ա նեմ, ե րե կո յան 
քնե լուց ա ռաջ` ես ի ՞նչ եմ 
ա րել: 
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Այս պի սով, կա րող ե նք ա սել, որ մի մյանց նկատ մամբ 

հե տաքրք րու թյան հիմ քում, որ պես կա նոն, ըն կած է մեր 

նա խա սի րու թյուն նե րի, հա յացք նե րի, պա հանջ մունք նե-

րի և այլ հատ կա նիշ նե րի ը նդ հան րու թյու նը: 

Այդ պի սի հատ կա նիշ ներ են նաև ար տա քին տես քը, 

վար վե լաձ ևը, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը, ֆիզիկական 

(մարմ նա կան) տվյալ նե րը, նախասիրությունները, ըն-

կե րա սի րու թյու նը, նվիր վա ծու թյու նը, հա վա տար մու-

թյու նը, ճշ մար տա սի րու թյու նը, ար դա րու թյան զգա ցո-

ղու թյու նը, հայ րե նա սի րու թյու նը և այլն: 

 ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

Թ վարկ ված և բազ մա թիվ այլ հատ կա նիշ նե րի հի-

ման վրա ձևա վոր վում, կա յա նում է մարդ կանց հա-

մա գոր ծակ ցու թյու նը, այ սինքն՝ որ ևէ ո ւղ ղու թյամբ կամ 

ո րո շա կի խն դիր լու ծե լուն ո ւղղ ված հա մա տեղ գոր ծու-

նե ու թյու նը: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևոր ար դյուն քը ան ձի 

զար գա ցումն ու ան հա տա կա նու թյան ձևա վո րումն է: 

Ձևա վոր ված և ի նք նավս տահ մարդն ա վե լի հեշտ է հա-

մա գոր ծակ ցում` ըն դու նե լով խմ բի բո լոր ան դամ նե րի 

մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը: Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

զար գաց նում է ար դյու նա վետ փոխ հա րա բեր վե լու կա-

րո ղու թյուն ներ, ո րոնց կա րիքն ու նեն բո լո րը: Դրանք 

նպաս տում են ու րիշ նե րի կար ծի քը լսե լուն և հար գե լուն, 

տա րա ձայ նու թյուն նե րը խա ղաղ կար գա վո րել կա րո ղա-

նա լուն, փո խօգ նու թյանն ու հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը: 

Ար դյու նա վետ փոխ հա րա բեր վել կա րո ղա նա լու հա մար 

է ա կան են ի րա կան ի նք նագ նա հա տա կա նը, սե փա կան 

և ու րիշ նե րի զգաց մունք ներն ու դրանց դրս ևո րում նե րը 

հաս կա նա լու, վեր լու ծա կան դի տար կում ներ կա տա րե-

լու ու նա կու թյու նը: Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նպաս տում 

է նաև ան ձի հա կում նե րի բա ցա հայտ մա նը և մաս նա գի-

տա կան կողմն ո րոշ մա նը, ցան կա լի աշ խա տանք գտ նե-

լուն, աշ խա տան քային խն դիր ներ լու ծե լուն և ը նդ հան-

րա պես մաս նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րին: 

Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, որ պես կա նոն, գործ նա-

կան, աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն է, բայց կա րող 
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է վե րա ճել նաև բա րե կա մա կան, ըն կե րա կան հա րա բե-

րու թյուն նե րի: Այդ պի սի զար գա ցու մը դրա կան գոր ծըն-

թաց է, սա կայն կար ևոր է, որ ըն կե րու թյու նը չհան գեց-

նի մյուս նե րից ա ռանձ նաց մա նը, մե կու սաց մա նը, ըն-

կե րո ջը մյուս նե րից ան հիմն կերպով բարձր դա սե լուն, 

ան գամ նրա ան թույ լատ րե լի ա րարք նե րը նե րե լուն: 

Այդ պի սի զար գա ցու մը սո վո րա բար ա ռաջ է բե րում հա-

կա սու թյուն ներ, լար վա ծու թյուն ներ տվյալ խմ բում՝ դա-

սա րա նում, լսա րա նում, աշ խա տախմ բում և այլն:

 ՀԱ ՄԱ ԿԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Քն նար կում 

 Բա ցի վե րը նշ վա ծից՝ խմ բի ներ սում ի ՞նչ պատ-
ճա ռով ի ՞նչ հա կա սու թյուն ներ կա րող են ա ռա-
ջա նալ, ի նչ պե՞ս կա րե լի է հաղ թա հա րել դրանք:

 Շա րու նա կե լով քն նար կու մը՝ կա րող ե նք հան գել նաև 

այն եզ րա կա ցու թյան, որ խմ բի ներ սում ծա գած հա կա-

սու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ՝

 հան դուր ժո ղա կա նու թյուն,

 փո խա դարձ հար գանք ,

ա զատ մր ցակ ցու թյուն,

հ նա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյուն և այլն:

Հակասությունների հաղթահարման պատվիրաններ

• վերլուծի՛ր իրավիճակը

• ազատվի՛ր բացասական հույզերից

• գտի՛ր հակասության պատճառը

• հստակեցրո՛ւ խնդրի լուծման հնարավոր ուղիները

• փոխշահավետ լուծո՛ւմ առաջարկիր

 Հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հա րու մը գու ցեև բա րե-

կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ չս տեղ ծի բո լո րի միջև, 

բայց կվե րա կանգ նի գործ նա կան աշ խա տան քային հա-

մա գոր ծակ ցու թյու նը և կվեր ստեղ ծի հա մա կե ցու թյան 

մի ջա վայր:



28

 Դա նշա նա կում է, որ ան կախ այն բա նից՝ խմ բի այս 

կամ այն ներ կա յա ցու ցի չը, հա մա դա սա րան ցին, գոր-

ծըն կե րը մեզ հա մակ րե լի է, թե ոչ, մենք հար գան քով 

ե նք նրան վե րա բեր վում և ըն դու նում նրա հետ հա մա-

գոր ծակ ցու թյան կա նոն նե րը: Այդ պա հան ջը բնա կա նա-

բար վե րա բե րում է խմ բի բո լոր ան դամ նե րին: 

Եվ մի այն այդ պա հան ջի, կա րե լի է ա սել՝ կա նո նի 

կա տա րու մը կա րող է հա մա կե ցու թյուն ստեղ ծել: Դա, 

ի հար կե, չի նշա նա կում խմ բի ներ սում հա կա սու թյուն-

նե րի բա ցա ռում: Հա կա սու թյուն նե րը մեր կյան քի ան-

բա ժա նե լի մասն են, քա նի որ դրանց աղ բյու րը մեր 

մտա վոր և մարմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի, ըն կա լում-

նե րի, կար ծիք նե րի, հա յացք նե րի, նա խա սի րու թյուն նե-

րի, շա հե րի տար բե րու թյունն է: 

Անհ րա ժեշտ է սա կայն, որ այդ բնա կա նոն բազ մա-

զա նու թյան ար դյուն քում ծն ված հա կա սու թյուն նե րը 

չվե րա ճեն հա կա մար տու թյան, լար վա ծու թյան և թշ նա-

ման քի: Դա մի ան գա մայն հնա րա վոր է, քա նի որ բո լորս 

էլ կա րիք ու նենք հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հար ման, 

հա մա գոր ծակ ցու թյան և այդ ա մե նի ար դյուն քում՝ հա-

մա կե ցու թյան: 

 Ամ փո փե լով բե րենք հա մա գոր ծակ ցու թյան ու հա-

մա կե ցու թյան հետ ա ռնչ վող մի շարք հաս կա ցու թյուն-

ներ՝ հա մա ռոտ բա ցատ րու թյամբ: 

 Հա մես տու թյուն – Հա մեստ լի նել նշա նա կում է ըն-

դու նել սե փա կան սխալ նե րը, չա փա վոր և զուսպ լի նել 

վար վե ցո ղու թյան, ապ րե լա կեր պի մեջ, չտա ռա պել ցու-

ցա մո լու թյամբ, շր ջա պա տի հետ հա րա բե րու թյուն նե-

րում լի նել հա վա սա րակշռ ված: Հա մես տու թյու նը ա զն-

վաց նում է մար դուն, նրան դարձ նում հմայիչ, բա րո յա-

պես գե ղե ցիկ: Հա մեստ մար դը միշտ վայե լում է շր ջա-

պա տի հար գան քը: 

Հա վա սա րակշ ռու թյուն — Հա վա սա րակ շիռ նշա-

նա կում է լինել զուսպ, ող ջա միտ, կշ ռա դատ ված, խո-

հեմ: Հա վա սա րակշռ ված մար դիկ ա րագ չեն բռնկ վում, 

հապճեպ եզ րա կա ցու թյուն ներ չեն ա նում և չեն դի մում 

ան խո հեմ ա րարք նե րի: 
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Հա վա տար մու թյուն – Հա վա տա րիմ նշա նա կում է 

հա վա տի ար ժա նի, վս տա հե լի, իր պարտ քին, իր խոս-

քին նվիր ված, ան դա վա ճան: Ա ռանց հա վա տար մու թյան 

չի կա րող լի նել ո ՛չ սեր, ո ՛չ բա րե կա մու թյուն, ո ՛չ ա ռա քի-

նու թյուն: Հա վա տար մու թյան վրա է խարսխ վում բա րե-

կա մու թյու նը:

 Հո գա տա րու թյուն – Հո գա տա րու թյու նը սե րը տա ծելը 

և խնամք տա նելն է մեր ձա վո րի, զա վա կի, հա րա զա-

տի, ծնո ղի, հի վան դի, թույ լի, տկա րի, բնու թյան նկատ-

մամբ: Դա սո վո րա կան ու շադ րու թյու նը կամ պար տա-

կա նու թյուն կա տա րե լը չէ: 

Հու սա լի ու թյուն – Հու սա լի նշա նա կում է լինել հույս 

ներշն չող, հույս տվող, կա յուն, կա մային, ու ժեղ, ու նակ: 

Հու սա լի մար դուն վս տա հում են կար ևոր գոր ծեր, աշ խա-

տանք, ար ժեք ներ և այլն: Հու սա լի մարդ կանց շնոր հիվ է, 

որ կա րո ղա նում ե նք պայ քա րել, ապ րել, մարտն չել:

 Գործ նա կան աշ խա տանք 

Ս տորև ներ կա յաց վող ի րա վի ճակ նե րում, ձեր կար ծի քով, ի ՞նչ հա կա սու թյուն ներ կա-

րող են ա ռա ջա նալ, և ի ՞նչ լու ծում ներ կա րող եք ա ռա ջար կել: Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե՛ք 

տետ րում: 

Ն կա րագ ր"  թյ" ն
Հա կա ս" -

թյ" ն ներ

Լու ծում-

ներ

Ի րա վի ճակ 1

Դպ րո ցից հինգ հո գի պետք է ը նտր վեն 
բա նա վե ճի հա մա քա ղա քա յին մր ց+ յ-
թին մաս նակ ցե լ+  հա մար: Հաղ թող թի մը 
մե կ նե լ+  է շր ջա գա յ+  թյան: Բա նա վե ճի 
դպրո ցա կան ա կ+ մ բի 12 ան դամն  ե րը հա-
մա ձայ ն+  թյան չեն գա լիս, թե ով պետք է 
ը նտր վի:
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Ի րա վի ճակ 2

Նա րե կը ծնն դյան օր վա կա պակ ց+  թյամբ 
հո րեղ բո րից գ+  մար է նվեր ստա ցել: 
Ծնող նե րը դեմ են, որ Նա րե կը գ+  մա րը 
տնօ րի նի իր հայե ցո ղ+  թյամբ: Նա րե կը 
հա մա ձայն չէ նրանց հետ:

Ի րա վի ճակ 3

Միջ քա ղա քային եր թ+  ղայի նի վա րոր-
դը մի  աց րել է բարձր, +  ղ ևոր նե րի մի  
մա սի կար ծի քով՝ ան ճա շակ ե րաժշ տ+ -
թյ+ ն: Ո ւղևոր նե րի մն ա ցած մա սը դեմ է 
ե րաժշտ+  թյ+  նը ան ջա տե լ+ ն:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հար ման և հա մա կե ցու թյան հաս տատ ման ի ՞նչ ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն ներ և դժվա րու թյուն ներ կա րող եք նշել՝ 

ա) ըն տա նի քում,

բ)  դա սա րա նում, դպ րո ցում,

գ)  հա մայն քում: 

2.  «Երբ վա նի՞ց ես ակ նոց դնում: Հի մար տեսք ու նես»: 
Այս « բա րե կիրթ» հար ցը, ձեր կար ծի քով, ի ՞նչ կա ռա ջաց նի. ը նտ րե՛ք պա տաս խա նի 

տար բե րակ ներ և մեկնաբանեք:

ա)  լար վա ծու թյուն և հա կա սու թյուն,

բ)  կող մե րի մե կու սա ցում,

գ)  հաշ տու թյուն,

դ)  հու մոր:

3.   Նկարագրե՛ք իրավիճակներ, որտեղ ընդգծված է ստորև թվարկված արժեքների 

կարևորությունը:

համեստությունը

հավասարակշռությունը

հավատարմությունը

հոգատարությունը

հուսալիությունը:
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ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ

Մենք,  ման կու թյու նից սկ սած, ըն տա նե կան « փոք-

րիկ թա գա վո րու թյան» բնա կիչ  ներն ե նք: Ե թե մեզ հնա-

րավորություն տրվեր սահմանելու օրենքներ, ի ՞նչ պա-

հանջ ներ կդ նե ինք ըն տա նի քի ան դամ նե րի՝ ծնող նե րի 

ու զա վակ նե րի ա ռջև: Կլի նե ի՞ն արդյոք պա տիժ ներ: Ե թե 

ոչ, ա պա ի նչ պե՞ս պետք է ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան-

դամ գիտակցեր իր սխալը և հատուցեր դրա համար:

 Փոր ձենք մի ա սին գտ նել այս դժ վար հար ցի պա տաս-

խա նը: 

Ըն տա նիք հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ բազ մա թիվ 

տե սա կետ ներ, բնու թա գրում ներ կան: Տար բե րու թյուն-

նե րով ու տա րա կար ծու թյուն նե րով հան դերձ՝ դրանց 

միա վո րում է հիմ նա կան մի դրույթ. ըն տա նի քը հա սա -

րակու թյան հիմքն է, նրա սկզբ նա կան օ ղա կը: Ըն տա-

նիքի վերաբերյալ հա ճա խա կի են օգ տա գործ վում պատ-

կե րա վոր ար տա հայ տու թյուն ներ՝ ըն տա նի քը հա սա րա-

կու թյան բջիջն է, նրա հիմնաքարը և այլն:

 

 
    Ին չո՞վ է դա բա ցատր վում: Ի ՞նչն է այդ պի սի բնու թա-
գ րում նե րի հիմ քը: 

ԴԱՍ 6–7 ԸՆՏԱՆԻՔ, ԱԶԳ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ

 Տու նը և ըն տա նի քը մի փոք րիկ թա գա վո րու թյան եր-
կիրն ու սահ մանն են: 

Սույն ըն տա նե կան պա լա տի ու թա գա վո րու թյան մեջ 
ո ՛չ ոս տի կան կա, ո ՛չ սուր, ո ՛չ բռ նություն, ո ՛չ գա վա զան, այլ 
այդ բո լո րի տեղ հայ րա կան սերն ու մայ րա կան գո րովն են:

Խ րի մյան Հայ րիկ
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Յու րա քան չյուր ըն տա նիք ու նի իր տն տե սու թյու նը, 

ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը, դժ վա րու թյուն ներն ու հա-

ջո ղու թյուն նե րը: Ըն տա նիքն է հա սա րա կու թյան վե րար-

տա դր ման հիմ նա կան հաս տա տու թյու նը: Այ սինքն՝ ըն-

տա նի քի մի ջո ցով է հա սա րա կու թյունն ի րա կա նաց նում 

իր հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի նք նա-

վե րար տադր ման գոր ծըն թա ցը: Ը նդ ո րում՝ այդ ի նք նա-

վե րար տադ րու մը տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն կեն սա բա-

նա կան, այլև հո գե բա նա կան, լեզ վա կան, մշա կու թային 

և այլ ա ռում նե րով: Այ սինքն՝ մար դը ոչ մի այն ծն վում ու 

ֆիզիկա պես հա սու նա նում է որ ևէ ըն տա նի քում, այ լև 

ձևա վոր վում է որ պես ան ձ, ան հա տա կա նու թյուն, որ-

պես այս կամ այն ազ գու թյան, լեզ վի, դա վա նան քի և այլ 

հատ կա նիշ նե րի կրող: Ան գամ ե թե դա տե ղի է ու նե նում 

ըն տա նի քից դուրս, ա սենք՝ ման կա տա նը կամ խնա մա-

կա լա կան որ ևէ այլ հաս տա տու թյու նում, միև նույնն է, ե րե-

խայի կր թու թյան, դաս տի ա րա կու թյան հիմ քում դր վում 

են ըն տա նի քում կի րառ վող, ըն տա նի քի հա մար ըն դու-

նե լի, ե րաշ խա վո րե լի սկզ բունք ներ:

Ժամանակակից փոքր 
ընտանիքի մոդել
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Ըն տա նի քում և ընդհանրապես մարդ կանց հետ հա-

ղոր դակց վե լիս հո գե բան նե րը խոր հուրդ են տա լիս օգ-

տա գոր ծե լ կամ, ը նդ հա կա ռա կը, խու սա փե լ մի շարք 

ար տա հայ տու թյուն ներից.

•  Դու լավ ես հաս կա նում. խնդ րում եմ, օգ նի՛ր ի նձ...

• Ես հա զար ան գամ քեզ ա սել եմ...

•  Մի՞ թե դժ վար է հաս կա նալ...

• Ոչ մի բա ն կար գին չես ա նում...

•  Դու հրա՛շք ես, ապ րե՛ս...

• Ո՜նց եմ քեզ սի րում...

• Իսկ ին չո՞ւ ես գո ռում...

• Ես որ ևէ ի րա վունք ու նե՞մ...

       Փոր ձե՛ք ա վար տել նա խա դա սու թյուն նե րը:

 
Ըն տա նի քի հիմ քը դր վում է տղա մար դու և կնոջ 

ա մուս նու թյամբ: Ա մուս նու թյամբ սկիզբ դր ված ըն տա  նե-

կան կյան քի բնա կա նոն ար դյուն քը ե րե խա նե րի ծնունդն 

ու դաս տի ա րա կու թյունն են: Այդ պատասխանատու 

խնդ րի ի րա գործ ման ա մե նա կար ևոր նա խա պայ մա նը 

ըն տա նե կան հար կի տակ տի րող սի րո ու հա մե րաշ խու-

թյան մթ նո լորտն է: 

 Կար ևոր են, ի հար կե, նաև բա րե կե ցու թյու նը, նյու-

թա կան լավ պայ ման նե րը և այլ ար տա քին հան գա-

մանք ներ: Դրա նով հան դերձ, ան գամ նյու թա կան բար-

վոք պայ ման նե րի դեպ քում, ե թե ըն տա նի քում բա ցա-

կա յում են հա մե րաշ խու թյունն ու փո խա դարձ հար գան-

քը, դժվա րու թյուն ներն ան խու սա փե լի են լի նում: Ի րար 

օգ նե լու, հա մա տեղ ջան քե րով դժ վա րու թյուն ներն ու 

խնդիր նե րը հաղ թա հա րե լու փո խա րեն ծն վում են վե-

ճեր, փո խա դարձ մե ղադ րանք ներ, լար վա ծու թյուն, ին-

չի հե տևան քով ա մու սին նե րը բա ժան վում են, և ըն տա-

նի քը  քայ քայ վում է:

Անտուան դը 

Սենտ–Էքզյուպերի

Սիրել չի նշանակում 
նա յել միմյանց: Սիրել 
նշանակում է նայել 
միևնույն ուղղությամբ: 
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 Գործ նա կան աշ խա տանք

Լրաց րե՛ք ա ղ յու սա կը տետ րում:

Պատ ճառ ներ, ո րոնք հան գեց նG մ են  

ընտա նե կան վե ճե րի և  գժ տG  թյG ն նե րի
Լու ծման ուղիներ

Բաժանությունից հետո էլ ըն տա նի քը շա րու նա կում 

է կա տա րել իր գոր ծա ռույ թը: Այ սինքն՝ ան կախ այն բա-

նից, որ բա ժա նու թյան կամ այլ հան գա մանք նե րի պատ-

ճառով ըն տա նի քում մնացել է մեկ ծնող, միև նույնն է, 

ըն տա նե կան կյան քը շա րու նակ վում է՝ չնա յած դժ վա-

րու թյուն նե րին ու հոգ սե րին: 

Ըստ կազ մի՝ ըն տա նի քը լի նում է մեծ կամ փոքր: Ներ-

կա յումս ա վե լի տա րած ված է փոքր ըն տա նի քը (հայր, 

մայր, զա վակ ներ): Հնում այդ կազմն ա վե լի ըն դար ձակ 

էր: Միև նույն հար կի տակ ապ րում է ին մի քա նի փոքր 

ըն տա նիք ներ՝ մեծ ըն տա նի քի կամ գեր դաս տա նի նա-

հա պե տի գլ խա վո րու թյամբ: Չնայած այ սօր այդ քան մեծ 

ըն տա նի քում չենք ապ րում, սա կայն ձգ տում ե նք պահ-

պա նե լու կա պե րը մեծ ըն տա նի քի կամ գեր դաս տա նի 

անդամների և հա րա զատ նե րի հետ:

 Խոր հուրդ ներ
•  Հար գե՛ք ի նք ներդ ձեզ և նույն հար կի տակ ապ րող մարդ կանց:
•  Կա րո ղա ցե՛ք ըն դու նել ձեր սխալ նե րը: 
• Ե ղե՛ք ու շա դիր ըն տա նի քի ան դամ նե րի նկատ մամբ:
•   Մի՛ կենտ րո նա ցեք ըն տա նի քի ան դամ նե րի թե րու թյուն նե րի 

վրա:
•   Հան դուր ժո՛ղ ե ղեք ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի հե տաքրք րու -

թյուն նե րի նկատ մամբ:
• Վս տա հե՛ք ըն տա նի քի ան դամ նե րին:

Արթուր Շոպենհաուեր

Ամուսնանալ նշա նա կում 
է կիսով չափ պա կա-
սեցնել սեփական իրա -
վունքները և կրկնա կի 
մե ծացնել պար տա  կա-
նու թյուն ները:
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Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

   Ըն թեր ցե լով Օր բե լի նե րի ըն տա նի քի մա սին պատ մող նյու թը՝ հա մա ռոտ ներ կա յաց-
րե՛ք ձեր տպա վո րու թյու ննե րը: Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ այդ նշա-
նա վոր ըն տա նի քում տի րող մթ նո լոր տը Օր բե լի եղ բայր նե րի հե տա գա կյան քում: 

 Օր բե լի նե րի ըն տա նի քը

 Հով սեփ Աբ գա րի Օր բե լին ծն վել է 
հին ա վան դույթ ներ ու նե ցող հայ-

կա կան ըն տա նի քում: Նրա պա պը՝ Հով-
սեփ Օր բե լի ա վա գը, ա վար տել է Լա զար-
յան ճե մա րա նը, ու սուց չու թյուն է ա րել 
Մոսկ վա յում և Պե տեր բուր գում, ա պա 
ձեռ նադր վել քա հա նա: Շատ չան ցած, փո-
խադր վե լով Թիֆ լիս, դար ձել է հայ կա կան 
ե կե ղե ցի նե րից մե կի ա վագ քա հա նա, հիմ-
նել է մաս նա վոր դպ րոց, մի ա ժա մա նակ 
դա սա վան դել Ներ սի սյան դպ րո ցում: Նրա 
գր չին են պատ կա նում ա ստ վա ծա բա նա-
կան մի քա նի գր վածք ներ: 

Աբ գար Օր բե լին՝ Հով սեփ Օր բե լու հայ-
րը, բա ցա ռիկ կրթ ված մարդ էր: Նա մեծ 
ու շադ րու թյուն էր դարձ նում ե րե խա նե րի 
դաս տի ա րա կու թյա նը և, չնա յած հա մե մա-
տա բար հա մեստ մի ջոց նե րին, կա րո ղա-
ցավ որ դի նե րին կր թու թյան տալ: Ըն տա-
նի քում նրա ազ դե ցու թյու նը մեծ էր, հե ղի-
նա կու թյունն՝ ան վի ճե լի: Թեև որ դի նե րի 
ա զա տու թյու նը ո չն չով չէր սահ մա նա-
փակ վում, այ դու հան դերձ, 1906 թվա կա-
նին տաս նին նա մյա Հով սեփ Օր բե լին պե-
ղում նե րի մեկ նեց Ա նի մի այն հոր թույլտ-
վու թյու նը ստա նա լուց հե տո: Նույ նիսկ 
ծե րու նա կան հա սա կում Հով սեփ Օր բե լին 
հա ճախ էր հի շում հո րը, ո րի նկատ մամբ 
սի րո ա մե նա խոր զգաց մունք ներն էր տա-
ծում:

 Հով սեփ Օր բե լու մայ րը՝ Վառ վա ռան, 
ար տա սո վոր կին էր: Սեր ե լով հայ Ար ղու-

թյան –Եր կայ նա բա զուկ նե րի իշ խա նա կան 
տոհ մից՝ նա մա նուկ հա սա կից վարժ վել էր 
ֆիզիկական աշ խա տա ն քին: Վառ վա ռա 
Օր բե լին ար տա կարգ հո գա տա րու թյուն էր 
հան դես բե րում ե րե խա նե րի նկատ մամբ, 
մեծ ու շադ րու թյուն էր նվի րում նաև ու րիշ-
նե րին, և շր ջա պա տի մարդ կան ցից շա տե-
րը նրա մա սին չափազանց բա րի հու շեր 
են պահ պա նել: 

Հով սե փի ա վագ եղ բայ րը՝ Ռու բեն Օր-
բե լին, ա վար տել է Պե տեր բուր գի հա մալ-
սա րա նի ի րա վա բա նա կան բա ժինը, սա-
կայն հե տա գա յում տար վել է ջրա սու զա-
կային գոր ծով: Ռու բեն Օր բե լին ստորջ-
րյա հնա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից 
էր Խորհր դային Մի ու թյու նում: Հով սե փի 
մյուս եղ բայ րը՝ Լևոն Օր բե լին, խո շոր բնա-
խոս էր, ո րի ա նու նը հայտ նի է ամ բողջ աշ-
խար հում: 

Ըն տա նե կան ա վան դույթ նե րը մեծ դեր 
են խա ղա ցել Հով սեփ Օր բե լու աշ խար հա-
յաց քի և բնա վո րու թյան այն պի սի գծե րի 
ձևա վոր ման մեջ, ի նչ պի սիք է ին դա տո ղու-
թյուն նե րի շի տա կու թյու նը, հա սա րա կա-
կան պարտ քի բարձր գի տակ ցու մը և մար-
դա սի րու թյու նը:

Կ. Յուզ բա շյան,

«Ա կա դե մի կոս Հով սեփ Աբ գա րի Օր բե լի» 
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ԱԶԳ 

Հունարեն էթնոս՝ ազգ բա ռը հայե րե նում բազ մա թիվ 

ի մաստ ներ ու նի: Ա ռա ջին հեր թին կի րառ վում է ո րո-

շա կի ազ գու թյա նը պատ կա նե լու ի մաս տով, օրինակ՝ 

հայ ա զգ կամ հայ ժո ղո վուրդ ար տա հայ տու թյան մեջ: 

 Քն նար կում 

Ին չի՞ հի ման վրա, ի ՞նչ հատ կա նիշ նե րով են հա զա րա-
վոր, մի լի ո նա վոր մար դիկ ի րենց հա մա րում միև նույն ազ-
գային ը նդ հան րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ: Ի ՞նչ նկա տի ու նի 
մար դը, ե րբ ա սում է, որ ինքը հայ է, հույն կամ ճա պո նա ցի:

Խմ բային քն նարկ ման ար դյուն քում կազ մենք ազ գային 
հատ կա նիշ նե րի ցան կը:

 Ան դրա դառ նանք դրան ցից մի քա նի սին: 

Ազ գային կար ևոր հատ կա նիշ նե րից մե կը, ե թե 

ոչ ա մե նա կար ևո րը, լե զուն է: Լե զուն մի ա վո րում է 

տվյալ ազ գու թյան մարդ կանց և մի ա ժա մա նակ նրանց 

ա ռանձ նաց նում մյուս նե րից: Ի զուր չէ, որ իր լե զուն ժո-

ղո վուրդն ան վա նում է մայ րե նի: Լեզ վի տար բե րա կիչ 

դե րը շատ մեծ է ե ղել ան ցյա լում և այ սօր էլ նշա նա կա-

լի է: Այս պես, գո յու թյուն ու նե ցող գի տա կան վար կած-

նե րից մե կի հա մա ձայն՝ գեր մա նա ցի նե րի՝ հին սլա վո-

նա կան ցե ղե րի կող մից տր ված նե մեց ցե ղ ա նու նը կապ-

ված է նե մա (չ կա) բա ռի հետ: Այ սինքն, չհաս կա նա լով 

հար ևան գեր մա նա կան ցե ղե րի լե զուն, հին սլա վոն-

ները հա մա րում է ին, որ նրանք « լե զու չու նեն», քա նի 

որ չեն կա րո ղա նում հաս կա նալ ի րենց: 

Լեզ վի՝ ազ գային հատ կա նիշ լի նե լու հիմ նա հար-

ցը տար բեր կող մեր ու նի: Նախ՝ կան միև նույն լեզ վով 

խո սող տար բեր ժո ղո վուրդ ներ, օ րի նակ՝ ան գլե րեն 

են խո սում ոչ մի այն ան գլի ա ցի նե րը, այլև ա մե րի կա-

ցի նե րը, կա նա դա ցի նե րի մեծ մա սը, ա վստ րա լա ցի-

նե րը, նոր զե լան դա ցի նե րը, իռ լան դա ցի նե րի և շոտ-

լան դա ցի նե րի մեծ մա սը, այլ ժո ղո վուրդ նե րի ներ-

կա յա ցու ցիչ ներ: Նույն կար գի տա րա ծում ու նեն նաև 

Վիլյամ Սարոյան

Հայերենը հայուն 
խորհուրդն է:
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իս պա նե րե նը, պոր տու գա լե րե նը, ռու սե րե նը և այլն: 

Մյուս կող մից՝ կան ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք խո սում են 

տար բեր լե զու նե րով: Օ րի նակ՝ մորդ վին նե րը խո սում 

են ե րեք լեզ վով (դ րան ցից մե կը ռու սե րենն է): Ա վե լի 

խայ տա բ ղետ է վի ճա կը հրե ա նե րի, գն չու նե րի և աշ-

խար հով մեկ տա րած ված այլ ժո ղո վուրդ նե րի դեպ-

քում: Հա զա րա վոր հայեր նույն պես, եր կար ժա մա-

նակ ապ րե լով այլ ե րկր նե րում, հա ղոր դակց վում են 

ան գլե րե նով, ռու սերե նով, հու նա րե նով և այլ լե զու-

նե րով: Այ դու հան դերձ, նրանց գե րակ շիռ մա սը շա րու-

նա կում է ի րեն հայ հա մա րել:

 Մայ րե նի լե զուն ազ գային այն հատ կա նիշ նե րից է, 

ո րոնց հի ման վրա ձևա վոր վում, բյու րե ղա նում է ազ-

գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը կամ, ի նչ պես ըն դուն ված 

է ա սել, ի նք նու թյու նը: Այդ հատ կա նիշ նե րից ա ռանձ-

նաց նենք նաև կրո նը (դա վա նան քը), ազ գային ար ժե-

հա մա կար գը և մշա կույ թը:

 Հայե րը քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի շար քում են: 

Ա ռա ջի նը պե տա կա նո րեն ըն դու նե լով քրիս տո նե ու-

թյու նը՝ հայերն ազ գային ի մաստ դրե ցին քրիս տո նյա 

լի նե լու մեջ, ազ գայ նաց րին ի րենց ե կե ղե ցին ու հա-

վատ քը, և կրո նա կան պատ կա նե լու թյա նը վե րա բե րող 

հար ցին հայ մար դը սո վո րա բար պա տաս խա նում է՝ ես 

հայ ք րիս տո նյա եմ: Հայերն, այս պի սով, ի թիվս հույ նե-

րի, սեր բե րի, ռուս նե րի, լե հե րի, վրա ցի նե րի և այլ ժո-

ղո վուրդ նե րի, հա մաշ խար հային քրիս տո նե ա կան հան-

րու թյան մի մասն են: 

Մին չև քրիս տո նե ու թյան ընդու նումն էլ հայ ժողո-

վուր դը մշա կու թա յին զար գաց ման հազա րա մյա ճանա-

պարհ է անցել: Հայկ Նահա պե տից սկիզբ առնող այդ 

երկա րա մյա ճանա պարհն ապար դյուն չի եղել, և դրա 

մշա  կու թա յին–քաղա քակր թա կան ձեռք բե րում նե րը 

քրիս  տո նյա Հայաս տա նի, հայ միջ նա դա րյան քրիս տո-

նե ա կան մշա կույ թի բնա կա նոն մասն են կազ մել: Դա 

գիտակ ցել է նաև հետա գա ժամա նակ նե րի հայ միտ քը, 

ինչի գեղար վես տո րեն փառա հեղ ձևա կերպ ված արտա-

հայ տու թյուն նե րից է Դ. Վարու ժա նի բանաս տեղ ծու-

թյու նից ստո րև բեր վող հատ վածը:

Ջորջ Բայրոն

Ով չի սիրում իր եր կի րը, 
ոչինչ սիրել չի կարող:
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Եղեգնյա գըրչով երգեցի փառքեր.
— Քեզի ընծա՜, իմ հայրենիք —
Սոսյաց անտառեն էի զայն կըտրեր...
— Քեզի ընծա՜, հին հայրենիք —
Եղեգնյա գըրչով երգեցի քուրմեր.
Ընդ եղեգան փող լո՛ւյս ելաներ:

   Դանիել Վարուժան, 
   «Ձոն» («Ցեղին սիրտը» ժողովածուից)

    Ք րիս տո նե ու թյան հետ ևորդ լի նե լը խո չըն դո տո՞ւմ է այլ 
կրո նա կան պատ կա նե լու թյուն ու նե ցող ժո ղո վուրդ-
նե րի հետ խա ղաղ, բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ պահ պա նե լուն: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք 
պատ մու թյու նից ձեզ հայտ նի օ րի նակ նե րով:

Մ ՇԱ ԿՈՒՅԹ: Ի ՆՔ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ազ գային ի նք նու թյան բա ղադ րիչ նե րը մի այն լե զուն 

և հա վատ քը չեն: Ազ գային ի նք նու թյուն ձևա վո րող 

կարևոր գոր ծոն է մշա կույ թը: 

Մ շա կույթ հաս կա ցու թյու նը տաս նյակ, ան գամ հա ր յու-

րա վոր սահ մա նում ներ ու նի: Այդ սահ մա նում նե րից մե-

կի հա մա ձայն՝ մշա կույ թը մարդ կու թյան ստեղ ծած նյու-

թա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րի ամ բող ջու թյունն է:

     Ի ՞նչ նյու թա կան և հոգ ևոր ար ժեք ներ կա րող եք թվար-
կել ձեր կեն ցա ղից, հա մայն քից և առ հա սա րակ ձեր 
շր ջա պա տից:

Մ շա կու թային ար ժեք նե րը, որ պես կա նոն, ստեղծ վում 

են որ ևէ ազ գի, ժո ղովր դի կող մից: Ազ գային մշա կույ թի 

լա վա գույն օ րի նակ ներն այ նու հետև դառ նում են ու րիշ 

ազ գե րի սե փա կա նու թյու նը, մտ նում հա մաշ խար հային 

գան ձա րան: Այդ պի սի ար ժեք նե րի թվում ան վե րա պա հո-

րեն կա րող ե նք դա սել հայ կա կան ման րա նկար չու թյու նը, 

խաչ քա րե րը և ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րը: 

      Նկարագրե՛ք, թե ի նչ զգա ցո ղու թյուն եք ու նե ցել, ե րբ 
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ա ռա ջին ան գամ տե սել եք ճար տա րա պե տա կան 
որևէ հայտ նի կա ռույց, ո րն ը նդ միշտ տպա վոր վել է 
ձեր գի տակ ցու թյան մեջ:

 Մեզ, ի հար կե, հի աց նում, զար մաց նում են ար վես տի 

այդ հրա շա լիք նե րը, սա կայն գե ղա գի տա կան հա ճույ քից 

բա ցի՝ մեզ պա տում է ի նչ –որ ա նո րոշ զգա ցո ղու թյուն՝ 

նման նրան, ե րբ, օրինակ, հան կար ծա կի իր ո ղջ վե հու-

թյամբ հո րի զո նում եր ևում է Մա սի սը: Սր բա զան լե ռը հայ 

ազ գային ի նք նու թյան մե ծա գույն խորհր դա նիշ նե րից է, 

ո րն ար ժա նի ո րեն իր տեղն է գրա վել Հա յաս տա նի ե րեք 

հան րա պե տու թյուն նե րի զի նան շան նե րում: 

Ազ գային ի նք նու թյան մաս կա րող են կազ մել նաև 

ե րգն ու պա րը, նվա գա րան նե րը, ճա շա տե սակ նե րը, 

տո նե րը, ծե սե րը և այլ մշա կու թային ար ժեք ներ: 

 Լեզ վին և ազ գային ի նք նու թյու նը կազ մող մյուս 

ար  ժեք նե րին ան ձը սկ սում է հա ղոր դակց վել ա ռա ջին 

հեր թին ըն տա նի քում: Մայ րե նի լեզ վի յու րա ցու մը զու-

գա հե ռա բար նշա նա կում է նաև մշա կույ թի հի մունք նե-

րի յու րա ցում: Այս ա մե նի ար դյուն քում ձևա վոր վում է 

ազ գային ի նք նու թյան հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե րը 

կրող և հան րային կյան քի հիմ նա կան սկզ բունք նե րին 

ու կա նոն նե րին ծա նոթ չա փա հաս ան ձ՝ քա ղա քա ցի: 

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, իմ պատկերացմամբ, զորեղ 
մի ծառ է, որի արմատները հայրենի հողում են, իսկ ծա ղիկ-
ներով ու պտուղներով ծանրաբեռնված ճյուղերը պատ կա-
նում են ամբողջ աշխարհին: Այդպես էլ արվեստը՝ ամե նայն 
ճշմարիտն ու վառ ազգայինը, միշտ իր մեջ հա մամարդկային 
ինչ–որ բան ունի: Եվ ամեն բան, ինչպես բնության մեջ, ունի 
իր արմատներն ու անկրկնելի ձևը:

Մարտիրոս Սարյան, «Արվեստի մասին»
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Բա ցատ րե՛ք հա սա րա կու թյան մեջ ըն տա նի քի նշա նա կու թյու նը: 

2. Ի՞նչ կազմ ու նի ժա մա նա կա կից ըն տա նի քը: 

3.  Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ ըն տա նի քի ամ րու թյան և կա յու նու թյան հա մար: Ի ՞նչն է ըն տա նի-

քում մի ա վո րում մարդ կանց:

4.   Ձեր կար ծի քով՝ ո րո՞նք են մեծ և փոքր ըն տա նիք նե րի ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե-

րու թյուն նե րը: 

5. Ին չո՞ւ են ըն տա նիքն ան վա նում ազ գի դի մա գիծ: 

6. Ի՞նչն է, ձեր կար ծի քով, նյու թա կան ար ժեք, և ի ՞ն չը՝ հոգ ևոր: 

7.  Թ վար կե՛ք հայ մշա կույ թի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք, ձեր կար ծի քով, կա րող 

են հա մաշ խար հային մշա կույ թի գան ձա րա նի մաս հա մար վել:

  ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ  Գ ԼՈՒԽ 1

 
Խմ բային աշ խա տանք 

Բա ժան վե՛ք խմ բե րի, կար դա ցե՛ք ստո րև շա րադր ված հիմ նախն դիր նե րի տե-
սակ նե րից մե կի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը: Գտե՛ք լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն-
ներ « Հա մայն քային հիմ նախն դիր նե րը սո վո րող նե րի տե սա կե տից» ցան կից: 
Քննար կե՛ք հա ման ման հիմ նախն դիր նե րի առ կա յու թյու նը ձեր հա մայն քում:

 Ցան կին ծա նո թա նա լուց հե տո դա սա րա նին ներ կա յաց րե՛ք, թե ար դեն ի նչ 
գիտեք հիմ նախնդ րի տվյալ ո լոր տի մա սին կամ ի նչ եք լսել քն նար կում նե րի 
ժա մա նակ: Ձեր կող մից բա ցա հայտ ված հիմ նախն դիր նե րի ցան կը տրա մա-
դրե՛ք ու սուց չին:

ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՔԱՐ ՏԵ ԶԻ ԿԱԶ ՄՈՒՄ

 Հա մայն քային հիմ նախն դիր ներ
 
Ա. Հա մայն քի ը նդ հա նուր հիմ նախն դիր ներ 
Ո րոշ հիմ նախն դիր ներ սո վո րա բար ծա գում են գրե թե բո լոր հա մայնք նե րում: 

Մի շարք հա մայնք նե րում ծա գած ո րո շա կի հիմ նախն դիր ներ ի րենց հրա տա պու-
թյամբ և կար ևո րու թյամբ կա րող են տար բեր լի նել: Հա ճախ մար դկանց կողմից 
հնչում է այն կարծիքը, որ իշ խա նու թյան մար մին նե րը պետք է այն պի սի քայ լեր 
ի րա կա նաց նեն կամ այնպիսի քա ղա քա կա նու թյուն վա րեն, ո րոնց հա մար պա տաս-
խա նա տու կլինեն, և որ նրանք պետք է ձգ տեն ա ռա վե լա գույնս ճիշտ լու ծում տալու 
հիմ նախնդիր նե րին: 
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Բ. Հա սա րա կա կան հիմ նախն դիր ներ
 Հիմ նախն դիր նե րի այս շարքն ա ռնչ վում է հա սա րա կու թյունում քա ղա քա ցի նե րի 

մաս նակ ցու թյա նը տար բեր հար ցե րի քն նարկ մանն ու լուծ մա նը: Մարդ կանց գոր-
ծու նու թյու նը կամ կրա վո րա կա նու թյու նը նպաս տում է հա սա րա կա կան կյան քի բա-
րե լավ մա նը կամ վատ թա րաց մա նը: Քննարկենք կր թա կան հիմ նախն դիր նե րը:

Դպ րո ցա կան հիմ նախն դիր ներն ա ռնչ վում են ա շա կերտ նե րի սո վո րե լուն, ու սու-
ցիչ նե րի և վար չա կան կազ մի ար դյու նա վետ աշ խա տան քի խո չըն դոտ նե րին: Այս 
հիմ նախն դիր նե րը լի նում են ի նչ պես դա սա րա նում, դպ րո ցի տա րած քում, այն պես 
էլ դպ րո ցի սահ ման նե րից դուրս կամ եր ևան են գա լիս սո վո րո ղի՝ դպ րոցն ա վար-
տե լուց հե տո: Օ րի նակ՝ ո րոշ ա շա կերտ ներ հա ճա խա կի բա ցա կա յում են դա սե րից 
և, փաս տո րեն, դուրս են մնում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցից: Շա տե րը կար ծում են, 
որ դպ րոցն ա շա կերտ նե րին բա վա րար հնա րա վո րու թյուն ներ չի տալիս և չի ա ջակ-
ցում հե տա գա ու սում նա ռու թյան խնդ րում: 

Շատ ու սու ցիչ ներ ան տե սում են ցածր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րի 
ո ւս ման հիմ նախն դիր նե րը և չեն նկա տում նրանց ներ կա յու թյու նը դա սա րա նում` 
ստեղ ծե լով սո վո րե լու ան հա վա սար պայ ման ներ տար բեր ա շա կերտ նե րի հա մար: 
Վեր ջա պես՝ դպ րո ցում ներ կա յումս գոր ծող գնա հատ ման հա մա կար գը ստու գում է 
սո վո րող նե րի ո ւս ման մի այն մեկ կող մը` ա ռանց հաշ վի առ նե լու տար բեր գոր ծոն-
ներ: Գնա հատ ման այդ պի սի մո տե ցու մը հա ճախ օգ տա գործ վում է որ պես սո վո-
րող նե րին պատ ժե լու մի ջոց:

գ. Բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր ներ
 Մեր ե րկ րում առ կա են շր ջա կա մի ջա վայ րին ա ռնչ վող բյու րա վոր հիմ նախն դիր-

ներ, ո րոնց լուծ ման հե տաձ գու մը կհան գեց նի բնա պահ պա նա կան բազ մա թիվ նոր 
ա ղետ նե րի: Ո ւս տի շատ կար ևոր է, որ կա րո ղա նաք բա ցա հայ տել հա ման ման խն-
դիր նե րը և գտ նեք դրանց ար դյու նա վետ լուծ ման մի ջոց ներ: Դրան ցից է, օրինակ, 
աղ բա հա նու թյան խն դի րը:

դ. Ե րի տա սար դու թյանն ա ռնչ վող հիմ նախն դիր ներ 
Ե րի տա սարդ նե րի կր թու թյա նը, աշ խա տան քին, ըն տա նե կան կյան քին, բնա կա-

րա նին, կեն ցա ղին ա ռնչ վող հիմ նախն դիր նե րը ևս շատ կար ևոր են: Օ րի նակ՝ շատ 
ե րի տա սարդ ներ աշ խա տում են դա սե րից հե տո և հանգս տյան օ րե րին: Դա ազ դում 
է նրանց ա ռա ջա դի մու թյան վրա և դժ վա րաց նում կր թա կան գոր ծըն թա ցը: 

 Հիմ նախն դիր ներ կա րե լի է գտ նել նաև ֆի նան սատն տե սա կան, ա ռող ջա պա հա-
կան և այլ ո լորտ նե րում: 

Ս տորև ներ կա յաց ված են հա մայն քային հիմ նախն դիր նե րի օ րի նակ ներ.

ա. Ը նդ հա նուր հա մայն քային 
• Ներ քա ղա քային փո խադ րա մի ջոց նե րի մաշ վա ծու թյու նը
•  Փո ղո ցային ա ռև տու րը 



42

• Ժա ման ցային կենտ րոն նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
• Ներ հա մայն քային ճա նա պարհ նե րի ան բա րե կարգ վի ճա կը 
• Երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ցածր աս տի ճա նը
•  Կա մուրջ նե րի ան մխի թար վի ճա կը 
• Գետ նան ցում նե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ ան բա րե կարգ վի ճա կը 
• Գի շե րային լու սա վո րու թյան ան մխի թար վի ճա կը
• Զ բո սայ գի նե րի բա ցա կա յու թյու նը գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
• Ա պօ րի նի կա ռույց նե րը 

բ. Հա սա րա կա կան
•  Պատ մամ շա կու թային հու շար ձան նե րի ան խնամ վի ճա կը 
• Աղ քա տու թյու նը մեր հա մայն քում 
• Ծ խա խո տի օգ տա գոր ծումն ան չա փա հաս նե րի կող մից
•  Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րում ապ րող ե րե խա նե րի վի ճա կը 
• Ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րի՝ բնա կա րա նով ա պա հով ված չլի նե լը
•  Հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ին տեգր ման դժ վա րու թյուն նե րը 
• Ծե րե րի ի րա վունք նե րի չպաշտ պան վա ծու թյու նը 
• Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան ան մխի թար վի ճա կը 

գ. Կր թա կան
•  Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ սա կա վու-

թյու նը 
• Ռա դի ո հան գույ ցի բա ցա կա յու թյու նը դպ րո ցում
•  Սան հան գույց նե րի ան մխի թար վի ճա կը

դ. Բնա պահ պա նա կան
•  Կա նաչ գո տի նե րի բա ցա կա յու թյու նը մեր հա մայ նքում 
• Ա նօ րի նա կան ծա ռա հա տում նե րը
•  Թա փա ռող շնե րի մեծ քանակությունը 
• Ան կազ մա կերպ աղ բա հա նու թյու նը 
• Հանգս տյան գո տու աղ տոտ վա ծու թյու նը
•  Գե տե րի ջրե րի և ա փե րի աղ տոտ վա ծու թյու նը

 Ա ռա ջադ րանք 

Օգ տա գոր ծե լով « Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման հար ցա թեր թի կը»՝ ձեր հա մայն քում առ կա 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե՛ր հա վա քեք հետ ևյալ ե ղա նա կով:

 Հար ցադ րում 
• Ընտ րե՛ք ձեր խմ բում քն նարկ ված հիմ նախն դիր նե րից որ ևէ մե կը: 
• Դա քն նար կե՛ք ըն տա նի քում, ըն կեր նե րի շր ջա պա տում, հար ևան նե րի հետ և այլ 

մի ջա վայ րե րում: 
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• Բա ցա հայ տե՛ք, թե նրանց ի նչ է հայտ նի ձեր կող մից ա ռաջ քաշ ված հիմ նախնդ րի 
մա սին, և ի րենք ի նչ կար ծիք ու նեն: 

• Լ րաց րե՛ք « Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման հար ցա թեր թի կը»: 
 Հա ման ման քայ լե րով տե ղե կու թյուն նե՛ր հա վա քեք և վեր լու ծե՛ք՝ օ գտ վե լով տպա գիր, 

ռա դի ո– հե ռուս տա տե սային և հա մա ցան ցային տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րից:
 

 Հիմ նախնդ րի բա ցա հայտ ման հար ցա թեր թի կի նմու շօ րի նակ 

(լ րաց նել տետ րում)

 Հար ցազ րույց թիվ _____________________________ Ամ սա թի վը ___________________

 Հիմ նախն դի րը. _____________________________________________________________

1. Դուք կամ ձեր հա մայն քի այլ բնա կիչ ներ կար ծո՞ւմ եք, որ այս հիմ նախն դի րը կար-

ևոր է: Ին չո՞ւ: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Իշ խա նու թյան ո ՞ր օ ղակ ներն են պա տաս խա նա տու հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Ի ՞նչ են ա նում իշ խա նու թյան մար մին նե րը այդ հիմ նախնդ րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.1. Ո րո՞նք են այդ քայ լե րի ու ժեղ և թույլ կող մե րը:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2. Այդ քայ լե րը ի նչ պե՞ս կա րե լի է բա րե լա վել: _________________________________

____________________________________________________________________________
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3.3. Կա՞ն ա րդյոք տար բեր կար ծիք ներ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Ա րդյո՞ք ծա նոթ եք ու րիշ նե րի կար ծիք նե րին այդ ա ռու մով: ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Կա՞ն ա րդյոք այլ հիմ նախն դիր ներ հա մայն քում: _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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  Ի՞նչ եք հաս կա նում` ար ժեք ա սե լով: 
  Թ վար կե՛ք, ձեր կար ծի քով, մի քա նի կար ևոր ար ժեք ներ: 
  Իսկ ի ՞նչ եք կար ծում, մարդն՝ ինքնին ա րդյո՞ք ար ժեք է:

 Դուք բո լորդ նույն տա րի քի, նույն սերն դի, նույն ժա-

մա նա կաշր ջա նի մար դիկ եք, և թվում է՝ ձեր հա յացք նե-

րը պետք է մոտ լի նեն ի րար: Որ պես կա նոն՝ դա այդ պես 

էլ լի նում է, սա կայն չի բա ցառ վում, որ լի նեն նաև ի րա-

րից խիստ տար բեր տե սա կետ ներ:

 Օ րի նակ` մեկն ա սում է, որ կար ևո րը բա րու թյունն է, ու-

րի շին օգ նե լը, ճիշտ պահ ված քը, ազ նիվ լի նե լը, ար դա րամ-

տու թյու նը, կր թու թյու նը, մյու սը՝ ը նդ հա կա ռա կը, կար ծում է, 

որ կար ևոր են հարս տու թյու նը, փո ղը, պաշ տո նը և այլն: 

Կար ևոր բա նե րի մա սին խո սե լիս խիստ տար բեր, 

ան գամ հա կա դիր տե սա կետ ներ կա րե լի է լսել: Կլի նեն 

շա տե րը, ո րոնք ա ռա ջին հեր թին կն շեն գե ղե ցիկ բնա կա-

րա նի, շքեղ ավ տո մե քե նայի և նման այլ բա րիք նե րի մա-

սին: Մինչ դեռ ու րիշ նե րը կհի շեն այլ հաս կա ցու թյուն ներ, 

ի նչ պի սիք են գե ղեց կու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու-

նը, հա վա սա րու թյու նը և այլն: 

Փոր ձե՛ք ի նք նու րույն բե րել այլ օ րի նակ ներ: 

ԳԼՈՒԽ  2 ՀԻՄՆԱՐԱՐ  ԱՐԺԵՔՆԵՐ

ԴԱՍ 8 Ի ՆՉ Է ԱՐ ԺԵ ՔԸ: ՄԱՐ ԴԸ` ՈՐ ՊԵՍ ԱՐ ԺԵՔ

  Ա սույթ ներ 
Չես նկատի՝ երբ և ինչպես է շփումն իմաստուն մարդկանց հետ քեզ օգուտ տվել, 
սակայն այդ շփումից ստացած օգուտն ինքնին կնկատես:
      Ֆեդոն
Ընտանիքը բնության հրաշալիքներից մեկն է: 
       Ջ.Սանտայանա

 
Խոր հե՛ք բեր ված ա սույթ նե րի շուրջ:  Փոր ձե՛ք ինքներդ հա ման ման  ա սույթ-

ներ հո րի նել:
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ԻՆՉ Է ԱՐ ԺԵ ՔԸ 

Ար ժեք նե րի մա սին պատ կե րա ցում ներ մար դիկ ու նե-

ցել են շատ վա ղուց, սա կայն դրանց վե րա բե րյալ բո լո րի 

կող մից ըն դուն ված գա ղա փար ձևա վոր վեց մի այն 19–րդ 

դա րում: Հաս տա տուն և մարդ կանց հա մար շատ թանկ 

կեն սա կան կողմ նո րո շու մը ի մաս տա սեր ներն ան վա-

նե ցին ար ժեք: Դա այն է, ին չը շատ կար ևոր է, խիստ 

թանկ, ա ռանց ո րի մար դը չի կա րող պատ կե րաց նել իր 

լի ար ժեք կյան քը:

 Քն նար կում 

 Ձեր կար ծի քով՝ այս կամ այն ար ժե քը գնա հա տե լու, կար-
ևո րե լու հա մար ան հրա ժե՞շտ է ա րդյոք գի տելիք նե րի ո րո շա կի 
պա շար և կեն սա փորձ: 

Օ րի նակ` նա, ով սի րա հար ված է, կար ծում է, թե իր 

սի րած է ակն աշ խար հում ա մե նա գե ղե ցիկն է, թե կուզև 

ու րիշ նե րը հա մա ձայն չլի նեն դրան: Ժա մա նա կի ըն-

թաց քում, հնա րա վոր է, որ փոխ վի մար դու կար ծիքն 

իր « սի րո ա ռար կայի» վե րա բե րյալ: Կամ հայ րե նի քի 

պաշտ պա նու թյու նը մի դեպ քում կա րող է լի նել հայ րե-

նի քի նկատ մամբ սի րո, նվիր վա ծու թյան ար տա հայ տու-

թյուն, մյուս դեպ քում՝ դիտ վել որ պես քա ղա քա ցի ա կան 

պարտ քի կա տա րում (այ սինքն՝ մենք դա կա տա րում 

ե նք՝ պար զա պես են թարկ վե լով օ րեն քին): 

Ա ռանց հայ րե նի քի պատ մու թյան, սե փա կան մշա-

կույ թի ո րո շա կի ի մա ցու թյան դժ վար է պատ կե րաց նել 

ճշ մա րիտ, գի տակց ված հայ րե նա սի րու թյու նը: 

   Թվար կե՛ք ար ժեք ներ, ո րոնք, ձեր կար ծի քով, ե րբ ևէ 
չեն կորց նի ի րենց նշա նա կու թյու նը: Ին չո՞ւ եք այդ պես կար-
ծում:

Մեր օ րե րում ա կա նա տես ե նք լի նում դա րա վոր ար-

ժեք նե րի է ա կան, լուրջ փո փո խու թյան: Օ րի նակ` վաղ 

բուր ժո ւա կան ժա մա նակ նե րում, ե րբ ձևա վոր վում էր 

ժա մա նա կա կից Եվ րո պան, աշ խա տան քը հա մար վում 

Գարեգին Նժդեհ

Հայ րե նիք ներն ապրում 

են հայ րե նա սի րու թյամբ, 

ընկ նում՝ դրա պակա սից: 

Բացար ձա կապես հաշ տե լի 

են հայ րե նա սի րու թյունն ու 

մար դա սիրու թյու նը: Միայն 

ազգա սե՛րը կարող է սիրել և 

մարդ կու թյու նը:

Հայ րե նա պաշտ պան 

դաս տի ա րա կու թյուն. ահա 

մեր փրկու թյան խարիս խը:

Մի ժողովր դի հայ րե նի 

հողը չի կարող ուրի շի մնա-

յուն հայ րե նի քը դառ նալ:
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էր մար դու կար ևո րա գույն պա հանջ մունք նե րից մե կը, 

ա ռանց ո րի մարդ կային կյան քը կհա մար վեր ի մաս տա-

զրկ ված: Մար դիկ, ո րոնք չէ ին աշ խա տում, այն դա րաշր-

ջա նում հա սա րա կու թյան կող մից ար հա մար հան քի է ին 

ար ժա նա նում: Աշ խա տան քի նկատ մամբ այս պի սի վե-

րա բեր մուն քը բնո րոշ է նաև մեր ժա մա նակ նե րին:

Սա կայն հան րային գի տակ ցու թյան մեջ գո յու թյուն 

ու նի նաև մեկ այլ պատ կե րա ցում, հա մա ձայն ո րի՝ աշ-

խա տան քը մար դու ա մե նաա ռաջ նային ար ժե քը չէ. ո ւղ-

ղա կի պետք է փող` զվար ճա նա լու, կյան քի հա ճույք նե-

րը վա յե լե լու հա մար: Ը ստ այդ պի սի պատ կե րաց ման՝ 

փող կա րե   լի է ձեռք բե րել ոչ մի այն աշ խա   տան քով, 

այլև, ե թե հա ջո ղակ լի նես, և բախ տը ժպ տա քեզ: 

Այժմ ար դեն մարդ կանց մեծ մա սը, գի տակ ցե լով այդ-

պի սի մտա ծո ղու թյան ոչ ճիշտ, պատ րան քային լի նե լը, 

կր կին բարձ րաց նում է աշ խա տան քի` նախ կի նում ու նե-

ցած հա սա րա կա կան ար ժե քը վե րա կանգ նե լու խն դի րը: 

Աշ խա տան քից բա ցի՝ մարդ կանց հա մար գո յու թյուն 

են ու նե ցել և ու նեն շատ այլ ար ժեք ներ` ա զա տու թյուն, 

պա տաս խա նատ վու թյուն, ար դա րու թյուն, բա րու թյուն, 

սեր, հա վա տար մու թյուն և այլն: 

Իսկ ի նչ պե՞ս կա րե լի է բա ցա հայ տել ար ժեք նե րի վե-

րա բե րյալ սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը: 

Ինչ պես աս վեց, ար ժեք նե րը հաս տա տուն, մեր կյան քում 

շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող կողմ նո րո շիչ ներ են: 

Բո լոր մար դիկ ու նեն ար ժեք նե րի սե փա կան « հա վա քա-

ծու նե րը», ո րոնց հետ ևում ե նք կար ևոր ո րո շում ներ կա յաց-

նե լիս: Դրանք օգ նում են մեզ պար զե լու, թե ի նչ ա կն կա լիք-

ներ կա րող ե նք ու նե նալ մե զա նից և ու րիշ նե րից: 

Ի՞ՆՉ Ե ՆՔ Ա ՐԺ ԵՎՈ ՐՈՒՄ: 
ՄԱՐ ԴԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԱՐ ԺԵՔ

 Հետ ևյալ հար ցե րին պա տաս խա նե լով` կա րող ե նք 

բա ցա հայ տել, թե ի նչ ե նք ա րժ ևո րում. 

• արդյո՞ք կա ի նչ –որ բան, որ կար ևոր է մեզ հա մար. 

•  արդյո՞ք լավ ե նք զգում, ե րբ գի տակ ցում ե նք դրա 

կար ևո րու թյու նը մեզ հա մար.
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•  արդյո՞ք լավ ե նք զգում, ե րբ տես նում ե նք, որ ու րիշ-

ներն էլ են կար ևո րում դա. 

•  արդյո՞ք լավ կզ գանք, ե թե մար դիկ, ո ւմ հար գում 

ե նք, ի մա նան, որ մենք ա րժ ևո րում ե նք դա. 

•  արդյո՞ք ե րբ ևէ ա րել ե նք ի նչ –որ բան, ո րը ցույց է 

տվել դրա կար ևո րու թյու նը. 

•  արդյո՞ք կշա րու նա կենք ա րժ ևո րել դա, ե թե տես-

նեք, որ ծի ծա ղի ա ռար կա ե նք դառ նում: 

Շատ հա ճախ հայտն վում ե նք այն պի սի ի րա վի ճակ-

նե րում, ե րբ եր կու ի րար հա կա սող ար ժեք նե րի միջև 

ը նտ րու թյուն պետք է կա տա րել: Այդ ժա մա նակ պետք 

է պատ րաստ լի նենք ի նք ներս մեզ հա մար ո րո շե լու, թե 

դրան ցից ո րն է ա վե լի կար ևոր: Նաև պետք է գի տակ-

ցենք, որ պա տաս խա նա տու ե նք այդ ո րոշ ման հա մար: 

   Նայե լով բեր ված նկա րին՝ ի ՞նչ ար ժեք ներ կա րող եք թվար-
կել:     Փոր ձե՛ք ա նուն տալ նկա րին:
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 Գործ նա կան առաջադրանք 1 

Ու սում նա սի րե՛ք տվ յալ ա մս վա ըն թաց քում մա մու լում, հե ռուս տա տե սու թյամբ, 

է լեկտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րով տա րած վող գո վազ դի օ րի նակ ներ և տետ րում պա-

տաս խա նե՛ք հետ ևյալ հար ցե րին. 

Ի՞նչ ար ժեք ներ են գո վազդ վում:

Արդյո՞ք կրում եք այդ ար ժեք նե րը: 

Կա՞ն ար ժեք ներ, որ չեք կրում: 

Ըստ ձեզ՝ գո վազ դա տուն ի ՞նչ կար ծիք ու-
նի ձեր կող մի ց կար ևոր վող ար ժեք նե րի 
վե րա բե րյալ: 

Արդյո՞ք գո վազ դը փոր ձում է ազ դել ձեր 
կող մի ց կար ևոր վող ար ժեք նե րի վրա: 

 Գործ նա կան առաջադրանք 2

 Բա ցա հայ տե՛ք ի րար հա կա սող ար ժեք ներ ստորև բեր ված են թադ րյալ ի րա վի ճակ նե րում:

 
Ի րա վի ճակ 1
 Դուք վատ եք սո վո րում մա թե մա տի կա ա ռար կան, սա կայն ձեր ծնող նե րը ճն շում են 

գոր ծադ րում ձեզ վրա, որ ա վե լի բարձր գնա հա տա կան ներ ստա նաք: Ա վար տա կան քն-

նու թյու նից մեկ օր ա ռաջ ձեր ըն կեր նե րից մե կը գաղտ նի ի մա նում է քն նա կան ա ռա ջադ-

րանք նե րը և ձեզ ա ռա ջար կում է մի ա սին պատ րաստ վել դրանց: Դուք մինչ այդ եր բեք 

խա բե ու թյամբ չեք զբաղ վել:

 
Ի րա վի ճակ 2
 Դուք սի րով հա ճա խում եք մար զա կան ա կումբ: Պա րապ մունք նե րից մե կից հե տո 

տես նում եք, որ ա կում բա կից ըն կեր նե րից մե կը վնա սում է ձեր մար զի չի ավ տո մե քե նան: 

Մար զի չը տե ղե կա նում է, որ տե սել եք այդ գոր ծո ղու թյու նը, և սպառ նում է հե ռաց նել ձեզ 

ա կում բից, ե թե չտաք մե ղա վո րի ա նու նը: Մինչ այդ դուք եր բեք չեք « ծա խել» որ ևէ մե կի:

 
Ի րա վի ճակ 3
 Ձեր ըն կեր նե րից մե կին ե րդ վել եք չբա ցա հայ տել իր գաղտ նի քը այն մա սին, որ ին քը 

«ան հույս» սի րա հար ված է դա սա րան ցի նե րից մե կին: Ձեր ա վագ եղ բայ րը, սա կայն, հա-

մա ռո րեն ցան կա նում է ի մա նալ դրա մա սին: Դուք միշտ պա հել եք ձեր խոս տու մը:
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Լ րա ցու ցիչ հանձ նա րա րու թյուն 

Ըն թեր ցե՛ք ստորև բեր վող նյու թը և ա ռանձ նաց րե՛ք այն նա խա դա սու թյուն նե րը, ո րոն-

ցում խոս վում է այս կամ այն ար ժե քի մա սին: Ի ՞նչ ար ժեք է դա: Փոր ձե՛ք նշել նաև այն ար-

ժեք նե րը, ո րոնց մա սին գր ված քում անո ւղ ղա կի ո րեն է աս վում: 

 Մի ա ժա մա նակ նշե՛ք, թե Չապ լի նի հա մար ի՞ նչ ար ժեք է մար դը:

Չար լի Չապ լի նի նա մա կը դս տե րը

     Դստ րի՛կս, հի-
մա գի շեր է: Ծնն-
դյան գի շեր: Իմ 
փոք րիկ ամ րո ցի 
բո լոր ան զեն պա-
հա պան նե րը քնել 
են: Քնած են և եղ-
բայրդ ու քույրդ: 

Ինչ քա՜ն հե ռու 
եմ քե զա նից, բայց 
թող կու րա նան աչ-

քերս, թե քո պատ կե րը թե կուզ մի ա կն թարթ 
հե ռա նում է աչ քիս ա ռա ջից: Նա այն տեղ է` 
իմ սե ղա նին, այս տեղ` սր տիս մեջ, այդ տեղ` 
հե քի ա թային Փա րի զում, ո ւր դու փա ռա հեղ 
թատ րո նի բե մա հար թա կի վրա ե ս…

 Գե ղեց կու հի՛ ե ղիր և պա րի՛ր, ա ՛ստղ 
ե ղիր ու փայ լի՛ր, բայց ե թե հան դի սա տե-
սի ցն ծու թյունն ու շնոր հա կա լու թյան խոս-
քերն ար բեց նեն քեզ, ե թե գլուխդ պտտ վի 
քեզ ըն ծայ ված ծա ղիկ նե րի բույ րից, ա պա 
քաշ վի՛ր մի ան կյուն և կար դա՛ իմ նա մա կը, 
ո ւնկն դի՛ր ե ղիր հորդ ձայ նին:

 Գի տե՞ս, թե քա նի գի շեր եմ ան ցկաց րել 
քո մահ ճա կա լի մոտ, ե րբ դու փոքր է իր. քեզ 
հե քի աթ ներ է ի պատ մում և՛ քնած գե ղեց կու-
հու, և՛ մշ տար թուն վի շա պի մա սին…. Ես 
տես նում է ի քո ե րա զանք նե րը, Ջե րալ դի՛ նա, 
տես նում է ի քո ա պա գան, քո այ սօ րը, ես 
տես նում է ի բե մա հար թա կի վրա խա ղա ցող 
մի ա ղջ կա, ե րկն քում ճախ րող մի փե րու: 

….Պա րի՛ր: ….Այդ պա րերն ու ծա փա հա-
րու թյուն նե րի ո րո տը քեզ եր կինք կհա նեն: 

Բարձ րա ցի՛ր: Բարձ րա ցի՛ր այն տեղ, աղ ջի՛կս, 
բայց և վե րա դար ձի՛ր եր կիր. դու պետք է 
տես նես` ի նչ պես են ապ րում մար դիկ, ի նչ-
պես են ապ րում ծայ րա մա սե րի փո ղո ցի 
պա րու հի նե րը. նրանք պա րում ե ն՝ ցր տից և 
սո վից դո ղա լով: Ես այն պի սին եմ ե ղել, ի նչ-
պի սին նրանք են, Ջե րալ դի՛ նա: ….Ես շատ 
հե քի աթ ներ եմ պատ մել քեզ այն եր կար գի-
շեր նե րին, բայց ի մը` իմ հե քի ա թը, չեմ պատ-
մել: Ի սկ դա նույն պես հե տաքր քիր է: Հե քի-
աթ` քաղ ցած ծաղ րա ծո ւի մա սին, որ պա րում 
ու եր գում էր Լոն դո նի աղ քատ թա ղա մա սե-
րում, ի սկ ա պա… ո ղոր մու թյուն հայ ցում…

 Ա հա նա` իմ հե քի ա թը: Ես գի տեմ` ի նչ 
բան է սո վը, ի նչ է ա նօթ ևան լի նե լը: Դեռ 
ա վե լին, ես ճա շա կել եմ ստո րաց նող մոր-
մո քը այն թա փա ռա կան ծաղ րա ծո ւի, ո րի 
կրծ քի տակ փո թոր կում էր հպար տու թյան 
մի ամ բողջ օվ կի ա նոս, և այդ հպար տու-
թյու նը մեռց նում է ին նետ ված դրամ նե րը…

 Քո ան վա նը, Ջե րալ դի՛ նա, հետ ևում է 
ի մը` Չապ լին: Այդ ա նու նով ես ա վե լի քան 
քա ռա սուն տա րի ծի ծա ղեց րել եմ մարդ-
կանց: Բայց ես ա վե լի շատ եմ լաց ե ղել, 
քան նրանք ծի ծա ղել են: Ջե րալ դի՛ նա, այն 
աշ խար հում, որ տեղ ապ րում ես դու, մի այն 
պա րերն ու ե րաժշ տու թյու նը չէ, որ գո յու-
թյուն ու նեն… Կես գի շե րին, ե րբ դու դուրս 
ես գա լիս մեծ դահ լի ճից, կա րող ես մո-
ռա նալ քո հա րուստ ե րկր պա գու նե րին, 
բայց մի՛ մո ռա նա այն տաք սու վա րոր դին, 
ո րը քեզ տուն է տա նում, հարց րո՛ւ նրա 
կնոջ մա սին…. Եվ ե թե նրանք փող չու նեն, 
փո՛ղ դիր նրա ձեռ քը: Ես կար գադ րել եմ, 
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որ բան կում վճա րեն քո այ դօ րի նակ ծախ-
սե րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ օ գտ վի՛ր 
մետ րոյից կամ շր ջի՛ր ավ տո բու սով և ա վե-
լի հա ճա՛խ քայ լիր, դի տի՛ր քա ղա քը: Զն նի՛ր 
մարդ կանց, նայի՛ր այ րի նե րին ու որ բե րին և 
գո նե օ րը մեկ ան գամ ա սա՛ ի նքդ քեզ. «Ես 
այն պի սին եմ, ի նչ պի սին նրանք են»: Այո՛, 
դու հենց այն պի սին ես, ի նչ պի սին նրանք 
են, դստ րի՛կս: Եվ նույ նիսկ ա վե լի պա կաս: 
Ար վես տը նախ քան մար դուն թևեր տա լը, 
որ պես զի նա կար ողա նա ճախ րել ամ պե-
րից վեր, սո վո րա բար կտ րում է նրա ոտ քե-
րը: Եվ ե թե գա այն պա հը, ե րբ դու քեզ վեր 
զգաս հա սա րա կու թյու նից, ան մի ջա պես 
թո՛ղ բե մը: Նս տի՛ր ա ռա ջին ի սկ պա տա հած 
տաք սին և գնա՛ Փա րի զի ար վար ձան նե րը:

Դ րանք ի նձ շատ լավ ծա նոթ են: Դու այն-
տեղ կտես նես շատ պա րու հի նե րի, այն պի-
սի նե րին, ի նչ պի սին դու ես, նույ նիսկ ա վե լի 
գե ղե ցիկ նե րի, ա վե լի նա զե լի նե րի, ա վե լի 
հպարտ նե րի, քան դու ես: Քո թատ րո նի լու-
սար ձակ նե րի կու րա ցու ցիչ լույ սերն այն տեղ 
չկան: Նրանց լու սար ձա կը լու սինն է:

 Նայի՛ր, ու շա դի՛ր նայիր: Չի՞ թվում քեզ 
ա րդյոք, որ նրանք քեզ նից լավ են պա-
րում: Խոս տո վա նի՛ր, աղ ջի՛կս: Միշտ էլ 
կգտն վի մե կը, որ քեզ նից լավ կպա րի և 
քեզ նից լավ կխա ղա: Եվ հի շի՛ր՝ Չար լի ի 
ըն տա նի քում չի ե ղել այն քան ան տաշ մե-

կը, որ հայ հոյեր կա ռա պա նին կամ ծաղ-
րեր Սե նայի ա փին նս տած աղ քա տին: 

….Այս նա մա կի հետ քեզ ու ղար կում եմ 
չլ րաց ված դրա մա կան վճա րա գիր, որ պես-
զի դու կա րո ղա նաս ծախ սել այն քան, որ-
քան ցան կա նում ես: Բայց ե րբ ծախ սես եր-
կու ֆ րանկ, մի՛ մո ռա ցիր հի շեց նել քեզ, որ 
եր րոր դը քո նը չէ և պետք է պատ կա նի այն 
ան ծա նո թին, ո րն ու նի դրա կա րի քը: Ի սկ դու 
կգտ նես այդ պի սի մե կին: Ես խո սում եմ փո-
ղի մա սին, ո րով հետև գի տեմ դրա դի վային 
ու ժը: Գի տե՞ս, ես շատ ժա մա նակ եմ ան-
ցկաց րել կրկե սում և միշտ եր կյուղ եմ զգա-
ցել լա րա խա ղաց նե րի հա մար: Բայց պետք 
է քեզ, աղ ջի՛կս, ա սեմ մի ճշ մար տու թյուն. 
մար դիկ գետ նի վրա ա վե լի ան հաս տատ են, 
քան լա րա խա ղաց նե րը` ե րե րուն լա րի վրա: 
Գու ցե կա րող է պա տա հել` այս գի շեր քեզ 
կու րաց նի մի թան կա գին ա դա ման դի փայլ. 
հենց դա էլ կլի նի քո ան հու սա լի պա րա նը, և 
քո ան կումն ան խու սա փե լի է:

….Ու զում եմ հա վա տալ, որ ծնն դյան 
այս գի շե րը հրաշք նե րի գի շեր է: Ես կցան-
կա նայի, որ հրաշք կա տար վեր, որ դու 
իս կա պես հաս կա նայիր այն ա մե նը, ի նչ 
ցան կա ցա ա սել քեզ:

….Ես հրեշ տակ չեմ ե ղել, բայց, որ քան 
կա րո ղա ցել եմ, ձգ տել եմ մարդ լի նե լու:

 Դո՛ւ էլ փոր ձիր:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Ո ՞ւմ եք հա մա րում հե րոս: Ին չո՞ւ: Ի ՞նչ ար ժեք ներ ու նի նա կամ ին չի՞ն է հա վա տում: 

Ի ՞նչ դա սեր կա րող ե նք քա ղել նրա նից: 

2.  Պատ կե րաց րե՛ք՝ 100 տա րի հե տո ձեր հետ նորդ նե րը հան րա գի տա րա նում հան-

կարծ ձեր մա սին հոդ ված են գտ նում: Ի ՞նչ է պատ մում հոդ վա ծը ձեր մա սին: Ի ՞նչ ար-

ժեք նե րով եք ա ռաջ նորդ վել: Ի ՞նչ եք ա րել ձեր կյան քում: Գրե՛ք այդ մա սին կես է ջի 

սահ ման նե րում: 

3.  Գ րե՛ք ի նչ –որ դիպ վա ծի մա սին, ե րբ որ ևէ մե կի ա րար քը հա կա սել է ձեր ար ժեք նե-

րին: Ի նչ պե՞ս է պա տա հել: Ի ՞նչ եք զգա ցել: Դուք փո խե՞լ եք ձեր վե րա բեր մուն քը կամ 

դիր քո րո շու մը դրա նից հե տո: Ի ՞նչ եք սո վո րել այդ դիպ վա ծից: 

 Կա տա րե՛ք թվարկ ված հանձ նա րա րու թյուն նե րից մե կը՝ ձեր ը նտ րու թյամբ:
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 Հա վա նա բար չկա աշ խար հում մարդ, որ հա ճույ քով 

չար տա սա նի ա զա տու թյուն բա ռը: 

Ի՞նչ է ա զա տու թյու նը: Փոր ձենք մի ա սին գտ նել այդ դժ-

վար հար ցի պա տաս խա նը: Ի սկ գու ցե ա մեն ևին էլ դժ վար 

չէ՞: Դա պարզ կլի նի ձեր պա տաս խան նե րից: Պար տա դիր 

չէ, որ դրանք խիստ պա հանջ նե րով կազմ ված սահ մա-

նում ներ լի նեն: Կար ևոր է, որ միտ քը հաս կա նա լի լի նի: 

Օ րի նակ՝ ա զա տու թյունն այն է, ե րբ ի նձ ոչ ոք չի հար կադ-

րում ա նել այն, ի նչ ես չեմ ու զում, կամ՝ ա զա տու թյունն այն 

է, ե րբ ես կա տա րում եմ այն, ի նչ ցան կա նում եմ: 

Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻ ՏԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

17–րդ դա րի հո լան դա ցի ի մաս տա սեր Բ. Սպի նո զան 

հետ ևյալ ու շագ րավ միտքն է ար տա հայ տել. «Ա զատ կան-

վա նեմ նրան, ով ղե կա վար վում է մի այն գի տակ ցու թյամբ»: 

Երբ կար դում ե նք Սպի նո զայի խոս քե րը, ա ռա ջին 

հա յաց քից դրանք գու ցեև զար մա նա լի թվան. ի ՞նչ կապ 

ու նի ա զա տու թյու նը գի տակ ցու թյան հետ: 

Աս վա ծի ի մաս տը հաս կա նա լու հա մար այս պի սի օ րի-

նակ բե րենք: Պատ կե րաց նենք, թե նույն ցան կու թյու նը 

(ի նչ ու զում եմ, ա նում եմ) ե րե խան է ու նե նում: Ի ՞նչ հետ-

ևանք ներ կու նե նա այդ ցան կու թյան կա տա րու մը, ե թե նա 

չգի տի, ա սենք՝ փու շե կու լը կամ հա մա կար գի չը աշ խա-

տեց նե լու ձևը: Դրա հետ ևան քով կա րող է փչա նալ սար-

քը կամ, որ ա վե լի վատ է, սխալ մի աց ման հետ ևան քով՝ 

բնա կա րա նի հոս քա գի ծը: Ի սկ ի ՞նչ կա րող է մեզ հետ կա-

տար վել, ե թե չգի տենք, օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նա վա րել, 

բայց փոր ձում ե նք դա ա նել: Հաս կա նա լի է, թե ի նչ վտան-

գա վոր հետ ևանք ներ կա րող է դա ու նե նալ թե՛ «ինք նա կոչ 

վա րոր դի», թե՛ շր ջա պա տի մարդ կանց հա մար: 

Ու րեմն, որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լիս, մա նա-

վանդ այն դեպ քում, ե թե դա կա տա րում ե նք մեր կամ-

քով՝ ա ռանց որ ևէ հար կադ րան քի, պետք է գի տակ ցենք, 

հաս կա նանք մեր ա րար քի նպա տա կը, պատ կե րաց նենք 

դրա հնա րա վոր հետ ևանք նե րը: Մե ծա նա լով ու հա սու-

ԴԱՍ 9 Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ
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նա նա լով սո վո րում ե նք կշ ռա դա տել մեր ա րարք նե րը և 

գի տակ ցել դրանց հետ ևանք նե րի հա մար պա տաս խա-

նա տու լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այս պի սով, վեր ևում աս վա ծը՝ ա զա տու թյունն այն է, 

ե րբ կա տա րում եմ այն, ի նչ ցան կա նում եմ, գու ցեև պետք 

է վե րա շա րադ րել՝ ա զա տու թյունն այն է, ե րբ կա րո ղա-

նում եմ կա տա րել այն, ի նչ ցան կա նում ե մ՝ գի տակ ցե լով 

դրա հետ ևանք նե րը: 

Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵՐ: 
Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ի սկ հի մա պատ կե րաց նենք, թե ի նչ կկա տար վի, ե թե 

մի օր հան կարծ բո լո րը ո րո շեն, որ ի րենք «ա զատ մար-

դիկ են և պար տա վոր չեն կա տա րել այն, ին չը սո վո րա-

բար ա նում են»: Այ սինքն՝ հաց թուխ նե րը հրա ժար վեն 

հաց թխե լուց, քա ղա քային կամ միջ քա ղա քային փո-

խադ րա մի ջոց նե րի վա րորդ նե րը՝ մե քե նա վա րե լուց, 

է լեկտ րա է ներ գի ա, ջուր և գազ մա տա կա րա րող ձեռ-

նար կու թյուն նե րում աշ խա տող նե րը՝ ի րենց պար տա-

կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց և այս պես շա րու նակ: 

   Ի՞նչ եք կար ծում, ի ՞նչ ի րա վի ճակ կս տեղծ վի բո լո րի 
հա մար: Ա ռա ջար կե՛ք որ ևէ խե լա միտ ե լք ստեղծ ված 
պայ ման նե րում: 

Շա րու նա կե լով քն նար կու մը՝ փոր ձենք հաս կա նալ՝ 

ա րդյո՞ք ա զա տու թյու նը սահ ման ներ ու նի, և ին չո՞վ են 

դրանք պայ մա նա վոր ված.

•   մեկ ու րի շի ա զա տու թյամբ, օ րի նակ՝ « քո ձեռ քե րի 

ա զա տու թյու նը վեր ջա նում է այն տեղ, որ տեղ սկս-

վում է իմ քի թը»,

•   սե փա կան ան ձի պա հանջ մունք նե րով, օ րի նակ՝ 

« դու կա րող ես ը նտ րել ու տե լի քը, սա կայն չես կա-

րող ը նդ հան րա պես հրա ժար վել դրա նից» ,

•  օ րենք նե րով, կանոններով և այլ պար տա դիր 

նորմե րով, օ րի նակ՝ « չի կա րե լի մի քա նի խն ձոր 

պո կե լու հա մար տրո րել ուրի շի այ գին»,

•   բա րո յա կան կա նոն նե րով, օ րի նակ՝ «ըն դուն ված չէ 

թան գա րան գնալ լո ղա զգես տով»:
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 Գործ նա կան առաջադրանք

 Վեր լու ծե՛ք բեր ված օ րի նակ նե րը և բե րե՛ք ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման այլ օ րի-

նակ ներ:

 
Ա զա տու թյան սահ մա նա փա կումն այլ կերպ ան վա նում են պա տաս խա նա տվու թյուն: 

Ա զա տու թյան և պա տաս խա նա տվու թյան հա րա բե րակ ցու թյան խնդ րին կանդ րա դառ-
նանք ա վե լի ո ւշ: 

   Ս տորև թվարկ ված ա սույթ նե րից ո րո՞նք են, ձեր կար ծի քով, ա ռա վել հա ջող ված նե րը: 
Կա՞ն ա րդյոք մտ քեր, ո րոնց հա մա ձայն չեք: Ին չո՞ւ: 

  Ա սույթ ներ 
Ա զա տու թյուն նշա նա կում է պա տաս խա նատ վու թյուն: Ա հա թե ին չու են շա տե րը վա խե-

նում դրա նից:
 Բեռ նարդ Շոու

 Պար տա կա նու թյու նը այն գինն է, որ յու րա քան չյուր մարդ պետք է վճա րի ա զա տու թյան 
հա մար: 

Է դիթ Հա միլ տոն 

Ա զա տու թյու նը այն ա մենն ա նե լու ի րա վունքն է, ին չը չի վնա սում ու րիշ նե րին:
 Մա տի աս Կլաու դի ուս

 
Այն, ին չը ո րոշ պայ ման նե րում կոչ վում է ա զա տու թյուն, այլ պայ ման նե րում կոչ վում է 

սան ձար ձա կու թյուն:
Ք վին տի լի ա նոս

 
Ա զա տու թյու նը պա րա պու թյուն չէ, այլ սե փա կան ժա մա նա կը ա զա տո րեն տնօ րի նե լու և 

իր հա մար զբաղ մուն քի տե սակ ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյուն: Կարճ ա սած՝ ա զատ լի նել նշա-
նա կում է ոչ թե ան գոր ծու թյան մատն վել, այլ ան ձամբ ո րո շել ի նչ ա նե լը և ի նչ չա նե լը: 

Ժան Լաբ րյո ւեր

 Մի այն հի մար ներն են կա մա յա կա նու թյունն ան վա նում ա զա տու թյուն:
 Տա կի տոս

Չ կա մարդ, ո րն ա զա տու թյու նը չսի րի: Բայց ար դա րա մի տը դա պա հան ջում է բո լո րի հա-
մար, ա նար դա րա մի տը՝ մի այն իր:

 Լյուդ նիգ Բյոռ նե
 
Ա զա՛տ ե ղիր` օ րեն քի գե րին մնա լով:

 Կի կե րոն 
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Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆՅՈՒԹ 

Եղ նի կը

« Մի ան գամ իմ բա րե կամ մի որ սորդ 
մեր հան դի ան տա ռուտ սա րե րից մի եղ-
նիկ նվեր բե րեց ե րե խա նե րիս հա մար»: 

Այս պես սկ սեց ըն կերս աշ նա նային մի 
ե րե կո, ե րբ, նս տած մի ա սին նրա պատշ-
գամ բում, հի ա ցած նա յում է ինք հե քի-
ա թային վեր ջա լույ սով վառվ ռուն սա-
րե րին, ո րոնց վրա մա կա ղած հո տե րի 
նման մեղ մո րեն հանգ չում է ին ոս կե գեղմ 
ան տառ նե րը:

« Դա մի մա տաղ ու խար տյաշ եղ նիկ է ր՝ 
խո րունկ, սև ու ջինջ աչ քե րով, որ ծածկ-
վում է ին եր կայն, նուրբ թար թիչ նե րի տակ: 

Կա մաց– կա մաց մեզ սո վո րեց նա. էլ չէր 
փախ չում, չէր վա խե նում մեզ նից. մա նա-
վանդ շա՜տ էր մտեր մա ցել ե րե խա նե րիս. 
նրանց հետ մի ա սին վազվ զում էր պար-
տե զում, նրանց հետ ճա շում էր, նրանց 
հետ քնում: 

Մի բան ի նձ շատ էր զար մաց նում: 
Եղ նի կը թեև այն պես ըն տե լա ցել էր 

մեզ, սո վո րել էր մեր տանն ու դռա նը, 
բայց մեկ– մեկ մեզ նից թա քուն բարձ րա-
նում էր այս պատշ գամ բը և ու շա դիր, լռիկ 
նա յում էր հե ռու` ան տառ նե րով փա թաթ-
ված սա րե րին. ա կանջ նե րը լա րած՝ խո-
րա սույզ լսում էր ան տառ նե րի խուլ ու 
ան դուլ շա ռա չը, որ եր բեմն ու ժե ղա նում 
էր, եր բեմն թու լա նում` նայե լով հո վե րի 
թա փին: Նա յում էր նա այն պես ան թարթ 
և այն պես ի նք նա մո ռաց, որ ե րբ պա տա-
հում է ր՝ բարձ րա նում է ի պատշ գամ բը, 
ի նձ բա վա կան մի ջոց չէր նկա տում և ե րբ 
հան կարծ ո ւշ քի էր գա լիս, նե տի պես ծլ-
կում էր մո տիցս...

Երբ գր կում է ի նրան՝ այդ նա զե լի է ա-
կին, և նա յում է ի լեռ նային աղ բյուր նե րի 
նման վճիտ ա չուկ նե րի մեջ, տես նում է ի 
այն տեղ մի թախ ծա լի, ե րա զուն կա րոտ...

 Մի գի շեր, մի քա մի գի շեր էր. սա-
րե րից ան սանձ փչում էր քա մին, դուռն 
ու պա տու հան նե րը ծե ծում ու ծեծ կում: 
Պարզ լս վում էր, որ այն տեղ՝ ան տա ռում, 
դա րա վոր կաղ նի ներն ու վայ րի ըն կու զե-
նի նե րը ճա կա տում է ին հող մի դեմ, ա ղմ-
կում և գո ռում: …

Ե րե խա ներս վա խից կուչ է ին ե կել. 
մինչ դեռ եղ նի կը դո ղում էր մի խենթ սար-
սու ռով: Աչ քե րը կայ ծա կին է ին տա լիս: 
Ան թարթ, ամ բող ջո վին լսե լիք դար ձած` 
ա կանջ էր դնում ան տա ռի հուժ կու շա ռա-
չին, որ խո սում էր նրա հետ մայ րե նի լեզ-
վով:

«Ան տա ռը կան չում է նրան, ըն կեր նե րի 
ա զատ վազքն է տես նում նա մթին թա-
վուտ նե րի մա ցա ռուտ ժայ ռերն ի վեր», — 
մտա ծում է ի ես: 

Մի փոքր հե տո ա վե լի սաստ կա ցավ 
քա մին` փո թո րիկ դառ նա լու չափ. մեկ էլ 
աղ մու կով բաց վե ցին լու սա մու տի փեղ կե-
րը, և մի ո ւժ գին շա ռաչ մի ան գա մից ներս 
խու ժեց: Եղ նի կը հան կար ծա կի մի ոս տու-
մով ցատ կեց լու սա մու տի գո գը` աչ քե րը 
սու զե լով շա ռա չուն խա վա րի մեջ: Ես իս-
կույն վրա վա զե ցի՝ բռ նե լու նրան, սա կայն 
նա մի ա կն թար թի մեջ թռավ լու սա մու տից 
պար տե զը և ծածկ վեց խա վա րի մեջ...

 Դե՛հ, հի մա գնա՛ ու գտի՛ր նրան իր հայ-
րե նի ան ծայր ան տառ նե րում...»: 

Ա վե տիք Ի սա հա կյան
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 Ի՞նչ կարծիք ունեք կենդանաբանական այգում վայրի կենդանիներ պահելու մասին:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ի՞նչ է ա զա տու թյու նը: Բե րե՛ք ա ռն վազն ե րեք բա ցատ րու թյուն:

2.  «Ա զատ կան վա նեմ նրան, ով ղե կա վար վում է մի այն գի տակ ցու թյամբ»: Ի նչ-

պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել Սպի նո զայի այս դա տո ղու թյու նը:

3.  Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞ր դեպ քում մար դու ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել: 
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Ի՞ՆՉ Է ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Մեր ա ռօ րյա կյան քում շա տերն են ա սում, որ ի նչ –որ 

մե կը կամ ի նչ –որ բան ար դար է կամ ա նար դար: Ա մեն 

օր շփվում ե նք ար դա րու թյան խնդ րին տա նը, դպ րո ցում 

կամ շր ջա պա տում: Ի սկ ի նչ պե՞ս կա րող ե նք ո րո շել՝ ո րն 

է ար դար, և ո րը՝ ա նար դար: Ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում 

շատ հեշտ է գտ նել ար դա րա ցի լու ծում ներ, մինչ դեռ 

կան ի րա վի ճակ ներ, ե րբ շատ դժ վար է եզ րա հան գում-

ներ կա տա րե լը: 

 Քն նար կում 

•  Ն շե՛ք ի րա վի ճակ ներ ձեր կյան քից, ե րբ ար դար եք 
ե ղել, և ի րա վի ճակ ներ, ե րբ ա նար դա րա ցի եք վար վել: 

•  Արդյո՞ք հիմ նա վոր ված էր ա նար դար լի նե լը: Ե րբ ևէ 
ա սե՞լ եք. « Դա ա նար դար է»: Ի նչ պե՞ս եք ի մա նում, որ 
ի նչ –որ բան ա նար դար է: 

• Ինչ –որ մե կը ձեզ մո լո րեց րել կամ խա բե՞լ է: Ի ՞նչ եք 
զգա ցել: 

 Մար դիկ միշտ ձգ տել են հա վա սա րու թյան և ար դա-

րու թյան, քա նի որ դրանց ա պա հո վու մը լավ հա սա րա-

կու թյուն կա ռու ցե լու նա խա պայ ման է: Ար դա րու թյան 

գա ղա փա րը ե ղել է բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րում: 

Տար բեր ժա մա նակ նե րում իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու-

ցիչ ներն էլ դա հիմ նա կան նպա տակ են հա մա րել կամ 

գո նե ի լուր աշ խար հի հայ տա րա րել են այդ մա սին: 

Ար դա րու թյան գա ղա փա րի հիմ քում ըն կած է ար դա-

րա ցի, ա նա չառ լի նե լը: Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով՝ յու-

րա քան չյու րը, այդ թվում` փոքր ե րե խան, ու նի ար դա-

րու թյան բնա ծին զգա ցո ղու թյուն, պա հան ջարկ: Ե րբ 

փոքր ե րե խան վր դով ված ճչում է, նա ո րո շա կի «ա նար-

դա րու թյան» մա սին է հայտ նում: 

ԴԱՍ 10–11
Ի՞ ՆՉ Է ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ: 
ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ԲԱ ՐՈ ՅԱ ԿԱՆ ԿՈՂ ՄԵ ՐԸ

Պլատոն

 Պե տու թյան ծա գու-
մը նաև ար դա րու թյան 

ծագումն է: 
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Բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րում մար դիկ ի րենց մտա-

հո գու թյունն են ար տա հայ տել տի րող ա նար դա րու-

թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Չնա յած դրան՝ գո յու թյուն չու նի 

ար դա րու թյան ը նդ հան րա կան, բո լո րի կող մից ըն դուն-

ված սահ մա նում: 

Հա մաշ խար հային պատ մու թյան դա սըն թա ցից մեզ 

հայտ նի բյու զան դա կան կայսր Հուս տի նի ա նո սը (527–

565) ար դա րու թյու նը ներ կա յաց րել է որ պես «մշ տա կան 

և հա վեր ժա կան ցան կու թյուն, ո րը ստի պում, հար կադ-

րում է ա մեն մե կին ի րա վա ցի ո րեն կա տա րե լու իր պար-

տա կա նու թյուն նե րը»: Ար դա րու թյան այդ սահ մա նու մը 

այ սօր էլ հա մա խոհ ներ ու նի: 

Շատ մտա ծող ներ կար ծում են, որ ար դա րու թյունն 

այն է, ին չին ան հա տը հա սել է, կամ ին չին ին քը ար ժա-

նի է: Հին հու նա կան ի մաս տա սեր ներն ար դա րու թյան 

գա ղա փա րը դի տար կել են ա զն վու թյան և հա վա սա րու-

թյան գա ղա փար նե րի հետ մի ա սին: Նրանք ար դա րու-

թյու նը նույ նաց րել են ճշ մար տա ցի ու թյան, ներ դաշ նա-

կու թյան և ա ռա քի նու թյան հետ: Քա ղա քա ցուց ա կն կալ-

վել է, որ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ հա սա րա կա կան 

տար բեր խն դիր նե րի քն նարկ ման ու լուծ ման ժա մա նակ 

նա միշտ մտա ծի ներ դաշ նակ պայ ման նե րի, ար դար և 

ա ռա քի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: 

Ար դա րու թյան գա ղա փա րի կար ևո րա գույն ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րից է « մեկ ար շի նով չա փե լը», այ-

սինքն՝ մարդ կանց, նրանց ա րա ծը միև նույն չա փա նի-

շով գնա հա տե լը, տար բե րու թյուն չդ նե լը: Դա տա վորն 

ու նի մեկ կշեռք, ո րով կշ ռում է հա րուս տին և աղ քա-

տին, մե ծին և փոք րին: Նրա դա տավ ճի ռը պայ մա նա-

վոր ված է ոչ թե ան հա տով, այլ գոր ծի հան գա մանք-

նե րով: 

Այ սինքն` մար դուն գնա հա տե լու, դա տե լու հա մար 

դի տար կում ե նք նրա վար քա գի ծը, նրա կա տա րած 

գոր ծո ղու թյու նը և դրա ար դյուն քը, ոչ թե այդ մար դուն՝ 

ը ստ իր հատ կա նիշ նե րի (սեռ, տա րիք, հա սա րա կա կան 

պատ կա նե լու թյուն և այլն): Օ րի նակ, ե րբ սո վո րո ղը 

փչաց նում է դպ րո ցի գույ քը, ար դա րու թյու նը պա հան-

ջում է պատ ժել նրան իր ա րա ծի և դրա հետ ևանք նե րի 
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հա մար՝ հաշ վի չառ նե լով սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու թյու-

նը, ծնող նե րի ով լի նե լը կամ այլ հատ կա նիշ ներ: 

 Սա կայն առ կա են բազ մա թիվ ի րադ րու թյուն ներ, 

ե րբ մարդ կանց՝ տար բեր կերպ վե րա բեր վելն ար-

դա րա ցի է: Օ րի նակ՝ ար դա րա ցի ե նք հա մա րում, ե րբ 

ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րին սի րում և ու շադ րու-

թյուն են դարձ նում ա վե լի շատ, քան ու րիշ նե րի ե րե-

խա նե րին:

 Մի շարք հան գա մանք նե րում ար դա րա ցի են հա մար-

վում հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված ո րոշ կա նոն ներ: 

Դրան ցից է «ա ռա ջի նը` ա ռա ջի նին» սկզ բուն քը, ե րբ 

ա ռա ջի նը հաս նո ղին ա վե լի շուտ է բա ժին ը նկ նում այն, 

ին չի հա մար մար դիկ հա վաք վել են: Կամ խա նու թում 

հեր թը ա ռջ ևում կանգ նած նե րին ա վե լի շուտ է հաս նում, 

ի սկ թատ րո նի տոմս գնե լիս նրանք տե ղե րի ա վե լի մեծ 

ը նտ րու թյուն ու նեն: 

Ար դա րա ցի է, որ սոցիալական ա ջակ ցու թյուն ցու ցա-

բեր վի խո ցե լի խմ բե րին` ա նա պա հով մարդ կանց, ըն-

տա նիք նե րին, հաշ ման դամ նե րին: Պե տու թյու նը նրանց 

վճա րում ներ է կա տա րում ըն տա նե կան նպաստ նե րի 

կամ կեն սա թո շակ նե րի տես քով: 

Ար դա րա ցի է, ե րբ սխալ գոր ծո ղը պատժ վում է դրա 

հա մար, ի սկ նրանք, ով քեր նման սխալ ներ չեն գոր ծել, 

չեն պատժ վում: 

Վեր ջա պես, ար դա րա ցի է, ե րբ նրանք, ով քեր ա վե լի 

շատ ջան քեր են ներդ նում ը նդ հա նուր գոր ծի հա ջո ղու-

թյան հա մար, մյուս նե րից ա վե լի բարձր գնա հա տա կա-

նի կամ վար ձատ րու թյան ար ժա նա նան:

 Կա րի քը, ար ժա նի քը, ներդ րու մը և ջան քերն ար դա-

րու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րից են, ո րոնց մի ջո-

ցով տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բեր վում մարդ-

կանց, նրանց գոր ծու նե ու թյա նը: Գնա հատ ման ժա մա-

նակ եր բեմն օգ տա գործ վում են նաև այլ չա փա նիշ ներ, 

օ րի նակ՝ մարդ կանց մա սին դա տելն՝ ը ստ նրանց տա-

րի քի, սե ռի, ռա սայի կամ կրո նա կան նա խընտ րու թյան: 

Այս պի սի չա փա նիշ նե րը հիմ նա վոր չեն` ա նար դար են, 

և չեն նպաս տում հա սա րա կու թյան ներ դաշ նակ զար-

գաց մա նը:
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Խմ բային աշ խա տանք 

 Հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րում նշե՛ք, թե ո րոնք են ար դար, և ո րոնք՝ ա նար դար: 
Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս խա նը` ել նե լով ար դա րու թյան սկզ բունք նե րից: 

•   Գոր ծա տուն կին աշ խա տա կից նե րի հա մար սահ մա նել է ար տա քին տես քի ո րո շա-
կի կա նոն ներ: Աշ խա տա կից նե րից շա տերն ա զատ վել են աշ խա տան քից` տվյալ 
պա հանջ նե րը կա տա րե լուց հրա ժար վե լու հա մար:

•   Պա տե րազ մի ժա մա նակ տղա մարդ կանց պար տա դիր զո րա կո չել են: Սա կայն կա-
նանց չեն զո րա կո չել: 

•  Հա յաս տա նում տղա մարդ կանց ֆուտ բո լին մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում, և այդ-
տեղ տաս նա պա տիկ ան գամ ա վե լի մեծ գու մար ներ են ներդր վում, քան բաս կետ բո-
լի, լո ղի, կա նանց ֆուտ բո լի զար գաց ման վրա՝ մի ա սին վերց րած: 

•  Հան րային գե րա կա շա հի հիմ նա վո րու մով (մայ րու ղի կա ռու ցե լու հա մար) մարդ-
կանց տե ղա հա նել են ի րենց բնա կա րա նից` տա լով փոխ հա տու ցում: Ա րդյո՞ք կփոխ-
վի ձեր պա տաս խա նը, ե թե տվյալ տա րած քը տրա մադր վի օ տա րերկ րյա ներդ րո ղի` 
գոր ծա րան կա ռու ցե լու հա մար:

•   Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյան սե ռա կան ո տնձ գու թյուն է կա տա րել ե րի տա սարդ 
ա ղջ կա նկատ մամբ, ո րը պաշտ պան վե լու նպա տա կով ձեռ քի տակ ըն կած դա նա-
կով հար վա ծել է նրան: Պաշ տո նյան մարմ նա կան վնաս ված քով տե ղա փոխ վել է հի-
վան դա նոց: Ոս տի կա նու թյու նը ձեր բա կա լել է ա ղջ կան և մե ղադ րանք ա ռա ջադ րել:

•   Մինչև 21 տա րե կան նե րին ար գել վում է օգ տա գոր ծել ո գե լից խմիչք: Այդ պա հան ջը 
չկա տա րող նե րի նկատ մամբ սահ ման վել է խո շոր տու գանք: 

•  Եր ևա նի սր ճա րան նե րից մեկում ար գել վում է ծխել այլ քա ղաք նե րի գրան ցում ու նե-
ցող բո լոր ան ձանց:

 

Ա ռա ջադ րանք

Տ պա գիր կամ է լեկտ րո նային թեր թե րից կամ հան դես նե րից ը նտ րե՛ք հոդ ված ներ, 

ո րոն ցում ար ծարծ վում են ար դա րու թյանն ա ռնչ վող հար ցեր: 
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ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ԲԱ ՐՈ ՅԱ ԿԱՆ ԿՈՂ ՄԵ ՐԸ

 

 Քն նար կում 

•  Ի՞նչ եք հաս կա նում՝ ար դա րու թյան ի րա վա կան կողմ և ար-
դա րու թյան բա րո յա կան կողմ ա սե լով:

•  Բե րե՛ք օ րի նակ ներ ձեր ա ռօ րյայից:
 

Ար դա րու թյունն ու նի եր կու «ե րես»` ի րա վա կան 

և բա րո յա կան, ո րոն ցից ա ռա ջի նը կար գա վոր վում է 

օ րենսդ րու թյամբ, ի սկ ե րկ րոր դը` հա սա րա կա կան կյան-

քի այն կա նոն նե րով, ո րոնք ըն դուն ված է ան վա նել բա-

րո յա կան նորմեր: 

Ա ռա ջին դեպ քում ար դա րու թյունն ա պա հով վում է 

օ րենք նե րի, ո րո շում նե րի, հրա մա նագ րե րի, կար գե րի 

և ի րա վա կան այլ փաս տա թղ թե րի մի ջո ցով, ո րոն ցից 

բխում է, թե ի նչ ի րա վունք ներ և ի նչ պար տա կա նու-

թյուն ներ ու նի մեզ նից յու րա քան չյու րը: 

Օ րենսդ րու թյան կար ևո րա գույն խն դի րը հա սա րա-

կու թյան բո լոր ան դամ նե րի հա մար ար դա րու թյուն 

ա պա հո վելն է: Այ սինքն՝ ե թե մար դը հան ցա գոր ծու-

թյուն է կա տա րել, ա պա սահ ման ված պա տի ժը հա մա-

պա տաս խան, հա մար ժեք լի նի նրա կա տա րած ա րար-

քին: Կամ՝ ե թե որ ևէ մե կը բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն է 

ցու ցա բե րել ո ւս ման ըն թաց քում, ա պա դա գնա հատ վի 

ը ստ ար ժան վույն (օ րի նակ՝ կա րո ղա նա դրան հա մա-

պա տաս խան աշ խա տանք գտ նել): 

Օ րենք նե րը և այլ նորմատիվ ի րա վա կան ակ տեր 

ստեղ ծում է պե տա կան իշ խա նու թյու նը, ո րը և ա պա հո-

վում է դրանց կա տա րու մը: Այդ նպա տա կով ստեղծ ված 

են պե տա կան հա մա պա տաս խան մար մին ներ՝ դա տա-

րան ներ, ոս տի կա նու թյուն, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-

նարկ ներ և այլն: Օ րեն քի խախտ ման դեպ քում ար դա րու-

թյան վե րա կանգն ման նպա տա կով այդ պե տա կան մար-

մին նե րի կող մից սահ ման վում և ի րա գործ վում է ո րո շա-

կի պա տիժ` տու գան քի, ա զա տազրկ ման կամ այլ ձևով: 

Մարտին Լյութեր Քինգ

Աշ խար հի որ ևէ վայ-
րում տե ղի ու նե ցող 
ա նար դա րու թյու նը 

ս պառ նա լիք 
է համընդ հա նուր 
արդարու թյա նը:
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Ճիշտ է՝ օ րենսդ րու թյան խն դիրն է ա պա հո վել ար-

դա րու թյան և հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, սա կայն 

ի րա վա կան շատ փաս տաթղ թեր եր բեմն հա սա րա կու-

թյան ան դամ նե րի կող մից ըն կալ վում են որ պես ա նար-

դա րա ցի: 

Այս պես, ա զա տու թյան հա մար պայ քա րի մեծ գոր-

ծիչ Մար տին Լյու թեր Քին գը ան ցյալ դա րի վաթ սու-

նա կան թվա կան նե րի Ա մե րի կյան քա ղա քա ցի ա կան 

ի րա վունք նե րի շարժ ման մաս նա կից նե րին հոր դո րում 

էր «ըն դու նել փո թո րիկն ա ռանց հա կա դար ձու թյան 

ու հա կընդ դի մու թյան, համ բե րա տա րու թյամբ տա նել 

բան տի չար չա րանք նե րը` ար դա րու թյու նը պահ պա նե լու 

հա մար»: Ե րբ նրան հարց րել են, թե ի նչ պես կա րե լի է 

խախ տել ո րոշ օ րենք ներ և հնա զանդ վել մյուս նե րին, 

նա պա տաս խա նել է. 

«….Եր կու տե սա կի օ րենք ներ կան` ար դար և ա նար դար: Ես կլի նեմ ա ռա ջի նը, 
ով ձեզ խոր հուրդ կտա հնա զանդ վե լու ար դար օ րենք նե րին: Մարդն ու նի ոչ մի այն 
ի րա վա կան, այլև բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ հնա զանդ վե լու ար դար 
օ րենք նե րին: Նմա նա պես, մար դը բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ու նի չհ-
նա զանդ վե լու ա նար դար օ րենք նե րին: Ես հա մա ձայն եմ Սուրբ Օ գոս տի նո սի հետ. 
«Ա նար դար օ րենքն օ րենք չէ ը նդ հան րա պես....»:

 Հու սով եմ, որ ի վի ճա կի եք հաս կա նա լու իմ տե սա կե տը: Ոչ մի դեպ քում խոր-
հուրդ չեմ տա լիս խույս տա լու կամ ար հա մար հե լու օ րենք նե րը....: Դա կտա նի դե-
պի ա նիշ խա նու թյուն: Մար դը, ո րը խախ տում է ա նար դար օ րեն քը, պետք է դա ա նի 
բաց ձևով և պատ րաս տա կամ լի նի ըն դու նե լու պա տի ժը: Ես հա մոզ ված եմ, որ ան-
հատն ի րա կա նում ար տա հայ տում է օ րեն քի հան դեպ բարձ րա գույն հար գանք, ե րբ 
խախ տում է մի օ րենք, ո րն, ը ստ իր գի տակ ցու թյան, ա նար դար է, և կա մա վոր ըն-
դու նում է ա զա տազրկ ման պա տի ժը, որ պես զի բարձ րաց նի հա սա րա կու թյան ան-
դամ նե րի գի տակ ցու թյունն այդ ա նար դա րու թյան նկատ մամբ»:

  Հա մա ձա՞յն եք ա րդյոք Մար տին Լյու թեր Քին գի հետ: 
 Ինչ պե՞ս ե նք մենք` ՀՀ քա ղա քա ցի ներս, ըն դու նում օ րեն քի պա հան ջը: 
Ի՞նչ դրա կան և բա ցա սա կան կող մեր կա րող եք նշել այս տեղ: 
 Ինչ պե՞ս կա րե լի է շտ կել ի րա վի ճա կը: 
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Ար դա րու թյան բա րո յա կան կողմն ա ռնչ վում է ճիշ-

տի և սխա լի, բա րու և չա րի, ար դա րի և ա նար դա րի, 

պարտ քի և խղ ճի մա սին մարդ կանց պատ կե րա ցում նե-

րին: Բա րո յա կա նու թյունն ա ռնչ վում է այն կա նոն նե րին, 

ո րոն ցով կար գա վոր վում է մար դու վար քա գի ծը հա սա-

րա կու թյան մեջ: Նա թե լադ րում է մեզ ա նել ի նչ –որ բան 

կամ ար գե լում է կա տա րել մեկ այլ բան: Չնա յած դրան՝ 

բա րո յա կա նի և ի րա վա կա նի միջև հս տակ սահ ման ներ 

դնե լը դժ վար է: 

Բա րո յա կան կա նոն նե րը ձևա վոր վում են հա սա րա-

կու թյան կող մից, և դրանց հի ման վրա ստեղծ վում է 

ո րո շա կի հա սա րա կա կան կար ծիք: 

   Ձեր կար ծի քով՝ ի նչ պե՞ս է ստեղծ վում հա սա րա-
կա կան կար ծի քը: Ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ բա րո յա կան 
նորմերի պահ պան ման հա մար: 

Գործնական աշխատանք

        Կարդացե՛ք ստորև ներկայացված առաջադրանքը և փորձե՛ք քննարկել խմբերում:

  Պատ կե րաց րե՛ք, որ ձեր գաղտ նի քը վս տա հել եք դա սըն կե րո ջը, ո րն ան մի ջա-
պես դրա մա սին տե ղե կաց րել է դպրո ցի տնօ րե նին: Ան կախ նրա նից, թե ի նչ ար-
ժեք ու ներ գաղտ նի քը, դրա բա ցա հայ տու մը դա սըն կե րո ջը դարձ նում է ան վս տա-
հե լի ամ բողջ դա սա րա նի հա մար: 

Գաղտ նի քը բա ցա հայ տած դա սըն կե րը օ րեն քի տե սան կյու նից պա տաս խա-
նատ վու թյան են թա կա չէ: Սա կայն շր ջա պա տի մար դիկ (հա մա դա սա րան ցի նե րը, 
ու սու ցիչ նե րը, ծնող նե րը, բա րե կամ նե րը, ըն կեր նե րը) սկ սում են այլ կերպ վե րա-
բեր վել նրան` «ըն դուն ված կա նոն նե րը խախ տո ղին»: Հնա րա վոր է, որ նրա հետ 
դա դա րեն ըն կե րու թյուն ա նե լուց, հյուր հրա վի րե լուց, կար ևոր հար ցեր քն նար-
կե լուց, շփ վե լուց: Այս պի սով, ե թե օ րեն քը նա խա տե սում է պա տիժ՝ տու գան քի 
կամ ա զա տազրկ ման տես քով, ա պա բա րո յա կան պա տի ժը կա տար վում է մար դու 
թույլ տված « վատ» ա րար քի հա սա րա կա կան դա տա պարտ ման, նրան ըն կե րա-
կան պար սա վան քի են թար կե լու, հա մա պա տաս խան այլ վե րա բեր մուն քի ար ժա-
նաց նե լու մի ջո ցով: 

Սա կայն կան ի րա վի ճակ ներ, ե րբ հա սա րա կա կան սխալ կար ծիք է ձևա վոր-
վում, ո րի հետ ևան քով ար դա րու թյան վե րա կանգն ման փո խա րեն տե ղի է ու նե նում 
ա նար դա րու թյան խո րա ցում: Օ րի նակ, ե րբ մար դը « վատ» ա րարք չի գոր ծել, սա-
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կայն բո լոր կաս կած նե րը ո ւղ ղորդ վել են դե պի նա: Տվյալ ի րա վի ճա կում մե ղա վո րի 
կար գա վի ճա կում հայտն ված մար դը պետք է բո լո րին բա ցատ րի իր ան մե ղու թյան 
հան գա ման քը և նկա րագ րի ի րա վի ճա կը իր տե սան կյու նից` վե րա կանգ նե լու հա-
մար նախ կին հար գան քը, վս տա հու թյու նը և հա րա բե րու թյուն նե րը:

 
Խմ բային աշ խա տանք 

 Բա ժան վե՛ք 4–5– հո գա նոց խմ բե րի և դրան ցում քն նար կե՛ք ու տետ րի մեջ 
կամ թղ թի վրա լրաց րե՛ք ներքևում բեր ված ա ղյու սա կը: Հի շե՛ք օ րի նակ ներ ձեր 
կյան քից: Մի՛ խու սա փեք այն պի սի ի րա վի ճակ ներ ներ կա յաց նե լուց, որ տեղ 
դուք ար դա րա ցի վար քա գիծ չեք դրս ևո րել: 

 
Ով քե՞ր են ե ղել 

մե  ղադ րող նե րը:

Արդյո՞ք ար դա-
րա ցի են ե ղել 

մե  ղադ րող նե րը: 

Արդյո՞ք վե րա-
կանգն վել է ար-

դա ր+  թյ+  նը: 
Ի նչ պե՞ս:

Ն շե՛ք այն պի սի օ րի նակ-
ներ ձեր ան ձնա կան 
կյան քից, ե րբ մե  ղադրվել 
եք ա նար դա ր0  թյան հա-
մար:

Ն շե՛ք այն պի սի օ րի նակ-
ներ, ե րբ հա մայն քը կամ 
հա սա րա կ0  թյ0  նը, ո ր0 մ 
ապ ր0 մ եք, մե  ղադր վել է 
ա նար դա ր0  թյան հա մար:
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Ծա նո թա ցե՛ք հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րին և քն նար կե՛ք հար ցե րը: 

Ա. Դուք ձեր դպ րո ցի ֆուտ բո լի հա վա քա կա նի ան-

դամ եք, սա կայն ձեր մար զիչ –ու սու ցի չը խա ղե րի ժա-

մա նակ ձեզ խա ղի մեջ հա մա րյա չի ընդգրկում` թող նե-

լով պա հես տային նե րի նս տա րա նին: Մինչ դեռ ձեզ նից 

ա վե լի վատ խաղ ցու ցա բե րող թի մա կից նե րը հա ճա խա-

կի հայտն վում են դաշ տում: 

Բ. Ե րի տա սարդ աղ ջիկն իր մայ րի կի հետ տուն էր 

վե րա դառ նում, ե րբ մո տե նում է մի ե րի տա սարդ և դա-

նա կը պա հե լով նրանց վրա` պա հան ջում ի րեն տալ 

ոս կե ղե նը և դրա մը: Գու մա րը և զար դե ղե նը ստա նա-

լուց հե տո ե րի տա սար դը բռունց քի մի քա նի հար ված 

է հասց նում կա նանց և փա խուս տի դի մում: Շատ չան-

ցած՝ ոս տի կա նու թյու նը ձեր բա կա լում է ե րի տա սար-

դին: Վեր ջինս խոս տո վա նում է իր մեղ քը: Դա տա րա նը 

նրան դա տա պար տում է վեց ա միս պայ մա նա կան ա զա-

տա զրկ ման, այ սինքն` ե րի տա սար դը խու սա փում է քրե-

ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում պա տի ժը կրե լուց: 

Գ. Հանգս տյան օ րը մի քա նի հո գի ներ խու ժել են դպ-

րոց և վնա սել դպ րո ցա կան գույ քը: Դուք դրա հետ ոչ մի 

ա ռն չու թյուն չու նեք, սա կայն վկա նե րից մե կը պն դում է, որ 

դպ րոց ներ խու ժող նե րից մե կը ձեզ շատ նման էր: Տնօ րե-

նը ձեզ կան չել է իր ա ռանձ նա սե նյակ և մի ջա դե պին ա ռնչ-

վող հար ցեր տվել՝ պար զե լու, թե ին չով եք զբաղ ված ե ղել 

հանգս տյան օ րե րին: Այ նու հետև տնօ րե նը ձեր ծնող նե րին 

և ըն կեր նե րից մի քա նի սին հրա վի րել է դպ րոց` ձեր ա սա ծի 

ճշ մար տա ցի ու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով: Վեր ջում նա 

ձեզ նից նե րո ղու թյուն է խնդ րել պատ ճա ռած ան հանգս-

տու թյան հա մար և ա ռա ջար կել վե րա դառ նալ դա սի:

 
  Ի՞նչն էր ար դար կամ ա նար դար հի շյալ ի րա վի ճակ նե րում: 
  Երբ ևէ հայտն վե՞լ եք նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում 
կամ ա կա նա տես ե ղել: 

ԴԱՍ 12 ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ ՁԵՎԵ ՐԸ
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  Ի՞նչ կա նոն ներ կամ սկզ բունք ներ գի տեք, ո րոնց նպա-
տակն է ար դա րու թյան պահ պա նու մը նմա նա տիպ ի րա-
վի ճակ նե րում: 

Ար դա րու թյան դրս ևո րում նե րը կա րե լի է բա ժա նել 

ե րեք հիմ նա կան խմ բի՝ բաշխ ման, ո ւղղ ման և ըն թա ցա-

կար գի: 

 ԲԱՇԽ ՄԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Երբ որ ևէ բան բաշխ վել, բա ժան վել է ա ռան ձին 

մարդ կանց կամ խմ բե րի միջև, ա պա գործ ու նենք 

բաշխ ման ար դա րու թյան հետ: Բաշխ ման ա ռար կա կա-

րող է լի նել ի նչ պես բա րի քը և ի րա վուն քը (օ րի նակ` աշ-

խա տան քի վար ձատ րու թյու նը, ձայ նի, քվե ար կու թյան 

ի րա վուն քը և այլն), այն պես էլ պար տա կա նու թյու նը 

(օ րի նակ` զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, հար կե րի վճա-

րու մը, ըն տա նի քում աշ խա տան քի կա տա րու մը և այլն): 

Բաշխ ման ար դա րու թյան հա մար կան մի քա նի սկզ-

բունք ներ, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել ար դա րու թյան 

գնա հատ ման, այ սինքն` ի նչ –որ բան ար դա րա ցի կամ 

ա նար դա րա ցի հա մա րե լու ժա մա նակ: Դրան ցից ա ռա-

ջինն է նմա նու թյան սկզ բուն քը. ե թե որ ևէ ի րա վի ճա կում 

մար դիկ ի րենց կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րով նման 

են, պետք է նույ նան ման ձևով քնն վեն, դատ վեն: Օ րի-

նակ` զո րա կո չի ժա մա նակ բո լո րը են թա կա են հա վա-

քագր ման` բա ցի օ րեն քով սահ ման ված կար գով տար-

կետ ման ի րա վունք ու նե ցող նե րից կամ ծա ռա յու թյու նից 

ա զատ ված նե րից: 

Բաշխ ման ար դա րու թյան նշ ված սկզ բուն քի (ն մա նու-

թյան սկզ բունք) հիմ քում հետ ևյալ չա փա նիշ ներն են. 

• կա րիք, 

• կա րո ղու թյուն ներ, ու նա կու թյուն ներ, 

• վաս տակ, ար ժա նիք ներ: 

Օ րի նակ՝ բու հա կան ըն դու նե լու թյան ժա մա նակ հաշ-

վի են ա ռն վում դի մոր դի ըն դու նա կու թյուն նե րը: Ըն դուն-

վում են նրանք, ով քեր ա վե լի բարձր ար դյունք ներ են 

ցույց տա լիս քննու թյուն նե րի ըն թաց քում: Սա կայն բուհ 

ըն դուն վե լու հա մար հա ճախ ար ժա նի են հա մար վում 
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նաև այն դի մորդ նե րը, ո րոնք թեև ա վե լի ցածր մի ա վոր 

են հա վա քել, սա կայն ծնո ղա զուրկ են, վե րա դար ձել են 

զին ծա ռա յու թյու նից և այլն: Ծան րա մար տի մր ցում նե-

րում հաղ թող է ճա նաչ վում ա ռա վել մեծ ծան րու թյուն 

բարձ րաց նե լու ու նակ մար զի կը: Ա մեն տա րի ՀՀ նա խա-

գա հը մր ցա նակ է սահ մա նում գի տու թյան և մշա կույ թի 

բնա գա վառ նե րում լա վա գույն վաս տակ ու նե ցող գիտ-

նա կան նե րի և ստեղ ծա գոր ծող նե րի հա մար: Նրանց 

տրա մադր վում են նաև ֆի նան սա կան մի ջոց ներ՝ որ-

պես խրա խու սանք: Հե նա շար ժա կան խն դիր ներ ու նե-

ցող ե րե խան կա րիք ու նի հա մա պա տաս խան խնամ քի, 

բուժ ման և կր թու թյան:

 

   Թեր թե րից գտե՛ք բաշխ ման ար դա րու թյանն ա ռնչ վող 
նյու թեր: Փոր ձե՛ք պար զել՝ հաշ վի՞ են ա ռն վել ա րդյոք 
կա րի քը, կա րո ղու թյու նը և ար ժա նի քը հիմ նախնդ րի 
ներ կա յաց ման ժա մա նակ:

    Քն նե՛ք բաշխ ման ար դա րու թյանն ա ռնչ վող որ ևէ դեպք, 
ո րը տե ղի է ու նե ցել ձեր ըն տա նի քում, դպ րո ցում կամ 
հա մայն քում: Կի րա ռե՛ք կա րի քի, կա րո ղու թյան և ար-
ժա նի քի չա փա նիշ նե րը դեպ քի վե րա բե րյալ ձեր կար-
ծիքն ար տա հայ տե լիս:

    Ձեր հա մայն քը պետք է կա ռու ցի ֆուտ բո լի նոր խա-
ղա դաշտ ե րե խա նե րի հա մար: Ով քե՞ր պետք է ներդ-
րում կա տա րեն խա ղա դաշ տի կա ռուց ման հա մար: 
Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս խա նը: 

ՈՒՂՂ ՄԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Կա տար ված սխա լին կամ հասց ված վնա սին պատ-

շաճ ձևով ար ձա գան քե լով՝ գործ ե նք ու նե նում ո ւղղ ման 

ար դա րու թյան հետ: Օ րի նակ՝ ո ւղղ ման ար դա րու թյան 

կա րիք ե նք զգում, ե րբ տե ղի է ու նե ցել գո ղու թյուն, 

վնաս վել է ի նչ –որ բան, կամ մեզ ցավ են պատ ճա ռել: 

Ար դա րու թյան վե րա կանգ նումն այս դեպ քում նշա-

նա կում է՝ ո ւղ ղել կա տար ված սխա լը կամ փոխ հա տու-

ցել վնա սը: Կան բազ մա թիվ ե ղա նակ ներ ար դա րու թյան 

վե րա կանգն ման հա մար: 

Շատ դեպ քե րում բա վա րար է սխալ ա րար քի կամ 
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վնա սի մա սին ճիշտ տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լը կամ 

կեղծ տե ղե կատ վու թյու նը հեր քե լը: Այլ դեպ քե րում սխա-

լի փոխ հա տուց ման նպա տա կով տու գանք է սահ ման-

վում: Վեր ջա պես, կան ո րո շա կի հան գա մանք ներ, ե րբ 

սխալ գոր ծո ղը պատժ վում է՝ են թարկ վե լով քրե ա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան: 

Այս պի սով, միշտ ձգ տում ե նք որ ևէ կերպ ո ւղ ղել, շտ-

կել ի րա վի ճա կը, ե րբ ան ձը սխալ ա րարք է կա տա րել 

կամ վնաս է հասց րել: Դրա նով ի սկ հոր դո րում ե նք 

մյուս նե րին՝ խու սա փե լու նման գոր ծո ղու թյուն նե րից, 

փոր ձում ե նք կան խար գե լել «ս խալ» ա րարք նե րը: Այ-

սինքն` ար դա րու թյան վե րա կանգն մամբ սո վո րեց նում 

ե նք ու րիշ նե րին դա սեր քա ղել սխալ ա րարք գոր ծած 

ան ձի վար քագ ծի հետ ևանք նե րից և խու սա փել վնաս 

պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն նե րից: 

Այս պի սով` ո ւղղ ման ար դա րու թյունն ու նի ե րեք հիմ-

նա կան նպա տակ. 

ա. ի րա վի ճա կի ո ւղ ղում, 

բ. սխալ ա րար քի կան խար գե լում 

գ. զգո նու թյան բարձ րա ցում:

      Խմ բե րով քն նար կե՛ք սխա լի շտկ ման կամ վնա սի փոխ հա-
տուց ման օ րի նակ ներ ձեր ա ռօ րյա կյան քից: Ձեր կար ծի քով՝ 
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը ար դա՞ր են ե ղել, թե՞ ոչ: Ին չո՞ւ:

    Բե րե՛ք օ րի նակ ներ, ե րբ հա ման ման գոր ծո ղու թյուն նե րը, ձեր 
կար ծի քով, ա նար դար են ե ղել: Ին չո՞ւ: 
  Ի՞նչ ի րա վի ճակ կս տեղծ վի, ե թե ըն տա նի քում, դպ րո ցում, 

հա մայն քում կամ ը նդ հան րա պես ե րկ րում ար դա րու թյան 
պահ  պան մանն ո ւղղ ված մի ջոց ներ չձեռ նարկ վեն: 

 
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԻ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Մենք գործ ու նենք ըն թա ցա կար գի ար դա րու թյան 

հետ, ե րբ ձգ տում ե նք ար դա րու թյուն պահ պա նել տե ղե-

կու թյուն նե րի ստաց ման կամ ո րո շում նե րի կա յաց ման 

ըն թաց քում: Ըն թա ցա կար գի ար դա րու թյունն ա ռնչ վում 

է ոչ թե տե ղե կու թյան կամ ըն դուն ված ո րոշ ման բո վան-

դա կու թյա նը, այլ այն ձևին, ե ղա նա կին, ո րով ձեռք է 

բեր վել տե ղե կու թյու նը կամ ըն դուն վել ո րո շու մը: 
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Դի տար կենք հետ ևյալ օ րի նա կը: Դի ցուք՝ կա ռա վա-

րու թյու նը ստեղ ծել է պե տա կան գույ քի մաս նա վո րեց-

ման հանձ նա ժո ղով, ո րի ա ռա ջարկ նե րի հի ման վրա 

ո րո շում ներ են կա յաց վում հան րային շեն քե րի և հո-

ղա տա րածք նե րի մաս նա վո րեց ման վե րա բե րյալ: Ը ստ 

կար գի՝ յու րա քան չյուր դեպ քում ո րո շում կա յաց նե լու 

նպա տա կով հանձ նա ժո ղո վը պետք է կազ մա կեր պի 

հան րային լսում ներ` հա սա րա կու թյան տար բեր խմ-

բե րի կար ծիք նե րին ծա նո թա նա լու հա մար: Սա կայն, 

հանձ նա ժո ղո վը հա ճախ ո րոշ խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի մաս նա կից չի դարձ րել լսում նե րին` պատ ճա ռա-

բա նե լով, որ հան ձնա ժո ղո վի փոր ձա գետ ներն ու սում-

նա սի րել են այդ խմ բե րի կար ծիք նե րը: Ա րդյո՞ք հանձ-

նա ժո ղո վը պահ պա նել է պա հանջ վող ըն թա ցա կար գը: 

Ըն թա ցա կար գի ար դա րու թյան պահ պան ման հա մար 

ան հրա ժեշտ է տե ղե կու թյուն նե րը հա վա քել օրենքով 

թույլատրելի բազ մա զան ե ղա նակ նե րով և մա տու ցել 

ար դյու նա վե տո րեն` դրա ամ բող ջա կա նու թյունն ա պա-

հո վե լու և խե լամ տո րեն օգ տա գոր ծե լու հա մար: Ա վե լին՝ 

պետք է պաշտ պա նել այն պի սի հիմ նա րար ար ժեք ներ, 

ի նչ պի սիք են մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը, ա զա-

տու թյու նը, մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը, բաշխ ման 

ար դա րու թյու նը: 

 
  Ի՞նչ եք կար ծում, պե՞տք է իշ խա նու թյան պա տաս խա նա-

տու մար մին նե րին ի րա վունք տալ մարդ կանց մա սին տե ղե-
կու թյուն ներ հա վա քե լու ցան կա ցած ե ղա նա կով: Ին չո՞ւ այո 
կամ ոչ: Ի ՞նչ հիմ նա րար ար ժեք ներ կա րող են վնաս վել այս 
կամ այն դեպ քում: 

  Ինչ պե՞ս կա րող են ա նա չա ռու թյու նը, հան րու թյան ներգ-
րավ վա ծու թյու նը, սխալ նե րի հայտ նա բեր ման և ո ւղղ ման 
գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյունն օգ նել ձեզ գնա հա տե լու 
ո րո շում նե րի կա յաց ման ար դա րա ցի ու թյու նը:
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 Գործ նա կան առաջադրանք

Խմ բե րում քն նար կե՛ք և պար զա բա նե՛ք, թե ստորև բեր ված ի րա վի ճակ նե րը ար դա րու-

թյան որ տե սա կին են վե րա բե րում՝ բաշխ մա՞ն, ո ւղղ մա՞ն, թե՞ ըն թա ցա կար գի: 

1. Դպ րո ցա կան ու սում նա կան « Բա նա վեճ» խա ղի ժա մա նակ Կա պա նի թի մը, ցու ցա-

բե րե լով լա վա գույն խա ղը, ստա նում է գլ խա վոր մր ցա նա կը:

2.  Տար վա վեր ջում հե ռա խո սային ըն կե րու թյու նը հա մա կար գիչ ներ է նվի րում ա մե-

նա շատ վա ճառք ա պա հո ված ա ռևտ րա կան ե րեք գոր ծա կալ նե րին:

3.  Տա րի ներ շա րու նակ քվե ար կել թույ լատր վում էր մի այն ան շարժ գույ քի սե փա կա-

նա տեր տղա մարդ կանց: 

4. Հար կային օ րենսդ րու թյու նը պա հան ջում է, որ շատ ե կա մուտ ստա ցող նե րը շատ 

հար կեր վճա րեն: 

5. Գա գի կը և Վար դու հին տնային հանձ նա րա րու թյու նը չկա տա րե լու պատ ճա ռով 

հինգ օր պետք է ա վե լի եր կար մնան դպ րո ցում:

6.  Նոր ար տադր ված մե քե նայի սե փա կա նա տե րը դի մում է դա տա րան, քա նի որ ան-

սար քու թյուն է հայտ նա բե րել օ դա փոխ ման հա մա կար գում: Դա տա րա նը ար տադ րո ղին 

պար տադ րում է իր հաշ վին կար գի բե րել մե քե նան: 

7. Ո րոշ ե րկր նե րում գո ղու թյուն ա նող նե րին մահ վան են դա տա պար տում, ի սկ այլ 

ե րկր նե րում` ձեռքն են կտ րում: 

8. Ու րի շին ան զգու շո րեն վնաս պատ ճա ռո ղը ստիպ ված է վճա րել տու ժո ղի բժշ կա կան 

և հա րա կից այլ ծախ սե րը: Սա կայն ե թե վնա սը մի տում նա վոր է հասց վել, ա պա հնա րա-

վոր է, որ տվ յալ ան ձը լրա ցու ցիչ վճա րում ներ կա տա րի կամ են թարկ վի ա վե լի ծանր 

պատ ժի: 

9. Զ բո սայ գու ան վտան գու թյան աշ խա տա կի ցը մո տե նում է ե րեք տղա նե րի և պա-

հան ջում հե ռա նալ տա րած քից` խառ նաշ փոթ ի րա վի ճա կում մի ե րե խայի ծե ծած լի նե լու 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Նա տղա նե րին հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում բա ցատ րե լու, 

որ ի րենք պա տա հա րի վայ րում չեն ե ղել: 

10. Մի կնոջ ձեր բա կա լում են խա նու թից գո ղու թյուն կա տա րե լու հա մար: Հե տաքն-

նու թյան ժա մա նակ նրան պաշտ պա նե լու հա մար դա տա վո րը փաս տա բան է նշա նա կում:

11.  Մե ծա հա րուս տը հրա հան գում է աշ խա տան քից ա զա տել այն աշ խա տակ ցին, ո ւմ 

կաս կա ծում է խար դա խու թյան մեջ` նրան զր կե լով բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հնա րա-

վո րու թյու նից:

12. Դպ րո ցի խոր հուր դը նիստ է գու մա րում տնօ րեն ը նտ րե լու հա մար: Բո լոր շա հա-

գրգիռ կող մե րը հրա վիր վում են նիս տին` ի րենց կար ծիքն ար տա հայ տե լու հա մար: 

    Բեր ված ի րա վի ճակ նե րում ի ՞նչն է ար դար, և ի ՞ն չը՝ ոչ: 
 Ի՞նչ հա ման ման ի րա վի ճակ նե րի եք ա կա նա տես ե ղել:
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« ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Մարդ կային հա սա րա կու թյան մեջ, ի նչ պես և բնու-

թյան մեջ ը նդ հան րա պես, բա ցար ձակ հա վա սա րու-

թյուն գո յու թյուն չու նի: Ան գամ զույգ եղ բայր նե րը տար-

բեր վում են ի րա րից: Ա ռա վել ևս նման չեն տար բեր ըն-

տա նիք նե րում, վայ րե րում և հա սա րա կա կան մի ջա վայ-

րում ծն ված ու մե ծա ցած մար դիկ: Նրանք տար բեր վում 

են ա ռա ջին հեր թին ի րենց ար տա քին, մարմ նա կան 

տվյալ նե րով: 

Ա ռա ջադ րանք 1.

Ու սու ցի չը սո վո րող նե րին բա ժա նում է 4–5 խմ բի: Հանձ նա-

րա րում է պա տաս խա նել ստորև ներ կա յաց ված ա ղ յու սա կի Ա 

և Բ սյու նակ նե րում տր ված հար ցե րին: 

Ա Բ

1. Դ+  աղ ջի՞կ ես:
2. Ե ղե՞լ ես ա րդյոք այլ ե րկր նե ր+ մ:
3. Սի րո՞ւմ ես զբաղ վել սպոր տով:
4. Տի րա պե տո՞ւմ ես որ ևէ նվա գա րա նի:
5. Աչ քերդ շագանակագո՞ւյն են: 
6. Դ+  հան գի՞ստ մարդ ես:
7. Սի րո՞ւմ ես գնալ վար սա վի րա նոց:
8. Բարձ ր+  թյ+  նից վա խե նո՞ւմ ես:
9.  Քեզ ո ՞ր գ+ յնն է ա վե լի շատ դ+ ր 

գա լիս` նարն ջա գո՞ւյ նը, թե՞ դե ղի նը:
10. Նկա րել սի րո՞ւմ ես:

1. Քեզ մի ՞շտ ես եր ջա նիկ զգ+ մ:
2. Մատ նե րիդ ե ղ+ նգ ներ +  նե՞ս:
3. Կա րո ղա նո՞ւմ ես գո նե մի  փոքր մտա ծել:
4.  Կա րո՞ղ ես ապ րել Սա ռ+  ցյալ օվ կի ա նո-

ս+ մ:
5. Կա րո՞ղ ես թռ չ+  նի պես թռ չել:
6.  Կա րո՞ղ ես ապ րել, ե թե որ ևէ հե ղ+ կ չօգ-

տա գոր ծես:
7. Դ+  մի շտ շն չո՞ւմ ես:
8. Դ+  մշ տա պես ջրի տա՞կ ես ապ ր+ մ:
9. Քո ա րյ+  նը կա նա՞չ է:
10. Քեզ դ+ ր գա լի՞ս է վատ ե ղա նա կը:

Ա վար տե լով աշ խա տան քը՝ ու սու ցի չն առաջարկում է 

գրա տախ տա կին գրան ցել ա ղյու սա կի եր կու սյու նակ-

նե րում ե ղած հար ցե րի պա տաս խան նե րը, այ նու հետև 

ԴԱՍ 13 ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ա զա տու թյուն, հա վա-
սա րու թյուն, եղ բայ րու թյուն

(Ֆ րան սի ա կան մեծ 
հե ղա փո խու թյան կար-

գա խո սը)
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դրանք խմ բա վո րել: Ար վում է հետ ևյալ հար ցադ րու մը. 

ին չո՞ւ ե րկ րորդ սյու նա կում տր ված հար ցե րի բո լոր պա-

տաս խան նե րը գրե թե նույնն են: 

Ամ փո փե լով քն նար կու մը՝ կա րող ե նք ա սել, որ մար-

դիկ ի բնե տար բեր վում են ֆիզիկա կան, մտա վոր, հո գե-

կան տաս նյակ հատ կա նիշ նե րով: Հետ ևա բար, ի նչ պես 

վեր ևում աս վեց, մարդ կանց միջև բա ցար ձակ հա վա սա-

րու թյուն գո յու թյուն չու նի: Չնայած դրան՝ գո յու թյուն ու-

նի (կամ պետք է գոյություն ունենա) հա վա սա րու թյան 

մեկ ու րիշ տե սակ՝ ի րա վա հա վա սա րու թյու նը:

 

Ի ՐԱ ՎԱ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Ի րա վա կան հա վա սա րու թյու նը մարդ կանց՝ բնա կան 

ան հա վա սա րու թյամբ, ծագ մամբ և այլ հան գա մանք-

նե րով պայ մա նա վոր ված ե լա կե տային (սկզբ նա կան, 

նախ նա կան) ան հա վա սա րու թյան ան ցան կա լի հետ-

ևանք նե րը մեղ մե լու մի ջոց է: 

Ի՞նչ է դա նշա նա կում: Խն դի րը հաս կա նա լու հա մար 

բե րենք մեկ –եր կու օ րի նակ: 

Ա. Են թադ րենք՝ 9–րդ դա սա րանն ա վար տե լուց հե-

տո շա տերն են ու զում սո վո րել ա վագ դպ րո ցում: Սա-

կայն պարզ վում է, որ բո լոր ա վագ դպ րոց նե րը վճա-

րո վի են: Հիմ նա կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի մի 

մա սը ցան կու թյան դեպ քում ան գամ չի կա րող շա րու-

նա կել ու սում նա ռու թյու նը զուտ ֆի նան սա կան պատ-

ճա ռով: 

Բ. Են թադ րենք՝ ման կա հա սակ ե րե խա նե րի բժշ կա-

կան պատ վաստ ման հա մար ծնո ղը պետք է վճա րի 

ո րո շա կի գու մար: Դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե-

խա նե րը հա մա պա տաս խան պատ վաս տում չեն կա րող 

ստա նալ, ի սկ դա կա րող է վտան գա վոր հետ ևանք ներ 

ու նե նալ կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար: 

  Բեր ված ի րա վի ճակ նե րի հա մար ի ՞նչ լու ծում կա ռա ջար կե-
իք, ե թե լի նե իք պե տա կան լի ա զոր ված (այ սինքն՝ այդ հար-
ցում ո րո շում ըն դու նե լու ի րա վունք ու նե ցող) մարմ նի ներ-
կա յա ցու ցիչ, պա տաս խա նա տու պաշ տո նա տար ան ձ: 
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Ա ռա ջարկ վող լու ծու մը յու րա քան չյուր դեպ քում ա ռա-

ջին հեր թին պետք է լի նի խնդ րի կար գա վոր մանն ո ւղղ-

ված ի րա վա կան ա կտ՝ օ րենք, ո րո շում, հրա ման, կար-

գադ րու թյուն և այլն, ո րով ի րա վա կան և գործ նա կան 

հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղծ վում՝ 

ա.  հիմ նա կան դպ րո ցի բո լոր այն շր ջա նա վարտ նե րի 

հա մար, ո րոնք ցան կա նում են շա րու նա կել ու սու-

մը ա վագ դպ րո ցում,

բ.  ման կա հա սակ բո լոր այն ե րե խա նե րի հա մար, 

ո րոնց ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս խան բժշ կա-

կան ա ջակ ցու թյուն: 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Վեր ևում թվարկ ված ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու-

նու մը ա րդյո՞ք բա վա րար պայ ման է նշ ված խն դիր նե րի 

լուծ ման հա մար: Ե թե ոչ, ա պա ու րիշ ի ՞նչ ան հրա ժեշտ 

պայ ման է հար կա վոր: Շա րու նա կե լով քն նար կու մը՝ 

պար զա բա նենք, որ բա ցի ըն դուն ված ի րա վա կան փաս-

տաթղ թե րից՝ ան հրա ժեշտ են նաև հա մա պա տաս խան 

նյու թա կան և մարդ կային պա շար ներ, այ սինքն՝ 

ա.  դպ րոց ներ, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, 

որ տեղ կա րող են սո վո րել ցան կա ցող նե րը, ու սու-

ցիչ ներ, դա սագր քեր, ու սուց ման այլ մի ջոց ներ և 

այլն, 

բ.  ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն ներ, բժիշկ-

ներ և այլ բու ժաշ խա տող ներ, հա մա պա տաս խան 

դե ղա մի ջոց ներ և այլն,

գ.  հա տուկ գու մար ներ՝ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 

ե րե խա նե րի ան վճար կամ զեղ չով կր թու թյու նը և 

պատ վաս տու մը ա պա հո վե լու հա մար:

Նշ ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում մի այն 

կա րե լի է հա վաս տել, որ բնակ չու թյան վե րո հի շյալ խմ-

բե րի (շր ջա նա վարտ նե րի, մա նուկ նե րի) բո լոր ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րի հա մար ստեղծ ված են հա վա սար հնա-

րա վո րու թյուն ներ: Այ սինքն՝ ի րա վա հա վա սա րու թյա նը 

գու մար վում է սոցիալական հա վա սա րու թյու նը:
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Լ րա ցու ցիչ հանձ նա րա րու թյուն 

Ի րա վի ճակ
Գն չու հի աղ ջի կը պատ մում է հետ ևյա լը. «Օ րեր ա ռաջ, ե րբ աշ խա տանք է ի փնտ րում, 

խա նու թի ցու ցա փեղ կին հայ տա րա րու թյուն տե սա այն մա սին, որ պա հանջ վում է 18–23 

տա րե կան վա ճա ռո ղու հի: Քա նի որ 19 տա րե կան եմ, մտա խա նութ և հարց րի աշ խա-

տան քի հետ կապ ված ման րա մաս նե րը: Աշ խա տա կիցն ի նձ ա ռա ջար կեց մի եր կու օ րից 

կր կին այ ցե լել: Ես ևս եր կու ան գամ գնա ցի այն տեղ. պա տաս խա նը նույնն էր: Եր կու 

շա բաթ ան ց, ե րբ նո րից այ ցե լե ցի, ի նձ ա սա ցին, որ ար դեն ըն դու նել են վա ճա ռո ղու հի: 

Սա կայն հայ տա րա րու թյու նը դեռևս փակց ված էր: Վր դով մունքս մեծ էր: Կա տար վա ծի 

մա սին պատ մե ցի ըն կե րու հուս: Նա, որ գն չու հի չէ, հա ջորդ օ րը այ ցե լեց խա նութ և աշ-

խա տան քի ա ռա ջար կով ներ կա յա ցավ խա նու թի տի րո ջը: Նրան ա սա ցին, որ հրա վի րում 

են աշ խա տան քի: Ի նձ հա մար ա մեն ի նչ պարզ է ր…»:

 Քն նար կում 

1. Ի ՞նչ զգա ցո ղու թյուն կու նե նայիք, ե թե ձեզ հետ նույն կերպ վար վե ին:
2. Ի ՞նչն էր, ձեր կար ծի քով, նման վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռը:
3. Ի ՞նչ կա րող էր ա նել աղ ջի կը իր ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար:

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Քն նար կե՛ք, թե մար դիկ ին չով, ի նչ հատ կա նիշ նե րով են տար բեր վում ի րա րից: Փոր-

ձե՛ք կազ մել այդ պի սի հատ կա նիշ նե րի ցանկ: 

2.  Ի րա վա կան հա վա սա րու թյան հաս նե լու հա մար ի ՞նչ ան հրա ժեշտ պայ ման ներ կա-

րող եք նշել:

3.   Փորձե՛ք ներկայացնել սոցիալական հա վա սա րու թյա նը վե րա բե րող այլ ի րա վի-

ճակ նե րի օ րի նակ ներ: 
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 ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՐ ԺԵՔՆ ՈՒ ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

   Ի՞նչ նկա տի ու նեք, ե րբ ի նչ –որ մե կի մա սին ա սում ե ք՝ 
պա տաս խա նա տու մարդ է: 
  Թ վար կե՛ք, թե ի նչ պա տաս խա նատ վու թյուն ու նեք դուք 
և ձեր ու սու ցիչ նե րը:

 Պա տաս խա նատ վու թյու նը վս տա հե լի և ար ժա նա-

հա վատ լի նե լու դրս ևո րում նե րից է: Այն մար դուն կա-

պում է իր պար տա կա նու թյուն նե րի հետ: Պա տաս խա-

նատ վու թյան զգա ցում ու նե նալ նշա նա կում է հո գալ այլ 

մարդ կանց ու շր ջա կա մի ջա վայ րի մա սին: Նաև նշա նա-

կում է լի նել խի զախ, քաջ և ու նե նալ ի նք նա տի րա պետ-

ման զգա ցո ղու թյուն:

 Մար դիկ պա տաս խա նա տու չեն ծն վում, դառ նում են 

այդ պի սին: Մեր մեջ պա տաս խա նա տվու թյան հատ կա-

նի շը ձևա վոր վում և զար գա նում է ժա մա նա կի ըն թաց-

քում: Մեզ նից շա տե րը չեն գի տակ ցում, որ մենք ե նք 

ը նտ րում մեր վար քա գի ծը, ու րիշ նե րը չեն ա նում դա մեր 

փո խա րեն: Ան կախ գի տակ ցե լու կամ հա մա ձայն լի նե-

լու փաս տից՝ մենք ե նք պա տաս խա նա տու այն ա մե նի 

հա մար, ի նչ մտա ծում, ա սում կամ ա նում ե նք: 

Փոր ձենք ձևակերպել, թե ինչ է պա տաս խա նատ վու-

թյու նը: Դա ո րո շա կի բան ա նե լու կամ չա նե լու պար տա-

վո րու թյուն է, հանձ նա ռու թյուն կամ խոս տում՝ հա մա պա-

տաս խան հետ ևանք նե րով: Օ րի նակ՝ մինչև ըն կեր նե րի 

հետ խա ղա լու գնա լը պետք է ձեր դա սե րը պատ րաս-

տեք, չօգ տա գոր ծեք ձեր ծնող նե րի գոր ծիք ներն ա ռանց 

ի րենց թույլտ վու թյան:

Ս տանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը 

սո վո րա բար հան գեց նում է հա մա պա տաս խան հա-

տուց ման, պարգ ևատր ման: Ի սկ պա տաս խա նատ վու-

թյան կա տար ման ձա խո ղու մը հան գեց նում է պատ ժի, 

ԴԱՍ 14–15 ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՀԱՆ ԴՈՒՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
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տույ ժի կամ տու գան քի: Օ րի նակ՝ դուք ցածր գնա հա-

տա կա նի կար ժա նա նաք, ե թե պատ շաճ կեր պով չպատ-

րաստ վեք ձեր դա սե րին կամ չկա տա րեք տնային ա ռա-

ջադ րանք նե րը: Հետ ևա բար պա տաս խա նատ վու թյան 

կա տա րու մը կամ դրա կա տա րու մից խու սա փե լը հան-

գեց նում են տար բեր հետ ևանք նե րի: 

 ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐԸ

 Իսկ ի նչ պե՞ս է ա ռա ջա նում պա տաս խա նատ վու թյու-

նը, ո րո՞նք են պա տաս խա նատ վու թյան ծագ ման աղ-

բյուր նե րը: Այդ պի սի աղ բյուր ներ են մարդ կանց խոս-

տում նե րը, ո րո շա կի պաշ տո նի նշա նակ վե լը, նրանց 

վրա պարտ ա կա նու թյուն ներ դնե լը, աշ խա տան քի 

բնույ թը, օ րենք նե րը, սո վո րույթ նե րը, քա ղա քա ցի ու-

թյու նը, բա րո յա կան սկզ բունք նե րը և այլն:

 Խոս տում: Ե րբ մի ան ձ մեկ ու րի շի խոս տա նում է 

ի նչ –որ բան, ա պա նա պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում 

կա տա րե լու խոս տու մը: Եր բեմն այդ խոս տու մը ամ-

րագր վում է ի րա վա կան փաս տաթղ թով, ո րը կոչ վում է 

պայ մա նա գիր (պար տա վո րա գիր և այլն): Սա կայն խոս-

տում նե րը հիմ նա կա նում լի նում են ոչ պաշ տո նա կան, 

բա նա վոր: Ե թե ըն կե րո ջից գու մար եք վերց րել և խոս-

տա ցել, որ կվե րա դարձ նեք մեկ շա բա թից, ա պա պետք 

է վճա րու մը կա տա րեք մինչև ժամ կե տի լրա նա լը:

 Հանձ նա րա րում: Հա ճախ մար դիկ հանձ նա րա րում 

կամ հար կադ րում են ու րիշ նե րին ստանձ նել ո րո շա-

կի պա տաս խա նատ վու թյուն: Օ րի նակ, ե րբ ու սու ցի չը 

հանձ նա րա րում է ան գիր սո վո րել ո տա նա վո րը, կամ 

դպ րո ցի տնօ րե նը կար գադ րում է ու սու ցիչ նե րին խս տո-

րեն հետ ևել դպ րո ցի կար գա պա հա կան կա նոն նե րին: 

Ն շա նա կում: Ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում մար դիկ 

ը նտր վում կամ նշա նակ վում են պաշ տոն նե րի: Դա իր 

մեջ նե րա ռում է պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ: 

Օ րի նակ՝ վար չա պե տը, o րենuդ րու թյամբ ի րեն վե րա-

պահ ված ի րա վաuու թյան uահ ման նե րում, ի նչ –որ մե կի 

մարզ պետ է նշա նա կում` մար զի տա րած քում կա ռա վա-

րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա-

նաց նե լու հա մար: 
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Աշ խա տան քի բնույթ: Յու րա քան չյուր աշ խա տանք 

իր մեջ նե րա ռում է պա տաս խա նատ վու թյուն: Ու սու ցի-

չը պա տաս խա նա տու է դա սա վանդ ման գործ ըն թա ցի 

կազ մա կերպ ման հա մար, հաշ վա պա հը պա տաս խա նա-

տու է կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան փաս տաթղ-

թե րի վար ման, հաշ վետ վու թյուն նե րի կազմ ման և հա-

մա պա տաս խան մար մին նե րին սահ ման ված ժամ կետ-

նե րում ներ կա յաց ման հա մար: 

Օ րենք ներ: Օ րենք նե րը և նորմատիվ ի րա վա կան այլ 

փաս տաթղ թերը հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի հա մար 

սահ մա նում են պա տաս խա նատ վու թյան ո րո շա կի շր-

ջա նակ ներ: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, օ րի նակ, պար-

տա դիր է հա մա րում հիմ նա կան կր թու թյուն ստա նա լը: 

18 տա րին լրա ցած ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ՀՀ 

քա ղա քա ցի նե րը պար տա դիր զո րա կոչ վում ե ն՝ բա ցի 

օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րից:

 Սո վո րույթ ներ: Ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ 

ու նե նում ե նք՝ հա սա րա կու թյան մեջ առ կա սո վո րույթ-

նե րից ել նե լով: Ըն կե րո ջը նրա ծնն դյան օ րը նվեր ե նք 

տա լիս: Հա սա րա կա կան փո խադ րա մի ջոց նե րում ե րի-

տա սարդ ներն ի րենց տե ղը զի ջում են տա րեց նե րին: 

Քա ղա քա ցի ու թյուն: Մար դիկ ու նեն ո րո շա կի պար-

տա կա նու թյուն ներ հենց ի րենց քա ղա քա ցի ու թյան հան-

գա ման քով: Օ րի նակ՝ մեր քա ղա քա ցի ա կան պար տա-

կա նու թյուն նե րից է ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լը: 

Բա րո յա կան սկզ բունք ներ: Սրանք վար քագ ծի կա-

նոն ներ են, որ հիմն ված են ճշ տի և սխա լի մասին դա-

տո ղու թյուններ անելու վրա: Մարդ կանց, այդ թվում` 

ծնող նե րին, ու սու ցիչ նե րին հար գե լը, ազ նիվ և ար-

դար լի նե լը հիմն ված են բա րո յա կան սկզ բունք նե րի 

վրա:

  Ն կա րագ րե՛ք դեպ քեր, ե րբ պա տաս խա նա տու եք ե ղել, և 
հիմ նա վո րե՛ք տվյալ պա տաս խա նատ վու թյան աղ բյու րը:
  Դ րան ցից ո ՞ր պա տաս խա նատ վու թյունն եք վերց րել 
կա մա վոր հի մունք նե րով: Ո ՞րն է պար տադր վել ձեզ: 
  Իսկ ո ՞րն եք ստանձ նել ա ռանց հս տակ պատ կե րա ցում 
ու նե նա լու, ա ռանց գի տակց ված ը նտ րու թյան: 
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  Ի՞նչ խրա խու սան քի կամ պարգ ևի եք ար ժա նա ցել պա-
տաս խա նատ վու թյունն ի րաց նե լիս: Ի սկ ի ՞նչ պատ ժի 
կամ տույ ժի եք են թարկ վել ան պա տաս խա նատ վու թյան 
հետ ևան քով:

ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՂ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ, 
ԱՐ ԺԵՔ ՆԵՐ ԵՎ ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Մեր պա տաս խա նատ վու թյունն ի րա կա նաց նե լիս 

հա ճախ կանգ նում ե նք երկընտրանքի ա ռջև. հնա րա-

վոր է կա տա րել կա՛մ այս, կա՛մ այն պար տա կա նու թյու-

նը: Դրա հետ ևան քով հակամարտություն (բա խում) է 

ա ռա ջա նում: Դա ա ռա ջա նում է հիմ նա կա նում հետ ևյալ 

պատ ճառ նե րով. 

•  Ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում եր կու պար տա կա նու-

թյուն բախ վում են, քա նի որ նույն ժա մա նա կում 

հնա րա վոր է կա տա րել մի այն մե կը: Ո ւս տի պետք 

է ը նտ րու թյուն կա տա րենք, թե դրան ցից ո րն ի րա-

կա նաց նենք: 

• Այլ ի րա վի ճակ նե րում բա խումն ա ռա ջա նում է 

մեր պար տա կա նու թյուն նե րի ու ար ժեք նե րի կամ 

պար տա կա նու թյուն նե րի ու հե տաքրք րու թյուն նե-

րի միջև: 

Եր բեմն, ե րբ ո րո շում ե նք կա տա րել որ ևէ պար տա-

կա նու թյուն, զո հա բե րում եք մեր հե տաքրք րու թյուն նե-

րից կամ շա հե րից որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը: Այլ ի րա-

վի ճակ նե րում, ե րբ ա ռաջ նա հերթ ե նք հա մա րում ո րո-

շա կի ար ժեք ներ կամ հե տաքրք րու թյուն ներ, հնա րա-

վոր է, որ դրա հետ ևան քով չկա տա րենք մեր այս կամ 

այն պար տա կա նու թյու նը:

 
  Ինչ պե՞ս կա րե լի է ը նտ րու թյուն կա տա րել մր ցակ ցող պար տա-
կա նու թյուն նե րի, ար ժեք նե րի և շա հե րի միջև: 

 Ի՞նչ բա խում ներ կա րող են ծա գել պա տաս խա նատ վու թյուն 
ի րա կա նաց նե լիս:
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Խմ բային աշ խա տանք 

Ըն թեր ցե՛ք հետ ևյալ պատ մու թյուն նե րը և այ նու հետև պա տաս խա նե՛ք հար-
ցե րին: 

ա. Չո րեք շաբ թի օ րը Գո հա րի ու սու ցի չը դա սա րա նին հանձ նա րա րեց տնային աշ-
խա տանք, ո րի հանձն ման ժամ կե տը ո ւր բաթն էր: Այդ օ րը Գո հա րը ո չինչ չա րեց, 
բայց հանձ նա րա րու թյունն այն պի սին էր, որ դրա կա տար ման հա մար ստիպ ված պի-
տի աշ խա տեր գրա դա րա նում: Ի սկ դա նրա նից կխ լեր հինգ շաբ թի ի ամ բողջ կե սօ-
րը և ե րե կոն: Հինգ շաբ թի ա ռա վո տյան վո լեյ բո լի մար զի չը հայ տա րա րեց, որ ի րենց 
թի մը պետք է դա սե րից հե տո մնա պա րապ մուն քի: Գո հա րը չգի տեր ի նչ ա նել: Նա 
թի մի ա վագն էր, և պա րապ մուն քը հա ջող ան ցկաց նե լու հույ սը նրա վրա էր:

 բ. Մայ րիկն Ար մա նին գու մար էր տվել պա րապ մուն քից հե տո տուն վե րա դառ-
նա լիս բան ջա րե ղեն գնե լու հա մար ու խնդ րել էր այլ նպա տակ նե րով գու մա րը 
չօգ տա գոր ծել: Սա կայն պա րապ մուն քի ժա մա նակ Ար մա նի ըն կե րը վնաս վածք էր 
ստա ցել, ու նրան պետք էր տե ղա փո խել հի վան դա նոց: Ար մա նը զան գում էր մայ-
րի կին, որ պես զի տե ղե կաց նի, որ ե րե կո յան գնում ներ կա տա րե լու փո խա րեն ցան-
կա նում է վճա րել տաք սու գու մա րը, բայց մայ րի կի հե ռա խո սը չէր պա տաս խա նում: 

 
  Ի՞նչ պար տա կա նու թյու ննե րի կա տար ման մա սին են մտա ծում Գո հարն ու Ար մա նը յու րա-
քան չյուր ի րադ րու թյու նում: 

 Ի՞նչ պար տա կա նու թյուն ներ են բախ վում այս ի րա վի ճակ նե րում: 
 Իսկ ի ՞նչ կա նե իք դուք: Մեկնաբանեք ձեր պատասխանը: 

Ո՞վ է պա տաս խա նա տու թա գա վո րի սպա նու թյան հա մար 

Ըն թեր ցե՛ք Վ. Շեքս պի րի « Մակ բեթ» դրա մայի ստորև բեր վող հատ վա ծը: Խմ բային աշ խա-
տան քի մի ջո ցով պա տաս խա նե՛ք հար ցե րին: 

 Մի օ ր՝ վաղ ա ռա վո տյան, շոտ լան դա-
կան բա նա կի գե նե րալ Մակ բե թը եր կա-
րատև ճամ փոր դու թյու նից հե տո մար տի 
դաշ տից վե րա դառ նում էր տուն: Նա ու 
իր զոր քը հաղ թա նա կած է ին, բայց հե-
տաքր քիր բան պա տա հեց հե տա դար ձի 
ճա նա պար հին, և ին քը ցան կա նում էր 
պատ մել այդ մա սին կնո ջը: Մուտք գոր-
ծե լով ամ րոց՝ Մակ բե թը վա զեց դե պի 
կնոջ պա լա տը: 

— Սի րե լի՛ս, — ան համ բեր ա սաց Մակ-
բե թը, — լսի՛ր նո րու թյու նը: Տուն գա լու ճա-
նա պար հին ես հան դի պե ցի ե րեք վհուկ-
նե րի: Նրանք տա րօ րի նակ կա նայք է ին և 
ան հա վա նա կան կան խա տե սում ա րե ցին:

 Մակ բե թը խոր շունչ քա շեց և շա րու նա-
կեց խոս քը.

— Նրանք ա սա ցին, որ մի օր ես թա գա-
վոր կդառ նամ: Ես լսել է ի, որ այդ վհուկ-
ներն ա պա գան կան խա տե սե լու ո ւժ ու նեն, 
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բայց շատ դժ վար էր հա վա տալ ի րենց: 
Ե թե իմ զար միկ Դուն կան թա գա վո րը մա-
հա նար, հնա րա վոր է, որ ես ժա ռան գե ի 
թա գը: Բայց նա բա վա կա նին ե րի տա սարդ 
է ի նձ նից:

 Տի կին Մակ բեթն ու շադ րու թյամբ լսեց 
նրա պատ մու թյու նը: Նա շատ հա վակ նոտ 
էր և ցան կա նում էր թա գու հի դառ նալ: Նա 
ոչ մի բա նի ա ռջև չէր կանգ նի, որ պես զի 
ա մու սի նը դառ նար թա գա վոր: Այժմ ին քը 
խո սեց. 

— Դու պետք է թա գա վոր դառ նաս, իմ 
ա մու սի՛ն: Մենք բախ տա վոր ե նք: Թա գա-
վորն այս գի շեր գա լիս է այս տեղ: Մենք 
կա րող ե նք սպա նել նրան, և ե թե վհուկ նե-
րի կան խա տե սում նե րը ճիշտ են, դու կհռ-
չակ վես թա գա վոր:

 Մակ բե թը տա րա կու սեց: Նրան դուր չե-
կավ թա գա վո րին սպա նե լու գա ղա փա րը, 
բայց կինն ու ժեղ ազ դե ցու թյուն ու ներ նրա 
վրա: Վեր ջա պես, ըն դա ռա ջե լով կնոջ՝ 
թա գու հի դառ նա լու բաղ ձան քին, Մակ-
բե թը հար կադրված խոս տա ցավ սպա նել 
Դուն կա նին: 

Այդ գի շեր Դուն կան թա գա վո րը ժա մա-
նեց ամ րոց: Հաղ թա նա կի տո նա կա տա-
րու թյու նից հե տո Դուն կա նը գնաց քնե լու: 
Նա իր եր կու թիկ նա պահ նե րին հրա մայեց 
հս կել իր պա լա տը: 

Լե դի Մակ բե թը շտա պեց ա մուս նու 
մոտ: 

— Ար դեն ժա մա նակն է, — ա սաց նա 
լա ցա կու մած. — թիկ նա պահ նե րը քնած 
են:

 Բայց Մակ բեթն այլ մտ քե րով էր տար-
ված: Նա ա ղո թում էր թա գա վո րի հա մար: 
Նա ա սաց, որ չի ցան կա նում սպա նել այդ-
պի սի լավ մար դուն: 

Լե դի Մակ բե թը շտա պեց րեց նրան: Նա 
կաս կա ծի տակ դրեց Մակ բե թի քա ջու-
թյու նը: Կի նը վս տա հեց նում էր, որ թիկ նա-
պահ նե րին կմե ղադ րեն մար դաս պա նու-
թյան հա մար: Հե տո նա պն դեց.

— Մակ բե՛թ, կցան կա նայի՞ր կորց նել 
թա գա վոր դառ նա լու քո մի ակ հնա րա վո-
րու թյու նը: Գնա՛ հի մա: Ա հա՛ քո դա շույ նը:

 Մակ բե թը վերց րեց դա շույ նը: Շր ջան-
ցե լով քնած թիկ նա պահ նե րին՝ նա մտավ 
թա գա վո րի սե նյա կը: Ա ռանց եր կար մտա-
ծե լու նա հար վա ծեց թա գա վո րին: Ե րբ նա 
վե րա դար ձավ կնոջ մոտ, վեր ջինս վերց-
րեց դա շույ նը նրա նից, մի ջանց քով ան-
ցավ և դրեց թիկ նա պահ նե րի մոտ:

 Հա ջորդ ա ռա վո տյան, ե րբ ոճ րա գոր-
ծու թյու նը բա ցա հայտ ված էր, Մակ բե թը և 
կի նը ձևաց րին, թե հու սա հա տու թյան մեջ 
են և ցա վում են: Նրանք պն դե ցին, որ թիկ-
նա պահ ներն են սպա նել թա գա վո րին:

 
 Ո՞վ պետք է պա տաս խան տա թա գա վո րի սպա նու թյան հա մար: 
 Ե թե մե կից ա վե լի ան ձինք են պա տաս խա նա տու, ա րդյո՞ք նրանք հա վա սա րա պես են պա-

տաս խա նա տու: Ին չո՞ւ: 
 Ո՞վ պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում սպա նու թյան հա մար: Ին չո՞ւ: 
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 ՀԱՆ ԴՈՒՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԱՆ ՀԱՆ ԴՈՒՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ու րիշ նե րի ար ժեք նե րի, 

մո տե ցում նե րի, հա վա տա լիք նե րի և այլ դրս ևո րում նե րի 

ճա նա չու մը, ըն դու նու մը և դրանց նկատ մամբ հար գանքն 

է: Նաև են թադ րում է թույ լատ րե լի վե րա բեր մունք դե պի 

նրանց, ով քեր մե զա նից տար բեր վում են ի րենց կար ծի-

քով, տես քով, ազ գու թյամբ, ռա սայով, հա վատ քով, ու-

նա կու թյուն նե րով, ո ճով, հաշ ման դա մու թյուն ու նե նա լու 

փաս տով և այլ հատ կա նիշ նե րով: Հան դուր ժո ղա կա նու-

թյուն սո վո րում ե նք մեր փոր ձի և շփ ման մի ջո ցով: Ը նդ 

ո րում, ի նչ քան շատ ե նք հա ղոր դակց վում մեզ նից տար-

բեր վող ան հատ նե րի և խմ բե րի հետ, այն քան բարձ րա-

նում է մեր հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը նրանց նկատ-

մամբ: Դա ժո ղովր դա վա րու թյան, բա ցա խո սու թյան և 

հա մա կե ցու թյան նա խա պայ ման նե րից մեկն է:

 Քն նար կում 

Ձեր դիր քո րո շումն ար տա հայ տե՛ք ստորև բեր վող նա մա կի 
բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ:

Հելվեցիոս

 Պե տու թյան ներ սում առ-
կա հան դուր ժո ղա կա նու-
թյունն  ու ժե րի հա վա սա-
րակշ ռու թյան նշան է:

(18–րդ դա րի ֆրան սի ա-

ցի փի լի սո փա)

    « Մենք Ռու զան և Սյու զան ե րկ վո րյակ քույ րիկ-
ներն ե նք…: Չնա յած ու նենք հե նա շար ժո ղա կան 
բա զում խն դիր ներ, մեր ծնող նե րի ջան քե րի շնոր-
հիվ սկ սե ցինք հա ճա խել դպ րոց: Զգում է ինք, որ 
տար բեր ե նք մյուս ե րե խա նե րից, այ նո ւա մե նայ-
նիվ հաղ թա հա րե ցինք չհաս կաց ված ու մե կու-
սաց ված լի նե լու մեր վա խը: Հան րակր թա կան դպ-
րո ցում սո վո րե լով՝ մեզ լի ար ժեք զգա ցինք, մեզ-
նում մե ծա ցավ մարդ կանց մեջ ա վե լի հա ճախ լի-
նե լու և ա մեն ին չում մեր մաս նակ ցու թյունն ու նե-
նա լու ցան կու թյու նը: Տա րի նե րի ըն թաց քում, նաև 
մեր ծնող նե րի վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ մար դիկ 
սո վո րե ցին չխղ ճալ մեզ և չխու սա փել մեզ նից, այլ 
գնա հա տել մեր մեջ մար դուն, տես նել մեր կա րո-
ղու թյուն նե րը:

 Մեր կյան քում շատ մեծ էր նաև հա մայն քային 
կենտ րո նի դե րը, ո րն ա ռաջ նորդ վում է « բո լոր 
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ե րե խա նե րը կա րող են» սկզ բուն քով: Օ գտ վե լով կենտ րո նի 
ծա ռա յու թյուն նե րից` զգա ցինք ու հաս կա ցանք, որ չնա յած 
կրթու թյու նը հա տուկ կար ևո րու թյուն ու նի յու րա քան չյու րիս 
կյան քում, սա կայն մեզ ան հրա ժեշտ է նաև ա վե լի շատ ու հա-
ճախ շփ վել մարդ կանց հետ: Ը նդ լայն վեց մեր ըն կեր նե րի և 
ծա նո թու թյուն նե րի շր ջա նա կը, փոր ձե ցինք նո րո վի բա ցա-
հայ տել ի նք ներս մեզ, ձեռք բե րել նոր կա րո ղու թյուն ներ ու 
հմ տու թյուն ներ: Այս ա մե նը կար ծես ա վե լի մեծ ի նք նավս տա-
հու թյուն ներշն չեց մեզ: Այս տեղ մենք մեզ զգա ցինք որ պես 
բո լո րից տար բեր, բայց բո լո րին հա վա սար մար դիկ:

 Ցա վոք, սա կայն, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ Հա յաս տա նում և ամ բողջ աշ խար հում չեն ստա ցել 
այն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ որ մենք: Շա տե րը ման կա-
պար տեզ և դպ րոց չեն գնում, չու նեն ըն կեր ներ, ներգ րավ-
ված չեն սպոր տում կամ ար վեստ նե րում և ան գամ փակ ված 
են տա նը: Մեզ հա մար հատ կա պես ցա վա լի է, որ հաշ ման-
դա մու թյան պատ ճա ռով ե րե խա նե րը հայտն վում են ման կա-
տա նը: Մենք ևս մե կու սաց ված և ան լի ար ժեք կյան քի դա տա-
պարտ ված կլի նե ինք ա ռանց մեր հայ րի կի ու մայ րի կի սի րո 
և ան սպառ ջեր մու թյան, ով քեր, հա կա ռակ բժշ կա կան բո լոր 
ախ տո րո շում նե րին ու մռայլ կան խա տե սում նե րին և հա սա-
րա կու թյան վե րա բեր մուն քին, տե սան մեր նե րու ժը և հա վա-
տա ցին մեզ: Մինչ դեռ այ սօր ոչ մի այն ա վար տում ե նք հան-
րակր թա կան դպ րո ցը, այլև պատ րաստ վում ե նք ըն դուն վե լու 
հա մալ սա րան և դառ նա լու բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ»:

 Ռու զան և Սյու զան Ա ղա բա բյան ներ

 Ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրս ևո րում նե րից է, ե րբ 

չենք սի րում մե կին, ով տար բեր վում է մե զա նից, և 

ցան կա նում ե նք, որ բո լո րը վար վեն մեզ պես: Այս պի-

սի ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը հիմ նախն դիր է ե ղել 

հնա գույն ժա մա նակ նե րից և պա տե րազմ նե րի ու թշ նա-

ման քի պատ ճառ դար ձել: Շատ մար դիկ կան, ով քեր բռ-

նու թյուն են կի րա ռում նրանց նկատ մամբ, ո ւմ չեն հան-

դուր ժում: Կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան մի ջո ցով 

մար դիկ սո վո րում են զս պել ի րենց ան հան դուր ժո ղա-

կա նու թյու նը: 

Ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը նաև ե րկ րորդ կողմն ու-

նի: Պետք է ան հան դուր ժող լի նել մարդ կանց այն վար-

քագ ծի նկատ մամբ, ո րում առ կա է բռ նու թյուն, չա րու-
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թյուն, հա կաօ րի նա կան կամ հա կա մարդ կային ո ւղղ վա-

ծու թյուն: Օ րի նակ՝ չի կա րե լի հան դուր ժող լի նել, ե րբ 

մե կը զբո սայ գում ծառ է կտ րում: Այս դեպ քում հան դուր-

ժո ղա կա նու թյու նը դառ նում է ան տար բե րու թյուն, ին չը 

բե րում է հան րային բա րի քի խա թար մա նը, փչաց մա նը, 

նվա զեց մա նը կամ ո չնչաց մա նը:

 
Խմ բային աշ խա տանք 

Խմ բե րում ըն թեր ցե՛ք հատ ված ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ –ի կող մից 1996 թ. նոյեմ բե րի 
16 –ին ըն դուն ված « Հան դուր ժո ղա կա նու թյան սկզ բունք նե րի հռ չա կագ րից» և 
քն նար կե՛ք ստորև տր ված հար ցե րը.

 Հան դուր ժո ղա կա նու թյան սկզ բունք նե րի հռ չա կա գի րը

Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն նշա նա կում է աշ խար հի մշա կու թային հա րուստ բազ մա-
զա նու թյան, մեր ի նք նար տա հայտ ման ձևե րի և մարդ կային ան հա տա կա նու թյան դրս-
ևոր ման ե ղա նակ նե րի հար գում, ըն դու նում և ըն կա լում: Դրան նպաս տում են գի տե լիք-
նե րը, բաց լի նե լը, հա ղոր դակ ցու մը և մտ քի, խղ ճի ու հա մոզ մունք նե րի ա զա տու թյու նը: 
Հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը ներ դաշ նա կու թյուն է բազ մա զա նու թյան մեջ: Դա ոչ մի այն 
բա րո յա կան պարտք է, այլև քա ղա քա կան և ի րա վա կան պա հանջ մունք: Հան դուր ժո ղա-
կա նու թյու նը ա ռա քի նու թյուն է, ո րը հնա րա վոր է դարձ նում խա ղա ղու թյան հաս տա տու-
մը և նպաս տում է պա տե րազ մի մշա կույ թը խա ղա ղու թյան մշա կույ թով փո խա րի նե լուն:

 Հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը զի ջում, նե րում, թողտ վու թյուն չէ: Հան դուր ժո ղա կա նու-
թյու նը նախ և ա ռաջ գոր ծուն հա րա բե րու թյուն է, ո րը ձևա վոր վում է մար դու հա մընդ-
հա նուր ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի ըն դուն ման հի ման վրա: Ոչ մի 
պա րա գա յում հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը չի կա րող ար դա րաց նել այդ ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա րու մը: Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն պետք է դրս ևո րեն ան-
հատ նե րը, խմ բե րը, պե տու թյուն նե րը: 

Հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի, բա ցա խո սու թյան (այդ թվում՝ 
մշա կու թային բա ցա խո սու թյան), ժո ղովր դա վա րու թյան և ի րա վա կար գի հաս տատ մա-
նը նպաս տող պար տա վո րու թյուն է: Հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը հաս կա ցու թյուն է, ո րը 
նշա նա կում է կարծ րամ տու թյու նից, ճշ մար տու թյան բա ցար ձա կա ցու մից հրա ժա րում 
և մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում գոր ծող մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տե րի կող մից 
սահ ման ված կա նոն նե րի հաս տա տում: 

 Հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրս ևո րու մը, ո րը հա մա հունչ է մա րդու ի րա վունք նե րի 
հարգ մա նը, չի նշա նա կում հան դուր ժե լի, համ բե րա տար վե րա բեր մունք հա սա րա կա-
կան ա նար դա րու թյա նը, ու րիշ նե րի հա մոզ մունք նե րի ըն դու նում` սե փա կան հա մոզ-



84

մունք նե րից հրա ժար վե լու գնով: Դա նշա նա կում է, որ յու րա քան չյուրն ա զատ է իր 
հա մոզ մունք նե րին հա վա տա րիմ մնա լու հար ցում և ճա նա չում է ու րիշ նե րի հա ման ման 
ի րա վուն քը: Դա նշա նա կում է ըն դու նել, որ մար դիկ ի բնե տար բեր վում են ար տա քի-
նով, դիր քով, լեզ վով, վար քով, ար ժեք նե րով և ի րա վունք ու նեն խա ղաղ ապ րե լու և 
ի րենց ան հա տա կա նու թյու նը պահ պա նե լու: Դա նաև նշա նա կում է, որ որ ևէ մե կի հա-
յացք նե րը չեն կա րող պար տադր վել ու րիշ նե րին: 

Ամ փո փե լով դա սը՝ նշենք, որ յու րա քան չյու րիս ներ սում կան հան դուր ժո ղա-

կա նու թյան «բե կոր ներ»: Ա մեն օր ա ռնչ վում ե նք ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան 

բազ մա թիվ դրս ևո րում նե րի նույ նիսկ մեր տա նը: Ա ռա ջար կում ե նք սկ սել հան-

դուր ժո ղա կա նու թյան սկզ բունք նե րի փոր ձար կու մը հենց տնից: Ե րբ ա կա նա-

տեսն եք լի նում, որ մեկն իր աշ խա տանքն ա նում է մեր պատ կե րա ցում նե րից 

տար բեր վող ձևով, կամ դրս ևո րում է մեր ա կն կա լիք նե րին չհա մա պա տաս խա-

նող վար քա գիծ, մտա ծե՛ք այն պա հե րի, դեպ քե րի մա սին, ե րբ դուք եք ե ղել ան-

հան դուր ժո ղա կա նու թյան զո հը: Հաշ վե՛ք մինչև տա սը, նո՛ր մի այն ար ձա գան-

քեք: Չպետք է մո ռա նալ, որ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան 

է ա կան հիմ նախն դիր է, և մեր ա ռա քե լու թյունն է նպաս տել այս եր ևույ թի նվա-

զեց մա նը: 

 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.   Փոր ձե՛ք հնա րա վո րինս պարզ սահ մա նել «հան դուր ժո ղա կա նու թյուն» հաս կա ցու-

թյու նը:

2.  Բե րե՛ք օ րի նակ ներ, ե րբ դրս ևո րել եք հան դուր ժո ղա կա նու թյուն: 

3. Բե րե՛ք օ րի նակ ներ, ե րբ ան հան դուր ժող եք ե ղել:

Լ րա ցու ցիչ ա ռա ջադ րանք

 Վե րըն թեր ցե՛ք Հով հան նես Թու մա նյա նի « Մի կա թիլ մեղ րը» և վեր լու ծե՛ք ու ներ կա-

յաց րե՛ք ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դրս ևո րում նե րը: 
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Քվե ար կու թյու նը՝ որ պես ի րա վունք, 
պա հանջ և պա տաս խա նատ վու թյուն
 

  Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ ու նեք Հա յաս տա նում ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 
  Օգտ վե լով հա մա ցան ցից՝ նշե՛ք, թե ի նչ ը նդ հան րու թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ կան մեր 
հան րա պե տու թյու նում և այլ ե րկր նե րում տե ղի ու նե ցող ը նտ րու թյուն նե րի միջև: 

 

Ք վե ար կե լը ի րա վո՞ւնք է, պար տա կա նությո՞ւն, թե՞ պա տաս խա նատ վու թյուն

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ տաս նութ տա րին լրա ցած քա ղա քա-
ցի ներն ու նեն ը նտ րե լու և հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու, ի նչ պես նաև 
ան մի ջա կա նո րեն և կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյամբ ը նտր ված ի րենց 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով պե տա կան կա ռա վար մա նը և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու ի րա վունք: .… 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 30 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա ցի նե րը քվե ար կում են ի րենց գրանց-
ման վայ րում: Այլ բնա կա վայր տե ղա փոխ վե լիս մար դիկ քվե ար կում են այդ նոր վայ րում: 
Աշ խա տան քի կամ այլ պատ ճառ նե րով գրանց ման վայ րից հե ռու գտն վե լու դեպ քում ևս 
քա ղա քա ցի նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն քվե ար կե լու` հա մա պա տաս խան դի մու մի դեպ-
քում: 

Չ նա յած քա ղա քա ցի նե րը քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նեն, սա կայն շա տե րը չեն քվե-
ար կում: Հան րու թյան մի մա սը քվե ար կու թյու նը չի դի տար կում որ պես քա ղա քա ցի ա կան 
կար ևոր պար տա կա նու թյուն: Ու րիշ ներն ա ռա ջար կում են, որ քա ղա քա ցի նե րի հա մար 
քվե ար կու թյու նը (կամ ա ռն վազն քվե ար կու թյան գնա լը) պետք է պար տա դիր դառ նա, 
ի նչ պես ամ րագր ված է աշ խար հի շատ ե րկր նե րի օրենսդրության մեջ: 

 
Խմ բային աշ խա տանք 

 Բա ժան վե՛ք եր կու խմ բի: Կա տա րե՛ք խմ բե րի դե րա բաշ խում հետ ևյալ ձևով. 
ա ռա ջին խում բը կար դում և պաշտ պա նում է « Տե սա կետ 1» –ը, ե րկ րորդ խում-
բը` « Տե սա կետ 2» –ը:

 Խոր հե՛ք քվե ար կու թյան մա սին շա րադր ված հար ցե րի շուր ջը: Բանավեճի 
արդյունքում փորձեք հանգել փոխհամաձայնեցված եզրակացության:
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 Տե սա կետ 1. Քվե ար կու թյու նը ի րա վունք է 

Ա ռա ջին խմ բի ան դամ նե րը՝ որ պես քվե ար կող, պն դում են.
 Ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րում ապ րելն ա ռա վե լու թյուն է, սա կայն ժո ղովր դա վա րու-

թյուն նշա նա կում է ա զա տու թյուն՝ նե րա ռյալ քվե ար կու թյան ա զա տու թյու նը: Հա վա տում 
ե նք, որ ը նտ րե լու ա զա տու թյունն ի րա վունք է այն պես, ի նչ պես քվե ար կե լը: Ա կն հայտ է, 
որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում մար դիկ հա ճախ հիմ նա վոր, ար դա րաց-
ված պատ ճառ ներ ու նեն քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար. քվե ար կու թյան ար դյուն-
քը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի նրանց հա մար: Նրանք հա մոզ ված են, որ ի րենց մաս-
նակ ցու թյան շնոր հիվ կա րող են փո փո խու թյուն ներ կա տար վել ի նչ պես ի րենց, այն պես էլ 
ու րիշ նե րի կյան քում:

 Սա կայն ան ձի հա մար եր բեմն լի նում են հիմ նա վոր պատ ճառ ներ քվե ար կու թյա նը 
չմաս նակ ցե լու հա մար, օ րի նակ՝ ե րբ չկա վս տա հու թյուն, որ իր նա խընտ րած թեկ նա ծուն 
կամ քա ղա քա կան ու ժը կհաղ թի:

 Քվե ար կելն ի րա վունք է, և մար դիկ են ո րո շում օ գտ վել այդ ի րա վուն քից, թե ոչ: 

 Տե սա կետ 2. Քվե ար կու թյու նը պար տա կա նու թյուն է 

Երկ րորդ խմ բի ան դամ նե րը՝ որ պես քվե ար կող, պն դում են. 
Ժո ղովր դա վա րու թյու նը բա րիք ներ է բե րում հա սա րա կու թյա նը: Ո ւս տի այդ պի սի 

հա սա րա կու թյան ան դամ նե րը պետք է պա տաս խա նա տու դիր քո րո շում ու նե նան ժո-
ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ցան կա նում ե նք ապ րել մի ե րկ րում, որ տեղ քա ղա քա ցի նե րը կա րող են մաս նակ-
ցել կա ռա վար ման գոր ծընթա ցին, կա րող են ը նտ րել ի րենց տե սա կետ ներն ու շա հե-
րը ներ կա յաց նող նե րի: Յու րա քան չյուր քա ղա քացի պատ րա վոր է մաս նակ ցել քվե-
ար կու թյա նը: Քվե ար կու թյու նը օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված պար տա կա նություն է: 

 Հա մոզ ված ե նք, որ քվե ար կու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան պար տա կա նու թյուն է և պետք 
է լի նի պար տա դիր:
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 Հա ճախ ե նք լսում՝ նա մեծ իշ խա նու թյուն ու նի, կամ՝ 

դուք այդ պի սի իշ խա նու թյուն չու նեք: Ի ՞նչ է նշա նա կում 

իշ խա նու թյուն ու նե նալ: Ի ՞նչ կեր պար է մեր մտ քում 

ա ռա ջա նում, ե րբ լսում ե նք իշ խա նու թյուն բա ռը: Դա 

ա ռա ջին հեր թին կա րող է որ ևէ մե կի (ծ նո ղի, ու սուց չի, 

մար զի չի և այլն) կեր պար լի նել: Հնա րա վոր են նաև այլ 

պատ կեր ներ, ա սենք՝ տնօրինությունը, քա ղա քա պե-

տա րա նը կամ գյու ղա պե տա րա նը և այլն: Դրանք մատ-

նա նշում են իշ խա նու թյան մի կար ևոր հատ կա նիշ. իշ-

խա նու թյու նը նախ և ա ռաջ հա րա բե րու թյուն է՝ 

• ծ նող նե րի և զա վակ նե րի, 

• ու սու ցիչ նե րի և սա նե րի, 

•  ղե կա վար նե րի (տ նօ րե նի, պե տի) և են թա կա նե րի 

միջև և այլն: 

Այդ հա րա բե րու թյուն ներն ո ւղղ ված են ան հա տին, 

խմ բին, հան րու թյա նը վե րա բե րող ո րո շա կի խն դիր նե-

րի կար գա վոր մա նը: 

 Այդ պի սի խն դիր ներ են, օ րի նակ՝ սո վո րե լը, աշ խա-

տե լը, հանգս տա նա լը, գնում ներ կա տա րե լը, բժշ կա կան 

սպա սար կու մից և այլ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լը և 

այլն: Այդ խն դիր նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բի.

• ան հա տա կան,

•  խմ բային (ըն տա նի քին, դա սա րա նին, հա մայն քին 

ա ռնչ վող և այլն), 

•  ընդ հա նուր հան րային (ամ բողջ հա սա րա կու թյա նը 

վե րա բե րող):

 

ԳԼՈՒԽ  3 ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՍ 16 Ի՞ ՆՉ Է ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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Տետ րում լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը: 

Ան հա տա կան խն դիր ներ Խմ բային խն դիր ներ Հան րային խն դիր ներ

 Հա մե մա տե լով ա ղյու սա կում բեր ված խն դիր նե րի 

օ րի նակ նե րը՝ պարզ է դառ նում, որ դրանք տրա մա բա-

նո րեն կապ ված են մե կը մյու սին: Օ րի նակ՝ սո վո րե լը իմ 

ան հա տա կան խն դիրն է, բայց դա ի րա գոր ծում եմ խմ-

բում (դա սա րա նում, լսա րա նում): Մի ա ժա մա նակ դա 

ա ռնչ վում է գրե թե բո լո րին, ո րով հետև հա սա րա կու-

թյա նը պետք են գրա գետ քա ղա քա ցի ներ: Նույն կերպ, 

ա ղյու սա կի որ ևէ սյու նա կում թվարկ ված յու րա քան չյուր 

խն դիր այս կամ այն կերպ կապ ված է մյուս սյու նակ նե-

րի հա ման ման խն դիր նե րի հետ: 

ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ

 Իշ խա նու թյան գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե կը մարդ-

կանց, հա սա րա կա կան խմ բե րի միջև հա րա բե րու թյուն-

նե րի կար գա վո րումն է: Դրանք ա ռա ջին հեր թին այն 

հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են մար-

դու կեն սա կան կա րիք նե րի բա վա րար մա նը: 

 Հաս կա նա լու հա մար, թե որ քան ըն դար ձակ կա րող 

է լի նել այդ կա րիք նե րի շր ջա նա կը, վեր հի շենք ամ-

բողջ օր վա ըն թաց քում մեր գոր ծո ղու թյուն նե րը, քայ-

լե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են ո րո շա կի կա րիք նե րի բա վա-

րար մա նը: Դրանք պատ կե րենք գծա կար գի տես քով 

(տե՛ս նկ. 1):
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Արթնա-
նալուց 
հետո

Օրվա 
երկրորդ 
կեսին

Դասերից 
հետո

Քնելուց 
առաջ

Դպրոցում

Դպրոց 
գնալիս

Գծա կար գը ի նք նու րույն լրաց րե՛ք տետ րում.

•  ա ռան ձին վան դակ նե րում նշե՛ք են թադր վող կա րիք նե րի և 
պա հանջ մունք նե րի ցան կը, 

• անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ա վե լաց րե՛ք նոր վան դակ: 

 Ի՞նչ եք կար ծում, ե թե մեր ե րկ րում չլի նի կար գու կա-

նոն, չգոր ծեն օ րենք նե րը, և չլի նեն դրանց կա տար ման 

հա մար պա տաս խա նա տու, լի ա զոր ված մար դիկ, կկա-

րո ղա նա՞նք ա րդյոք բա վա րա րել մեր պա հանջ մունք նե-

րը և ը նդ հան րա պես ի րա գոր ծել մեր նպա տակ նե րը: 

Ի ՞նչ խո չըն դոտ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ այդ ճա նա-

պար հին, ի նչ պե՞ս կա րող ե նք հաղ թա հա րել դրանք, և 

ը նդ հան րա պես ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ, որ մեր նպա տակ-

ներն ի րա գործ վեն:

Դ րա հա մար ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է, ո ր՝ 

 ա. ա պա հով ված լի նի մեր ան վտան գու թյու նը, 

բ. կա նո նա վոր կեր պով աշ խա տեն մեզ հա մար խիստ 

կար ևոր ձեռ նար կու թյուն նե րը, կազ մա կեր պու թյուն նե-

րը (դպ րոց, հի վան դա նոց, է լեկտ րա ցանց, հե ռա խո սա-

կա յան և այլն), 

գ. պաշտ պան ված լի նեն մեր ի րա վունք նե րը:

 Իշ խա նու թյունն, այս պի սով, ա պա հո վում է հա սա րա-

կա կան կար գու կա նոն, սահ մա նում է օ րենք ներ և ա պա-

հո վում դրանց կա տա րու մը: Խոսքն այս տեղ պե տա կան 

իշ խա նու թյան մա սին է: 

 Հա սա րա կա կան այս կամ այն հա րա բե րու թյու նը 
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կար գա վո րե լու, հա սա րա կու թյան մեջ օ րի նա կա նու-

թյուն և կար գու կա նոն պահ պա նե լու, մար դու ի րա-

վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 

պե տու թյու նը սահ մա նի ո րո շա կի, բո լո րի հա մար պար-

տա դիր կա նոն ներ (օ րենք ներ, ո րո շում ներ, կար գեր և 

այլ օ րենսդ րա կան, ի րա վա կան ակ տեր): Բա ցի այդ՝ ան-

հրա ժեշտ է նաև, որ պե տու թյունն ու նե նա ո ւժ՝ օ րեն քով 

սահ ման ված պա հանջ ներն ի րա գոր ծե լու հա մար: 

 Ուժ ա սե լով՝ պետք է հաս կա նալ պե տա կան իշ խա-

նու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը (ի նչ պի սիք 

են ոս տի կա նու թյու նը, ազ գային ան վտան գու թյան ծա-

ռա յու թյու նը, բանակը և այլն): Որ պես զի պե տա կան 

նշ ված և այլ մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ո ւղղ ված 

լի նի հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, 

այդ մար մին նե րի կազ մա վոր ման կար գը և լի ա զո րու-

թյուն նե րը (ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը) 

պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քով: 

 Օ րենք նե րը, սա կայն, « հա վեր ժա կան շար ժիչ» չեն: 

Օ րենք ներն ի նք նին չեն աշ խա տի, ե թե չար տա հայ տեն 

հան րու թյան մեծ մա սի ի րա կան կա րիք ներն ու պա-

հանջ նե րը: Օ րենք նե րի ի րա գործ ման ար դյու նա վե տու-

թյունն ա վե լի բարձր կլի նի, ե թե իշ խա նու թյան՝ դրանք 

ըն դու նող և դրան ցով ա ռաջ նորդ վող մար մին նե րը հեն-

վեն ոչ մի այն ու ժի, հար կադ րան քի, այլև հե ղի նա կու-

թյան վրա:

Շատ գրողներ, երգիչներ, դերասաններ, գիտնա կաններ 
և այլ նշանավոր մարդիկ, ունենալով մեծ հեղինակու թյուն, 
հաճախ զգալի ազդե ցություն են ունեցել հասարակության 
վրա: Այսպես՝ Հովհաննես Թումանյանը, Եղիշե Չարենցը, 
Մարտիրոս Սարյանը, Արամ Խաչատրյանը, Պարույր Սևակը, 
Վիկտոր Համբարձ� մյանը իշխանություն չունեին, սակայն 
ունեին մեծ հեղինակություն և հետևաբար՝ ազդեցություն 
իրենց ժամանակակիցների վրա:
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 Գործ նա կան աշ խա տանք 

Քն նար կենք և հա մե մա տենք իշ խա նու թյուն և հե ղի նա կու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը: 
Ձեր կար ծի քով՝ որ քա նո՞վ են դրանք փոխ կա պակց ված: 

Իշ խա ն	  թյ	 ն Հե ղի նա կ	  թյ	 ն

Իշ խա ն+  թյան հե ղի նա կ+  թյ+ նն ին չո՞վ է 
պայ մա նա վոր ված. 

- +  ժով
- ……
- …… 

Հե ղի նա կ+  թյ+ ն +  նե ցող ան ձը կա րող 
է նաև իշ խա ն+  թյ+ ն, ազ դե ց+  թյ+ ն 
+  նե նալ մարդ կանց վրա. ին չո՞վ է դա 
պայ մա նա վոր ված.

- իր գոր ծ+  նե +  թյամբ
- …..
- …..

Ամ փո փե լով գործ նա կան աշ խա տան քի ար դյունք-

նե րը՝ կա րող ե նք ա սել. լա վա գույն տար բե րակն, 

ի հար կե, հե ղի նա կու թյան ու ժով կա ռա վա րելն է, բայց, 

իշ խա նու թյուն կրո ղը հա ճախ հար կադր ված է լի նում 

ո ւժ կի րա ռե լու: Լա վա գույն կա ռա վա րումն այն է, ե րբ 

զու գակց վում են ո ւժն ու հե ղի նա կու թյու նը, օ րենքն ու 

ի րա վուն քը: 

Տիգրան Մեծ արքայի մասին

Նա, ամեն բանի մեջ արդարադատ և հավասարասեր 
կշեռք ունենալով, ամեն մեկի կյանքը կշռում էր իր մտքի 
լծակով. չէր նախանձում լավագույններին, չէր արհամարհում 
նվաստներին, այլ աշխատում էր ընդհանրապես ամենքի 
վրա տարածել իր խնամքի զգեստը։ 

Մովսես Խորենացի‚ Հայոց պատմություն
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   Ա սույթ ներ 

Ով գիտությամբ և արդարությամբ է վարում իշխանությունը, բարի համբավ է ձեռք բերում, 
ինչպես գիտուն բժիշկը, որ գործով է իմաստուն և ոչ թե սոսկ անվամբ:

Հովհաննես Երզնկացի

Բարքերը մարդիկ են, օրենքները՝ երկրի բանականությունը: Բարքերը հաճախ ավելի 
դաժան են, քան օրենքները: Բարքերը՝ հաճախ անխոհեմ, հաղթում են օրենքներին:

Օնորե դը Բալզակ

Ինձ համար կարևոր չէ, թե ում կողմն է ուժը. կարևորն այն է, թե ում կողմն է իրավունքը:
Վիկտոր Հյուգո

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ո րո՞նք են, ձեր կար ծի քով, իշ խա նու թյան դրա կան ու բա ցա սա կան կող մե րը: 

      Իշ խա նու թյու նը ա ռա վե լությո՞ւն է, ար տո նությո՞ւն, թե՞ …: 

2. Ի՞նչ մի ջոց նե րով է իշ խա նու թյունն ազ դում մարդ կանց վար քագ ծի վրա: 

3.  Ինչ պե՞ս, ի ՞նչ մի ջոց նե րով է պե տու թյու նը կար գու կա նոն հաս տա տում և պաշտ-

պա նում: 

4. Ըն թեր ցե՛ք ստորև բեր ված ա ռա կը և բա ցատ րե՛ք դրա խոր հուր դը:

Ա ռյու ծը, աղ վե սը և մու կը

Ա ռյու ծը մի ե րինջ էր բռ նել և նս տած ու-
տում էր նրա տաք մի սը: Աղ վե սը փոր սող 
տա լով մո տե ցավ նրան ու սկ սեց ա ղեր սել.

—  Տե՛ր Ա ռյուծ, վկա է ա ստ ված, որ ես 
քաղ ցից մեռ նում եմ: Դու հզոր ար քա ես, 

և ա ռատ է քո բա ժի նը: Դու պար տա վոր 
ես քո հպա տակ նե րի մա սին ևս հո գալ: Ու-
րեմն թո՛ւյլ տուր, ո ՛վ ար քա, քո բաժ նի փշ-
րանք նե րից մի փոքր ու տեմ, որ քաղ ցից 
չմեռ նեմ: 

Ա ռյու ծը պինդ կշ տա ցավ և ծանր պառ-
կեց հանգս տա նա լու: Լսե լով Աղ վե սի 
ա ղեր սան քը` նա ա սաց.

— Մո տե ցի՛ր, Աղ վե՛ս, և կե՛ր իմ սե ղա-
նի մնա ցորդ նե րից, որ քան կա մե նում ես, և 
գլուխս մի՛ ցա վեց րու քո լա ցու կո ծով: 

Աղ վեսն ա վե լի խղ ճա լի ձայ նով ա սաց.
— Սա կայն ես վա խե նում եմ քե զա նից, 

տե՛ր Ա ռյուծ: Դու, ի հար կե, չես ու զի սպա-
նել ի նձ, սա կայն կնայես, կտես նես, թե ի նչ 
ա խոր ժա կով եմ ու տում քո որ սի մի սը, և 
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կբար կա նաս ու ի նձ խփե լով կս պա նես:
— Ու րեմն ի ՞նչ ա նեմ, - հո րան ջում և 

հարց նում է Ա ռյու ծը: - Ա սա՛, Աղ վե՛ս, ի ՞նչ 
ա նեմ, որ դու ան վախ մո տե նաս և ու տես, 
որ քան կա մե նում ես: Ի ՞նչ ա նեմ, որ դու 
չվա խե նաս ի նձ նից:

 Աղ վե սը, հա զար տե ղից կռա նա լով, 
կոտ րատ վե լով, ա վե լի դառ նա ղի թա խան-
ձե լով, ա սաց.

— Որ պես զի դու, ո ՛վ բա րի Ա ռյուծ, ո ՛վ 
հզոր տեր, քո կամ քից ան կախ մեղք չա-
նես` ի նձ սպա նե լով, թո՛ւյլ տուր` ես քո թա-
թե րը կա պեմ, որ պես զի ա պա հով լի նեմ, 
նոր մի այն մո տե նամ մսին: Այ լա պես ես, 
սար սա փե լով քեզ նից, ո չինչ չեմ կա րող 
ու տել: Օ՜, տե՛ր, կա տա րի՛ր խնդ րանքս, չէ՞ 
որ դու հզոր ես ու բա րի… 

Ա ռյու ծը լսում է նրան, խղ ճում և մե ծա-
հո գա բար հա մա ձայ նում:

— Լավ,— ա սում է,— եկ թա թերս կա-
պի՛ր: 

Աղ վե սը, հա զար օ րհ նու թյուն տա լով 
Ա ռյու ծին, վերց նում է ե րին ջի տաք ու փա-
փուկ ա ղիք նե րը և դրան ցով փա թա թե լով 
Ա ռյու ծի թա թե րը` մի մյանց կա պում: Ա ռյու-
ծը հան դարտ նն ջում է, ի սկ Աղ վեսն սկ-
սում է միս ու տել իր հա մար: 

Արևն ա րագ չո րաց նում է Ա ռյու ծի թա-
թե րին փա թաթ ված բա րակ ա ղիք նե րը, 
մտց նում մաշ կի մեջ: Չո րա ցած ա ղիք նե րը 
սկ սում են սաս տիկ սեղ մել Ա ռյու ծի թա թե-

րը և ցա վեց նել: Նա ա հեղ մռն չում է, սա-
կայն ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում ա տամ-
նե րով կր ծել ու պո կել կա պե րը: 

Ա ռյու ծը գա լար վում է ցա վից, խնդ րում 
Աղ վե սին, որ օգ նի ի րեն, սա կայն վեր ջինս 
մի այն հռհ ռում է և շա րու նա կում լա փել 
Ա ռյու ծի որ սի մնա ցորդ նե րը: Կուշ տու կուռ 
ու տե լուց հե տո մի մեծ կտոր միս էլ վերց-
նում է հե տը և հե ռա նում` Ա ռյու ծին թող-
նե լով մա հա ցու տա ռա պանք նե րի մեջ: 
Այդ պա հին Ա ռյու ծին է մո տե նում մի գորշ 
Մուկ:

— Թո՛ւյլ տուր` ես քեզ ա զա տեմ, տե՛ր 
Ա ռյուծ, - հա մար ձակ ա սում է Մու կը և 
կանգ նում հետ ևի ոտ քե րին:

 Մու կը մտ նում է Ա ռյու ծի կապկպ ված 
թա թե րի ա րան քը և սկ սում կր ծել չո րա-
ցած ա ղի քե լա րե րը: Կր ծում է, կր ծում և 
Ա ռյու ծին ա զա տում է ստույգ մա հից:

Հենց որ թա թերն ա զատ վում են, 
Ա ռյուծն սկ սում է ա հու սար սա փով փախ-
չել: Մու կը նրա հետ ևից ձայն է տա լիս.

— Ո ՞ւր ես փախ չում, տե՛ր Ա ռյուծ, ին չո՞ւ:
— Փախ չում եմ ա նա պատ,— պա տաս-

խա նում է Ա ռյու ծը:— Փախ չում եմ այն աշ-
խար հից, որ տեղ ի նձ կապկ պո ղը Աղ վեսն 
է, ա զա տո ղը` Մու կը:

 Սե րո Խան զա դյան
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•  Բե րե՛ք հա սա րա կա կան ա ռաջ նոր դի օ րի նակ ձեր կյան քից 
և ներ կա յաց րե՛ք այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
նրան ըն կա լում եք որ պես ա ռաջ նորդ:

 
Ա ՌԱՋ ՆՈՐ ԴՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԵՐ ԵՎՈՒՅԹ

 Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում ա ռաջ-

նոր դու թյու նը հա սա րա կա կան ազ դե ցու թյան գոր ծըն թաց 

է, ո րում ան հա տը կա րո ղա նում է հա մո զել կամ ազ դել 

խմ բին` որ ևէ հա մա տեղ նպա տա կի հաս նե լու կամ հա-

սա րա կա կան հիմ նախն դիր լու ծե լու հա մար: Այդ գոր-

ծըն թացն ի րա կա նաց վում է հան րային ա ռաջ նորդ նե րի 

կող մից, ով քեր ի րենց գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու թյուն նե-

րի կի րառ ման և մարդ կանց կա մա վոր մաս նակ ցու թյան 

մի ջո ցով ձգ տում են հաս նե լու ցան կա լի ար դյուն քի: 

Դի տար կենք ա ռաջ նոր դու թյունն օ րի նա կի մի ջո ցով: 

Պատ կե րաց րե՛ք, որ ու սու ցիչն իր ա ռջև խն դիր է դրել 

բարձ րաց նե լու սո վո րող նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը: Այս 

նպա տա կին հաս նե լու հա մար նա նա խա ձեռ նում է 

հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն ները.

•   հար ցազ րույց ներ է ան ցկաց նում սո վո րող նե րի 

և նրանց ծնող նե րի հետ` ա ռա ջադր ված խն դիրն 

ա վե լի լավ պատ կե րաց նե լու հա մար,

•  բա րե լա վում է ա ռար կայի դա սա վանդ ման ծրագ-

րու մը` ա ռա վել հա մա պա տաս խա նեց նե լով սո վո-

րող նե րի կա րիք նե րին, 

•  ուս ման դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լիս օ ժան-

դա կում է սո վո րող նե րի ամ բողջ հա մա կազ մին, 

•  բարձ րաց նում է գնա հատ ման հա մա կար գի դե րը` 

ո ւս ման ո րա կը լա վաց նե լու նպա տա կով, 

•  օգ նում է սո վո րո ղին «կա ռու ցե լու» սե փա կան ու-

սում նա ռու թյու նը: 

Այս քայ լե րով տե ղի է ու նե նում հանրային ազ դե ցու-

թյան գոր ծըն թաց, այ սինքն` բա րե լավ վում է սո վո րո ղի 

ու սում նա ռու թյու նը: Տե ղի է ու նե նում նաև ա ռաջ նոր-

ԴԱՍ 17 Ա ՌԱՋ ՆՈՐ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ

Նելսոն Մանդելա

Ե թե մար դու հետ խո-
սեք ի րեն հաս կա նա-
լի լեզ վով, ա պա դա 
կմտ նի իր գլու խը:
 Ե թե նրա հետ խո սեք 
իր լեզ վով, ա պա դա 
կմտ նի իր սր տի մեջ:
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դու թյան գոր ծըն թաց: Ա ռաջ նոր դի դե րում հան դես է 

գա լիս ու սու ցի չը: Նրան ա ջակ ցող խմ բերն են սո վո րող-

նե րը և ծնող նե րը: Կա րող են այլ խմ բեր ևս լի նել: 

Ա ռաջ նոր դու թյան կար ևոր հատ կա նիշ նե րից է խմ բի 

ան դամ նե րի կա մա վոր մաս նակ ցու թյու նը: Բեր ված օ րի-

նա կում սո վո րող նե րը պետք է ցան կա նան, որ ու սու ցի չը 

նա խա ձեռ նի ի րենց ո ւս ման բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը, 

կա մա վոր մի ա նան այդ գոր ծին: Նրանք պետք է օգ նեն 

ու սուց չին բա ցա հայ տե լու ի րենց ու սում նա ռու թյան խն-

դիր նե րը, որ պես զի վեր ջինս կա րո ղա նա գտնել « ճիշտ 

բանալիներ» այդ խն դիր նե րի լուծ ման հա մար: 

Ա ռաջ նորդն իր հեր թին պետք է կա րո ղա նա ի րա վի ճա կի 

վեր լու ծու թյուն կա տա րել, խմ բի ան դամ նե րի հետ քննար-

կել խնդ րի լուծ ման այլ տար բե րակ ներ և բա ցա հայ տել 

նրանց մո տե ցում նե րը: 18–րդ դա րի ֆրան սի ա ցի մտա ծող 

Շառլ Մոն տեսքյոն կար ծում է, որ «…ե թե ու զում եք կա ռա վա-

րել մարդ կանց, պետք է ոչ թե վա նեք, այլ հետ ևեք նրանց»: 

Կար ծիք կա, թե մար դը ծն վում է որ պես ա ռաջ նորդ: 

Սա կայն վեր ջին ժա մա նակ նե րի հա սա րա կա գետ նե րը 

նշում են, որ լավ ա ռաջ նորդ ներ չեն ծն վում, այլ դառ-

նում են: Ե թե ան հատն ու նի կամք և ձգ տում, նա կա րող 

է կր թու թյան, ի նք նա զար գաց ման և փոր ձա ռու թյան բա-

րե լավ ման մի ջո ցով դառ նալ ա րդյու նա վետ ա ռաջ նորդ: 

Ա ռաջ նոր դու թյան՝ որ պես հա սա րա կա կան եր ևույ-

թի մյուս կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դա 

պետք է հան գեց նի հա սա րա կու թյան ար ժե քի բարձ րաց-

մա նը, նպաս տի հան րային բա րի քի ա ճին: Այ սինքն` ա ռաջ-

նոր դը նպաս տում է գի տե լի քի ա ճին ու տա րած մա նը, 

նյու թա կան բա րի քի ստեղծ մանն ու ա վե լաց մա նը, հա սա-

րա կա կան կար գի պահ պան մանն ու զար գաց մա նը, մար-

դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ու խթան մա նը: 

Եվս մեկ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն պետք է քն-

նար կել. ա ռա ջադր ված հան րային խնդ րի լուծ ման հա-

մար խիստ կար ևոր է, որ խում բը հա ջո ղու թյան գրա վա-

կան չհա մա րի գե րա զան ցա պես ա ռաջ նոր դի հմայ քը, 

բա նի մա ցու թյու նը և այլ հատ կա նիշ ներ: Կար ևոր է, որ 

այդ հատ կա նիշ նե րը բե րեն խմ բի կազ մա կեր պա կան 

ը նդ հա նուր ջան քե րի մի ա վոր մա նը, ին չը կհանգց նի նաև 
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պա տաս խա նատ վու թյան ը նդ հա նուր գի տակց մա նը: 

Մար դիկ եր բեմն ա ռաջ նոր դու թյու նը շփո թում են 

ղե կա վար ման հետ: Դրանք, ի նչ խոսք, նմա նու թյուն-

ներ ու նեն, սա կայն միև նույն եր ևույ թը չեն: Ղե կա վա րի 

գործն է ծրագ րե լը, կազ մա կեր պե լը և հա մա կար գե լը: 

Մինչ դեռ ա ռաջ նոր դի խն դիրն է ո գեշն չելն ու խթա նե լը: 

Նոր ժա մա նակ նե րում ղե կա վա րից պա հանջ վում էր 

ար դյու նա վե տո րեն հետ ևել աշ խա տան քի կազ մա կերպ-

մա նը, մարդ կանց միջև աշ խա տան քի ճիշտ բա ժան մա-

նը, հրա ման նե րին հետ ևե լուն, ա ռա ջա դրանք նե րի կա-

տար մա նը, ա րդ յունք նե րի ա պա հով մա նը, աշ խա տան-

քի կա տար մա նը նա խա տես ված ըն թաց քով: 

Մեր օ րե րում, ե րբ տն տե սու թյան զար գա ցու մը տե-

ղի է ու նե նում ա ռա վե լա պես մարդ կանց գի տե լի քի շնոր-

հիվ, աշ խա տողն այլևս ար դյու նա բե րա կան մե քե նայի մի 

«պ տու տօ ղա կը» չէ: Ղե կա վա րը պետք է ոչ մի այն կազ մա-

կեր պի աշ խա տան քը և բարձ րաց նի ար դյու նա վե տու թյու-

նը, այլև զար գաց նի թի մա կից նե րի կա րո ղու թյուն ներն ու 

աշ խա տան քա յին տա ղան դը, ո գեշն չի նրանց` ար դյունք նե-

րի հաս նե լու հա մար: Այդ դեպ քում կար ևոր վում են յու րա-

քան չյուր ան հա տի գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: 

 
Խմ բային աշ խա տանք 

                Ըն թեր ցե՛ք և քն նար կե՛ք գր ված քը: 

Ա ռաջ նոր դու թյան բա ցա ռիկ դրս ևո րում ներ են ցու ցա բե րել Մա հաթ մա Գան դին, 
Մար տին Լյու թեր Քին գը, Նել սոն Ման դե լան և ու րիշ ներ, ով քեր բազ մա թիվ մարդ կանց 
օգ նել են մի ա վոր վե լու ը նդ հա նուր նպա տա կի շուր ջը և գտ նե լու այդ նպա տա կին տա-
նող ու ղի նե րը: Օ րի նակ՝ « Մայք րո սոֆթ» ըն կե րու թյան հիմ նա դիր և սե փա կա նա տեր Բիլ 
Գեյթսն իր ժա մա նա կի զգա լի մասն ան ցկաց նում է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե-
րի մաս նա գետ նե րի հետ` քն նար կե լով, թե ի նչ պես կա րե լի է կազ մա կեր պու թյան նոր 
ար տադ րան քը հա մա պա տաս խա նեց նել շու կայի պա հանջ նե րին և չա փա նիշ նե րին: Որ-
պես ա ռաջ նորդ՝ նա գի տի, որ հնա րա վոր չէ ա մեն ի նչ ի մա նալ: Ո ւս տի նա պատ րաստ 
է լսե լու իր թի մի ան դամ նե րի մո տե ցում ներն այն հար ցե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց մա սին 
ին քը քիչ գի տե լիք ներ ու նի: Սա նշա նա կում է ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի 
պա տաս խա նատ վու թյան կի սում թի մի ան դամ նե րի միջև: Սա կայն պետք է նկա տել, որ 
ար դյունք նե րի հա մար գլ խա վոր պա տաս խա նա տուն այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռաջ նորդն է: 
Այս դեպ քում ա սում ե նք, որ ան հա տը դրս ևո րեց ժո ղովր դա վա րա կան ա ռաջ նոր դու-
թյան հմ տու թյուն ներ: 
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Ժո ղովր դա վա րա կան կամ մաս նակ ցային ա ռաջ նոր-

դու թյան ժա մա նակ խմ բի ան դամ նե րը մաս նակ ցում են 

ո րո շում նե րի կա յաց մա նը, ի սկ ժո ղովր դա վար ա ռաջ-

նոր դը խմ բի ան դամ նե րին ո րո շում կա յաց նե լու հնա-

րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Խմ բի ան դամ ներն ա զա տո-

րեն կար ծիք ներ են ար տա հայ տում ի րենց հե տաքրք րող 

հար ցե րի և գա ղա փար նե րի շուր ջը` թող նե լով վերջ նա-

կան խոս քը ա ռաջ նոր դին. նրանք զգում են ի րենց ներգ-

րավ ված լի նե լը, ի սկ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու-

թյու նը խթան վում և պարգ ևատր վում է: 

Ժո ղովր դա վար ա ռաջ նորդ նե րը բնո րոշ վում են հետ-

ևյալ հատ կա նիշ նե րով. 

•  գի տակ ցում են, որ մար դիկ պատ րաս տա կամ են 

մաս նակ ցե լու, ա ջակ ցե լու և գոր ծե լու, ե րբ տվյալ 

գոր ծու նե ու թյունն ի մաս տա վոր ված է ի րենց հա մար, 

• ա ռա ջինն են մուտք գոր ծում դեռևս չու սում նա սիր-

ված, ան հայ տի աշ խար հը և ի րենց քա ջու թյամբ 

ո գեշն չում մնա ցած նե րին,

•  հաս կա նում են, որ կա րող են սխալ ներ գոր ծել կամ 

ձա խող վել, սա կայն ըն դու նում են, որ դրանք սո վո-

րե լու նոր դռ ներ են բա ցում,

•   կառ չած չեն ըն դուն ված կարծ րա տի պե րին, և դրա 

շնոր հիվ տեղ են թող նում նոր գի տե լի քի հա մար: 

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1.  Արդյոք հա մա ձա՞յն եք ա ռաջ նոր դու թյան բեր ված հատ կա նիշ նե րին: Հիմ նա վո րե՛ք 

պա տաս խա նը:

2.   Կա րո՞ղ եք սահ մա նել ժո ղովր դա վա րա կան ա ռաջ նոր դու թյան լրա ցու ցիչ հատ կա-

նիշ ներ:

3.   Ներ կա յաց րե՛ք յու րա քան չյուր սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան ա ռաջ նոր դու թյան 

օ րի նակ ներ:

4.  Տ պա գիր և է լեկտ րո նային մա մու լից բե րե՛ք ժո ղովր դա վա րա կան ա ռաջ նոր դու թյան 

օ րի նակ ներ: Ներ կա յաց րե՛ք, թե ի նչ հատ կա նիշ ներ են բեր վում, ո րով հիմ նա վոր վում 

են ա ռաջ նոր դի հմ տու թյուն նե րը: 
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 Ժո ղովր դա վա րու թյուն բա ռը թարգ ման ված է հու նա-

րեն դե մոկ րա տի ա բա ռից (դե մոս նշա նա կում է ժո ղո-

վուրդ, կրա տոս՝ իշ խա նու թյուն, վար չու թյուն):

 Ժո ղովր դա վա րու թյան է ու թյու նը բա ցատ րե լու բազ-

մա թիվ փոր ձեր են ա րել տար բեր ժա մա նակ նե րի քա-

ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու ի մաս տա սեր նե րը: Թերևս 

ա մե նա հայտ նին Ա ՄՆ –ի 16–րդ նա խա գահ Աբ րա համ 

Լին կոլ նի բնու թագ րումն է (1863 թ.)՝ ժո ղովր դի կա ռա-

վա րում ժո ղովր դի կող մից և ժո ղովր դի հա մար: 

Քն նար կենք և փոր ձենք հաս կա նալ Լին կոլ նի խոս-

քե րը: Ի ՞նչ է նշա նա կում՝

•  ժո ղովր դի կա ռա վա րում,

 • ժո ղովր դի կող մից,

• ժո ղովր դի հա մար: 

Ամ փո փե լով քն նար կու մը՝ կա րող ե նք ա սել, որ ժո-

ղովր դա վա րու թյու նը իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման 

ձև է, ո րի դեպ քում ժո ղո վուր դը՝

• հա մար վում է իշ խա նու թյան աղ բյուր, 

•  ու նի պե տա կան գոր ծե րին մաս նակ ցե լու ի րա-

վունք, 

•  ու նի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու-

թյուն ներ: 

Ժո ղովր դա վա րու թյունն, այս պի սով, այն իշ խա նու-

թյունն է, ո րի դեպ քում մարդ կանց վար քագ ծի, նրանց 

գոր ծու նե ու թյան վրա ազ դե լու գլ խա վոր մի ջո ցը ոչ թե 

բռ նու թյունն է, այլ ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված պե տա-

կան մար մին նե րի հե ղի նա կու թյու նը և բո լո րի հա վա սա-

րու թյու նը օ րեն քի ա ռաջ: ժո ղո վուրդն այդ դեպ քում կա-

րող է օ գտ վել իր ի րա վունք նե րից և ա զա տու թյուն նե րից: 

 Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու, ժո-

ղովր դա իշ խա նու թյուն հաս տա տե լու գա ղա փա րը, որ-

պես կա նոն, ը նդ գրկ վում է պե տու թյան հիմ նա կան 

օ րեն քում՝ սահ մա նա դրու թյան մեջ: Մեր ե րկ րի Սահ մա-

ԴԱՍ 18 ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
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նադ րու թյան մեջ նույն պես ամ րագր ված են այդ հիմ նա-

րար դրույթ նե րը: 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ի նք նիշ խան, ժո-

ղովր դա վա րա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան պե տու-

թյուն է»: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ վածն 

այս պի սով հա վաս տում է, որ ժո ղո վուրդն իր ա ռջև, ի 

թիվս այլ հիմ նա կան ու ղե նի շե րի, նպա տակ է դրել մեր 

ե րկ րում կա ռու ցե լու ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան 

պե տու թյուն:

Սահ մա նադ րու թյան հա ջորդ հոդ վածն ամ րագ րում 

է. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իշ խա նու թյու նը 

պատ կա նում է ժո ղովր դին»: Ի սկ ի նչ պե՞ս է ժո ղո վուր դն 

ի րա կա նաց նում իր իշ խա նու թյու նը: Այդ հար ցին պա-

տաս խա նում է սահմանադրության նույն՝ ե րկ րորդ հոդ-

վա ծը. « Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում 

է ա զատ ը նտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ի նչ պես 

նաև Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան և 

տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ-

տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով»: Եվ վեր ջա պես, կար ևո-

րա գույն ևս մի դրույթ ի րա վա բա նո րեն պաշտ պա նում 

է ժո ղովր դի իշ խա նու թյու նը. «Իշ խա նու թյան յու րա ցու մը 

որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կամ ան հա տի կող մից հան ցա-

գոր ծու թյուն է»:

 Քն նար կում 

Ին չո՞ւ ե նք հա մոզ ված, որ վե րը բեր ված դրույթ ներն ար տա-
հայ տում են ժո ղովր դի կամ քը: 

Հա մոզ ված ե նք, ո րով հետև Հա յաս տա նի ժո ղո վուրդն է իր 
հա մընդ հա նուր կամքն ար տա հայ տող քվե ար կու թյամբ՝ հան-
րաք վե ով, 1995 թ. հու լի սի 5 –ին ըն դու նել մեր նո րան կախ հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը, ի սկ դրա նից տա սը տա րի 
հե տո՝ 2005 թ. նոյեմ բե րի 27 –ին, դար ձյալ հան րաք վե ով փո փո-
խու թյուն ներ կա տա րել դրա նում: 

Շարունակե՛ք քն նար կումը և փոր ձե՛ք բե րել նաև այլ փաս-
տարկ ներ: 
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ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ե ՐԵՔ ՃՅՈՒ ՂԵ ՐԸ

 Ժո ղո վուր դը, Սահ մա նադ րու թյան վե րը բեր ված 

դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան, իր իշ խա նու թյունն 

ի րա կա նաց նում է ի նչ պես ո ւղ ղա կի ո րեն իր կող մից 

ը նտր ված Նա խա գա հի և Ազ գային ժո ղո վի, այն պես էլ 

իշ խա նու թյան՝ դրանց կող մից ձևա վոր ված (ն շա նակ-

ված, հաս տատ ված) այլ մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար 

ան ձանց մի ջո ցով: 

 Պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում սո վո րա-

բար ա ռանձ նաց վում է ե րեք հիմ նա կան ճյուղ՝ 

• օ րենս դիր,

•  գոր ծա դիր,

•  դա տա կան: 

Իշ խա նու թյունների բա ժան ման գա ղա փարն ա ռա-

ջին նե րից մեկն ար ծար ծել է նոր ժա մա նակ նե րի 

ֆրան սի ա ցի մտա ծող Շարլ Մոն տեսքյոն (1689–1755) իր 

«Օ րենք նե րի ո գու մա սին» աշ խա տու թյան մեջ: Մոն-

տեսքյոն նա խա պատ վու թյու նը տա լիս էր կա ռա վար-

ման հան րա պե տա կան ձևին: Այ դու հան դերձ, իր ժա մա-

նա կի պե տու թյուն նե րում հան րա պե տա կան ձևի հնա-

րա վո րու թյուն չտես նե լով, նա հան գում է սահ մա նադ-

րա կան մի ա պե տու թյան գա ղա փա րին: Զար գաց նե լով 

ան գլի ա ցի նշա նա վոր մտա ծող և լու սա վո րա կան Ջոն 

Լո քի (1632–1704) ո ւս մուն քը՝ Մոն տեսքյոն կար ծում էր, 

որ սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյան մեջ գոր ծա դիր 

իշ խա նու թյու նը պետք է պատ կա նի մի ա պե տին, օ րենս-

դիր իշ խա նու թյու նը՝ ժո ղովր դի ը նտ րած ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րին, ի սկ դա տա րա նը՝ վար չա կազ մին: Ջ. Լո քի և Շ. 

Մոն տեսքյոյի՝ իշ խա նու թյան բա ժան ման (տա րան ջատ-

ման) գա ղա փա րը հե տա գա յում զար գաց վեց նոր և նո-

րա գույն ժա մա նակ նե րի շատ ի մաս տա սեր նե րի, ի րա-

վա բան նե րի, քա ղա քա գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում: 

Այդ գա ղա փարն ըն կած է ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա-

վա րա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն նե րի կա ռուց ված քի 

հիմ քում: Դա հայտ նի է նաև «զս պում նե րի և հա կակ-

շիռ նե րի հա մա կարգ» ա նու նով: Այ սինքն՝ պե տա կան իշ-

խա նու թյան կազ մա կերպ ման այդ պի սի հա մա կար գում 
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իշ խա նու թյան մի ճյու ղը հա կակշ ռում է մյու սին, զս պում 

վեր ջի նիս չա փա զանց հզո րա ցու մը: Այդ պի սով ո րո շա կի 

հիմ քեր են ստեղծ վում պե տա կան իշ խա նու թյան տար-

բեր ճյու ղե րի միջև հնա րա վո րինս ներ դաշ նակ, օ րի նա-

կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման, իշ խա-

նու թյան չա րա շա հու մից խու սա փե լու և դրա նով ի սկ 

ժո ղովր դա վա րու թյան կա յաց ման հա մար: 

Ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն-

նե րում օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նում է 

խորհր դա րա նը՝ ներ կա յա ցուց չա կան ը նտ րո վի մար-

մի նը: Մեր ե րկ րում, ի նչ պես հայտ նի է, դա կոչ վում է 

Ազ գային ժո ղով: Ի դեպ, այդ պես է կոչ վում նաև Ֆրան-

սի այի խորհր դա րա նը: Ա ՄՆ –ում, օ րի նակ՝ օ րենս դիր 

մար մի նը Կոնգրեսն է: Դա, ի նչ պես բազ մա թիվ այլ 

ե րկր նե րում, եր կու պալատից է կազմ ված՝ Ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի պալատ և Սե նատ: Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

պալատի ան դամ ներն ը նտր վում են ը նտ րա տա րածք-

նե րից և ներ կա յաց նում հա վա սար թվով ը նտ րող նե րի: 

Սենատն ը նտր վում է նա հանգ նե րից. յու րա քան չյուր 

նա հան գից ը նտր վում է 2 պատ գա մա վոր (սե նա տոր)՝ 

ան կախ նա հան գի մա կե րե սից, բնակ չու թյան թվա քա-

նա կից և այլ հատ կա նիշ նե րից: Օ րենսդ րա կան նա խա-

գի ծը օ րենք դառ նա լու « ճա նա պար հին» կա րող է Ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տից ան ցնել Սենատ և հա կա ռա-

կը: Այս պի սով օգ տա գործ վում է «երկ րորդ ըն թերց ման» 

ա ռա վե լու թյու նը, ին չը թույլ է տա լիս ըն դու նել խո րա-

պես մտած ված ո րո շում ներ: Մի այն Կոնգրեսի եր կու 

պալատների կող մից վերջ նա կան տես քով ըն դուն ված 

օ րի նա գիծն է ներ կա յաց վում ե րկ րի նա խա գա հի հաս-

տատ մա նը, ո րից հե տո դա օ րեն քի ո ւժ է ստա նում:

 Պե տու թյան ըն թա ցիկ կյան քը ղե կա վա րում է Ա ՄՆ –ի 

նա խա գա հին կից գոր ծող կա ռա վա րու թյու նը, ո րը պա-

տաս խա նա տու չէ Կոնգրեսի պալատ նե րի ա ռջև, և 

Կոնգրեսը չի կա րող ան վս տա հու թյուն հայտ նել կա ռա-

վա րու թյա նը: Սա կայն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մար 

զս պող դեր է կա տա րում այն, որ նախ՝ Կոնգրեսը հաս-

տա տում է նա խա գա հի կող մից ար ված նշա նա կում նե-

րի մեծ մա սը: Ե րկ րորդ՝ Կոնգրեսը ո րո շա կի վե րահս կիչ 
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գոր ծա ռույթ ներ ու նի պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո-

ղու թյու ննե րի օ րի նա կա նու թյու նը ստու գե լու ա ռու մով: 

Եվ վեր ջա պես՝ Կոնգրեսն ու նի ֆի նան սա կան լայն լի ա-

զո րու թյուն ներ կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին ծրագ րե րի 

ո ւղ ղու թյամբ ներդ րում նե րը քն նար կե լու ա ռու մով: 

Ֆ րան սի ա յում, ի տար բե րու թյուն Մի ա ցյալ Նա հանգ-

նե րի, կա ռա վա րու թյու նը կրկ նա կի են թա կա յու թյան 

տակ է: Նա խա գահն է ձևա վո րում և վե րահս կում կա-

ռա վա րու թյու նը, սա կայն վեր ջինս պա տաս խա նա տու է 

նաև Ազ գային ժո ղո վի ա ռջև, ո րը կա րող է ան վս տա հու-

թյուն հայտ նել նրան: Իր հեր թին Ֆրան սի այի նա խա-

գա հը կա րող է ար ձա կել Ազ գային ժո ղո վը: 

Դա տա կան իշ խա նու թյու նը պետք է ան կախ լի նի 

իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րից, և գոր ծա դիր իշ խա նու-

թյու նը չպետք է որ ևէ կերպ փո խա րի նի դա տա կան իշ-

խա նու թյա նը: Քա ղա քա ցին պետք է ի րա վունք ու նե նա 

բո ղո քար կե լու ի նչ պես պաշ տո նա տար ան ձանց, այն-

պես էլ իշ խա նու թյան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը 

ան կախ դա տա րա նում: Ի վեր ջո, ցան կա ցած ի րա վա-

կան պե տու թյու նում գոր ծում է սահ մա նադ րա կան դա-

տա րան, ո րը քն նար կում է օ րենք ներն ու են թաօ րենսդ-

րա կան ակ տե րը և ո րո շում դրանց հա մա պա տաս խա-

նու թյու նը սահ մա նադ րու թյա նը: 

 Քն նար կում 

Ի՞նչ եք կար ծում, մեր հան րա պե տու թյու նը որ քա նո՞վ է հա մա պա տաս խա նում ժո ղովր դա-
վա րա կան պե տու թյան չա փա նիշ նե րին: Ի ՞նչն է, ձեր կար ծի քով, ա ռաջ նա հերթ բա րե լավ ման 
կա րիք զգում: 

  Ս տորև բեր վող ա սույթ նե րից ո ՞րն է, ձեր կար ծի քով, ա վե լի դի պուկ ար տա հայ տում ժո ղովր-
դա վա րու թյան է ու թյու նը: 

  Ա սույթ ներ 
 Ժո ղովր դա վա րու թյուն նշա նա կում է պահ պա նել խա ղի կա նոն նե րը, նույ նիսկ ե թե մր ցա-

վա րը չի հետևում:
 Մանֆ րեդ Հաուս ման
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 Կյանքն ա զա տու թյան մեջ դյու րին չէ, և ժո ղովր դա վա րու թյունն էլ կա տա րյալ չէ:
 Ջոն Քե նե դի 

Ս խալ է հարց նել, թե ով է ղե կա վա րե լու: Վատ կա ռա վա րու թյու նը հե ռաց նե լու կա րո ղու-
թյու նը բա վա րար է: Սա ժո ղովր դա վա րու թյուն է: 

Ալֆ րեդ Է մա նո ւել Սմիթ

 Մար դու՝ ար դա րու թյան ըն դու նա կու թյու նը հնա րա վոր է դարձ նում ժո ղովր դա վա րու թյու-
նը, ի սկ մար դու հա կու մը ա նար դա րու թյան նկատ մամբ ան հրա ժեշտ է դարձ նում ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը: 

Ռեյ նոլդ Նեյ բուր

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ե րբ ևէ փոր ձե՞լ եք փո փո խու թյուն մտց նել հա սա րա կա կան կար ծի քի մեջ: Նա մակ 

գրե՞լ եք որ ևէ պաշ տո նյայի: Օգ նե՞լ եք կազ մա կեր պե լու բո ղո քի ցույց կամ որ ևէ այլ 

մի ջո ցա ռում: Ո րո՞նք են ե ղել այդ գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը:

2.  Կու զե նայի՞ք ա րդյոք որ ևէ բնա գա վա ռում փո փո խու թյուն ներ կա տա րել: Հատ կա-

պես ո ՞ր: Ին չո՞ւ եք դա նա խընտ րում: 

3.  Պատկերացրե՛ք, որ դուք ընտրվել եք ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր: Օրենս-

դրական ի՞նչ փոփոխու թյուններ կառաջարկեիք: Ներկայացրե՛ք ձեր կարծիքով 

առավել կարևոր երեք առաջարկություն:
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ԿՈ ՌՈՒՊ ՑԻ Ա

 Կո ռուպ ցի ա (corruptio) լա տի նե րեն բա ռը նշա նա կում 

է « խե ղում, այ լա սե րում, փչա ցում, քայ քա յում, կա շա-

ռում»: Կո ռուպ ցի ան հան ցա գոր ծու թյուն է, ո րով պե տա-

կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րով օ ժտ ված պաշ-

տո նա տար ան ձն ի պաշ տո նե ստա ցած դիր քը, ի րա-

վունք ներն ու հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծում է 

շա հա դի տա կան նպա տակ նե րով` ա ռաջ նորդ վե լով ան-

ձնա կան կամ խմ բային շա հե րով: Դա հա սա րա կա կան 

իշ խա նու թյան չա րա շա հումն է, ո րը վնա սում է ան հա-

տի, հա սա րա կու թյան, պե տու թյան շա հե րին և ի վեր ջո 

կազ մա լու ծում իշ խա նու թյու նը: Կո ռուպ ցի ան գա լիս է 

վաղ ժա մա նակ նե րից: Նրա պատ մա կան ար մատ նե րը 

հան գում են բա րե հա ճու թյան հաս նե լու հա մար նվեր-

ներ տա լու սո վո րու թյա նը: Թան կար ժեք նվերն ա ռանձ-

նաց նում էր տվյալ մար դուն մյուս նե րից և նպաս տում 

այն բա նին, որ նրա խնդ րան քը կա տար վի: Ո ւս տի հին 

հա սա րա կու թյու նում սե փա կան խն դի րը լու ծե լու հա-

մար քր մե րին կամ ա ռաջ նորդ նե րին վճա րե լը հա մար-

վել է հա մընդ հա նուր կա նոն:

 Կո ռուպ ցի այի և դրա դեմ պայ քա րի մա սին ա ռա ջին 

հի շա տա կու մը վե րագր վում է Ք.ա. XXIV դա րին, ե րբ 

շու մե րա կան Լա գաշ քա ղա քի (ներ կայիս Ի րա քի տա-

րած քում) ար քա Ու րու կա գի նը պե տա կան կա ռա վար-

ման մեջ բա րե փո խում ներ է կա տա րել պաշ տո նյա նե րի 

և դա տա վոր նե րի՝ պաշ տո նա կան դիր քը չա րա շա հե լը 

կան խար գե լե լու նպա տա կով: Սա կայն Հին աշ խար հում 

կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րը սո վո րա բար չէր բե րում 

ցան կա լի ար դյունք նե րի: Հին հնդ կա կան «Ար տա շաստ-

րա» տրակ տա տի հե ղի նա կի կար ծի քով՝ «ա վե լի հեշտ 

է գու շա կել թռ չուն նե րի ու ղին ե րկն քում, քան խո րա-

մանկ պաշ տո նյայի թաքն ված ա րարք նե րը»: Կա շա ռա-

կե րու թյու նը պատ ժե լի ա րարք է հա մար վել նաև Հին 

ԴԱՍ 19–20 ԿՈ ՌՈՒՊ ՑԻ Ա ԵՎ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՉԱ ՐԱ ՇԱ ՀՈՒՄ
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աշ խար հում: Դեռևս Հին Բա բե լո նի արքա Հա մու րա պի ի 

օ րենք նե րում (Ք.ա. 18–րդ դա ր), տե ղե կու թյուն ներ կան 

զին վո րա կան նե րին կա շա ռա կե րու թյան հա մար մա հա-

պատ ժի են թար կե լու վե րա բե րյալ:

 Հին Կտա կա րա նում Մով սես մար գա րե ի սահ մա նած 

օ րենք նե րը ան թույ լատ րե լի են հա մա րում դա տա վոր-

նե րի կող մից կա շառք վերց նե լը: Դա տա վոր նե րին պար-

տա վո րեց վում է «ի րա վուն քը չծ ռել, ա չա ռու թյուն չա նել, 

նվեր ներ չառ նել, ո րով հետև նվեր նե րը կու րաց նում են 

աչ քա բաց նե րին և շուռ են տա լիս ար դա րի գոր ծը»: 

Կա շա ռա կեր դա տա վոր նե րի նկատ մամբ ա ռանձ նա-

պես ա նո ղոք են ե ղել պար սիկ նե րը: Պարս կաս տա նում 

մա հա պատ ժի է են թարկ վել կա շա ռա ռու դա տա վո րը: 

Վեր ջի նիս մաշ կա հան են ա րել և այդ մաշ կով պա տել 

նույն դա տա վո րի ա թո ռը, որ պես զի այլևս ոչ մի նոր դա-

տա վոր չհա մար ձակ վի նման ա րարք կա տա րել:

 Գործ նա կան առաջադրանք

Ըն թեր ցե՛ք ստորև բեր ված նյու թե րը, քն նար կե՛ք դրան ցում նկա րագր ված ի րա վի ճակ-

նե րը և պա տաս խա նե՛ք հար ցե րին:

1.  Ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար ավ տո տե սու չը կանգ նեց նում է 
նա խա րա րու թյան մի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյայի և խնդ րում ներ կա յաց նել 
փաս տաթղ թե րը: Վա րոր դա կան ի րա վուն քի հետ պաշ տո նյան ներ կա յաց նում 
է նաև իր ծա ռայո ղա կան վկա յա կա նը: Տե սու չը նա յում է փաս տաթղ թե րին և 
բաց թող նում պաշ տոնյային` զգու շաց նե լով այլևս խախ տում չա նել:

2.  Մի խումբ մար դիկ առ ևան գել են «Կ» քա ղա քի, «Ճ» վար չու թյան պե տի 
տղային` նրա դի մաց պա հան ջե լով ան հա պաղ հրա ժար վել զբա ղեց րած պաշ-
տո նից: Հա կա ռակ դեպ քում վտան գի կեն թարկ վի տղայի կյան քը:

3.  Տի կին Ա նա հի տը մի մեծ տուփ շո կո լադ և իր պար տե զի վար դե րի մի փունջ է 
նվի րում իր որ դուն լուրջ հի վան դու թյու նից բու ժած բժշ կին:

4.  Ու սում նա կան տար վա ա վար տի կա պակ ցու թյամբ դա սա րա նը ծաղ կե փունջ է 
նվի րում դաս ղե կին:

5.  Հա մալ սա րա նի դա սա խո սը գիրք է հրա տա րա կում և ստի պում ու սա նող նե-
րին գնել այդ գիր քը, այ լա պես նրան ցից ոչ մե կը դրա կան գնա հա տա կան չի 
ստա նա:

6.  Ըն տա նիքն ու ներ ե րեք ան դամ` հայ րը, մայ րը և որ դին: Նրանք ա ռաջ նորդ-
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վում է ին ո րո շա կի պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ: Օ րի նակ` հեր թով լվա նում է ին 
ափ սե նե րը, ի սկ տղային ե րե կո յան չէր թույ լատր վում հե ռուս տա ցույց դի տել: 
Ի հար կե, ոչ ոք չէր սի րում ա ման լվա նալ, և ա մե նից շատ՝ հայ րը: Մի ան գամ, 
ե րբ մայ րը տա նը չէր և հոր` ա ման նե րը լվա նա լու հերթն էր, տղան ա սում է. 
«Ե թե ես քո փո խա րեն լվա նամ ա ման նե րը, թույլ կտա՞ս կի նո դի տել»: Հայ րը 
հա մա ձայն վում է:

 Նշ ված ի րա վի ճակ նե րը ար տա հայ տո՞ւմ են կո ռուպ ցի այի եր ևույթ ներ, թե՞ ոչ: 
 Այդ ի րա վի ճակ նե րում բո լո՞րն են ա րդյոք կո ռուպ ցի այի մաս նա կից ներ: 
 Ով քե՞ր պետք է, ձեր կար ծի քով, պա տաս խա նատ վու թյուն կրեն:

 Կո ռուպ ցի այի հիմ նա կան պատ ճա ռը մարդ կային ե սա-

սի րու թյունն ու ա գա հու թյունն է: Այդ պի սի վար քագ ծի 

գայ թակ ղու թյու նը մե ծա նում է սպա ռո ղա կան պա հանջ-

նե րի ա ճի հետ, ե րբ սե փա կան բա րե կե ցու թյունն ա վե լի 

է կար ևոր վում, քան հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու նը, 

ո րը գրե թե մո ռա ցու թյան է մատն վում: Դրա հետ ևան քով 

պաշ տո նյա ներն ան ձնա կան բա րե կե ցու թյան հա մար սկ-

սում են չա րա շա հել սե փա կան պաշ տո նը: 

 Կո ռուպ ցի ան հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր բնա-

գա վառ նե րում ան ցան կա լի հետ ևանք ներ է ու նե նում: 

Օ րի նակ՝ 

•  հ նա րա վո րու թյուն է տա լիս հար կե րից խու սա փե-

լու ա ռա վել ո ւն ևոր նե րին` հիմ նա կան բե ռը գցե լով 

հա սա րա կու թյան ա վե լի ա նա պա հով խմ բե րի վրա,

•   խարխ լում է հան րային գի տակ ցու թյու նը, ա ռա ջաց-

նում դժ գո հու թյուն, մե ծաց նում հանրային լար վա-

ծու թյու նը,

•  ս պառ նում է ժո ղովր դա վա րու թյանն ու օ րի նա կա-

նու թյա նը,

•   թու լաց նում է իշ խա նու թյան նկատ մամբ հա վա տը և 

ի ջեց նում մարդ կանց բա րո յա կան գի տակ ցու թյան 

մա կար դա կը,

•  ն վա զեց նում է քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը 

հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյա նը և հե տաքրք րու-

թյու նը պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի աշ-

խա տան քի հան դեպ,

•   հան գեց նում է կազ մա կերպ ված հան ցա գոր ծու-

թյուն նե րի ա ճին:
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 Մարդ կանց վար քա գի ծը, ի նչ պես հայտ նի է, կար գա-

վոր վում է ի նչ պես ի րա վա կան, այն պես էլ բա րո յա կան 

նորմերով: Բա րո յա կա նու թյու նը կար գա վո րում է մարդ-

կանց հա րա բե րու թյուն նե րը հա մոզ մունք նե րի, ար ժեք-

նե րի մի ջո ցով և հիմն վում է հա սա րա կա կան կար ծի քի 

վրա: Ի րա վա կան նորմե րը ար տա հայտ վում են օ րենք նե-

րում և պար տա դիր են բո լո րի հա մար: Ե թե ի րա վա կան 

նորմե րը հեն վում են ու ժի հե ղի նա կու թյան վրա, ա պա 

բա րո յա կան կա նոն նե րը` հե ղի նա կու թյան ու ժի վրա:

 Քն նար կում 

•  Ի՞նչ եք կար ծում, կո ռուպ ցի ան ա վե լի շատ դա տա պարտ վում է բա րո յա կա՞ն, թե՞ ի րա վա-
կան նորմերով:

•  Մեկնաբանե՛ք ասույթը. « Կա շառ քը ճա նա պարհ է բա ցում հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան 
հա մար»:

 Գործ նա կան աշ խա տանք

Տետ րում լրաց րե՛ք ա ղ յու սա կը:

Կո ռ� պ ցի այի 
դրսևոր ման մե կ 

օ րի նակ

Կո ռ� պ-
ցի այի մե կ 
պատ ճառ

Կո ռ� պ ցի-
այի դրա կան 

մե կ կողմ

Կո ռ� պ ցի այի 
մե կ հետ ևանք

Կո ռ� պ ցի այի 
կան խար գել-

ման մե կ մի  ջոց

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ 

1. Ի՞նչ է կո ռուպ ցի ան: 

2. Ո րո՞նք են, ձեր կար ծի քով, կո ռուպ ցի այի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 

3.  Կա րե լի՞ է ա րդյոք նշել կո ռուպ ցի այի գո յու թյան հա մար մե ղա վոր նե րի ի նչ –որ շր ջա-

նակ: 
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Թ ՐԱ ՖԻ ՔԻՆԳ

 Մար դու կող մից մար դու շա հա գոր ծու մը բա վա կան 

հին եր ևույթ է: Դրա հնա գույն տա րա տե սա կը ստր կու-

թյունն է: Հին Հու նաս տա նում կամ Հռո մում, օ րի նակ՝ 

ստ րուկ նե րին շա հա գոր ծելն ու որ պես ապ րանք վա ճա-

ռե լը հա մար վել է բնա կա նոն եր ևույթ: Ստ րուկ նե րը չեն 

ու նե ցել ան ձնա կան կյան քի և ու նեց ված քի ի րա վունք, 

ա վե լին՝ ի րենք են ե ղել ու րի շի ու նեց ված քի մի մա սը: 

Մարդ կու թյու նը հե տա գա յում հրա ժար վել է ստր կու-

թյու նից, քա նի որ ան ձնա կան շա հագր գռու թյուն չու-

նե ցող ստ րու կի աշ խա տանքն աս տի ճա նա բար դար ձել 

է ոչ շա հա վետ` տե րե րին ստի պե լով գտ նել նրան շա-

հագրգ ռե լու ե ղա նակ ներ: Այդ նպա տա կով աս տի ճա-

նա բար ազատություն են շնորհել ստ րուկ նե րին` նրանց 

մղե լով ար դյու նա վետ աշ խա տան քի: Ցա վոք, քա ղա-

քակր թու թյան զար գաց ման որ ևէ փու լում չի կա րե լի 

խո սել ստրկու թյու նից զերծ աշ խար հի մա սին, քա նի որ 

ստր կու թյան այս կամ այն տա րա տե սա կը միշտ առ կա է 

ե ղել: Ար ևե լյան ե րկր նե րում տա րած ված է ե ղել սե ռա-

կան շա հա գոր ծու մը. հա րեմ նե րում պահ վող կա նանց 

մեծ մասն, ը ստ է ու թյան, ստր կաց ված է ե ղել:

 Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա մի սկզ բուն քային տար բե րու-

թյուն դա սա կան ստր կու թյան ու մար դու ժա մա նա կա-

կից շա հա գործ ման միջև: Ե թե դա սա կան ստր կու թյու-

նը ժա մա նա կի ե րկր նե րի ի րա վուն քի հա մա կար գե րում 

այս կամ այն կերպ օ րի նա կա նաց վել է, այդ պատ ճա-

ռով եր բեմն ան վան վում է օ րի նա կան ստր կու թյուն, 

ա պա թրաֆիքինգն օ րեն քից դուրս է ա մեն դեպ քում. 

դա ա նօ րի նա կան ստրկություն է: Ե թե ան ցյա լի ստր կա-

տե րե րը բա ցե ի բաց ցույց է ին տա լիս ի րենց ստ րուկ նե-

րին, հպար տա նում նրանց քա նա կով և կա րո ղու թյուն-

նե րով, ա պա նո րօ րյա «ստր կա տե րե րը» թրաֆիքինգի 

ա պօ րի նի լի նե լու պատ ճա ռով ա մեն կերպ ձգ տում են 

թաքց նե լու նրանց այդ պի սին լի նե լը: Նրանք, որ պես 

կա նոն, թրաֆիքինգի զո հե րին պա հում են, օ րի նակ՝ 

նկուղ նե րում, ան տառ նե րում կազ մա կերպ ված «աշ խա-

տան քային ճամ բար նե րում» կամ էլ, ե թե զո հը, օ րի նակ՝ 
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տնային ծա ռայող է, պար զա պես քո ղար կում են այն 

փաս տը, որ ծա ռայողն ը ստ է ու թյան ստ րուկ է, քա նի որ 

չի վար ձատր վում աշ խա տան քի դի մաց, չու նի հանգս-

տյան օ րեր, են թարկ վում է ծե ծի ու սպառ նա լիք նե րի 

և այլն: Թրաֆիքինգ եր ևույ թը եր բեմն էլ գո յատ ևում է 

իշ խա նու թյան պա տաս խա նա տու ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րի «աչք փա կե լու» հետ ևան քով: Վեր ջին ներս, կա շառ-

վե լով մարդ կանց շա հա գոր ծող նե րի կող մից, այլևս չեն 

նկա տում, թե ի նչ է կա տար վում, օ րի նակ՝ այս կամ այն 

հյու րա նո ցում կամ շի նա րա րա կան տե ղա մա սում, սահ-

մա նային ան ցագ րային հս կում նե րի ժա մա նակ կար ծես 

չեն տես նում ա կն հայտ կեղծ փաս տաթղ թե րը և այլն:

Թրաֆիքինգը հա մար վում է 21–րդ դա րի ստր կու-

թյուն. դա հա ճախ ան վա նում են «ս պի տակ ստր կու-

թյուն»: Ի թիվս այլ հիմ նախն դիր նե րի՝ մեր ժա մա նակ-

նե րում ա հագ նա ցող է դառ նում թրաֆիքինգի եր ևույ թը:

 Գործ նա կան աշ խա տանք

 Փոր ձենք ա ղ յու սա կի մի ջո ցով ներ կա յաց նել թրաֆիքինգ ի րա կա նաց նող նե րի գոր-

ծո ղու թյուն նե րը, ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րը և նպա տակ նե րը: 

Թրաֆիքինգ ի րա կա նաց նող նե րի 
գոր ծո ղ	  թյ	 ն նե րը

Թրաֆիքինգի ի րա կա նաց ման 
ե ղա նակ նե րը

Թրաֆիքինգ ի րա կա նաց-
նե լ	  նպա տակ նե րը

• հա վա քագ ր+ մ
•  տե ղա փո խ+ մ
•  փո խան ց+ մ
•  պա հ+ մ 
• ըն դ+  ն+ մ
•  թաքց ն+ մ
• ս տա ց+ մ

•  ս պառ նա լի քի գոր ծադ ր+ մ 
•  +  ժի կի րա ռ+ մ
•   հար կադ րան քի այլ մի  ջոց նե րի 

կի րա ռ+ մ (փաս տաթղ թե րի 
կեղ ծ+ մ կամ ա ռգ րա վ+ մ) 

•  առ ևան գ+ մ
•  խար դա խ+  թյ+ ն
•   խա բե +  թյ+ ն
•   պաշ տո նա կան դիր քի չա րա-

շա հ+ մ
•   զո հի վի ճա կի խո ցե լի +  թյան 

չա րա շա հ+ մ
•   գ+  մար նե րի տրա մադ ր+ մ
•  կա շա ռ+ մ
•  ան ձի նկատ մամբ վե րահս կո-

ղ+  թյ+ ն ի րա կա նաց նող այլ 
ան ձի ձեռք բե ր+ մ

•  մարմն  ա վա ճա ռա+  թյան 
նպա տակ նե րով այլ 
ան ձանց շա հա գոր ծ+ մ

•  սե ռա կան շա հա գործ ման 
այլ ձևեր

•   հար կա դիր աշ խա տանք 
կամ ծա ռա յ+  թյ+ ն

•  ստր կ+  թյ+ ն կամ ստր կ+ -
թյա նը հա վա սա րա զոր 
վի ճակ

•   տա ժա նա կիր աշ խա-
տանք 

•  օր գան նե րի կոր զ+ մ
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 Շա հա գործ ման նպա տա կով մար դու՝

•   հա վա քագ րու մը դրս ևոր վում է տու ժո ղին տար բեր 

ե ղա նակ նե րով (բռ նու թյամբ, դրա գոր ծադր ման 

սպառ նա լի քով, խա բե ու թյամբ և այլն) մարդ կանց 

ա ռևտ րի մեջ ներգ րավ ված ան ձանց կազ մում ը նդ-

գր կե լով (օ րի նակ` ի բր աշ խա տան քի նպա տա կով 

ար տա սահ ման մեկ նող նե րի ցու ցա կում մտց նե լով, 

կեղծ աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քե լով և 

այլն).

•   փո խադ րու մը տու ժո ղին շա հա գոր ծե լու նպա տա-

կով մի վայ րից մեկ այլ վայր տե ղա փո խելն է.

•   հանձ նու մը դրս ևոր վում է տու ժո ղին հա մա պա-

տաս խան ան ձանց (ըն դու նող նե րի) տրա մադ րու-

թյան տակ թող նե լով.

•   թաքց նու մը տու ժո ղին մե կու սաց նելն է, նրա գտն-

վե լու վայ րը գաղտ նի պա հե լը.

•  ս տա ցու մը դրս ևոր վում է տու ժո ղին այլ ան ձան-

ցից ըն դու նե լով, սե փա կան տրա մադ րու թյան տակ 

թող նե լով:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՅՈՒԹ

•  Կար դա ցե՛ք լրա ցու ցիչ նյու թը (հատ ված «Ա նա հիտ» հե քի ա թից) և փոր ձե՛ք պա տաս խա նել 
ստորև բեր ված հար ցե րին:

 Ղա զա րոս Ա ղա յան, «Ա հա հիտ» (հատ ված հե քի ա թից)

… Վա ղի նա կը գնաց, էլ ետ չե կավ: …
 Վա ղի նա կի այդ պես ան հետ կոր չի լը 

մեծ ցավ պատ ճա ռեց թա գա վո րին: Նա 
ցա վում էր ոչ մի այն նրա հա մար, որ նրան 
որ դու պես էր սի րում, այլև նրա հա մար, որ 
իր ե րկ րի մեջ մի այդ պի սի ան սո վոր բան 
էր պա տա հում, և ին քը չէր կա րո ղա նում 
հետ քը գտ նել:

 Այս դեպ քից հե տո շատ չան ցած` թա-

գա վորն ու թա գու հին վախ ճան վե ցան՝ 
խո րին ծե րու թյան հա սած:

 Վա չա գա նը, իր նախ նյաց գա հը բարձ-
րա նա լով, ու զեց իր եր կի րը այն պես բա-
րե կար գել, որ էլ ոչ մի հո գի ոչ մի բա նից 
դժ գոհ չլի նի, ա մենքն էլ ու րախ լի նին, 
ա մենքն էլ բախ տա վոր: Իր ա մե նա մո տիկ 
խորհր դա կի ցը Ա նա հիտն էր: Նախ նրա 
հետ էր խորհր դակ ցում միշտ և հե տո ժո-
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ղովր դից խե լա ցի մարդ կանց հրա վի րում 
խորհր դի և նրանց հայտ նում իր միտ քը: 
Բայց Ա նա հի տը այս քա նը բա վա կան չհա-
մա րեց և մեկ օր նրա հետ սկ սեց այս պես 
խո սիլ.

—  Տե՛ր իմ թա գա վոր, ես տես նում եմ, 
որ դու քո ե րկ րիդ մա սին ման րա մասն ու 
ստույգ տե ղե կու թյուն ներ չու նիս: Քո հրա վի-
րած մար դիկ ա մեն բան ու ղի ղը չեն ա սում: 
Նրանք քեզ մի ամ տաց նե լու և ու րա խաց-
նե լու հա մար ա սում են` ա մեն բան լավ է ու 
կար գին, ա մենքն էլ գոհ են ի րենց վի ճա կից:

… Վա չա գան թա գա վո րը, հա սա րակ 
շի նա կա նի հա գուս տով ծպտ ված, ճա նա-
պարհ ըն կավ դե պի իր ե րկ րի հե ռա վոր 
կող մե րը: Շատ բան տե սավ, շատ բան 
լսեց, բայց ա մե նից հե տաքր քիրն այն էր, 
ի նչ որ նա տե սավ իր վե րա դար ձին Պե րոժ 
քա ղա քում:

 Քա ղա քի կենտ րո նում կար մի շատ ըն-
դար ձակ հրա պա րակ, որ քա ղա քի շու կան 
էր, նրա չորս կողմն է ին բո լոր ար հես տա-
վոր նե րի և վա ճա ռա կան նե րի խա նութ նե րը:

 Մի օր այդ հրա պա րա կում նս տած էր 
Վա չա գա նը, մեկ էլ տե սավ` ա հա մի խումբ 
մար դիկ են գա լիս ու բե րում են ի րենց հետ 
մի փա ռա վոր և սպի տակ մո րու քով ծե րու-
նի` աջ ու ձախ բա զուկ նե րը բարձ րաց րած: 
Ծե րու նին շատ ծանր էր գա լիս, նրա ա ռջև 
սր բում է ին ճա նա պար հը և ա ղյուս ներ 
դնում ոտ նե րի տա կին: Վա չա գա նը մո տե-
ցավ մի մար դու և հարց րեց, թե ով է այդ 
ծե րու նին: Մար դը պա տաս խա նեց.

—  Սա մեր մեծ քր մա պետն է, մի՞ թե չես 
ճա նա չում: Տե՛ս՝ որ քան սուրբ է, որ ո տը 
գետ նին չի դնում, որ չլի նի թե մի որ ևի ցե 
մի ջատ ը նկ նի ոտ քի տա կը և սպան վի:

Հ րա պա րա կի ծայ րում մի կար պետ 
փռե ցին, և քր մա պե տը չո քեց նրա վրա, 
որ հանգս տա նա: Վա չա գա նը գնաց նրա 
դի մա ցը կանգ նեց, որ տես նի՝ ի նչ է խո-
սում այդ մար դը կամ ի նչ է ա նում: Քր մա-

պե տը շատ սրա տես էր. նա էլ Վա չա գա-
նին նայեց և նկա տե լով նրա օ տա րա կան 
լի նե լը՝ ձե ռով ա րավ, որ մո տե նա ի րեն: 
Վա չա գա նը մո տե ցավ:

 — Դու ո ՞վ ես, ի ՞նչ գոր ծի ես,— հարց-
րեց քր մա պե տը: 

— Ես մի օ տար բան վոր եմ,— պա տաս-
խա նեց Վա չա գա նը.— ե կել եմ այս քա ղա-
քը՝ մշա կու թյան:

—  Շատ լավ, կգաս ի նձ հետ. ես քեզ 
գործ կտամ և լավ կվար ձատ րեմ:

 Վա չա գա նը գլուխ տա լով հա մա ձայ-
նեց և գնաց կանգ նեց նրա հետ ե կած 
մարդ կանց մոտ:

Քր մա պետն իր մոտ ե կած քուր մե րին 
մի քա նի խոսք փսփ սաց, և նրանք ցր-
վե ցան այս ու այն կողմ, ա պա մի քա նի 
րո պե ից վե րա դար ձան այլ ևայլ պա շար նե-
րով` մշակ նե րի շա լա կը տված:

 Երբ որ բո լոր քուր մե րը ե կան, քր մա-
պե տը վեր կա ցավ և միև նույն հան դի սա-
վո րու թյամբ ճա նա պարհ ըն կավ դե պի 
իր բնա կա րա նը: Վա չա գանն էլ լուռ ու 
մունջ հետ ևեց նրան՝ հե տաքրք րու թյու նից 
շարժ ված, որ տես նի՝ ին չով են զբաղ ված 
այդ քուր մե րը, կամ ի նչ մարդ է քր մա պե-
տը, ի նչ բա րե գոր ծու թյուն ներ ու նի, որ 
այդ պես սուր բի պես պաշտ վում է: Այս պես 
գնա ցին մինչև քա ղա քի ծայ րը:

 Այդ տեղ քր մա պե տը օ րհ նե լով ետ 
դարձ րեց ճա նա պարհ դնող ջեր մե ռանդ 
կռա պաշտ նե րին. մնա ցին մի այն իր քուր-
մե րը և բեռ նա կիր մշակ ներն ու Վա չա գա-
նը: Նրանք շա րու նա կե ցին ի րենց ճա նա-
պար հը և հե ռա նա լով քա ղա քից մոտ եր կու 
վերստ՝ հա սան մի պարս պա պատ շեն քի և 
կանգ ա ռան նրա եր կա թե դռան մոտ: Քր-
մա պետն իր գր պա նից հա նեց մի ա հա գին 
բա նա լի, բաց ա րավ դու ռը և ա մե նին ներս 
ա նե լով` կր կին կող պեց: Այս տեղ Վա չա գա-
նը մի ան սո վոր սար սուռ զգաց՝ տես նե լով, 
որ այս տե ղից իր կամ քով դուրս գնա լու 
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հնար չի ու նե նա լու: Վա չա գա նի հետ ե կած 
մշակ ներն էլ ա ռա ջին ան գամ է ին մտ նում 
այս շեն քի մեջ: Նրանք ա մենքն էլ, ի րար 
ե րե սի նայե լով, սկ սե ցին փսփ սալ, թե՝ ո ՞ւր 
բե րին մեզ այս մար դիկ:

 Վեր ջա պես պարս պի կա մա րա կապ 
ճա նա պարհն ան ցնե լուց հե տո նրանց 
ա ռջև բաց վեց մի ըն դար ձակ հրա պա-
րակ, ո րի մեջ տե ղը կար մի գմ բե թա հարկ 
մե հյան՝ մանր խու ցե րով շր ջա պատ ված: 
Մշակ նե րի բեռ նե րը ցած դնել տվին այդ 
խու ցե րի մոտ, և նրանց Վա չա գա նի հետ 
մի ա սին քր մա պե տը տա րավ մե հյա նի 
մյուս կող մը, այն տեղ բաց ա րավ մի նոր 
եր կա թի դուռ և ա սաց.

— Գ նա ցե՛ք ներս, այդ տեղ ձեզ գործ 
կտան:

Ն րանք մո լոր վա ծի պես լուռ ու մունջ 
ներս մտան, և քր մա պետն այդ դուռն էլ 
փա կեց նրանց հետ ևից: Այս տեղ մեր օ տա-
րա կան նե րը նոր ո ւշ քի ե կան, նոր ա չք բաց 
ա րին և տե սան, որ մի ստո րերկ րյա ճա նա-
պար հի վրա են կանգ նած:

— Տ ղե՛րք, ի ՞նչ տեղ ե նք մենք, չգի-
տե՞ք,— հարց րեց Վա չա գա նը: 

— Ես գի տեմ, որ մենք թա կար դի մեջ 
ե նք ըն կել, էլ այս տե ղից չենք ա զատ վի,— 
ա սաց մե կը:

—  Բայց չէ՞ որ այս մար դը սուրբ է, մի՞ թե 
այդ պես բան կա նի, - ա սաց մի ու րի շը: 

— Ին չո՞ւ չի ա նիլ, եր ևի այս սուրբ մար-
դը գի տե, որ մենք մե ղա վոր ե նք, սրա հա-
մար մեզ բե րեց գցեց քա վա րա նը, որ մեղ-
քերս ա պաշ խա րենք:

— Տ ղե՛րք, կա տա կի ժա մա նակ չէ,— 
ա սաց Վա չա գա նը:— Ես կար ծում եմ, որ 
այդ դա ժան ծե րու նին սուր բի ա նուն ա ռած 
մի զար հու րե լի դև է, և մենք կանգ նած ե նք 
այժմ նրա դժոխ քի ճա նա պար հի վրա: 

 … Այդ ճա նա պար հով բա վա կա նին 
ա ռաջ գնա ցին, և հան կարծ նրանց աչ քին 
մի ճրա գի ա ղոտ լույս եր ևաց: Գնա ցին 
դե պի ճրա գը, և նրանց ա ռջև բաց վեց մի 
լայն քա րա հա տակ, ո րի չորս կող մից լս-
վում է ին խառ նաշ փոթ ա ղա ղակ ներ: Վեր 
նայե ցին և տե սան, որ մի ար հես տա կան 
քա րայ րի մեջ են: Դա շին ված էր ցո րե նի 
հո րի պես. վեր ևից սկ սել է ին փո րել ժայ ռը 
և որ քան ցած է ին ի ջել, այն քան լայ նաց-
րել է ին, և այս կեր պով մի ա պա ղաղ քա րի 
մեջ շի նել է ին մի ստո րերկ րյա գմ բե թաձև 
ըն դար ձակ սրահ:

 Մեր կա լա նա վոր նե րը մի կող մից՝ ապ-
շած զն նում է ին ա նե լա նե լի բան տը, մյուս 
կող մից՝ խլ շած ա կանջ է ին դնում, որ տես-
նեն՝ որ տե ղից է ին գա լիս խառ նաշ փոթ 
ձայ նե րը: Հենց այս մի ջո ցին նրանց դի մա-
ցը եր ևաց մի ստ վեր, որ հետզ հե տե մո տե-
նա լով ու թանձ րա նա լով` մար դու նմա նու-
թյուն ա ռավ….:

 Հար ցեր լրա ցու ցիչ նյու թի վե րա բե րյալ 

1. Ով քե՞ր է ին մարդ կանց շա հա գործ ման զո հե րը: 

2. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ է ին կի րառ վում նրանց հան դեպ: 

3. Ո՞րն էր շա հա գործ ման նպա տա կը: 

4.  Ո րո՞նք է ին շա հա գործ ման հետ ևանք նե րը: 

5.  Ինչպե՞ս կշարունակեիք Վաչագանի պատմությունը, եթե դուք լինեիք հեքիաթի 

հեղինակը: Փորձե՛ք ձեր հորինած պատմությունը համեմատել հեքիաթի բնագրում 

նկարագրվածի հետ:
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Իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չի գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում

•  Դա սի ըն թաց քում կու սում նա սի րեք և կգ նա հա տեք իշ խա նու թյան որ ևէ ներ կա յա ցուց չի 
գոր ծու նե ու թյու նը:

 Մեր ա ռօ րյա կյան քի վրա իր ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն ու նի իշ խա նու թյան 
տար բեր մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Պաշ տոն զբա ղեց նե-
լը նրանց լի ա զո րում է կար գա վո րե լու մեր կյան քին ա ռնչ վող հար ցեր: Հետ ևա բար 
նրանց կա տա րած աշ խա տան քի ո րա կից է կախ ված, թե մեր կյան քը կդառ նա հեշտ 
ու հե տաքր քի՞ր, թե՞ դժ վար և տհաճ:

•   Փոր ձենք ու սում նա սի րել իշ խա նու թյան մարմ նի (ներ կա յա ցուց չի) գոր ծու նե-
ու թյու նը` դի տար կե լով տվյալ պաշ տո նին ա ռնչ վող պար տա կա նու թյուն նե րը և 
այդ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ ո րա կա վո րում-
նե րի շր ջա նա կը: 

•   Ընտ րենք իշ խա նու թյան որ ևէ մարմ նի ներ կա յա ցուց չի և ու սում նա սի րենք նրա 
գոր ծու նե ու թյու նը` ել նե լով ա ղյու սա կում բեր ված չա փա նիշ նե րից: 

•   Տ վյալ պաշ տո նյայի կա տա րած աշ խա տանքն ու սում նա սի րե լիս կա րե լի է տե-
ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել ան ձամբ ի րե նից, այլ գոր ծըն կեր նե րից, հա մայն-
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, ու սու ցիչ նե րից, տպա գիր, է լեկտ րո նային և այլ աղ-
բյուր նե րից: 


