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ՀՀ ԶՈՒ ԵՎ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Սիրելի՛ դպրոցական, նախնական զինվորական պատրաստության
դասագիրքը հասցեագրված է քեզ, և մենք հուսով ենք, որ այն կդառնա
քո անբաժան ընկերը:

Համոզված եղի՛ր, որ դասագիրքը`
● համառոտ գիտելիքներ կտա հայ ռազմարվեստի պատմության

մասին,
● կծանոթացնի քեզ զինվորական ծառայության այբուբենին,
● քեզ կտա զինվորին անհրաժեշտ գիտելիքներ, ունակություններ

և հմտու թյուններ,
● կզարգացնի բարձր կամային հատկանիշներ` համարձակություն,

տոկունություն, վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ,
● կօգնի արագ կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում:
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Հիշի՛ր, որ առարկայի գերազանց յուրացումը ոչ միայն քո անձնա-
կան, այլ նաև պետական անվտանգության խնդիր է:

Մի՛ մոռացիր, որ մարտադաշտում քո գիտելիքներից և ունակու -
թյուններից է կախված ոչ միայն քո և ընկերներիդ կյանքը, այլև մար-
տական խնդրի հաջող կատարումը, այսինքն` հայրենիքի պաշտպա-
նության ապահովումը:

Հիշե՛նք պատմությունը: Հայ ժողովուրդն իր գոյատևման ողջ ընթաց-
քում տոգորված է եղել հայրենիքի պաշտպանության վսեմ գաղափարնե-
րով: Հիշենք Հայկ նահապետին ու Հայկյան աղեղը և կհամոզվենք, որ
հենց հայրենիքի պաշտպանության դրվագով էլ բացվում է հայոց պատ-
մությունը: Չմոռանանք, որ մեր նախնիները ունեցել են նաև զենքի պաշ-
տամունք, անսահման սեր և հարգանք հայրենիքի պաշտպանի հանդեպ:

Պետք է գիտակցել, որ ազգային արժեք-
ները կարող են գոյատևել միմիայն զենքի և
այն գերազանց տիրապետող զինվորի հովա-
նու ներքո: Մեր օրերում` առավել ևս:

Հայաստանի Հանրապետության հիմնա-
կան օրենքի` Սահմանա դրության մեջ ամրա -
գրված է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պար-
տավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրա-
պետու թյան պաշտպանությանը (հոդված 46):

« Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքը
կանոնակարգում է քաղաքացիների սահմա-
նադրական իրավունքի կատարումը, հան րա -
կրթական հիմնական և ավագ դպրոցներում,
մաս նագիտական հանրա կրթական ուսում նա -

կան հաստատություններում (քոլեջներ և վարժարաններ) նախատեսում է
ՆԶՊ առարկայի ուսուցանումը, սահմանում է զինվորական ծառայության
հետ կապված հարցերը: Այդ օրենքի համաձայն`

● 16-ից 18 տարեկան արական սեռի քաղաքացիները համարվում
են նախազորակոչիկներ,

● 18-ից 27 տարեկանները` զորակոչիկներ:
Օրենքով սահմանված են նրանց պարտականությունները և իրա-

վունքները: 
Այսպես` նախազորակոչիկները (զորակոչիկները) պարտավոր են`

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



● զինվորական կցագրման (հաշվառման) համար ներկայանալ
իրենց հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատ,

● ընտանեկան դրության, կրթության, աշխատավայրի փոփոխու -
թյունների մասին հայտնել հաշվառման վայրի տարածքային զին-
կոմիսարիատ,

● անցնել բուժզննություն, անհրաժեշտության դեպքում` անվճար
բուժհետազոտում և բուժում համապատասխան բուժհիմնարկում:

Սիրելի՛ դպրոցականներ, դուք պետք է գիտակցեք, որ պետության
անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ են ոչ միայն զար-
գացած տնտեսություն, ժամանակակից հզոր
բանակ, այլ նաև իր օջախին, հայրենիքին
նվիրված, բարձր բարոյահոգեբանական հատ-
կանիշներով օժտված, ուժեղ և կոփված, ռազ-
մական գործը տիրապետած քաղաքացիներ:

Հիշե՛նք Մեծն Գարեգին Նժդեհի խոսքն
այն մասին, որ «հայրենասիրությունը մարդ-
կային առաքինությունների թագն ու պսակն
է», որ վախկոտ ժողովուրդները պատերազ-
մից տուժում են ավելի շատ և որ հայրենասի-
րության հետ բարձրանում են ազգերը, ընկ-
նում նրա պակասի հետ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում նախնական զինվորական պատ-
րաստությունը:

2. Ովքե՞ր են համարվում նախազորակոչիկներ և ովքե՞ր` զորակո-
չիկներ:

3. Աշխատանքային տետրում նշե՛ք նախազորակոչիկների պար -
տա կանությունները:

4. Աշխատանքային տետրում նշե՛ք Գ. Նժդեհի ասույթները հայ -
րե նասիրության մասին:

5

ՀՀ ԶՈՒ ԵՎ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գարեգին Նժդեհ
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ԹԵՄԱ. ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Յուրաքանչյուր պետության գոյության երաշխիքը զինված ուժերի
առկայությունն է:

Հայաստանը, գտնվելով բարդ ռազմաքաղաքական տարածաշրջա-
նում, որտեղ որոշ հարևաններ պլանավորում են մեր պետության և ժո-
ղովրդի ոչնչացումը, կարող է ապահովել իր անկախությունն ու անվտան-
գությունը միայն հզոր մարտունակ բանակի առկայությամբ: Պետք է միշտ
հիշել, որ հույսը դնել արտաքին ուժի վրա, մոռանալ պատմության դառը
դասերը` կործանարար կլինի մեր հայրենիքի համար:

Միայն հզոր բանակի առկայության դեպքում կարող է լինել արդյու-
նավետ արտաքին քաղաքականություն:

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներկայումս տարա-
ծաշրջանի հզոր բանակներից մեկն են, կազմում են պետության պաշտ-
պանության համակարգի հիմքը:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ զինված ուժերի խնդիրներն են`
● Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովու-

մը,
● տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխե-

լիության պահպանումը,
● հնարավոր զինված հարձակմանը հակահարված տալը,
● միջազգային պայմանագրերով սահմանված պարտավորություն-

ների կատարումը:

ՀՀ զինված ուժերի կառուցվածքը

ՀՀ զինված ուժերը կազմված են`
● զինվորական կառավարման կենտրոնական մարմնից` պաշտ-

պանության նախարարություն և գլխավոր շտաբ,
● զորամիավորումներից` բանակ, բանակային կորպուս,
● զորատեսակներից` ցամաքային զորքեր, հրթիռահրետանային,

հակաօդային պաշտպանության զորքեր, ռազմաօդային ուժեր,
● զորամասերից` դիվիզիա, գունդ:

Պատերազմի կամ ռազմական դրության ժամանակ կարող են ընդ -
գրկվել նաև այլ զորքեր` ոստիկանության զորքեր, սահմանապահ զոր-
քեր, ազգային անվտանգության հատուկ ստորաբաժանումներ, ինչպես
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նաև ներգրավվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկա-
րարական ծառայության հատուկ ստորաբաժանումները:

ՀՀ զինված ուժերի ղեկավարման համակարգը

Դեռ հին դարերում հայկական բանակն ուներ կենտրոնաձիգ կա-
ռուցվածք: Բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը թագավորն էր:
Նրան ենթարկվում էին զորաթևերի (բդեշխների) ու նախարարների զո-

րագնդերը: Զորագնդերում գոր-
ծում էր կենտրոնաձիգ համակարգ`
տասնապետ, հիսնապետ, հարյու-
րապետ, հազարապետ, սպարա-
պետ: Ապահովված էր բանակի
կազմակերպական կարևորագույն
սկզբունքը` միանձնյա ղեկավարու-
մը:

Այդ սկզբունքը գործում է նաև
ՀՀ զինված ուժերում և ամրագրված է ՀՀ օրենքներում, զինված ուժերի
կանոնագրքերում:

Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Հայաստանի
Հանրապետության նախագահն է: Զինված ուժերի անմիջական ղեկա-
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վարումն իրականացնում է պաշտպանու -
թյան նախարարն իր տեղակալների և գլխա-
վոր շտաբի միջոցով: Գլխավոր շտաբի պե-
տը պաշտպանության նախարարի առաջին
տեղակալն է: Պաշտպանության նախարա-
րության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի
կազմում գործում են զորատեսակների ու
հատուկ զորքերի վարչություններ:

ՀՀ զինված ուժերի հիմքն ազգային
բանակն է: ՀՀ կառավարության որոշմամբ
բանակի ծննդյան օրը 1992 թ. հունվարի
28-ն է: 

Հայկական բանակը, լինելով զինված
ուժերի հիմքը, նախատեսված է հակառա-
կորդին վճռական կործանիչ հակահարված
տալու համար:

Բանակը կազմված է`
● մոտոհրաձգային,
● տանկային,
● հրթիռահրետանային,
● հակաօդային պաշտպանության զոր-

քերից,
● ռազմաօդային ուժերից,
● հատուկ զորքերից և զորամասերից (կապի, հետախուզական,

ին ժեներական և այլն):
Մոտոհրաձգային, տանկային և հրթիռահրետանային զորքերը կազ-

մում են բանակի հիմնական կրակային ուժը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թվարկի՛ր ՀՀ ԶՈՒ խնդիրները:
2. Ի՞նչ զորատեսակներ կան ՀՀ զինված ուժերի կազմում:
3. Ի՞նչ զորքերից և զորամասերից է կազմված բանակը:

9
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ԹԵՄԱ. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

Յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն ունի իր պետական խոր հրդա -
նշանները` պետական օրհներգը, պետական զինանշանը և պետական
դրոշը:

Պետական օրհներգ: Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը`
«Մեր հայրենիք» (խոսք` Միքայել Նալբանդյանի, երաժշտություն` Բար-
սեղ Կանաչյանի) հայրենասիրական հանդիսավոր երգ է: Այն արտացո-
լում է հայ ժողովրդի դարավոր պայքարը հանուն ազատության, ներշընչ-
ված է հայրենասիրության և անկախության վսեմ գաղափարով, մարդ-
կանց մեջ դաստիարակում է հպարտություն իր հայրենիքի հանդեպ:

Օրհներգի հանդիսավոր հնչյունների ներքո ՀՀ նախագահը դի մա -
վո րում է այլ երկրների նախագահներին, իսկ արտասահմանյան երկրնե-
րում դիմավորում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, միջ -
ազ գային մարզական մրցաշարերում Հայաստանի մարզիկների հաղթա-
նա կի դեպքում բարձրացվում է ՀՀ պետական դրոշը: Հոտնկայս, օրհներ-
գի հնչյունների ներքո բացվում են պետական հանդիսավոր արարողութ-
յուն ները:

Պետական զինանշանը տվյալ երկրի պատմական ավանդույթներն
արտացոլող պատկերների և առարկաների համադրությամբ պաշտոնա-

կան խորհրդանշան է: 1991թ. դեկտեմ-
բերի 27-ին որպես Հայաստանի Հան-
րապետության պետական զինա նշան
վերահաստատվեց Հայաստանի Առա-
ջին Հանրպետության զինանշանը:

Զինանշանի հեղինակներն էին ճար-
տարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը և
նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը:

Զինանշանը պատկերող վահանը
բաժանված է չորս մասի, կենտրոնում`
Մեծ և Փոքր Մասիսները, Նոյյան Տա-
պանը, վահանի ձախ և աջ կողմերում`

արծիվ և առյուծ, իսկ ներքևը` սուր, ցորենի հասկեր և շղթա: Վահանի
վրա պատկերված են հայկական չորս արքայատոհմերի` Արտաշեսյան-
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ների, Բագրատունիների, Արշակունիների և Ռուբինյանների զինանշան-
ները (ձախից վերև դեպի աջ):

Խորհրդային Հայաստանում ընդունվել էր նկարիչ Մարտիրոս Սար-
յանի հեղինակած զինանշանը:

Պետական դրոշը եռագույն է` կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հո-
րիզոնական հավասար շերտերով` 2/1 հարաբերակցությամբ: 

1918թ. օգոստոսին Հայաստանի Ա-
ռաջին Հանրապետության Պառլամեն-
տը անվանի հայագետ Ստեփանոս Մալ-
խասյանցի հիմնավորմամբ ընդունեց Շա-
համիր Շահամիրյանի սահմանադրութ-
յան նախագծում առաջարկված եռագույ-
նը` կարմիր–կապույտ– նարնջագույն տարբերակով:

Դրոշի գույների մեջ խորհուրդ կա: Կարմիրը խորհրդանշում է հայ
ժողովրդի պայքարը, հանուն ազատու թյան թափված արյունը: Կապույ-
տը, ըստ բիբլիական ավանդության` Աստված հայոց կապույտ երկնակա-
մարում է կապել հաշտության գոտին` ծիածանը: Նարնջագույնը աշխա-
տանքի խորհրդանիշն է:

Խորհրդային Հայաստանի պետական դրոշը մինչև 1952թ. կարմիր
պաստառ էր, իսկ 1952-ից հետո կարմիր պաստառ էր` մեջտեղով, դրոշի
երկայնքով անցնող կապույտ շերտով:

70 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի Հանրապետության պե-
տական դրոշ վերահաստատվեց Առաջին Հանրապետության եռագույնը:

Հայաստանի Հանրապետության դրոշին պարտավոր են ողջունել
բոլոր քաղաքացիները հանդիսությունների և պաշտոնական արարողու -
թյունների ժամանակ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Որո՞նք են ՀՀ ԶՈՒ խնդիրները:
2. Թվի՛ր ՀՀ ԶՈՒ բաղկացուցիչ զորքերը:
3. Որո՞նք են ՀՀ պետական խորհրդանշանները:
4. Անգիր սովորե՛ք ՀՀ պետական օրհներգը, երգե՛ք հանդիսա-

վոր արարողությունների ժամանակ և ՆԶՊ դասի սկզբում:

11
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ԹԵՄԱ. ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ, ԶՈՐԱՄԱՍԻ
ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԴՐՈՇԸ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԵՐԴՈՒՄԸ, 
ԲԱՆԱԿԻ ԵՐԳԸ

ՀՀ զինված ուժերի զինանշանը: Հայաստանի Հանրապետության
զինված ուժերի զինանշանը զինծառայողների, սպառազինության և ռազ-
մական տեխնիկայի պատկանելության հավաստումն է որպես ՀՀ ԶՈՒ
բաղկացուցիչ մաս: Զինանշանի հիմնական տարրերն են՝ արծիվը, եռա-
գույն դրոշը, վահանը և սուրը: 

Զինանշանի կենտրոնում պատկերված
արծիվը խորհրդանշում է ուժ, հզորություն,
խորաթափանցություն, սլացք, կամք: Եռա-
գույն դրոշը հաստատում է, որ ՀՀ զինված ու-
ժերը գտնվում են պետության հովանու ներ-
քո: Վահանը խորհրդանշում է, որ զինված ու-
ժերը երկրի գոյության պատվարն ու պահա-
պանն են: Սուրը խորհրդանշում է զինված ու-
ժերի մարտական պատրաստականության
մշտական վիճակը:

ՀՀ ԶՈՒ զինանշանը զետեղվում է՝ ՀՀ
զինված ուժերի մարտական դրոշի վրա, ՀՀ

ԶՈՒ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի վրա, ՀՀ պաշտպա-
նության նախարարության պատվոգրերի, շնորհավորա գրերի, զինվորա-
կան համազգեստի վրա, ՀՀ ԶՈՒ ենթակայության շինությունների, ծա-
ռայողական շենքերի ճակատային մասում:

Զորամասի մարտական դրոշը: Զորամասի մարտական դրոշը զին-
վորական պատվի, խիզախության ու փառքի խորհրդանիշ է: Այն յուրա-
քանչյուր զինվորականի հիշեցնում է սրբազան պարտքի մասին՝ անձ -
նվիրաբար ծառայել Մայր հայրենիքին, թշնամու ոտնձգություններից քա-
ջաբար պաշտպանել նրա յուրաքանչյուր թիզ հողը՝ չխնայելով սեփական
արյունն ու կյանքը:

Զորամասում դրոշը պահպանվում է մշտապես, անկախ զորամասի
անվան և համարի փոփոխությունից:

Մարտի դաշտում դրոշը պետք է գտնվի ռազմական գործողություն-
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ների շրջանում. զորամասի ողջ անձնակազմը պարտավոր է արիաբար
պաշտպանել այն և բացառել թշնամու կողմից նրա զավթումը:

Դրոշի կորստյան դեպքում զորամասի հրամանատարը և նման խայ-
տառակությանն անմիջականորեն մեղսակից զինծառայողները ենթակա
են քրեական պատասխանատվության, իսկ զորամասը կազմացրվում է:

Հայաստանում մարտական դրոշի օգտագործման վերաբերյալ ամե-
նավաղ տեղեկությունները կապված են Հայկ Նահապետի հետ: Հայկը,
գալով Վանա լճի շրջան, Խոշաբ գետի ափին ճակատամարտից առաջ
իր դրոշը պարզեց մի ժայռի վրա, որը հետագայում կոչվեց Հայկաբերդ:

Պեղածո հնությունների, դրամների և մատենագիրների տեղեկու -
թյունների համաձայն հեթանոսական շրջանում դրոշներն ունեցել են վի-
շապի, արևի, աղավնու և արծվի պատկեր, իսկ քրիստոնեական շրջա-
նում՝ առավելապես խաչի, Մասիսի, արծվի և առյուծի պատկեր:

Զինվորական երդում: Ազգային բանակում ծառայելու զորակոչված
Հայաստանի Հանրապետության
յուրաքանչյուր քաղաքացի հանդի-
սավոր պայմաններում, զինակից
ընկերների շարքի առջև, հրամա-
նատարների ներկայությամբ, զեն-
քը ձեռքին, մարտական դրոշի ներ-
քո տալիս է զինվորական հանդի-
սավոր երդում՝
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«Ես՝ ______________________________________
ծառայու թյան անցնելով Հայաստանի Հանրապետու թյան

զինված ուժերում, հանդիսավոր կերպով երդվում եմ՝
անձնվիրաբար ծառայել Հայրենիքիս՝ Հայաստանի

Հանրապետու թյանը, և հանուն նրա չխնայել կյանքս,
ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետու թյան

Սահմանադրու թյանը և օրենքներին,
անվերապահորեն կատարել հրամանատարներիս
հրամանները, պահպանել ռազմական գաղտնիքը:

Ու թե դրժեմ երդումս, թող պատժվեմ օրենքի
ամբողջ խստու թյամբ»:

Զինվորական երդման տեքստը հաստատված է Հայաստանի Հան-
րապետության Գերագույն խորհրդի 1991թ. դեկտեմբերի 27-ին ընդունած
օրենքով: 

ՀՀ բանակի երգը: Ի տարբերություն զինվորական քայլերգի, բա-
նակի երգը` «Երազ իմ, երկիր հայրենի», քնարական հայրենասիրական
երգ է, որը հայրենիքի երիտասարդ պաշտպանների մեջ բուռն նվիրվա-
ծություն, անսահման սեր է դաստիարակում հայրենի հող ու ջրի, արտ ու
դաշտի, ծիլ ու ծաղկի հանդեպ: 

Երգը հայրենիքի պաշտպաններին հորդորում է անձնուրաց, աչքի
լույսի պես պահպանել այս հնադարյան հողը, այն համախմբում է բա-
նակն ու ժողովրդին, որոնց միասնական անունն է Հայաստան:

ԵՐԱԶ ԻՄ, ԵՐԿԻՐ ՀԱՅՐԵՆԻ

Խոսք` Ա. Այվազյանի
Երաժշտություն` Ռ. Ամիրխանյանի

Երազ իմ, երկիր հայրենի,
Հոգսերդ շատ, հույսդ մեծ,
Քարքարոտ երկիր:

Ես մի բուռն եմ քո հողի,
Ես մի ծիլն եմ քո արտի,
Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի,
Հայրենի երկիր,
Հայաստան:

Երազ իմ, երկիր հայրենի,
Հոգսերդ շատ, հույսդ մեծ,
Արծվաբույն երկիր:

Իմ պապերն են քեզ շահել,
Իմ եղբայրքն են քեզ պահել,
Քոնն են որդիքն իմ ջահել,
Հայրենի երկիր,
Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Բացատրի՛ր ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերները:
2. Անգիր սովորի՛ր զինվորական երդումը:
3. Ի՞նչ է հորդորում ՀՀ բանակի երգը Հայրենիքի պաշտպաններին:

ԹԵՄԱ. ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆԸ

Հայ ժողովրդի ավելի քան 5000-ամյա պատմության մեջ հայոց բա-
նակն ունեցել է վճռորոշ դերակատարում ժողովրդի ազատության և ան-
կախության համար մղված պայքարում, պետականության ամրապընդ-
ման, ազգային, հոգևոր և բարոյական արժեքների պահպանման ասպա-
րեզում: Անկախ պետականության, ժողովրդի ազատության և անկա-
խության ամենաեռանդուն ջատագովն ու պաշտպանը եղել է հայ զինվո-
րականությունը:

Հիշենք մեր զորապետ նահապետներին` Հայկին, Արամին, զորա-
վար թագավորներին` Մենուային, Արգիշտիին, Երվանդտյան Տիգրանին,
Արտաշեսին, Տիգրան Մեծին, Կիլիկիայի Լևոն II թագավորին Մամիկոն-
յան և Բագրատունի սպարապետներին, Կիլիկյան գունդստաբլներին, ո-
րոնք կերտել են հայոց պատմություն:

Հայ զինվորականության վարքականոնի դրույթներին անդրադար-
ձել են գրեթե մեր բոլոր պատմիչները:

Փավստոս Բուզանդը, սպարապետ Մանվել Մամիկոնյանի օրինա-
կով, առանձնացնում է հայ զինվորականության վարքականոնի հետևյալ
դրույթները`

1. հավատարմություն և անձնուրաց ծառայություն հայոց աշխար-
հին և թագավորությանը,

2. քրիստոնեական հավատի և հայ առաքելական եկեղեցու հան-
դեպ բարեպաշտ վերաբերմունք և դրանց անձնուրաց պաշտ-
պանություն,

3. նվիրվածություն ընտանիքին,
4. հավատարմություն զինակիցներին,
5. զինվորականի պատվի և քաջի անվան անվերապահ պահպա-

նում նույնիսկ կյանքի գնով:
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Մովսես Խորենացին իր «Հայոց պատմության» մեջ նշում է, որ հայ
զորավար թագավոր Արամը, «լինելով աշխարհասեր և հայրենասեր
մարդ, լավ էր համարում հայրենիքի համար մեռնել, քան հպատակվել
տարբեր օտարածիններին»:

Եվ քանի դեռ հայ զինվորականությունը ղեկավարվում էր վարքակա-
նոնի այդպիսի դրույթներով, ապահովվում էր ժողովրդի անվտանգութ-
յունը, ամրանում էին պետության հիմքերը, և մեր թշնամիները ստիպված
հաշվի էին նստում մեզ հետ:

Այլ ժողովուրդների մոտ նույնպես ձևավորվել են նմանատիպ պատ-
վո վարքականոններ: Օրինակ` ճապոնական սամուրայների պատվո վար-
քականոնները: Նշենք դրանցից մի քանիսը`

● Հիշի՛ր, տիրոջ և հայրենիքի համար մահդ չի գցում քո արժանա-
պատվությունը:

● Պարտքի կատարումը պետք է լինի անթերի, իսկ անունդ` ան-
բիծ:

● Սամուրայը պարտավոր է տիրոջը տալ իր հոգին և մարմինը:
● Նա պետք է լինի իմաստուն, գթասիրտ և քաջ:
● Ծնողների նկատմամբ լինի հարգալից:
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Սամուրայների վարքականոնը ճապոնացի զինվորականության դաս-
տիարակության հիմք հանդիսանալով` ապահովեց հզոր բանակի և գեր -
հզոր պետության ստեղծումը:

Հայոց պետականության
կործանումից հետո հայ զինվո-
րականները, հավատարիմ մնա-
լով ազգային վարքականոնին,
անմնացորդ ծառայել են այլազ-
գի բանակներում (հռոմեական,
բյուզանդական, արաբական,
պարս կական, ռուսական և նույ-
նիսկ` թուր քական):

Միայն 20-րդ դարում հայ
զինվորականությունը սկսում է
ծառայել հայ ժողովրդին: Պետք
է հիշել Մովսես Սիլիկյանին,
Դրաստամատ Կանայանին,
Գարեգին Նժդեհին, Անդրանի-
կին, Խորհրդային Միության հա-
յազգի զորավարներին` Խորհրդային Միության մարշալ Հ.Բաղ րամ յա -
նին, Խորհրդային Միության ծովակալ Հ.Իսա կո վին, ավիացիայի մար շալ
Ա.Խան փեր յան ցին, զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Հ.Բա -
բա  ջան յա նին, ինժեներական զորքերի մարշալ Ս.Աղանովին (Ս. Օհանով)
և բազմաթիվ գենե րալների, Խորհրդային Միու թյան հերոսներին: Նրանց
որդիները և թոռները մինչև ուղնուծուծը դաստիարակված լինելով հայ
զինվորականության վարքականոններով, հաղթեցին Արցախյան ազա-
տամարտում և շատ կարճ ժամանակաշրջանում ստեղծեցին հայոց բա-
նակ:

ՀՀ ազգային հերոսները, Արցախի հերոսները, Արցախյան ազատա-
մարտի բազմաթիվ նվիրյալներ պատվով շարունակեցին մեր հազարամ-
յա զինվորականության վարքականոնի պահպանումը և զարգացումը:

Այն տեղ է գտել նաև ՀՀ ներքին ծառայության կանոնագրքում, որ-
տեղ նշված է, որ զինծառայողը պարտավոր է.

● անձնուրաց ծառայել իր հայրենիքին և ժողովրդին` չխնայելով
նույնիսկ կյանքը, 

17
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«Հայրենիք» և «Ոսկե Արծիվ» շքանշաններ
(պարգևատրվում են համապատասխանաբար

ՀՀ ազգային և Արցախի հերոսները)
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● լինել ազնիվ, խիզախ, 
● բարձր պահել ընկերասիրությունը, 
● հարգել ընկերների պատիվն ու արժանապատվությունը, 
● մարտի դաշտում կրծքով պաշտպանել հրամանատարին, 
● նվիրված լինել ազգային արժեքներին` եկեղեցուն, լեզվին, ըն-

տանիքին:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է զինվորական վարքականոնը:
2. Հայ պատմիչները զինվորական վարքականոնի մասին:
3. Ի՞նչ գիտեք ճապոնական սամուրայների վարքականոնի մա-

սին:
4. Ի՞նչ գիտեք հայ նշանավոր զորավարների, Արցախյան հերոս-

ների վարքականոնի մասին:
5. ՀՀ ներքին ծառայության կանոնագրքում` զինվորի վարքի մա-

սին:
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Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերի, ստո-
րաբաժանումների, ինչպես նաև զինծառայողների ամենօրյա գործու-
նեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ ԶՈՒ համազորային կանոնագրքե-
րով: Դրանք զինվորական ծառայության նորմատիվ-իրավական փաս-
տաթղթեր են և օրենսդրական հիմք են ծառայում զինված ուժերում մար-
տական կենսագործունեության ապահովման, կարգապահության ամ-
րապնդման, մարտական պատրաստության կատարելագործման խնդիր-
ների լուծման և զինծառայողների ուսուցման համար:

Դրանք չորսն են` 
1. Ներքին ծառայության կանոնագիրք,
2. Կայազորային և պահակային ծառայությունների կանոնագիրք,
3. Կարգապահական կանոնագիրք,
4. Շարային կանոնադրություն:
Այդ կանոնագրքերն ընդունված են ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից և

ունեն օրենքի ուժ, իսկ շարային կանոնադրությունը հաստատված է ՀՀ
պաշտպանության նախարարի հրամանով: Այդ կանոնագրքերի և
կանոնադրության դրույթները տարածվում են նաև ՀՀ ոստիկանության
զորքերի, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժա-
նումների, սահմանապահ զորքերի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նա-
խարարության փրկարարական ուժերի վրա և կոչվում են համազորային
կանոնագրքեր:

19
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ԹԵՄԱ. ՀՀ ԶՈՒ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Ներքին ծառայության կանոնագիրքը
սահմանում է՝

● զինծառայողների ընդհանուր իրավունք-
ներն ու պարտականությունները,

● զինծառայողների փոխհարաբերություն-
ները, 

● զորամասի և ստորաբաժանումների հիմ-
նական պաշտոնատար անձանց պար-
տականությունները,

● զորամասի և ստորաբաժանումների ներ-
քին կարգուկանոնը,

● զինված ուժերի անձնակազմի կենցա-
ղին ու հանգստին վերաբերող և այլ
հարցեր:

Կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը
սահմանում է՝

● կայազորային ու պահակային ծառա-
յությունների նշանակությունը, 

● կայազորային ու պահակային ծառա-
յությունների կազմակերպման և անց-
կացման կարգը, 

● ծառայությունն իրականացնող պաշտո-
նատար անձանց իրավունքները, պար-
տականությունները, 

● զորամասերի և ստորաբաժանումների
մասնակցությամբ կայազորում կազմա-
կերպվող միջոցառումների անցկացման
կարգը,

● զորքերի մասնակցությամբ արտակարգ
իրավիճակների հե տևանքների վերաց-
ման կարգը:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



Կարգապահական կանոնագիրքը սահ-
մանում է՝

● զինվորական կարգապահության էու -
թյունը, 

● զինծառայողների խրախուսանքների և
կարգապահական տույժերի տեսակ-
ները, 

● հրամանատարների (պետերի) իրա-
վունքները խրախուսանքներ և կար-
գապահական տույժեր տալու գործում, 

● զինծառայողների դիմումների, բողոք-
ների (գանգատների) ներկայացման ու
քննարկման կարգը:

Շարային կանոնադրությունը սահմանում
է՝

● շարքի տեսակները, նրա բաղկացու-
ցիչ մասերը,

● շարային վարժաձևերն ու շարժումնե-
րը զենքով և առանց զենքի, 

● զինծառայողների պարտականություն-
ները շարվելուց առաջ և շարքում, 

● զինվորական ողջույնի նշանակությու-
նը և կատարման կարգը,

● զորամասերի և ստորաբաժանումների
շարքերը հետիոտն կարգով և մեքե-
նաներով:

Զինծառայողների իրավունքները և
ընդհանուր պարտականությունները

Զինվորական ծառայության զորակոչված կամ կամավոր կերպով
ծառայության մտած քաղաքացիները համարվում են զինծառայողներ` ի-
րենց հայրենիքի` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպաններ: Նրանք
օգտվում են հանրապետության քաղաքացիների համար սահմանված ի-
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րավունքներից, պարտականություն-
ներից` հաշվի առնելով զինվորական
ծառայության պայմաններից բխող
սահմանափակումները:

Նրանց վրա տարածվում են սահ-
մանադրական պարտականություններ,
ինչպես նաև ծառայողական և հատուկ
պարտականություններ` սահմանված
զինվորական ծառայության պայման-
ներով:

Զինծառայողների ընդհանուր
պարտականությունները բխում են ՀՀ
օրենքներից և զինվորական կանո-
նագրքերի պահանջներից: 

Իր պարտականությունները կատարելիս զինծառայողն իրավունք
ունի`

● զենք կրել և կիրառել համաձայն զինվորական կանոնագրքերի
պահանջների,

● առաջարկություններ ներկայացնել զինվորական ծառայության
վերաբերյալ,

● բողոքել հրամանատարի կամ որևէ զինծառայողի` իր նկատ-
մամբ կատարած ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ:

Զինծառայողը պարտավոր է`
● հավատարիմ լինել զինվորական երդմանը,
● խստորեն կատարել ՀՀ Սամանադրության, օրենքների և զինվո-

րական կանոնագրքերի պահանջները,
● գերազանց տիրապետել ռազմական գիտելիքներին և մշտապես

բարձրացնել դրանք,
● վարպետորեն տիրապետել իրեն վստահված սպառազինությանն

ու մարտական տեխնիկային և պահպանել դրանք,
● լինել ազնիվ, կարգապահ, անվերապահորեն ենթարկվել հրա-

մանատարներին (պետերին) և նրանց պաշտպանել մարտի ժա-
մանակ,

● բարձր պահել զինվորական ընկերասիրությունը, զինվորական
հարգանքի, վարքի և զինվորական ողջույնի կանոնները:
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● պատվով կրել ՀՀ պաշտպանի բարձր կոչումը,
● թանկ գնահատել զինված ուժերի և իր զորամասի պատիվն ու

մարտական փառքը:
Բացի ընդհանուր պարտականություններից, զինծառայողն ունի նաև

պաշտոնեական պարտականություններ: Այդ պարտականությունները
սահ մանվում են զինվորական կանոնադրություններով, հրահանգներով,
ինչպես նաև ուղղակի պետերի գրավոր հրամաններով:

Հիշի՛ր.
Յուրաքանչյուր զինծառայող, անկախ պաշտոնից ու զինվորական

կոչումից, հավասար է օրենքի առջև և պատասխանատվություն է կրում
որևէ խախտում թույլ տալու համար:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչպե՞ս են կոչվում զինվորական ծառայության նորմատիվ-
իրավական փաստաթղթերը:

2. Թվի՛ր համազորային կանոնագրքերը:
3. Ի՞նչ ոլորտներ է ընգրկում ներքին ծառայության կանոնագիրքը:
4. Ո՞րն է կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանո-

նագրքի կիրառական նշանակությունը:
5. Նշի՛ր կարգապահական կանոնագրքի գործառության ոլորտ-

ները:
6. Ի՞նչ է սովորեցնում շարային կանոնադրությունը:

ԹԵՄԱ. ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ:
ՊԵՏԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, զինված
ուժերում անցնելով զինվորական ծառայության, ստանում է զինվորական
կոչում: Զինվորական կոչումը շնորհվում է` հաշվի առնելով զինվորակա-
նի ծառայական դիրքը, ռազմական կամ մասնագիտական պատրաստ-
վածությունը, անբասիր ծառայությունը և հայրենիքին մատուցած այլ ծա-
ռայությունները:
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Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներին,
համաձայն «Զինվորական ծառայության անցնելու մասին» ՀՀ օրենքի
(հոդ ված 29), շնորհվում են հետևյալ զինվորական կոչումները`

Շարքային կազմ՝ շարքային
եֆրեյտոր
կրտսեր սերժանտ
սերժանտ
ավագ սերժանտ
ավագ

ենթասպայական կազմ՝ ենթասպա
ավագ ենթասպա

կրտսեր սպայական կազմ՝ լեյտենանտ
ավագ լեյտենանտ
կապիտան

ավագ սպայական կազմ՝ մայոր
փոխգնդապետ
գնդապետ

բարձրագույն սպայական կազմ՝ գեներալ-մայոր
գեներալ-լեյտենանտ
գեներալ-գնդապետ
բանակի գեներալ

Հանրապետության զինված ուժերում զինվորական կոչումներին հա-
մապատասխանում են հետևյալ տարբերանշանները.
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Պետեր և ենթականեր

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կառավարման, զին-
ծառայողների փոխհարաբերության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը
միանձնյա ղեկավարումն է:

Զինվորական ծառայության մեջ ենթակայությունը որոշվում է ըստ
ծառայական դիրքի և զինվորական կոչման: Ըստ այդմ էլ զինծառայող-
ները լինում են պետեր և ենթականեր:

Պետերը պաշտոնատար անձինք են, որոնք օգտվում են միանձնյա
ղեկավարության իրավունքից, բայց և ենթակաների նկատմամբ ունեն
որոշակի պարտականություններ: Նրանք կարող են ենթականերին հրա-
մաններ տալ և պահանջել դրանց անվերապահ կատարումը: Դա, իհար-
կե, չի նշանակում, որ պետերը կարող են կամայական, անվերահսկելի
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մոտեցում դրսևորել ենթակաների նկատմամբ: Նրանց գործողություննե-
րը չեն կարող դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանա -
դրության, ՀՀ օրենքների, ՀՀ զինվորական կանոնագրքերի, հրահանգ-
ների և պաշտպանության նախարարի հրամանների ու կարգադրություն-
ների սահմաններից: Պետերը պետք է կարգապահության, զսպվածու -
թյան, պատվի ու արժանապատվության օրինակ ծառայեն իրենց ենթա-
կաներին, թույլ չտան վերջիններիս անձն ու արժանապատվությունը վի-
րավորող և ստորացնող գործողություններ:

Ենթակաները պարտավոր են ճշտորեն և ժամանակին կատարել
պետերի հրամաններն ու կարգադրությունները: Նրանք իրավունք ունեն
բողոքարկել պետերի՝ իրենց նկատմամբ կատարած այս կամ այն գործո-
ղությունը, եթե կարծում են, որ դա սխալ կամ անօրինական է եղել, բայց
հրամանը չկատարելու իրավունք չունեն. բողոքարկումը կատարվում է
հրամանը կատարելուց հետո:

Պետերը, որոնց զինծառայողները ենթարկվում են ըստ ծառայու թ-
յան, թեկուզ և ժամանակավորապես, կոչվում են ուղղակի պետեր: Ենթա-
կային ամենամոտ ուղղակի պետը կոչվում է անմիջական պետ: Օրինակ՝
զինվորի համար ջոկի հրամանատարը համարվում է անմիջական պետ,
իսկ մնացած բոլոր հրամանատարները՝ ուղղակի պետեր:

Այն զինծառայողները, որոնք իրենց ծառայողական դիրքով մեկը
մյուսի հանդեպ պետ կամ ենթակա չեն, կարող են լինել ավագներ և
կրտսերներ: Այս դեպքում ավագությունը որոշվում է զինվորական կոչու-
մով:

Զինվորական կոչումով ավագներն իրավունք ունեն կրտսերներին
դիտողություն անել զինվորական կարգապահության, հասարակական
կարգուկանոնի, համազգեստի կրման, զինվորական ողջույնի խախտում-
ների համար: Կրտսերները պարտավոր են կատարել ավագների այդ բո-
լոր պահանջները:

Հիշի՛ր.
1. ենթակաները պետք է անառարկելիորեն կատարեն պետերի հրա-

մաններն ու կարգադրությունները,
2. եթե ենթական համոզված է, որ պետի հրամանը անօրինական է,

կարող է բողոքարկել, բայց բողոքարկումը կատարել հրամանը կատարե-
լուց հետո:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ւմ է շնորհվում զինվորական կոչում, ինչպե՞ս է շնորհվում
այն:

2. Թվի՛ր զինվորական կոչումները:
3. Աշխատանքային տետրում նկարի՛ր կոչումներին համապա-

տասխանող տարբերանշանները:
4. Զինծառայողների նկատմամբ ի՞նչ իրավունքներ ու պարտա-

կանություններ ունեն պետերը:
5. Թվի՛ր ենթակաների իրավունքներն ու պարտականություննե-

րը:

ԹԵՄԱ. ՀՐԱՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՅՆ

Հրամանը գրավոր կամ բանավոր կարգադրություն է, որը ենթակա-
ների համար սահմանում է որոշակի գործողություններ: Հրամանատարի
(պետի) հրամանը ենթակայի համար օրենք է, որը պետք է կատարվի
անվերապահորեն, ճշտությամբ ու նշված ժամկետում: Մարտում հրամա-
նի անվերապահ կատարումը հաղթանակի հասնելու գրավականն է:

Հրամանը պետք է համապատասխանի օրենքների ու զինվորական
կանոնագրքերի պահանջներին: Հրամանատարը (պետը) պատասխա-
նատվություն է կրում իր հրամանի (կարգադրության) օրինականության
ու ճշտության համար: Նա պարտավոր է հրաման տալուց առաջ գնահա-
տել իրադրությունը, միջոցներ նախատեսել դրա կատարումն ապահովե-
լու համար: Նա պատասխանատու է օրենսդրությանը չհամապատաս-
խանող հրամանի և իր լիազորությունների չարաշահման համար:

Հրամանը պետք է լինի հստակ, բացառի երկիմաստությունը: Թյու-
րիմացությունից և անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար հրա-
մանատարը կարող է պահանջել, որ ենթական կրկնի հրամանի բովան-
դակությունը: Նա պետք է համոզված լինի, որ ենթական ճիշտ է հասկա-
ցել հրամանի էությունը:

Հրամանները տրվում են ենթակայության կարգով:
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Կարգադրությունը հրամանատարի (պետի)՝ մաս-
նավոր հարցերի վերաբերյալ առաջադրանքները են-
թականերին հասցնելու ձև է:

Կարգա դրու թյունները նույնպես պետք է համա-
պատասխանեն ՀՀ օրենքների և զինվորական կանո-
նագրքերի պահանջներին:

Ստացած հրամանի (կարգադրության) կատար-
ման մասին զինծառայողը պարտավոր է զեկուցել հրա-
ման (կարգադրություն) տված պետին և իր անմիջա-
կան պետին:

Հրամանատարի (պետի) բանավոր հրամանի կամ
կարգադրության ժամանակ ենթական ընդունում է շա-
րային կեցվածք, ստանալով հրամանը՝ պատասխա-

նում է՝ «Լսո՛ւմ եմ», որից հետո անցնում է առաջադրանքի կատարմանը:

Զինվորական ողջույն

Զինվորական ողջույնը զինվորական ծառայության մեջ ընկերական
համախմբվածության, բարեկրթության, փոխադարձ հարգանքի անբա-
ժանելի կանոններից մեկն է:

Զինծառայողները պարտավոր են հանդիպելիս ողջունել միմյանց՝
պահպանելով ներքին ծառայության կանոնագրքով ու շարային կանո-
նադրությամբ սահմանված կանոնները:

Որպես կանոն, առաջինը ողջունում են ենթակաները և զինվորական
կոչումով կրտսեր զինծառայողները: Հավասար զինվորական կոչման

դեպքում առաջինը ողջու-
նում է նա, ով ավելի բարե-
կիրթ է:

Պետի կամ կոչումով ա-
վագի ողջույնին («Ողջո՛ւյն
Ձեզ») շարքում կամ շարքից
դուրս գտնվող զինծառայող-
ները պատասխանում են`
«Ողջո՛ւյն, պարոն ...» և նշում
են զինվորական կոչումը:
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Բացի միմյանց ողջունելուց, զինծառայողները, որպես հարգանքի
մատուցում, ողջունում են նաև՝

● Հայաստանի Հանրապետության դրոշին (պաշտոնական արա-
րողությունների ժամանակ),

● զորամասի մարտական դրոշին,
● անկախության համար մղված մարտերում զոհված զինծառայող-

ների գերեզմաններին,
● զինվորական հուղարկավորության թափորին:

Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգի կատարման
ժամանակ զինծառայողները պետք է ընդունեն «Զգա՛ստ» կեցվածք, իսկ
եթե գլխարկով են՝ պետք է կատարեն զինվորական ողջույն (ձեռքը հպեն
գլխարկին)՝ ինչպես սահմանված է շարային կանոնադրությամբ:

Զինվորական քաղաքավարության կանոնները

Զինվորական ծառայության, զորքերի մարտական պատրաստակա-
նության մակարդակը մեծապես պայմանավորված է զինծառայողների
քաղաքավարության, բարեկրթության մակարդակով: Ուստի յուրաքանչ-
յուր զինծառայող պարտավոր է լինել համեստ, բարեկիրթ, թույլ չտալ
զինվորականի պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող որևէ
զանցանք, հարգել հրամանատարներին ու ծառայակից ընկերներին:

Ծառայությանը վերաբերող հարցերով զինծառայողները միմյանց
դիմում են « Դուք»-ով: Դա վերաբերում է ինչպես հրամանատարներին
(պետերին), այնպես էլ ենթականերին: « Դուք»-ով դիմելու պարտադիր
կանոնը զերծ է պահում հարցերը լուծելու տնավարությունից, քննարկում-
ներին հաղորդում է պաշտոնական բնույթ:

Հրամանատարները (պետերը) ենթականերին (կրտսերներին) դի-
մում են զինվորական կոչումով և ազգանունով (օրինակ՝ « Կապիտան
Միրզոյան») կամ միայն կոչումով. այդ դեպքում կոչման հետ գործածվում
է «պարոն» բառը (օրինակ՝ «Պարոն կապիտան»):

Ենթակաները հրամանատարներին (պետերին) դիմում են զինվորա-
կան կոչումով՝ կոչման առջև ավելացնելով «պարոն» բառը (օրինակ՝
«Պարոն մայոր», « Պարոն գեներալ» և այլն):

Պետի կամ կոչումով բարձր հրամանատարի ներկայությամբ զինծա-
ռայողի դիմելիս ավագի թույլտվությունը ստանալը պարտադիր է (օրի-
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նակ՝ « Պարոն գեներալ, թույլ տվեք դիմել գնդապետ Մանուկյանին»):
Միմյանց դիմելիս զինծառայողները պետք է լինեն զուսպ, չափավոր,

թույլ չտան կոչումների շփոթություն կամ աղավաղում, չգործածեն մակա-
նուններ և արհամարհական արտահայտություններ:

Հրամանատարի (պետի) կամ ավագի հարցին դրական պատաս-
խան տալու դեպքում զինծառայողները գործածում են «Այո՛» կամ « Ճիշտ
այդպե՛ս» արտահայտությունը, իսկ բացասականի դեպքում՝ «Ո՛չ» կամ
«Ոչ մի կերպ»:

Զինծառայողը պարտավոր է հասարակական վայրերում հարգան-
քով վերաբերվել քաղաքացիական բնակչությանը, ուշադիր լինել կա-
նանց, ծերերի ու երեխաների նկատմամբ, փոխադրամիջոցներից օգտ-
վելիս տեղը զիջել նրանց: Անհրաժեշտության դեպքում նա պետք է
պաշտպանի քաղաքացիներին, եթե ոտնձգություն է կատարվում նրանց
պատվի և արժանապատվության հանդեպ: Դժբախտ դեպքերի, պատա-
հարների, տարերային աղետների ժամանակ զինծառայողը պարտավոր
է անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալ քաղաքացիական բնակչությանը:

Զինծառայողները մշտապես պետք է լինեն համազգեստով, կոկիկ
հագնված, սափրված և մազերը հարդարած: Արգելվում է ձեռքերը գրպա-
նում պահել, ավագների ներկայությամբ առանց թույլտվության նստել
կամ ծխել չթույլատրված տեղերում: Զորամասի տարածքից արձակման
կամ արձակուրդում եղած ժամանակ թույլատրվում է զինվորական հա-
մազգեստ չկրել:

Զինծառայողի համար ոչ միայն անվայելուչ է անսթափ վիճակում
գտնվելը, այլև դա վիրավորում է նրա պատիվն ու արժանապատվությունը: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է հրամանը: Ի՞նչ է կարգադրությունը:
2. Ի՞նչ է զինվորական ողջույնը: Ո՞վ է առաջինը ողջունում:
3. Ո՞ր դեպքերում զինվորական ողջույնի հրաման չի տրվում և

զինվորական ողջույն չի կատարվում:
4. Զույգեր կազմած ցուցադրե՛ք զինվորական ողջույնի կատարու-

մը:
5. Ինչպե՞ս պետք է պահի իրեն զինծառայողը հասարակական

վայրերում:



ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԹԵՄԱ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՄԱԶՈՐԱՅԻՆ ՄԱՐՏ,
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ: ՄՈՏՈՀՐԱՁԳԱՅԻՆ ՋՈԿԻ
ԵՐԹԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱԿԱՐԳԸ:

Մարտը պատերազմող կողմերի ստորաբաժանումների, զորամասե-
րի զինված ընդհարումն է: Այն հաղթանակի հասնելու միակ միջոցն է և
մղվում է հակառակորդին ոչնչացնելու կամ գերելու, ինչպես նաև ռազմա-
կան կարևոր օբյեկտները (բնագծերը) գրավելու և պահելու նպատակով:
Մարտը կարող է լինել համազորային, հակաօդային, օդային և ծովային:

Ժամանակակից մարտը համազորային է, որին մասնակցում են բո-
լոր զորատեսակների ստորաբաժանումները, զորամասերն ու զորամիա-
վորումները, հատուկ զորքերը՝ փոխգործակցելով ռազմաօդային ուժերի
զորամասերի (ստորաբաժանումների) հետ:

Մարտում հակառակորդի ջախջախումն ու հաղթանակը ձեռք է բեր-
վում զենքի բոլոր տեսակների հուժկու հարվածներով, ստորաբաժանում-
ների և զորամասերի ակտիվ, վճռական գործողություններով, զինվորնե-
րի բարոյաֆիզիկական առավելագույն լարումով` դրսևորելով հաղթանա-
կի հասնելու ուժեղ կամք, խիզախություն, խելամիտ նախաձեռնություն և
հնարամտություն:

Ելնելով մարտում նպատակին հասնելու եղանակից և մարտնչող
կողմերի զորքերի գործողության բնույթից` տարբերվում են մարտի հետև-
յալ տեսակները` պաշտպանություն և հարձակում:

Պաշտպանությունը մարտի տեսակ է, որի նպատակն է խափանել
կամ հետ մղել հակառակորդի գերազանցող ուժերի հարձակումը, նրան
պատճառել զգալի կորուստ և ստեղծել նպաստավոր պայմաններ վճռա-
կան հարձակման անցնելու համար: Պատերազմի սկզբում պաշտպա-
նությունը մարտի կարևորագույն տեսակն է:
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Պաշտպանությունը կարող է իրականացվել կանխամտածված կամ
հարկադրական, երբ հարձակումը անհնար է կամ աննպատակ: Այն թույլ
է տալիս ժամանակ շահել, ուժերն ու միջոցները խնայել և դրանով պայ-
մաններ ստեղծել այլ ուղղությամբ հարձակվելու համար:

Ստորաբաժանումը կարող է պաշտպանության անցնել հակառակոր-
դի հետ անմիջական շփման պայմաններում կամ առանց նրա հետ շփվե-
լու:

Հարձակումը մարտի հիմնական տեսակն է: Այն վճռական նշանա-
կություն ունի հակառակորդի նկատմամբ հաղթանակի հասնելու համար:
Միայն վճռական հարձակումով կարելի է հասնել հակառակորդի լրիվ
ջախջախման: 

Հարձակումից առաջ, սովորաբար, անցկացվում է կրակային նախա-
պատրաստություն: Կրակային նախապատրաստության նպատակն է հրե-
տանու և օդուժի նախօրոք պլանավորված ու նախապատրաստված հզոր
հարվածներով ոչնչացնել հակառակորդի պաշտպանության կարևոր օբ-
յեկտները և կրակային կետերը: 

Հարձակման վճռական պահը գրոհն է: Գրոհը բարձր լարվածու -
թյան կրակով ստորաբաժանումների արագընթաց և անդադար տեղա-
շարժն է հակառակորդի կենդանի ուժի և կրակային միջոցների ջախ-
ջախման կամ գրավման նպատակով:
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Հարձակվող հակառակորդի վրա հարձակումը կոչվում է հանդիպա-
կան մարտ: Այն առաջանում է տարբեր իրավիճակներում, երբ երկու
կողմն էլ ձգտում է առաջադրված խնդիրը կատարել հարձակումով: 

Նահանջող հակառակորդի վրա հարձակումը կատարվում է հետա -
պնդումով:

Մոտոհրաձգային ջոկի երթակարգը և մարտակարգը

Համազորային մարտում մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները կա-
րող են տեղաշարժվել և գործել երթակարգով, նախամարտակարգով և
մարտակարգով, իսկ մոտոհրաձգային ջոկը՝ երթակարգով և մարտա-
կարգով, կախված հակառակորդի գործողությունից, տեղանքից:

Մոտոհրաձգային ջոկի երթակարգը հետիոտն կարգով տեղաշարժ-
վելու համար միաշարասյուն կամ երկշարասյուն շարք է: Այն պետք է ա-
պահովի շարժման բարձր արագությունը, արագ ծավալումը մարտակար-
գի, ինչպես նաև պահպանի անձնակազմի ուժերն ու տեխնիկան:

Մոտոհրաձգային ջոկի մարտակարգը զինվորների դասավորու -
թյունն է մարտ վարելու համար: Մարտակարգը պետք է ապահովի կրակ
վարելու անընդմեջությունը, նվազեցնի անձնակազմի խոցելիությունը հա-
կառակորդի կրակից:
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Մոտոհրաձգային ջոկի մար-
տակարգը հետիոտն հարձակվե-
լիս զինվորների շղթա է: Զինվոր-
ների միջև տարածությունը 6–8 մ
է (8–12 քայլ), իսկ նռնականետորդի
և օգնականի միջև` 1–2 մ: Շղթայի
հետևից շարժվում է ՀՄՄ (ԶՓ)-ն`
իր կրակով աջակցելով ջոկին: Ջո-
կը հարձակվում է մինչև 50 մ ճա-
կատով, իսկ դասակի կազմում ջո-
կերի միջև հեռավորությունը մինչև
50 մ է: 

Ջոկի այդպիսի մարտակարգն
ապահովում է` 
- խնդրի հաջող կատարումը, 
- հակառակորդի կրակից կորս-

տի նվազեցումը, 
- կրակի ղեկավարումը ձայնով կամ ազդանշանով, 
- զինվորների միջև փոխգործակցության պահպանումը: 

Պաշտպանությունում ջոկը զբաղեցնում է մինչև 100 մ ճակատով
դիրք: Ունենալով կրակային միջոցների համար հիմնական և պահեստա-
յին դիրքեր, ջոկը կարող է հետ մղել հակառակորդի գերազանցող ուժերի
գրոհը: Ջոկի հրամանատարը գտնվում է այնպիսի տեղում, որտեղից
հարմար է ղեկավարել ջոկը, դիտարկել տեղանքը և հե տևել դասակի
հրամանատարի ազդանշաններին: 

Ջոկի մարտակարգում
գնդացրորդը տեղավորվում
է, սովորաբար, ջոկի հրա-
մանատարի կողքին: 

Նռնականետորդի տե-
ղը կախված է հակառակոր-
դի տանկերի շարժման հա-
վանական ուղղություններից:

Ավագ հրաձիգի տեղը,
սովորաբար, ջոկի հրամա-
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նատարի կողքին է, մշտապես պատրաստ փոխարինելու հրամանատա-
րին` մարտում նրա մարտունակության կորստյան դեպքում: 

Պաշտպանելով սահմանագիծը (դիրքերը) մինչև 100 մ ճակատով,
ջոկը կարող է հետ մղել հակառակորդի` տանկերով ուժեղացված մոտո-
հետևակային դասակի գրոհը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչո՞ւ է ժամանակակից մարտը կոչվում համազորային. տալ
մարտի սահմանումը:

2. Մարտի ինչպիսի՞ տեսակներ գիտեք:
3. Ի՞նչ նպատակ ունի պաշտպանությունը:
4. Ո՞րն է հարձակման և գրոհի էությունը:
5. Ի՞նչ նպատակով են կիրառվում երթակարգը, մարտակարգը:

ԹԵՄԱ. ՄՈՏՈՀՐԱՁԳԱՅԻՆ ՋՈԿԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱԿԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մոտոհրաձգային ջոկի կառուցվածքն ու սպառազինումը

Մոտոհրաձգային ջոկը մարտական սկզբնական /պարզագույն/ ստո-
րաբաժանում է: Սովորաբար, ջոկը մտնում է մոտոհրաձգային, մոտո-
հետևակային, հետևակային, ականանետային, սակրային, կապի և այլ
դասակների կազմի մեջ: Երեք ջոկը կազմում է մեկ դասակ:

Հարձակման և պաշտպանության ժամանակ իրեն առաջադրված
խնդիրը ջոկը կատարում է դասակի
կազմում: Մոտոհրաձգային ջոկը լինում
է հետևակի մարտական մեքենայով
(ՀՄՄ), զրահապատ փոխադրիչով (ԶՓ),
իսկ հրաձգային ջոկը` ավտոմեքենա-
յով:

Հետևակի մարտական մեքենան
(ՀՄՄ) զրահապատ թրթուրավոր մեքե-
նա է: Այն նախատեսված է ջոկը տեղա-
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փոխելու և մարտ վարելու համար: Նրա վրա տեղադրված են հակատան-
կային կառավարվող հրթիռային համալիր, հրանոթ և գնդացիր: Մեքե-
նան պատված է հակագնդակային և հակաբեկորային զրահով, նա ունի
հակամիջուկային պաշտպանության համակարգ: Կա րող է հաղ թա հա րել
ջրային արգելքները լողալով:

Զրահափոխադրիչը (ԶՓ) մարտական անվավոր մեքենա է, որը նա-
խատեսված է հիմնականում ջոկը մարտադաշտ տեղափոխելու և մար-

տում նրան կրակով աջակցելու համար:
Զրահապատ փոխադրիչի վրա տեղա -
դրված են խոշոր տրամաչափի և սովո-
րական գնդացիրներ, գիշերային տե-
սասարքեր: ԶՓ-ն անձնակազմին պաշտ-
պանում է հրաձգային զենքի կրակից,
արկի բեկորներից և թուլացնում է մի-
ջուկային զենքի թափանցող ճառագայ-
թումը:

Մոտոհրա ձգային ջոկի կազմը կարող է լինել 8–10 մարդ`
● հրամանատար,
● նշանառու օպերատոր (ՆՇՕ), նշանառու գնդացրորդ (ՆԳ),
● մեխանիկ-վարորդ (ՄՎ), վարորդ (Վ),
● գնդացրորդ (Գ),
● նռնականետորդ (Ն),
● նռնականետորդի օգնական (ՆՕ),
● ավագ հրաձիգ (ԱՀ) և 3 հրաձիգ (Հ):

Մոտոհրաձգային դասակի կազմում կա մեկ դիպուկահար: Կախված
ջո կերի զբաղեցրած տեղանքից և առաջադրված խնդրից, դասակի հրա -
մա նատարը դիպուկահարով ուժեղացնում է ջոկերից մեկը: Անհրա ժեշ -
տու թյան դեպքում ավագ հրամանատարը կարող է դասակի յուրաքանչյուր
ջոկ ուժեղացնել դիպուկահարով:

Սովորաբար, ջոկը զինվում է ձեռքի գնդացրով, ձեռքի հակատան-
կային նռնականետով, ավտոմատներով, բեկորային և հակատանկային
նռնակներով:
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Մարտական հնարավորությունները

Մարտական հնարավորությունները քանակական և որակական
այն ցուցանիշներն են, որոնք բնորոշում են սահմանված ժամկետում և
իրադրության տվյալ պայմաններում որոշակի մարտական խնդիր կա-
տարելու կարողությունները: 

Մարտական հնարավորությունները կախված են անձնակազմի քա-
նակից, մարտական պատրաստականության մակարդակից, բարոյաքա-
ղաքական վիճակից, զենքի և տեխնիկայի առկայությունից, դրանց սար-
քինությունից և ջոկի հրամանատարի ղեկավարելու ունակությունից: Մար-
տական հնարավորությունների վրա էական ազդեցություն են գործում
նաև հակառակորդի գործողությունների բնույթը, տեղանքի պայմաննե-
րը, եղանակը, օրվա որոշակի ժամը:

Մոտոհրաձգային ջոկի մարտական հնարավորությունները բնորոշ-
վում են նրա կրակային հզորությամբ և զորաշարժային (խուսանավե-
լու) ունակությամբ:

Կրակային հզորությունը հակատանկային միջոցներով և հրաձգա-
յին զենքի կրակով հակառակորդին կորուստ պատճառելու հնարավո-
րությունն է: Լրիվ սպառազինված ջոկն ընդունակ է պայքարել հակառա-
կորդի տանկերի, զրահամեքենաների, ցածր թռչող ուղղաթիռների դեմ
և ոչնչացնել նրա կրակային միջոցներն ու կենդանի ուժը:

Հրաձգային զենքի կրակային հզորությունը բնորոշվում է կրակի
խտությամբ, այսինքն՝ ճակատի 1 մ-ի վրա 1 րոպեում արձակված
գնդակների թվով, որը կախված է զենքի քանակից, տեսակից, արա-
գաձգությունից և ճակատի այն հատվածից, որի վրա կրակ է բացվում:
Մոտոհրաձգային ջոկը կարող է 1 րոպեում արձակել 1000 գնդակ: Եվ,
հետևաբար, կրակի խտությունը հարձակման ժամանակ կկազմի 20
գնդակ, իսկ պաշտպանությունում` 6–7 գնդակ: Մարտական գործո-
ղությունների փորձը ցույց է տալիս, որ կրակի այդպիսի խտու թյունն
ապահովում է` հարձակման ժամանակ` հակառակորդի ոչնչացումը առ -
ջևի գծում, իսկ պաշտպանությունում` հակառակորդի գրոհի հուսալի
հետ մղումը: Նույնիսկ 4–5 գնդակ ճակատի 1 մ-ի վրա կրակի խտությու-
նը կոչնչացնի հակառակորդի անձնակազմի 50 տոկոսը: Իսկ պատե-
րազմի փորձը ցույց է տալիս, որ հակառակորդը հրաժարվում է հետա-

37

ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ



38

գա հարձակումից, երբ կորցնում է իր կենդանի ուժի և կրակային մի-
ջոցների 50%-ը:

Հարձակման ժամանակ ջոկը կարող է ոչնչացնել մեկ տանկ, մեկ
զրահամեքենա և զինվորների մի խումբ, իսկ պաշտպանությունում` մինչև
2–3 տանկ կամ 3–4 ՀՄՄ /ԶՓ/ և 12–15 զինվոր: 

Ջոկի զորաշարժի հնարավորությունը պայմանավորված է նրա
հարձակման տեմպով, իսկ պաշտպանությունում` որոշակի ժամանակում
դիրքերը փոխելու ունակությամբ: 

Զորաշարժը կատարվում է հակառակորդի վրա կրակ բացելու հա-
մար առավել նպաստավոր դիրքեր զբաղեցնելու նպատակով կամ դեպի
հակառակորդի թևերն ու թիկունքը գրոհելու համար: Զորաշարժ կարող է
կիրառվել նաև հակառակորդի գերազանցող ուժերի հարվածի տակից
դուրս գալու համար:

Հարձակվելիս զորաշարժը կատարվում է հակառակորդին շրջանցե-
լու և թևանցելու ձևով: Գրոհի մարտական արագությունը հետիոտն գոր-
ծելիս 4–5 կմ/ժ է, ՀՄՄ /ԶՓ/-ով՝ 8–12 կմ/ժ:

Ստորաբաժանումը հարձակումը հաջող կազմակերպելու համար
պետք է ունենա 2–3 անգամ գերազանցություն հակառակորդի նկատ-
մաբ, իսկ հակառակորդի պաշտպանությունը ճեղքելիս՝ 4–6 անգամ գե-
րազանցություն: Պաշտպանելով սահմանագիծը (դիրքերը) մինչև 100 մ
ճակատով, ջոկը կարող է հետ մղել հակառակորդի` տանկերով ուժեղաց-
ված մոտոհետևակային դասակի գրոհը:

Պաշտպանության և հարձակման ժամանակ մոտոհրաձգային ջոկը,
որպես կանոն, գործում է դասակի կազմում, իսկ հետախուզության և
պահպանության ժամանակ կարող է գործել ինքնուրույն:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Նշե՛ք ՀՄՄ-ով, ԶՓ-ով զինված մոտոհրաձգային ջոկի կազմը:
2. Նշե՛ք հրաձգային ջոկի կազմը:
3. Տվե՛ք մարտական հնարավորության սահմանումը:
4. Որքա՞ն է մոտոհրաձգային ջոկի կրակի խտությունը հարձակ-

վելիս, ինչպե՞ս է որոշվում այն:
5. Որքա՞ն է մոտոհրաձգային ջոկի կրակի խտությունը պաշտպա-

նությունում, ինչպե՞ս է որոշվում այն:
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Զինվորը պաշտպանությունում

Մենք արդեն նշել ենք, որ մոտոհրաձգային ջոկը պաշտպանում է
դիրքը մինչև 100 մ ճակատով: Դիրքերում անձնակազմը տեղաբաշխվում
է այնպես, որ ճակատի և
թևերի բոլոր մատույցները
կարողանա պահել ազդեցիկ
կրակի տակ, իսկ արգելա-
փակոցները լավ դիտարկ-
վեն և գնդակոծվեն: Ջոկի
հրամանատարը գտնվում է
այնտեղ, որտեղից հարմար
է դիտարկել տեղանքը, հե -
տևել դասակի հրամանատա-
րի ազդանշաններին և ղե-
կավարել ենթականերին: Ջոկը միշտ պետք է պատրաստ լինի կրակ վա-
րելու գիշերը և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում: 

Պաշտպանությունում զինվորը գործում է ջոկի կազմում: Ստանա-
լով ջոկի հրամանատարի մարտական առաջադրանքը, նա պարզում է՝

● կողմնորոշիչները,
● հակառակորդի կազմը և դրությունը, նրա հարձակման հնարա-

վոր ուղղությունը և ժամանակը,
● դասակի, ջոկի և իր խնդիրը, կրակային դիրքերի սարքավորման

հաջորդականությունը, դրանց փոփոխման կարգը,
● դասակի կենտրոնացված կրակի այն հատվածները, որտեղ կրակ

է բացելու ջոկը,
● ազդարարման, կառավարման և փոխգործակցության ազդա -

նշանները, դրանցով գործելու կարգը,
● պաշտպանությանը պատրաստ լինելու ժամանակը:

Պաշտպանությունում առավելագույն չափով է օգտագործվում հրա -
ձգային զենքի հնարավորությունը, որովհետև կրակը վարվում է նախա-
պատրաստված դիրքերից և կայուն դրությունից: Նախօրոք նշվում են կրա-
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կի սահմանագծերը, որոշվում մինչև
կողմնորոշիչները և տեղա կան ա-
ռարկաները եղած հեռավորու թյու-
նը, ճշգրտվում են ավտոմատավոր-
ների, գնդացրորդների, նռնակա-
նետորդի, ՀՄՄ-ի հրաձգության գո-
տիները և հատվածները:

Ջոկը պաշտպանությունում
սարքավորում է անհատական
խրամատներ: Խրամատները լի-
նում են պառկած, ծնկած կամ
կանգնած դիրքից կրակելու հա-
մար: Պառկած վիճակում ավտո-
մատից կրակ բացելու համար զին-
վորը խրամատը փորում է հետ-
ևակային փոքր բահով: Նա պառ-
կում է գետնին, ավտոմատը դնում
աջ կողքին` պարզած ձեռքի հեռա-
վորության վրա, որպեսզի ցանկա-
ցած պահի կարողանա օգտագոր-
ծել, շուռ է գալիս ձախ կողքին, հա-
նում է բահը և երկու ձեռքով բռնե-
լով կոթը՝ կտրում խոտով ծած կված
և պնդացած հողի վերին շերտը,
դնում իրենից առաջ կամ կողքի և
անցնում փորելուն: Հանած հողը
սկզբում գցում է դիմացը, հետո`
կողքերը` ստեղծելով հողաթումբ,
որը նրան պաշտպանում է հակա-
ռակորդի գնդակներից: Պատրաս-

տի խրամատը քողարկում է տեղի միջոցներով` խոտով, հողաշերտով,
ճմահողով, իսկ ձմռանը` ձյունով:

Ժամանակի առկայության դեպքում անհատական խրամատը խո-
րացնում է մինչև 60 սմ` ծնկած կրակելու համար, ապա մինչև 110 սմ`
կանգնած կրակելու համար:
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Կանգնած դիրքից կրակելու խրամատ

ա

բ

Պառկած դիրքից կրակելու խրամատ
ա) տեսքը կողքից, բ) տեսքը վերևից



Զինվորը հարձակման ժամանակ

Հարձակման ժամանակ յուրաքանչյուր զինվոր պետք է ցուցաբերի
խիզախություն, համարձակություն: Հարձակումը պետք է լինի սրընթաց,
անընդմեջ, որպեսզի հակառակորդը չկարողանա դիմադրություն կազ-
մակերպել միջանկյալ բնագծերում:

Հարձակման ժամանակ զինվորը գործում է ջոկի կազմում: Հրամա-
նատարից ստանալով մարտական առաջադրանք, զինվորը պարզում է՝

● կողմնորոշիչները,
● հակառակորդի կազմը, գործողությունների բնույթը, կրակային

միջոցների տեղաբաշխումը,
● դասակի, ջոկի և իր խնդիրը, իր տեղը ջոկի շղթայում, ոչնչաց-

ման ենթակա նշանակետերն ու կրակ վարելու կարգը,
● այն տանկի համարը և տարբերանշանը, որին հետևելու է ջոկը,

ինչպես նաև հրետանու, ականանետերի և այլ կրակային միջոց-
ների օգտագործման կարգը,

● ՀՄՄ (ԶՓ)-ից իջնելու (հետևակացման) տեղը ընթացքից հար-
ձակվելիս, արգելքներ հաղթահարելու կարգը,

● ազդարարման, կառավարման և փոխգործակցության ազդա -
նշանները, դրանցով գործելու կարգը,

● հարձակմանը պատրաստ լինելու ժամանակը:
Զինվորի գործողությունների հաջողությունը կախված է հարձակմա-

նը նախապատրաստվելու աստիճանից: Զինվորը նախ ստուգում է իր
զենքի սարքինությունը, զինա մթերքի առկայությունը (ան հրաժեշտութ-
յան դեպքում լրացնում է պակասը), անհատական պաշտպանության մի-
ջոցների սարքինությունը,
ստեղծում է հարմարանքներ
խրամատից արագ դուրս գա-
լու համար: Կրակային նախա-
պատրաստության ժամանակ
զինվորը կրակ է բացում հա-
կառակորդի նոր հայտնաբեր-
ված կրակային միջոցների,
կենդանի ուժի վրա: Գիշերը
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հարձակվելիս զինվորը լրացուցիչ ուսումնասիրում է տեղանքը և տեղա-
շարժման ուղղությունը, նշանակետերի և կրակի ճշգրտման համար հի-
շում է լավ արտահայտված տեղական առարկաները (որպես կողմնորո-
շիչներ), լրացուցիչ լիցքավորում է պահեստատուփերը լուսածրող փամ-
փուշտներով:

Ջոկի հրամանատարի հրամանով՝ « Ջո՛կ, առա՜ջ – ԳՐՈՀԻ՛», զինվոր-
ներն արագ դուրս են գալիս խրամատից և ՀՄՄ-ի կրակի աջակցությամբ
առաջ շարժվում վազքով կամ արագացված քայլով` հետ չմնալով տան-
կից: ՀՄՄ (ԶՓ)-ն տեղաշարժվում է հարձակվողների հետևից 200 մ հե-
ռավորությամբ և ապահովում է հուսալի կրակային պաշտպանություն:
Տանկի հետևից մեկ կամ երկու շարասյունով զինվորները հաղթահարում
են ականապայթուցիկ արգելափակոցները և ծավալվելով մարտակարգի`
գրոհում հակառակորդի վրա: Շղթայով տեղաշարժվելիս զինվորները,
պահպանելով միմյանցից սահմանված հեռավորությունը, իրենց կրակով
ոչնչացնում են հակառակորդի կրակային միջոցները: Ջոկի հրամանա-
տարի հրամանով նրանք տանկի և ՀՄՄ (ԶՓ)-ի համար լուսածրող
գնդակներով նշում են առաջշարժումը խոչընդոտող նշանակետերը: Մո-
տենալով հակառակորդի դիրքերին 30–35 մ, առանց դանդաղեցնելու ըն-
թացքը, զինվորը նռնակը նետում է խրամուղու մեջ, սրընթաց հաղթահա-
րում մնացած տարածությունը և ոչնչացնելով հակառակորդին` տեղա-
շարժվում է նշված ուղղությամբ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է պարզում զինվորը պաշտպանությունում մարտական ա-
ռաջադրանք ստանալիս:

2. Ի՞նչ է պարզում զինվորը հարձակման առաջադրանք ստանա-
լիս:

3. Ինչպե՞ս է ջոկի հրամանատարն ընտրում կրակային դիրք:
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Զինվորը որպես դիտորդ

Ժամանակակից համազորային մարտում հակառակորդի և տեղան-
քի վերաբերյալ ժամանակին տեղեկություններ հավաքելու համար կի-
րառվում է հետախուզության ամենատարածված եղանակներից մեկը`
դիտարկումը:

Այն կազմակերպվում և
կատարվում է մարտական
գործողությունների բոլոր տե-
սակներում, անընդմեջ, ցան-
կացած եղանակի, գիշեր թե
ցերեկ: Մոտոհրաձգային ջո-
կում, սովորաբար, դիտարկու-
մը կատարում է հատուկ պատ-
րաստված զինվորը, ով կա-
րողանում է կողմնորոշվել տե-
ղանքում, ունի տեսողական և լսողական լավ հիշողություն, բարձր տո-
կունություն, համբերություն, սառնասրտություն, դիմացկունություն և հ-
նարամտություն: 

Ստանալով առաջադրանք, դիտորդը պարզում է` դիտարկման գո-
տին (ուղղությունը, օբյեկտը), տեղեկություններ հակառակորդի և իր ստո-
րաբաժանումների մասին, կողմնորոշիչները և տեղական առարկաների
պայմանական անվանումները, դիտարկման տեղը, սարքավորման ու
քողարկման կարգը, դիտարկման արդյունքների մասին զեկուցման կար-
գը և օդային հակառակորդի մասին ազդարարման ազդանշանները: 

Պարզելով ստացված խնդիրը` դիտորդը պարտավոր է`
● ճիշտ ընտրել, սարքավորել և քողարկել դիտակետը, կողմնորոշ-

վել տեղանքում, կարողանալ որոշել օբյեկտների հեռավորությու-
նը, օգտվել դիտասարքերից ու կապի միջոցներից,

● գիտենալ հակառակորդի մարտական տեխնիկայի և զենքի տե-
սակների հետախուզական հայտանիշերը, 

● կարողանալ վերլուծել տեղեկությունները, կատարել գրանցում
դիտամատյանում և հստակ զեկուցել հրամանատարին դիտարկ-
ման արդյունքների մասին:
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Դիտարկման արդյունքների հավաստիությունը առավելապես կախ-
ված է տեղի ճիշտ ընտրությունից, նրա սարքավորումից:

Դիտակետը պետք է ապահովի լավ տեսանելիությունը, քողարկումը,
դիտորդին պաշտպանի հակառակորդի կրակային հարվածներից: Դի-
տորդն ամեն ինչ պետք է տեսնի, լսի, իսկ ինքը մնա աննկատ: Հիմնա-
կան դիտակետ համարվում է խրամատը: Սովորաբար, այն ընտրվում է
հրամանատարին մոտ, որ հնարավոր լինի ձայնով նրան զեկուցել զննման
արդյունքների մասին: Գաղտնալսումը կատարվում է հակառակորդի
հետ անմիջական շփման պայմաններում, ինչպես նաև գիշերը և սահմա-
նափակ տեսանելիության պայմաններում: Հակառակորդի գործողության
բնույթը շատ հաճախ որոշվում է ձայնային և լուսային ապաքողարկիչ
նշաններով, իսկ դրանք առաջանում են մարտական տեխնիկայի և անձ-
նակազմի տեղաշարժից, հրաձգությունից, ինժեներական աշխատանք-
ներից, ազդանշաններից, հրամաններից, կարգադրություններից և այլն: 

Գործնականորեն ընդունված է, որ բարենպաստ պայմաններում ձայնային ա-
պաքողարկիչ նշանները հայտնաբերվում են հետևյալ հեռավորությունների վրա:

Ձայնային աղբյուրները Հեռավորությունը
Մարդու քայլը 30 մ
Հետևակի տեղաշարժը շարքով 300 մ
Ոչ բարձր խոսակցությունը 60 – 100 մ
Կարգադրությունները, հրամանները 500 – 1000 մ
Բահի, քլունգի հարվածները քարին մինչև 1000 մ
Ավտոմատից կրակոցը 2000 մ
Տանկի շարժիչի աղմուկը 1000 – 1500 մ
Տանկերի, զրահամեքենաների շարժումը 2000 – 4000 մ

Դիտարկման կարգը: Դիտարկումը սկսվում է տեղանքի մանրակրկիտ
զննումից և տվյալ հատվածում կողմնորոշիչների ու տեղանքին բնորոշ
առարկաների հեռավորության որոշումից: Դիտարկման հարմարավե-
տության համար նշված հատվածը բաժանվում է գոտիների՝ մոտակա,
միջին, հեռավոր: Մոտակա գոտին ընդգրկում է միչև 400 մ խորություն,
որտեղ տեսանելի են մանր առարկաները, թիրախներն ու օբյեկտները:
Միջին գոտի համարվում է 400–800 մ տեսանելիության սահմանը, իսկ
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հեռավորը` տեղանքի ամբողջ հատվածը մինչև օպտիկական սարքերի
տեսանելիության սահմանը: Գոտիների սահմանագծերը նշվում են լավ
տեսանելի կողմնորոշիչներով կամ տեղական արտահայտիչ առարկանե-
րով: Տեղանքի զննումը կարելի է կատարել երկու եղանակով: Առաջին ե-
ղանակ, երբ զննումը սկսվում է մոտակա հատվածից, կատարվում է ա-
ջից ձախ՝ դեպի հակառակորդի կողմը, ինքնաստուգման համար հարկա-
վոր է հետադարձ հայացքով կրկին զննել տեղանքը: Նույն կարգով
զննվում են միջին և հեռավոր հատվածները: Երկրորդ եղանակ, սկզբում
զննում են երկայնակի և հատող ճանապարհները, ապա` անտառեզրերը,
պուրակները, այգիները, բնակավայրերի ծայրամասերը, իսկ հետո` ա-
ռանձին հատվածները: Տեղանքում հակառակորդին կարելի է հայտնա-
բերել նաև նրա ապաքողարկիչ նշաններով՝ անիվների և թրթուրների
հետքերով, թաքստոց տանող արահետներով, տրորված տերևներով ու
խոտով, որոնք օգտագործվել են քողարկման նպատակով: 

Հակառակորդի օդային նշանակետ հայտնաբերելիս դիտորդն ան-
միջապես տալիս է ազդարարման ազդանշան, որոշում նրա բնույթը, ուղ-
ղությունը, թռիչքի բարձրությունը և զեկուցում է հրամանատարին: 
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Դիտորդների հերթափոխումը կատարվում է հրամանատարի սահ-
մանած ժամին: Դիտորդը կարող է թողնել իր դիտակետը միայն հրամա-
նատարի հրամանով: Նոր դիտակետ տեղափոխվելիս պետք է պահպա-
նել գաղտնիությունը և քողարկման կանոնները: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Որո՞նք են դիտորդի պարտականությունները:
2. Ինչպե՞ս է ընտրվում դիտակետը:
3. Թվարկե՛ք դիտարկման եղանակները:
4. Ընտրե՛ք կողմնորոշիչներ դպրոցի մարտավարական հրա պա -

րա կում կամ շրջակա տարածքում, կատարե՛ք դիտարկում և
արդյունքների մասին զեկուցե՛ք:



ԿՐԱԿԱՅԻՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ԿՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ:
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿ

Կրակային պատրաստությունը մարտական պատրաստության ամե-
նակարևոր առարկաներից է: Այն ընդգրկում է՝ զենքի նյութական մասի,
հրաձգության հիմունքների, ձևերի ու կանոնների, մարտի դաշտում հե-
ռավորության որոշման, ձեռքի նռնակների նետման ուսուցումը, ինչպես
նաև հրաձգության վարժությունների անցկացումը:

Նյութական մասի ուսուցումն ընդգրկում է զենքի մարտական հատ-
կությունների, մասերի ու մեխանիզմների կառուցվածքի, դրանց նշանա-
կության ուսումնասիրությունը: Ցույց է տրվում զենքի խնամքը, պահպա-
նումը և մարտում դրա անխափան օգտագործումը:

Հրաձգության կանոնների յուրացումը պարտադիր պայման է մար-
տում զենքը գրագետ օգտագործելու նպատակով:

Հրաձգության ձևերի ու կանոնների ուսումնասիրությունն անհրա-
ժեշտ է տեղանքի, եղանակի, օրվա ու տարվա այլևայլ պայմաններում,
տարբեր տարածություններից և դիրքերից հակառակորդի միայնակ կամ
խմբային նշանակետերը դիպուկ կրակով ոչնչացնելու համար:

Ձեռքի նռնակների նետման ուսուցումը նպատակ ունի սովորեցնել
մարտական իրադրության տարբեր պայմաններում (հատկապես հակա-
ռակորդի հետ մոտիկից շփվելիս), տարբեր դիրքերից դրանց անվրեպ
նետումը:

Կրակային պատրաստականության մակարդակի չափանիշը հակա-
ռակորդին առաջին իսկ կրակոցով ոչնչացնելու ունակությունն է:
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Անվտանգության կանոններ

Պարապմունքների ժամանակ
Պարապմունքից առաջ ղեկավարի հրամանով կամ ինքնուրույն ստու-

գել՝ լիցքավորված չէ՞, արդյոք, զենքը:
Կտրականապես արգելվում է զենքն ուղղել մարդկանց վրա, անկախ

այն բանի՝ լիցքավորված է այն, թե՝ ոչ:
Ավտոմատը ոչ լրիվ քանդելու և հավաքելու ժամանակ ապահովել

աշակերտների անվտանգ հեռավորությունը 1–2 մ:
Հրաձգության ժամանակ
Հրաձգությունից առաջ հրաձգարանից հեռացվում են մարդիկ, կեն-

դանիները և փոխադրամիջոցները:
Զենքը թույլատրվում է լիցքավորել միայն «ԿՐԱ՛Կ» ազդանշանից հե-

տո՝ կրակային սահմանագծում կամ կրակի բացման սահմանագիծն անց-
նելիս:

Կրակի դադարեցման սահմանագծում զենքը լիցքաթափել և քաշել
հրահանի մարտական ոտքը:

Արգելվում է կրակ վարել՝
● վտանգավոր ուղղություններով,
● մինչև կրակի վարման սահմանագիծ դուրս գալը,
● «ԴԱԴԱՐ» ազդանշանից կամ «Կրակը ԴԱԴԱՐԵՑՆԵ՛Լ» հրամա-

նից հետո,
● ոչ սարքին զենքով:

Կրակն անմիջապես դադարեցվում է՝
● թիրախային դաշտում մարդկանց, կենդանիների կամ փոխա -

դրամիջոցների հայտնվելու դեպքում,
● հրամանատարական կետի վրա սպիտակ դրոշի բարձրացման

ժամանակ:
Հրաձգության ավարտից հետո հանձնում են չօգտագործված զի-

նամթերքը և զննում զենքը:
Հիշի՛ր.
Կտրականապես արգելվում է զենքն ուղղել մարդկանց վրա, անկախ

այն բանի` լիցքավորվա՞ծ է այն, թե` ոչ:
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ԹԵՄԱ. ԿԱԼԱՇՆԻԿՈՎԻ ԱՎՏՈՄԱՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ,
ՄԱՍԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ավտոմատի տեսակները

Հայկական բանակում սպառազինության մեջ գտնվող ամենատա-
րածված ավտոմատներն են Կալաշնիկովի ավտոմատը (ԿԱ-74) և Կալաշ-
նիկովի ձևափոխված ավտոմատը (ԿՁԱ)՝ իրենց տարատեսակներով:
Դրանք կառուցվածքով, հիմնական մասերով ու մեխանիզմներով միա -
նման են. հիմնական տարբերությունը փողի տրամաչափն է (5.45 մմ և
7.62 մմ), օգտագործվող փամփուշտները և փողաբերանի արգելակի առ-
կայությունը ԿԱ-74-ի վրա:

Կալաշնիկովի ավտոմատը զինվորի անհատական զենքն է և նախա-
տեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի ոչնչացման համար: Ձեռնա-
մարտում հակառակորդին ոչնչացնելու համար ավտոմատին միացվում է
սվին-դանակ: Հրաձգությունը կատարվում է կրակահերթերով կամ մե-
նահատ կրակով:

Ավտոմատի տարատեսակների (փայտե կոթով, ծալովի կոթով) ար-
տաքին տեսքը տրված է նկարներում:
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ԿԱ-74 փայտե կոթով ԿԱ-74 ծալովի կոթով
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Ավտոմատի հիմնական մարտական հատկություններն են`

ԿԱ–74 ԿՁԱ

Արդյունավետ կրակի հեռավորությունը` մինչև 500 մ 400 մ
Հրաձգության նշանոցային հեռավորությունը` 1000 մ
Մարտական արագաձգությունը`

- կրակահերթերով` մինչև 100 կրակոց/րոպե
- մենահատ կրակոցներով` մինչև 50 կրակոց/րոպե

Գնդակի թռիչքի առավելագույն հեռավորությունը` 3150 մ 3000 մ
Գնդակի սկզբնական արագությունը` 900 մ/վրկ 715 մ/վրկ
Գնդակի մահաբեր կարողությունը` 1350 մ 1500 մ
Քաշը լիցքավորված պահեստատուփով` 3.6 կգ
Սվին-դանակի քաշը` 450 գ 490 գ
Պահեստատուփի տարողությունը` 30 փամփուշտ:

Ավտոմատի հիմնական մասերն ու մեխանիզմները

Ավտոմատը բաղկացած է հետևյալ հիմնական մասերից ու մեխա-
նիզմներից՝

● փող՝ փողատուփով, զարկանաձգանային մեխանիզմով և կոթով,
● նշանառության հարմարանք,
● փողատուփի կափարիչ,
● փակաղակի շրջանակ՝ գազամխոցով,
● փակաղակ,
● հետադարձ մեխանիզմ,
● գազախողովակ՝ փողի պահպանակով,
● փողակալ,
● պահեստատուփ,
● սվին-դանակ,
● փողաբերանի արգելակ ԿԱ–74-ի համար:

Ավտոմատի լրակազմի մեջ մտնում են պիտույքները, փոկը և պա-
հեստատուփի պայուսակը:
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Ավտոմատի քանդելն ու հավաքելը

Ավտոմատի քանդելն ու հավաքելը կատարվում է հատուկ սեղանի
(մաքուր փռոցի) վրա: Մասերն ու մեխանիզմները դարսվում են քանդելու
հերթականությամբ, խնամքով: Մեկը մյուսի վրա չդնել, ավելորդ ուժ,
կտրուկ հարվածներ չգործադրել:

Ավտոմատի քանդելը լինում է լրիվ և ոչ լրիվ: Ավտոմատը լրիվ է
քանդվում, եթե շատ է կեղտոտվել, երկար ժամանակ մնացել է անձրևի
տակ, ձյան կամ ավազի մեջ, կամ անհրաժեշտ է փոխել քսուքը և վերա-
նորոգման աշխատանք կատարել:

Ավտոմատը քանդվում է ոչ լրիվ` մաքրելու, յուղելու և մասերն ու մե-
խանիզմները զննելու համար:
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Ավտոմատի հիմնական մասերն ու մեխանիզմները.
1 - փողը՝ փողատուփով, նշանառության հարմարանքով, զարկանաձգանային մեխանիզմով և
կոթով, 2 - փողաբերանի արգելակ, 3 - փողատուփի կափարիչ, 4 - փակաղակի շրջանակ՝
գազամխոցով, 5 - փակաղակ, 6 - հետադարձ մեխանիզմ, 7 - գազախողովակ՝ փողի
պահպանակով, 8 - փողակալ, 9 - պահեստատուփ, 10 - սվին-դանակ, 11 - շամփուր, 12 - պի -
տույքների պահատուփ:
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Ավտոմատի ոչ լրիվ քանդելու կարգը

Անջատել պահեստատուփը: Ավ-
տոմատը պահելով ձախ ձեռքում և
բռնելով կոթի վզիկից կամ փողա-
կալից՝ աջ ձեռքով վերցնել պահես-
տատուփը, բութ մատով սեղմելով
մղլակը՝ պահեստատուփի ներքևի
մասը տանել առաջ և հանել: Դրա-
նից հետո ստուգել՝ արդյոք փամփըշ-
տանոցում փամփուշտ կա՞. դրա հա-

մար փոխադրիչը իջեցնել ներքև, փակաղակի շրջանակը քաշել հետ,
ստուգել փամփշտանոցը, որից հետո թողնել շրջանակի բռնակը և քաշել
հրահանի մարտական ոտքը:

Հանել պիտույքների պահատու-
փը: Աջ ձեռքի մատով կոթի բնի կա-
փարիչը սեղմել այնպես, որ զսպա-
նակի ներգործության տակ պահա-
տուփը դուրս գա բնից: Ծալովի կո-
թով ավտոմատի պահատուփը
գտնվում է պահեստատուփի պայու-
սակում:

Անջատել շամփուրը: Շամփու-
րի վերջնամասը փողից ձգել այնպես, որ դուրս գա նշանահատիկի հիմ-

քի հենակից, և հանել:
Անջատել փողատուփի կափարիչը: Ձախ

ձեռքով բռնել կոթի վզիկը, նույն ձեռքի բութ մա-
տով սեղմել հետադարձ մեխանիզմի ուղղորդիչ
ձողի ելունը, աջ ձեռքով փողատուփի կափարիչը
բարձրացնել և անջատել:

Անջատել հետադարձ մեխանիզմը: Ձախ
ձեռքով բռնելով ավտոմատի կոթի վզիկից՝ աջ
ձեռքով առաջ տանել հետադարձ մեխանիզմի
ուղղորդիչ ձողիկը՝ մինչև նրա կրնկի դուրս գալը
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Շամփուրի անջատելը

Պահատուփի հանելը

Պահեստատուփի անջատելը



փողատուփի երկայնական փորակից. ուղղորդիչ ձողիկի վերջնամասը
բարձրացնել և հետադարձ մեխանիզմը հանել փակաղակի շրջանակի
անցքից:

Անջատել փակաղակի շրջանակը փակաղակով: Շարունակելով ավ-
տոմատը պահել ձախ ձեռքով՝ աջով փակաղակի շրջանակը մինչև վերջ

տանել հետ, բարձրացնել փակա-
ղակի հետ միասին և հանել փողա-
տուփից:

Փակաղակը անջատել փակա-
ղակի շրջանակից: Փակաղակի
շրջանակը բռնել ձախ ձեռքով՝ փա-
կաղակը դեպի վեր, աջ ձեռքով
փակաղակը տանել հետ ու շրջել
այնպես, որ փակաղակի տանող ե-
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Հետադարձ մեխանիզմի անջատելըՓողատուփի կափարիչի անջատելը

Գազախողովակի անջատելը փողի
պահպանակի հետ միասին

Փակաղակի անջատելը փակաղակի
շրջանակից

Փակաղակի շրջանակի անջատելը
փակաղակի հետ միասին
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լունը դուրս գա շրջանակի ձևավոր կտրվածքից, և առաջ տանելով՝ հա-
նել:

Անջատել գազախողովակը փողի պահպանակով: Ձախ ձեռքով
բռնել ավտոմատը, աջով պահատուփն իր ուղղանկյուն անցքով հագցնել
գազախողովակի փակիչի ելունի վրա, փակիչին տալ ուղղահայաց դիրք,
և գազախողովակը հանել գազախցի խողովակաոստից:

Ավտոմատի հավաքելը ոչ լրիվ քանդելուց հետո

Գազախողովակը փողի պահպանակով միացնել ավտոմատին: Ավ-
տոմատը բռնելով ձախ ձեռքով՝ աջով գազախողովակն առջևի մասով
հագցնել գազախցի խողովակաոստի վրա և փողի պահպանակի վերջ-
նամասը սեղմել փողին, փակիչը իջեցնել այնքան, մինչև նրա սևեռիչը
մտնի նշանոցի կոճղակի հանվածքը:

Փակաղակը միացնել փակաղակի շրջանակին: Փակաղակի շրջա-
նակը վերցնել ձախ ձեռքով, ապա փակաղակը գլանային մասով աջ ձեռ-
քով դնել շրջանակի անցքը: Փակաղակը շրջել այնպես, որ նրա տանող
ելունը մտնի փակաղակի շրջանակի ձևավոր կտրվածքի մեջ, և փակա-
ղակը տանել առաջ:

Փակաղակի շրջանակը փակաղակով միացնել փողատուփին: Ձախ
ձեռքով բռնել կոթի վզիկը: Աջ ձեռքում պահելով փակաղակի շրջանակը
փակաղակով այնպես, որ բութ մատով սեղմած փակաղակը գտնվի առ -
ջևի դիրքում, գազամխոցը մտցնել նշանոցի կոճղակի մեջ և փակաղակի
շրջանակը շարժել առաջ այնքան, մինչև փողատուփի ծռվածքները մտնեն
փակաղակի շրջանակի փորակների մեջ, ապա ոչ մեծ ճիգով այն սեղմել
փողատուփին և տանել առաջ:

Միացնել հետադարձ մեխանիզմը: Աջ ձեռքով հետադարձ մեխա-
նիզմը մտցնել փակաղակի շրջանակի անցքի մեջ, սեղմելով հետադարձ
մեխանիզմի զսպանակը՝ առաջ տալ ուղղորդիչ ձողիկը և մի փոքր իջեց-
նելով ներքև՝ նրա կրունկը մտցնել փողատուփի երկայնական փորակի
մեջ:

Միացնել փողատուփի կափարիչը: Փողատուփի կափարիչը առջևի
մասով դնել նշանոցի կոճղակի վրայի կիսակլոր կտրվածքի մեջ: Աջ ձեռ-
քի ափով վերևից կափարիչի վերջնամասը սեղմել առաջ ու ներքև այն-
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պես, որ հետադարձ մեխանիզմի ուղղորդիչ ձողիկի ելունը մտնի փողա-
տուփի կափարիչի անցքի մեջ:

Սեղմել ձգանը և փոխադրիչը մինչև վերջ բարձրացնել վեր (դնել
ապահովիչին): 

Միացնել շամփուրը:
Պահատուփը դնել կոթի բնի մեջ: Պահատուփը ներքևի մասով

մտցնել կոթի բունը և առաջ մղել այնպես, որ բունը փակվի կափարիչով:
Ծալովի կոթով ավտոմատի պահատուփը դնել պահեստատուփի պայու-
սակի գրպանը:

Պահեստատուփը միացնել ավտոմատին: Ձախ ձեռքով բռնելով
ավտոմատի կոթի վզիկից կամ փողակալից՝ աջով պահեստատուփի կառ-
չանը մտցնել փողատուփի պատուհանը և պահեստատուփը շրջել այն-
պես, որ մղլակն ընկնի պահեստատուփի հենակային ելուստի հետևը: 

Ավտոմատը հավաքելիս հետևել, որ մասերի համարները համապա-
տասխանեն փողատուփի վրայի համարներին:

Զինվորի մարտական պատրաստության նորմացույցների համաձայն
ավտոմատի ոչ լրիվ քանդումը պետք է կատարվի 15, 17 և 19 վայրկյանում,
իսկ հավաքումը ոչ լրիվ քանդելուց հետո` 25, 27 և 32 վայրկյանում,
համապատասխանաբար գերազանց, լավ և բավարար գնահատականների
համար:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թվարկի՛ր անվտանգության կանոնները պարապմունքների և
հրաձգության ժամանակ:

2. Ե՞րբ է դադարեցվում կրակը:
3. Կալաշնիկովի ավտոմատի ի՞նչ տեսակներ կան: Թվարկե՛ք

դրանց մարտական հատկությունները, բացատրե՛ք տարբե-
րությունը:

4. Թվարկե՛ք Կալաշնիկովի ավտոմատի հիմնական մասերը:
5. Ի՞նչ հերթականությամբ է կատարվում ավտոմատի ոչ լրիվ

քանդումն ու հավաքումը:
6. Դասարանում քանդե՛ք ոչ լրիվ և հավաքե՛ք Կալաշնիկովի ավ-

տոմատը:
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ՇԱՐԱՅԻՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Զինվորականների մարտական պատրաստության, ուսուցման ու դաս-
տիարակության կարևորագույն առարկաներից մեկը շարային պատրաս-
տությունն է: Այն կազմակերպվում և անցկացվում է ՀՀ ԶՈՒ շարային կա-
նոնադրությանը համապատասխան:

Շարային պատրաստությունը կոփում և առնականացնում է զինծա-
ռայողներին, նրանց մեջ դաստիարակում կարգապահության, զսպվա-
ծության զգացում, ձգվածություն, սովորեցնում է լինել կոկիկ և մաքուր
հագնված, հմտորեն և ներդաշնակ գործել շարքում և մարտական գործո-
ղությունների ժամանակ:

Շարային պատրաստությունը սովորեցնում է`
● շարքի տեսակները, նրա բաղկացուցիչ մասերը,
● շարային վարժաձևերն առանց զենքի և զենքով, 
● շարքից դուրս գալը և շարք վերադառնալը, 
● զինվորական ողջույնի կատարման եղանակները, 
● հրամաններ տալու և կատարելու կարգը, 
● զինծառայողների պարտականությունները շարվելուց առաջ և

շարքում: 

ԹԵՄԱ. ՇԱՐՔԵՐ: ՇԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՆՐԱ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ
ՄԱՍԵՐԸ

Զինծառայողների, ստորաբաժանումների ու զորամասերի՝ շարային
կանոնադրությամբ սահմանված դասավորությունը համատեղ գործո-
ղությունների համար՝ հետիոտն և մեքենայով, կոչվում է շարք:

Յուրաքանչյուր շարք ունի հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը՝ ճակատ,
թիկունք, թևեր, տարածություն, հեռավորություն, լայնություն և խորություն: 



Շարքում գտնվող զինծառայողների դիմային կողմը կոչվում է ճակատ:
Շարքի ճակատի հակադիր կողմը կոչվում է թիկունք:
Շարքի աջ վերջավորությունը կոչվում է աջ թև, ձախ վերջավորու -

թյունը՝ ձախ թև:
Շարքի դարձումների (աջդարձ, ձախդարձ, հետդարձ) ժամանակ

թևերի անվանումները չեն փոխվում:
Շարքի ճակատում զինծառայողների արմունկների միջև եղած արան-

քը կոչվում է տարածություն:
Զինծառայողների, ստորաբաժանումների միջև դեպի խորքն ընկած

արանքը կոչվում է հեռավորություն:
Շարքի թևերի միջև ընկած հեռավորությունը կոչվում է շարքի լայ-

նություն:
Առաջին և վերջին տողաններում կանգնած զինծառայողների միջև

եղած հեռավորությունը կոչվում է շարքի խորություն:

Ծավալուն և երթային շարք: Տողան և շարասյուն

Շարքերն ըստ նշանակության լինում են ծավալուն և երթային:
Ծավալուն շարքը, որպես կանոն, շարվում է մեկ կամ երկու տողա-

նով:
Մեկ գծի վրա, սահմանված տարածությամբ կողք կողքի շարված

զինծառայողների շարքը կոչվում է տողան:
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Ծավալուն շարքը կիրառվում է ստուգումների, ստուգատեսների, զո-
րահանդեսների, շարային հաշվարկների ժամանակ և անհրաժեշտ այլ
դեպքերում:

Երթային շարքը կիրառվում է ստորաբաժանումների շարժման հա-
մար և կազմված է շարասյուներից:

Միմյանց թիկունքում շարված զինծառայողների և իրար հետև կանգ-
նած ստորաբաժանումների շարքը կոչվում է շարասյուն:

Երթային շարքերը լինում են միաշարասյուն, երկշարասյուն և այլն:
Երկտողան շարքում առաջին տողանի

զինծառայողը և նրա թիկունքում կանգնած
զինծառայողը կազմում են կարգ: Եթե առա-
ջին տողանի զինծառայողի թիկունքում՝ երկ-
րորդ տողանում զինծառայող չկա, ապա դա
կոչվում է ոչ լրիվ կարգ: Վերջին կարգը
միշտ պետք է լինի լրիվ, ուստի երկտողան
շարքի հետդարձի ժամանակ ոչ լրիվ կարգի
զինծառայողն անցնում է առաջին տողան:

Միատողան (երկտողան, եռատողան)
շարքերը կարող են լինել խիտ կամ նոսր:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկշարասյուն երթային շարք

ոչ լրիվ կարգլրիվ կարգ{
Երկտողան շարք



Խիտ շարքում զինծառայողները տեղավորվում են կողք-կողքի՝ մեկը
մյուսի արմունկից ձեռքի ափի լայնությամբ, իսկ նոսր շարքում ճակատով
կանգնած զինծառայողների արմունկների միջև տարածությունը պետք է
լինի մեկ քայլ կամ հրամանատարի նշած չափով (երկու, երեք քայլ և
այլն):

Երթային շարքով շարժվելիս շարքի առ ջևից գնացող զինծառայողը
(մեքենան, ստորաբաժանումը) կոչվում է ուղղապահ, իսկ շարասյունը
եզրափակող զինծառայողը (մեքենան, ստորաբաժանումը) կոչվում է վեր-
ջապահ:

Շարքի կառավարումը

Շարքերը կառավարվում են հրամանատարների (պետերի) հրաման-
ներով ու կարգադրություններով: Հրամանները բաժանվում են երկու մա-
սի՝ նախնական և կատարողական: Օրինակ` « Դասակ, քայլո՜վ–ՄԱ՛ՐՇ»
հրամանում « Դասակ, քայլով»-ը նախնական մասն է, իսկ «ՄԱ՛ՐՇ»-ը՝
կատարողական: Հրամանները կարող են լինել նաև միայն կատարողա-
կան, այսինքն՝ հրամայական բառեր՝ «ԶԳԱ՛ՍՏ», «ՈՏՔԻ՛»:

Հրամանի կատարողական մասը` հրամայական բառերը, սովորա-
բար, գրվում են գլխատառերով:

Նախնական հրամանն արտասանվում է բարձրաձայն, հստակ, փոքր-
ինչ ձգելով, որպեսզի շարքում գտնվող զինծառայողները հասկանան, թե
իրենցից ինչ գործողություն է պահանջվում: Լսելով նախնական հրամա-
նը՝ զինծառայողներն ընդունում են շարային կեցվածք՝ երբ գտնվում են
շարքում, անցնում են շարային քայլի՝ երբ գտնվում են շարժման մեջ:
Շարքից դուրս գտնվելիս նրանք շրջվում են հրամանատարի (պետի)
կողմը և ընդունում են շարային կեցվածք` պատրաստ լինելով կատարո-
ղական հրամանից հետո անմիջապես կատարել այդ գործողությունը:

Կատարողական հրամանը տրվում է մի փոքր դադարից հետո,
բարձրաձայն, հատ-հատ և հստակ:

Երբեմն անհրաժեշտություն է զգացվում չեղյալ հայտարարել հրա-
մանը կամ դադարեցնել սկսած գործողությունը: Այս դեպքում տրվում է
«ԹՈՂՆԵ՛Լ» հրամանը, որով զինծառայողներն ընդունում են իրենց նախ-
նական դիրքը:
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Ստորաբաժանումները շարելու համար հրամանատարը տալիս է
«ՇԱՐՎԻ՛Ր» հրամանը՝ նշելով նաև շարվելու կարգը: Օրինակ՝ « Ջոկ, միա-
տողա՜ն–ՇԱՐՎԻ՛Ր»:

Շարային կեցվածք

Շարային կեցվածքի ընդունումը զինվորական ծառայության այբու-
բենն է: Այն զինծառայողին ուղեկցում է զինվորական ծառայության զո-
րակոչվելու առաջին օրվանից մինչև զորացրումը: Շարային կեցվածքի

ընդունումը զինվորի մեջ դաստիարակում է
կուռ կարգապահություն, ուշադրություն, կա-
տարողականություն և այլ հատկանիշներ:

Շարային կեցվածք ընդունվում է
«ԶԳԱ՛ՍՏ» կամ «ՇԱՐՎԻ՛Ր» հրամաններով:
Լսելով այդ հրամանները՝ զինծառայողն ա-
ռանց լարվելու կանգնում է ուղիղ` ոտնաթա-
թերը բացելով թաթի լայնությամբ և հավա-
սարեցնելով ճակատային գծի հետ: Ծնկները
պետք է լինեն ուղիղ, գլուխը՝ բարձր պահած,
կուրծքը և մարմինը՝ մի փոքր առաջ տված:
Ձեռքերը պետք է ցած իջեցնել ազդրերի կող-
քով այնպես, որ դաստակների ափերը՝ կի-
սախուփ ծալված մատներով, հպվեն ազդրե-
րին:

Կանոնադրությամբ սահմանված են շա-
րային կեցվածք ընդունելու նաև այլ դեպքեր՝ Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական օրհներգի, զինվորական ողջույնի կատարման ժա-
մանակ, զեկույց տալիս, կարգադրություններ անելիս և այլն:

Զինծառայողների պարտականությունները շարվելուց
առաջ և շարքում

Շարք կանգնելուց առաջ և շարքում զորամասերի (ստորաբաժա-
նումների) հրամանատարներն ու բոլոր զինծառայողներն ունեն որոշա-
կի, կանոնագրքերով, շարային կանոնադրությամբ և հրահանգներով
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ամրագրված իրենց պարտականությունները, որոնց անշեղ կատարումը
յուրաքանչյուր զինծառայողի պարտքն է:

Նախքան շարք կանգնելը հրամանատարը նշում է շարվելու տեղը,
ժամանակը, կարգը, համազգեստը, հանդերձանքը, տվյալ պահի համար
անհրաժեշտ տեխնիկան ու տեխնիկական միջոցները, զինամթերքը,
պաշտպանության անհատական միջոցները: Ստորաբաժանումը շարե-
լուց հետո ստուգում է դրանց առկայությունը, անձնակազմի արտաքին
տեսքը, համազգեստի ու հանդերձանքի հարմարեցումը, փոխադրվող
միջոցների ամրակապումը, անձնակազմի իմացությունը ազդանշաննե-
րի, անվտանգության կանոնների մասին:

Զինծառայողը պարտավոր է՝
● գիտենալ իր տեղը շարքում և հրամանից հետո արագորեն զբա-

ղեցնել այն, 
● ստուգել իրեն ամրացված զենքի, ռազմական տեխնիկայի սար-

քինությունը, սակրային գործիքների և այլ հանդերձանքի առկա-
յությունն ու վիճակը,

● շարքում չխոսել, առանց հրամանատարի (պետի) թույլտվության
դուրս չգալ շարքից ու չծխել,

● շարժման ընթացքում պահպանել կանոնադրությամբ կամ հրա-
մանատարի կողմից սահմանված տարածությունն ու հեռավո-
րությունը, ուշադիր հետևել հրամանատարի հրամաններին ու
ազդանշաններին:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է շարքը:
2. Ի՞նչ է տողանը, ի՞նչ է շարասյունը:
3. Թվե՛ք շարքի բաղկացուցիչ մասերը:
4. Ե՞րբ է կիրառվում ծավալուն շարքը, ե՞րբ՝ երթայինը:
5. Որո՞նք են հրամանի բաղկացուցիչ մասերը: Օրինակներով ցույց

տվեք նախնական և կատարողական հրամանները՝ գործնա-
կանորեն կատարելով դրանք:

6. Թվե՛ք շարվելուց առաջ զինծառայողի պարտականությունները:
7. Ի՞նչ դեր է խաղում շարային կեցվածքը զինվորի դաստիարակու -

թյան գործում:
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ԹԵՄԱ. ՇԱՐԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՁԵՎԵՐ, ԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ ՏԵՂՈՒՄ ԵՎ
ՇԱՐԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Դարձումներ տեղում

Տեղում դարձումները զինծառայողները կատարում են ինչպես միայ-
նակ, այնպես էլ ստորաբաժանումների կազմում:

Տեղում դարձումնե-
րը կատարվում են «Ա՜ջ–
ԴԱ՛ՐՁ», «Ձա՜խ–ԴԱ՛ՐՁ»
և « Հե՜տ–ԴԱ՛ՐՁ» հրա-
մաններով: Աջդարձ և
ձախդարձ վարժա ձևե-
րը կատարվում են մեկ
քառորդ շրջան դարձու-
մով, իսկ հետդարձը՝
մեկ երկրորդ շրջան,
ընդ որում, աջդարձը
կատարվում է աջ ձեռ-
քի կողմը՝ մարմնի ծան-
րությունը կենտրոնաց-
նելով աջ կրունկի և ձախ
ոտնաթաթի վրա, իսկ

ձախդարձն ու հետդարձը՝ ձախ ձեռքի կողմը՝ ձախ կրունկի և աջ ոտնա-
թաթի վրա:

Բոլոր դարձումները կատարվում են երկու գործողությամբ (երկու
հաշվով).

առաջին գործողություն՝ դարձում կատարել` պահպանելով իրանի
ուղիղ դիրքը և, ծնկները չծալելով՝ մարմնի ծանրությունը փոխադրել առ -
ջևի ոտքի վրա,

երկրորդ գործողություն՝ մյուս ոտքը ամենակարճ ճանապարհով
դնել առջևի ոտքի մոտ:
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Շարժում առանց զենքի: Շարային քայլ

Շարժումը կատարվում է քայլով կամ վազքով:
Կանոնավոր քայլի չափսը 70–80 սմ է, արագությունը՝ 110–120 քայլ

մեկ րոպեում:
Կանոնավոր վազքի դեպքում քայլի չափսը 85–90 սմ է, շարժման ա-

րագությունը՝ 165–180 քայլ մեկ րոպեում:
Քայլը լինում է շարային և երթային:
Շարային քայլը կիրառվում է հանդիսավոր երթով ստորաբաժա-

նումների անցնելու, շարժման ընթացքում զինվորական ողջույնի կա-
տարման ժամանակ, շարքից դուրս գալու և շարք վերադառնալու դեպ-
քերում, հրամանատա-
րին (պետին) մոտենա-
լիս և նրանից հեռանա-
լիս, շարային պարապ-
մունքների ընթացքում:

Շարժումը շարային
քայլով սկսելու համար
տրվում է « Շարային
քայլո՜վ–ՄԱ՛ՐՇ» հրամա-
նը:

« Շարային քայլով»
նախնական հրամանը
լսելուն պես զինծառա-
յողն իրանը մի փոքր ա-
ռաջ է տալիս՝ մարմնի
ծանրությունն առավե-
լապես գցելով աջ ոտքի վրա և պահպանելով կայուն դիրք: «ՄԱ՛ՐՇ» կա-
տարողական հրամանով ձախ ոտքի լրիվ քայլով սկսում է շարժումը`
միաժամանակ ձախ ձեռքը տանելով հետ, իսկ աջը շարժելով առաջ:

Շարային քայլով շարժվելիս ձախ (աջ) ոտնաթաթը ձգված վիճակով
կտրել գետնից 15–20 սմ բարձրությամբ և ամբողջ ներբանով պինդ դնե-
լով գետնին՝ աջ (ձախ) թաթը միաժամանակ կտրել գետնից: Ձեռքերը,
սկսած ուսերից, իրանի մոտով շարժել առաջ և արմունկը ծալել այնպես,
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որ դաստակը ձեռքի ափի լայնությամբ բարձրանա գոտու ճարմանդից
վերև՝ մարմնից ափաչափ հեռավորության վրա: Ձեռքը հետ տանելիս
ձգել մինչև վերջ: Ձեռքի մատները պահել կիսախուփ: Շարժման ընթաց-
քում գլուխը և իրանը պահել ուղիղ, նայել առաջ:

Երթային քայլը կիրառվում է բոլոր այն դեպքերում, երբ շարային
քայլով շարժվելու հրաման չկա:

Երթային քայլով շարժման ժամանակ ոտնաթաթն առանց ձգելու ա-
զատորեն մեկնել առաջ և գետնին դնել այնպես, ինչպես սովորական քայ-

լի դեպքում: Ձեռքերն ազա-
տորեն շարժել իրանի մոտով
հետ ու առաջ:

Երթային քայլով շարժվե-
լիս, եթե տրվում է «ԶԳԱ՛ՍՏ»
հրամանը, զինծառայողներն
անցնում են շարային քայլի,
իսկ շարային քայլի ժամանակ
«ԱԶԱ՛Տ» հրամանով անցնում
են երթային քայլի:

Տեղում քայլելու համար
տրվում է « Տեղում քայլո՜վ–
ՄԱ՛ՐՇ» հրամանը, իսկ շարժ-
ման ընթացքում տեղում քայ-
լի անցնելու համար տրվում է
«ՏԵՂՈՒՄ» հրամանը:

« Տեղում քայլո՜վ–ՄԱ՛ՐՇ» հրամանով զինծառայողներն սկսում են
քայլել տեղում՝ ոտքը բարձրացնելով 15–20 սմ և իջեցնելով այնպես, որ
գետնին հպվի ոտնաթաթի առջևի մասը: Ձեռքերը շարժել քայլի տակ-
տով:

Տեղում քայլելու ժամանակ «ՈւՂԻ՛Ղ» հրամանը տրվում է զինծառայո-
ղի ձախ ոտքը գետնին դնելու պահին, ապա աջ ոտքով կատարվում է ևս
մի քայլ տեղում, որից հետո միայն սկսվում է շարժումը առաջ լրիվ քայ-
լով:

Շարժումը դադարեցվում է « Կա՜նգ–Ա՛Ռ» հրամանով:
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Դարձումներ շարժման ժամանակ

Ինչպես տեղում դարձումների ժամանակ, այնպես էլ շարժման ըն-
թացքում դարձումներ կատարելու համար տրվում են նույն հրամանները՝
«Ա՜ջ–ԴԱ՛ՐՁ», « Ձա՜խ–ԴԱ՛ՐՁ» և « Հե՜տ–ԴԱ՛ՐՁ»: Նախնական հրամաննե-
րը` «Ա՜ջ», « Ձա՜խ» և « Հե՜տ» լսելուն պես զինծառայողը պատրաստվում է
կատարել կատարողական «ԴԱ՛ՐՁ»  հրամանը:

Աջդարձ կատարելու համար «ԴԱ՛ՐՁ» կատարողական հրամանը
տրվում է զինծառայողի աջ ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ: Այդ
հրամանը լսելուն պես զինծառայողը կատարում է ևս մեկ քայլ ձախ ոտ-
քով, ձախ ոտնաթաթի մատների վրա հենվելով՝ կատարում է մեկ քա-
ռորդ պտույտ աջ և շարային քայլով շարժումը շարունակում նոր ուղղու -
թյամբ:

Ձախդարձ կատարելու համար «ԴԱ՛ՐՁ» կատարողական հրամանը
տրվում է զինծառայողի ձախ ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ:
Այդ հրամանը լսելուն պես զինծառայողը կատարում է ևս մեկ քայլ աջ

ոտքով, աջ ոտնաթաթի մատների վրա հենվելով՝ դառնում է մեկ քառորդ
պտույտ ձախ և շարային քայլով շարժումը շարունակում նոր ուղղութ-
յամբ:
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Հետդարձ կատարելու համար «ԴԱ՛ՐՁ» կատարողական հրամանը
տրվում է զինծառայողի աջ ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ: Այդ
հրամանը լսելուն պես զինծառայողը կատարում է ևս երկու քայլ ձախ և
աջ ոտքերով, ընդ որում, աջով կատարում է կես քայլ՝ ոտքը դնելով
փոքր-ինչ ձախ: Ապա հենվում է երկու ոտնաթաթերի մատների վրա, մեկ
երկրորդ պտույտ կտրուկ շրջադարձ է կատարում և ձախ ոտքով շարա-
յին քայլով շարժումը շարունակում նոր ուղղությամբ:

«ԴԱ՛ՐՁ» կատարողական հրամանից հետո աջդարձը և ձախդարձը
կատարվում են երկու հաշվով, իսկ հետդարձը՝ երեք հաշվով:

Դարձումների ժամանակ ձեռքերի շարժումները կատարվում են հա-
մաչափ:

Հետդարձի ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում կտրուկ
շրջադարձի և ձեռքերի շարժումների վրա: «Երկու» հաշվի դեպքում, երբ
աջ ոտքը տարվի կես քայլ առաջ և մի փոքր ձախ, այդ պահին պետք է
ձախ ձեռքը տանել առաջ, իսկ աջը՝ հետ: Հենց որ աջ ոտքը հենվի ոտնա-
թաթի մատների վրա, շարունակելով ձեռքերի համաչափ շարժումը, կա-
տարել կտրուկ շրջադարձ: «Երեք» հաշվի ժամանակ աջ ձեռքը շարժել
առաջ, իսկ ձախը՝ հետ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է շարային քայլը, ինչո՞վ է տարբերվում երթայինից:
2. Ինչպե՞ս անցնել շարային քայլից երթայինի և ընդհակառակն:
3. Ինչպե՞ս է կատարվում տեղում քայլով մարշը:
4. Ինչպե՞ս են կատարվում դարձումները տեղում, քանի՞ հաշվով:

Ցուցադրե՛ք:
5. Ինչպե՞ս են կատարվում դարձումները շարժման ժամանակ,

քանի՞ հաշվով: Ցուցադրե՛ք:
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Զինված ընդհարումների ժամանակ մարտական գործողություններ
կազմակերպելու և առաջադրված մարտական խնդիրը կատարելու հա-
մար առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում տեղանքի մարտավարական
հատկանիշների ճիշտ օգտագործումը:

Առանց տեղանքի տարատեսակների, դրանց մարտավարական հատ-
կանիշների իմացության, ինչպես նաև տեղանքում կողմնորոշվելու, տե-
ղագրական քարտեզ կարդալու, հեռավորությունը որոշելու և տեղանքը
գնահատելու կարողության հնարավոր չէ հաղթել ժամանակակից հա մա -
զորային մարտում:

Բացի այդ` ռազմական տեղագրության ուսուցումը նպաստում է
զինծառայողների մեջ այնպիսի կարևոր հատկությունների զարգացմա-
նը, ինչպիսիք են դիտողականությունը, ճշգրտությունը, դիտարկումների
արդյունքների և տեղանքի մարտավարական հատկանիշների վերլուծ-
ման ու գնահատման ունակությունը:

Զինված ուժերում ռազմական տեղագրությունը մարտական պատ-
րաստության կարևոր առարկաներից մեկն է:

Տեղանքի տարատեսակները և մարտավարական
հատկանիշները: Կողմնացույց

Տեղանքը երկրի մակերևույթի որոշակի տեղամաս է, որտեղ կա-
տարվելու է տրված մարտական առաջադրանքը: 

Երկրի մակերևույթի անհարթությունների ամբողջությունը կոչվում է
տեղանքի ռելիեֆ:
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Տեղանքի վրա գտնվող բնական և արհեստական բոլոր առարկանե-
րը կոչվում են տեղանքի կամ տեղական առարկաներ:

Մարտական գործողություններից առաջ կատարվում է տեղանքի ու-
սումնասիրում: Դա կատարվում է երկու եղանակով՝ տեղազննումով և
տեղագրական քարտեզի օգնությամբ: Տեղանքն ուսումնասիրելու և ճիշտ
եզրակացություններ կատարելու համար պետք է լավ իմանալ տեղանքի
տարատեսակների մարտավարական հատկանիշները:

Տեղանքի տարատեսակները: Տեղանքն ըստ ռելիեֆի բնույթի լի-
նում է հարթավայրային, բլրային և լեռնային:

Ըստ կտրտվածության աստիճանի՝ թույլ, միջին և խիստ կտրտված:
Ըստ քողարկման և դիտարկման պայմանների՝ բաց, կիսափակ և

փակ:
Ըստ բուսածածկույթի՝ անտառային, ճահճային, անապատային,

տափաստանային, տունդրային, գյուղատնտեսական նշանակության:

Տեղանքի մարտավարական հատկանիշները: Իսկ ինչպե՞ս է ազ-
դում տեղանքի ռելիեֆը մարտական գործողու թյունների վրա:

Հովիտները (խանդակները, ձորակները) մարդկանց և ռազմական
տեխնիկան պատսպարում են թշնամու դիտարկումներից ու կրակից,
միևնույն ժամանակ խանգարում, արգելակում և խոչընդոտում են սեփա-
կան զորքերի տեղաշարժին:

Բլրային տեղանքը, ընդհանուր առմամբ, չի խոչընդոտում մարտա-
կան տեխնիկայի և տրանսպորտի տեղաշարժերը, նպաստում է քողարկ-
մանը, դիտակետերի և կրակային դիրքերի ընտրմանը, հետևաբար՝
նպաստավոր է հարձակման և պաշտպանության համար:

Լեռնային տեղանքը դժվարացնում է ռազմական տեխնիկայի տե -
ղա շարժը, դիտարկումը, կողմնորոշումը և կրակ վարելը: Միևնույն ժա-
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մանակ ապահովում է զորքերի աննկատ տեղաշարժը և քողարկումը:
Առավել նպաստավոր է պաշտպանության համար:

Կողմնացույց: Կողմնացույցը պարզագույն սարք է՝ հորիզոնի կող-
մերը կամ կողմնորոշիչի ուղղու թյունը որոշելու համար: Գործողության
սկզբունքը հիմ նված է մագնի-
սական սլաքը մագնիսական մի-
ջօրեականի երկարությամբ տե-
ղավորելու և հյուսիս– հարավ ուղ-
ղությունը ցույց տալու վրա: 

Լայն տարածում ունեն Ադ-
րիանովի և հրետանային կողմ-
նացույցները: Կողմնացույցի հիմ-
նական մասերն են կլոր տուփը,
մագնիսական սլաքը, ասեղը,
արգելակը, անկյունային սանդ-
ղակը, պտտվող կափարիչը՝ նշանոցով:

Կողմնացույցը, բացի ասեղից, ամբողջությամբ պատրաստված է հա-
կամագնիսական նյութերից:

Կողմնորոշում տեղանքում առանց քարտեզի

Տեղանքում կողմնորոշվել նշանակում է` եղանակի և օրվա ցանկա-
ցած ժամին որոշել իր գտնվելու վայրը և շարժման ուղղությունը:

Մարտական իրավիճակներում կատարվում է տեղագրական և մար-
տավարական կողմնորշում:

Տեղագրական կողմնորոշումը ներառում է հորիզոնի կողմերի և սե-
փական դիրքի որոշումը առանձին լավ երևացող առարկաների (կողմնո-
րոշիչների) նկատմամբ:

Մարտավարական կողմնորոշումը մարտի դաշտում սեփական դիր-
քի որոշումն է սեփական զորքի և հակառակորդի նկատմամբ:

Տեղանքում հորիզոնի կողմերը կարելի է որոշել կողմնացույցի, երկ-
նային լուսատուների (Արև, Լուսին, Բևեռային աստղ) և տեղական առար-
կաների միջոցով:

Հորիզոնի կողմերը կողմնացույցով որոշելու համար կողմնացույ-
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ցին տալ հորիզոնական դիրք, ազատել մագնիսական սլաքը արգելակից,
պտտել կողմնացույցը կամ պտտվել նրա հետ միասին, մինչև մագնիսա-
կան սլաքի ֆոսֆորապատ ծայրը համընկնի 0-ի հետ` մագնիսկան սլաքն
ուղղված է դեպի հյուսիս:

Այդ ուղղության վրա ընտրում են կողմնորոշիչ, որը հետագայում օգ-
տագործվում է կողմնորոշման համար: Դիտորդը դեմքով կանգնում է
մագնիսական սլաքի (դեպի հյուսիս) ուղղությամբ, թիկունքի ուղղությամբ
կլինի հարավը, աջ ձեռքի ուղղությամբ՝ արևելքը, ձախի՝ արևմուտքը:

Պետք է հիշել, որ կողմնացույցից օգտվելիս անհրաժեշտ է զրահա-
պատ տեխնիկայից, մեքենայից և երկաթյա առարկաներից գտնվել առ -
նվազն 25 մ հեռու, այլապես մագնիսական սլաքը կշեղվի:

Կողմնորոշում Արեգակի միջոցով: Հյուսիսային կիսագնդում Արե-
գակը գտնվում է՝

Արևելքում` գարնանային և աշնանային ամիսներին` ժամը 700-ին, ա-
մառային ամիսներին` ժամը 800-ին: Ձմեռային ամիսներին` չի երևում:
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Հորիզոնի կողմերի որոշումը կողմնացույցով



Հարավում` գարնանային և աշնանային ամիսներին` ժամը 1300-
ին, ամառային ամիսներին` ժամը 1400-ին, ձմեռային ամիսներին` ժամը
1300-ին:

Արևմուտքում` գարնանային և աշնանային ամիսներին` ժամը 1900-ին,
ամառային ամիսներին` ժամը 2000-ին: Ձմեռային ամիսներին չի ե րևում:

Հորիզոնի կողմերը Արեգակի և ժամացույցի օգնությամբ որոշելու
համար անհրաժեշտ է ժամացույցը պահել հորիզոնական դիրքով և
պտտել այնպես, որ փոքր սլաքը ուղղված լինի դեպի Արեգակը: Փոքր
սլաքի և թվատախտակի «1» թվի
միջև ընկած անկյունը պետք է մտո-
վի կիսել երկու հավասար մասի:
Անկյան կիսորդը ցույց կտա ուղղութ-
յունը դեպի հարավ: Մինչև կեսօր
(ժամը 1300, ամռանը՝ 1400) թվատախ-
տակի վրա կիսվող անկյունը կլինի
«1» («2») թվից ձախ, իսկ կեսօրից
հետո՝ աջ:

Հորիզոնի կողմերը Բևեռային
աստղի միջոցով որոշելու համար
գտնել « Մեծ արջ» համաստեղու թյու-
նը, մտովի շարունակել « Շերեփի»
ծայրամասային երկու աստղերը
միացնող գիծը և դրա վրա տեղա -
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դրել աստղերի միջև եղած տարածությունը հինգ անգամ, ստացված կե-
տը մոտավորապես կհամընկնի մի վառ աստղի` Բևեռային աստղի հետ:
Այդ աստղը հանդիսանում է «Փոքր արջ» համաստեղության «Շերեփի»
պոչի աստղը: Բևեռային աստղից մտովի իջեցրած ուղղահայացը ցույց
կտա հյուսիսային ուղղությունը հորիզոնի վրա:

Հորիզոնի կողմերը տեղական առարկաների միջոցով որոշելու
համար պետք է իմանալ, որ

● մրջնանոցները միշտ գտնվում են առանձին ծառերի կամ նոսր
անտառի ծառերի հարավային կողմում, մրջնանոցների բնի կլոր-
ուռուցիկ մասն ուղղված է դեպի հարավ, թեք մասը` դեպի հյուսիս,

● ծառերի բները հյուսիսահայաց կողմում ավելի կոշտ են և մուգ
(հատկապես կեչու), իսկ եղևնու և սոճու բների հարավահայաց
մասում նկատվում է խեժի արտադրություն,

● պտուղներն ու մրգերը ծառերի հարավահայաց կողմում հասու-
նանում են ավելի շուտ, ավելի գունավորված են և հյութեղ,

● վաղ գարնանը հովիտների հարավահայաց լանջերին ձնհալն ա-
վելի շուտ է սկսվում,

● լեռնային վայրերում հովիտների հյուսիսահայաց լանջերի ան-
տառներն ավելի փարթամ են, իսկ հարավահայաց լանջերը
ծածկված են ցանցառ անտառներով, թփուտներով կամ անտա-
ռազուրկ են,

● ծառի կոճղի հարավահայաց կողմում տարեկան աճի օղակներն
իրարից ավելի մեծ հեռավորության վրա են գտնվում, իսկ հյուսի-
սահայաց կողմում՝ շատ մոտ: Այս եղանակը քիչ հուսալի է և
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դրանից պետք է օգտվել այլ հնարավորություն չունենալու դեպ-
քում,

● եկեղեցիների մուտքը արևմուտ-
քից է, խորանը գտնվում է եկե -
ղե ցու արևելյան մասում, իսկ ե-
կեղեցու խաչի հորիզոնական
թևերն ուղղված են հյուսիս–հա-
րավ,

● ծառերի բների, քարերի, հին շի-
նությունների հյուսիսահայաց կող-
մը մամռապատ է,

● խաչքարերի վրա խաչի պատ-
կերված կողմը ուղղված է դեպի
արևմուտք և, հետևապես, խաչ-
քարին նայողը դեմքով ուղղված է դեպի արևելք,

● գերեզմանոցներում շիրմաքարերը դրվում են արևմուտքից արևելք:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է տեղանքը: Որո՞նք են տեղանքի մարտավարական հատ-
կանիշները:

2. Ինչպե՞ս են որոշում հորիզոնի կողմերը կողմնացույցի օգնու -
թյամբ:

3. Որոշե՛ք հորիզոնի կողմերն Արեգակի և ժամացույցի օգնու -
թյամբ:

4. Գիշերը երկնակամարում գտե՛ք « Մեծ արջ» և « Փոքր արջ» հա-
մաստեղությունները և ցո՛ւյց տվեք Բևեռային աստղը:

5. Որոշե՛ք հորիզոնի կողմերը տեղի առարկաների միջոցով:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԹԵՄԱ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ (ՄՄԻ)
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԱՐՄԱՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Մարդկությունն իր հազարամյա պատմության ընթացքում բազմիցս
ճաշակել է պատերազմների պատճառած դառնությունն ու զրկանքները:
Պատմությունից մեզ հայտնի են շատ դեպքեր, երբ պատերազմներն ըն-
թացել են հաղթանակող կողմի սահմռկեցուցիչ վայրագություններով: Պա-
տերազմի դաշտում կիրառված տմարդի դաժանությունները շարունակվել
են նաև հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում: Բռնություններից ու
կտտանքներից զերծ չեն մնացել ոչ միայն վիրավորներն ու ռազմագերի-
ները, այլև քաղաքացիական բնակչությունը, անմեղ կանայք, ծերերն ու ե-
րեխաները, նույնիսկ բժշկական անձնակազմը և հոգևոր գործիչները:
Անիմաստ էր մտածել իրավական նորմերի, մարդասիրական օրենքների,
գթասրտության մասին: Նման պայմաններում միանգամայն բնական էր
հնչում հռոմեացի հանրաճանաչ հռետոր Կիկերոնի մ. թ. ա. 52 թ. հայտ-
նած կարծիքը. «Երբ զրնգում են զենքերը, օրենքները լռում են»:

Ի տարբերություն այլ ազգերի, հայոց պատմության մեջ պարտված
թշնամու հանդեպ եղել են գթասրտության ու մեծահոգության բազում
դեպքեր: Հիշենք հայոց էպոսի հերոս Սասունցի Դավթին, որը Մելիքին
հաղթելուց հետո դիմում է կոտորվելու սարսափից քարացած Մսրա զոր-
քին` հանգստացնելով նրանց, որ չվախենան, քանզի զուրկ ու խավար,
քաղցած ու մերկ ռանչպար մարդիկ են: Եվ խորհուրդ է տալիս.

Դարձեք եկած ճանապարհով
Ձեր հայրենի հողը Մսրա:



Հիշենք Մուշեղ Մամիկոնյանի վեհանձն արարքը, երբ Ձիրավի ճա-
կատամարտում պարտված պարսկական կողմին է վերադարձնում պար-
սից արքայի գերեվարված կանանոցը: 

Հիշենք ամենաթարմ դեպքերից մեկը. Արցախյան ազատամարտի
ժամանակ, երբ հայկական զինվորական կազմավորումները գրավում
էին Խոջալուն և Շուշին, նրանք միջանցք թողեցին խաղաղ բնակչության
նահանջի համար, չնայած մինչ այդ ազերիները խոշտանգել ու ողջ-ողջ
այրել էին Սումգայիթի հայ բնակիչներից շատերին:

Գթասրտությունն ու կարեկցանքը մարդ արարածի էության անբաժա-
նելի մասն են նրա գոյության հենց սկզբից: Ուստի պատերազմների ար-
հավիրքները մեղմելու, մարդու իրավունքի կանոններ մշակելու փորձեր
եղել են դեռևս 4 հազարամյակ առաջ: Մշակվել են բանագնացների ան-
ձեռնմխելիության, հրադադարի, հաշտության պայմանագրի, պատերազ-
մող կողմերի ստանձնած պարտավորությունների պարզագույն կանոններ:
Սակայն միայն քաղաքակրթության զարգացումը անխուսափելիորեն թե-
լադրեց հիմնավոր ուղիներ որոնել մարդկությունը պաշտպանելու պատե-
րազմների հարուցած չարիքներից, հրեշավոր գազանու թյուններից: Սկսած
19-րդ դարի երկրորդ կեսից և հատկապես 20-րդ դարում մշակվեցին
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմեր: Դրանք հայտնի են
«Զինված ընդհարումների իրավունք», « Պատերազմի իրավունք», « Պատե-
րազմի իրավունքներ և սովորույթներ» և այլ անվանումներով:

Միջազգային մարդասիրական իրավունքի էությունը, 
ընդհանուր դրույթները

Միջազգային մարդասիրական իրավունքը կամ, ինչպես ընդունված
է ռազմագիտության մեջ անվանել՝ զինված ընդհարումների իրավունքը,
արդի միջազգային իրավունքի բաղկացուցիչ մասերից մեկն է: Միջազ-
գային մարդասիրական իրավունքի էությունն այն է, որ կանոնակարգում
է զինված ընդհարումները` նպատակ ունենալով թեթևացնել մարդկային
տառապանքները, մեղմել պատերազմների պատճառած ցավալի հե -
տևանքները: Այդ իրավունքը կոչվում է մարդասիրական, որովհետև
պաշտպանում է անհատի արժանապատվությունը, ազատ և արժանա-
վայել ապրելու նրա ձգտումները: 
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Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի մշակմանը ման-
րամասնորեն անդրադարձել են Ժնևի 1864, 1906, 1929 թվականների և
Հաագայի 1899, 1907 թվականների կոնվենցիաները: Այդ կոնվենցիանե-
րի մշակած սկզբունքների հիման վրա Ժնևյան 1949 թ. կոնվենցիան ա-
վելի ամփոփ կանոնակարգեց հետևյալ հիմնական դրույթները՝

● գործող բանակներում հիվանդացածների և վիրավորների վիճա-
կը բարելավելու մասին,

● վիրավորված և հիվանդացած ծովայինների վիճակը բարելավե-
լու մասին,

● ռազմագերիների հետ վարվելու մասին,
● պատերազմների ժամանակ բնակչության պաշտպանության մա-

սին:
Հաագայի և Ժնևի կոնվենցիաները պատերազմի օրենքների, քաղա-

քացիական բնակչության պաշտպանության, զինված ընդհարման ժա-
մանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության հարցերի մասին
անդրադարձել են նաև 1954, 1977, 2005 թթ. կոնվենցիաներում և լրացու-
ցիչ արձանագրություններում:

Վերոհիշյալ կոնվենցիաներում և լրացուցիչ արձանագրություններում
առաջադրված սկզբունքներն ու նորմերը կանոնակարգում են՝

● մարտական գործողությունների
վարման որոշ սահմանափակում-
ներ,

● վիրավորների և գերիների կար-
գավիճակը,

● քաղաքացիական բնակչության ի-
րավունքների հարգումը,

● բժշկական և հոգևոր անձնակազ-
մի իրավունքների ճանաչումը,

● մշակութային արժեքների պաշտ-
պանությունն ու պահպանումը,

● պատերազմող պետությունների և
առանձին անձանց պատասխա-
նատվությունը ՄՄԻ-ի նորմերի
խախտման դեպքում:
Միջազգային մարդասիրական ի-
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րավունքի նորմերը գոր-
ծողության մեջ են դրվում
զինված ընդհարումների
սկսվելու պահից: Դրանք
հավասար չափով կիրառ-
վում են պատերազմող բո-
լոր կողմերի նկատմամբ:

Միջազգային մարդա-
սիրական իրավունքի նոր-
մերի կիրառումը դադա-
րեցվում է (բացառությամբ
ռազմագերիների և մշա-
կութային արժեքների պահպանության) մարտական գործողությունների
ավարտի հետ միաժամանակ:

Մարտական գործողությունների վարման
արգելված եղանակներն ու միջոցները

Միջազգային մարդասիրական իրավունքը սահմանում է մարտա-
կան գործողությունների վարման հետ կապված արգելված մեթոդներն ու
եղանակները: Որպես հիմնական սկզբունք սահմանվում է զինված պայ-
քարի ժամանակ որոշ միջոցների ու եղանակների արգելում: Համաձայն
այդ սկզբունքի, պատերազմող կողմերն իրավունք ունեն օգտագործել
միայն զինված պայքարի այնպիսի միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են հա-
կառակորդին ճնշելու և հաղթանակի հասնելու համար: Այդ ընթացքում
արգելվում են՝

● հարձակվել քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական
օբյեկտների վրա,

● հակառակորդի քաղաքացիներին ստիպել մասնակցելու իրենց
երկրի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններին,

● կողոպտել գրավված տարածքների ու բնակավայրերի նյութա-
կան արժեքները, ինչպես նաև բնակիչներին,

● պատժամիջոցներ կիրառել պաշտպանությունից օգտվող ան-
ձանց դեմ,
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● սովի մատնել խաղաղ բնակչությանը կամ ահաբեկել սովի սպառ-
նալիքով,

● հարձակումներ կատարել խաղաղ բնակչության գոյատևման հա-
մար անհրաժեշտ օբյեկտների՝ սննդամթերքի պահեստների,
ցանքատարածությունների, խմելու ջրի մատակարարման կենտ-
րոնների վրա և այլն,

● վնասել կամ ավերել պատմական հուշարձանները, մշակույթի
այլ արժեքները և այլն:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է Միջազգային մարդասիրական իրավունքը: Նրա էությու-
նը:

2. Հաագայի և Ժնևի կոնվենցիաները ե՞րբ են անդրադարձել
ՄՄԻ-ին:

3. Հիշե՛ք հայ ժողովրդի կյանքից մարդասիրական իրավունքի
դեպքեր:

4. Ի՞նչ է ագելվում մարտական գործողությունների ժամանակ: 
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Վտանգավոր երևույթների ծագումը հաճախ բերում է ծանր հե -
տևանքների, առաջացնում արտակարգ իրավիճակներ:

Արտակարգ իրավիճակը վտանգավոր երևույթների ազդեցության
հետևանքով առաջացած իրավիճակ է, որը բերում է մարդկային ու նյու-
թական կորուստների և մարդկանց գործունեության բնականոն պայման-
ների խախտման: Հետևաբար, արտակարգ իրավիճակ կարող է առաջա-
նալ, եթե ծագում է վտանգավոր երևույթ, որի ազդեցությունից մարդիկ և
տարածքը խոցելի են: Այլ կերպ ասած` արտակարգ իրավիճակը այն
առաջացնող վտանգավոր երևույթի և խոցելիության արդյունք է:

Սխալ է կարծել, որ երկրաշարժը, ջրհեղեղը, սողանքը, բնական
հրդեհները արտակարգ իրավիճակներ են: Դրանք երևույթներ են: Օրի-
նակ` երկրաշարժը բնական երևույթ է, արտադրական վթարը` տեխնա-
ծին: Որքան անուշադրության են մատնվում արտակարգ իրավիճակների
կանխարգելման հարցերը, այնքան աղետալի են լինում դրանց հե տևանք-
ները: 

Արտակարգ իրավիճակները երբեմն ընդգրկում են հսկայական տա-
րածքներ և բերում ծանր կորուստների: Օրինակ` 1878թ. Չինաստանում
Խուանխե գետի ջրհեղեղի հետ-
ևանքով զոհվել է 7 մլն մարդ:
14-րդ դարում ժանտախտի
հետևանքով Եվրոպայում մա-
հացել է 100 մլն մարդ: Իսկ
1988թ. Սպիտակի երկրաշար-
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ժը ընդգրկեց Հայաստանի տարածքի 40 տոկոսը, և պաշտոնական
տվյալներով տվեցինք 25 հազարից ավելի զոհ:

Յուրաքանչյուր տեսակի արտակարգ իրավիճակից պաշտպանու -
թյունն ունի իր առանձնահատկությունները: Արտակարգ իրավիճակից
պաշտպանվելու ամենաարդյունավետ միջոցը այդ իրավիճակի կանխումն
է: Հիմնականում այն իրականացվում է վտանգավոր երևույթի կանխման
միջոցով: Կան վտանգավոր երևույթներ, որոնք կանխել հնարավոր չէ:
Այս դեպքում կարելի է դրանց ազդեցությունը նվազեցնել, հետևանքները
մեղմացնել: Օրինակ` երկրաշարժը կանխել հնարավոր չէ, սակայն կարե-
լի է երկրաշարժի հետևանքները նվազեցնել: Իսկ ահա ջրհեղեղները կա-
րելի է և՛ կանխել, և՛ ազդեցությունը նվազեցնել, և՛ հետևանքները մեղմաց-
նել:

Արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ
է ճանաչել դրանք առաջացնող վտանգավոր երևույթները: Դա նշանա-
կում է` իմանալ դրանց էությունը, ազդեցության հետևանքները և այլն:
Վտանգավոր երևույթները կարելի է բաժանել մի շարք խմբերի`

● ըստ կանխատեսման հնարավորության` կանխատեսելի և ոչ կան-
խատեսելի: Օրինակ` երկրաշարժերը ոչ կանխատեսելի վտան-
գավոր երևույթներ են,

● ըստ կանխման հնարավորության` կանխելի, մասնակի կանխելի
և անկանխելի: Օրինակ` երկրաշարժերը կանխել հնարավոր չէ:
Հետևաբար, դրանք անկանխելի վտանգավոր երևույթներ են.

● ըստ զարգացման արագության` դանդաղ, միջին և ակնթարթա-
յին զարգացող: Օրինակ` երկրաշարժերը դասվում են ակնթար-
թային զարգացող վտանգավոր երևույթների խմբին:

Գործնական կարևոր նշանակություն ունի վտանգավոր երևույթների
բաժանումն ըստ դրանց ծագման աղբյուրի: Այդպիսի աղբյուրներ կարող
են լինել բնությունը, արտադրությունն ու տեխնիկական միջոցները, սո-
ցիալական միջավայրը և այլն: Ուստի վտանգավոր երևույթները լինում
են բնածին, տեխնածին, սոցիածին և այլն: Յուրաքանչյուր խմբի վտան-
գավոր երևույթ առաջացնում է իրեն հատուկ արտակարգ իրավիճակ:

Արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանվելու հարցում կարևոր է
բնակչության դերը: Յուրաքանչյուր բնակիչ պետք է իմանա իրեն, իր
շրջապատին սպառնացող վտանգավոր երևույթները, դրանց հետևանք-
ները, դրանցից առաջացած արտակարգ իրավիճակներում վարքի կա-
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նոնները և տիրապետի ինքնօգնության ու փոխօգնության որոշ հմտու -
թյունների:

Համաձայն «Արտակարգ իրավիճակների մասին» ՀՀ օրենքի քաղա-
քացիները իրավունք ունեն իմանալ արտակարգ իրավիճակներում իրենց
պաշտպանվածության աստիճանի մասին, ստանալ ճշգրիտ տեղեկու -
թյուն արտակարգ իրավիճակ առաջանալու վտանգի մասին, ստանալ
փոխհատուցում արտակարգ իրավիճակի պատճառով կրած կորուստնե-
րի համար:

Բնակչության պաշտպանության պետական 
միասնական համակարգը

Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանությունը նե-
րառում է երկու հիմնական ուղղություն`

● մարդկանց կյանքի ու առողջության պաշտպանություն,
● պետության և քաղաքացիների ունեցվածքի պահպանություն:

Արտակարգ իրավիճակները հանգեցնում են թե՛ մարդկային կո-
րուստների, թե՛ նյութական կորուստների. ավերվում ու վնասվում են շեն-
քեր, կամուրջներ, ճանապարհներ, երկաթգծեր, գործարաններ, էլեկտ-
րահաղորդման գծեր, գազատարներ, ջրատարներ, անասնագոմեր, ցան-
քատարածություններ և այլն: Հետևանքների նման բազմազանությամբ էլ
պայմանավորված են արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտ-
պանության միջոցառումների բազմազանությունն ու բարդությունը: Այդ
միջոցառումներն ըստ իրականացման ժամանակի բաժանվում են երկու
խմբի`

Առաջին խմբի միջոցառումներն ուղղված են արտակարգ իրավի-
ճակների կանխմանը կամ դրանց ազդեցության մեղմացմանը: Այդ պատ-
ճառով դրանք կրում են կանխարգելիչ բնույթ:

Երկրորդ խմբի միջոցառումներն ուղղված են արտակարգ իրավի-
ճակների հետևանքների վերացմանը: Այս խմբի միջոցառումները կրում
են հրատապ (օպերատիվ) բնույթ: 

Երկրորդ խմբի միջոցառումներից են` 
● ազդարարում և բնակչության իրազեկում,
● բնակչության տարհանում, 
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● փրկարարական աշխատանքների կատարում,
● վթարների վերացման աշխատանքների կատարում,
● հասարակական կարգի պահպանություն,
● տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կարգավորում,
● բժշկական ապահովում և այլն:

Նման միջոցառումների իրականացումը պահանջում է հանրապե-
տությունում գործող բոլոր կազմակերպությունների մասնակցու թյունը:
Այլ կերպ ասած` արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպա-
նության ապահովումը համապետական խնդիր է: Իսկ դա նշանակում է,
որ արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանու թյանը մաս-
նակցում են հանրապետությունում գործող բոլոր մարմիններն ու կազմա-
կերպությունները` անկախ սեփականության ձևից: Այդպիսի համակար-
գի ստեղծման նպատակն է` միավորել հանրապետությունում գործող բո-
լոր պետական և ոչ պետական մարմինների, կազմակերպու թյունների ու-
ժերն ու միջոցները բնակչության պաշտպանությունն արդյունավետ իրա-
կանացնելու համար: 

Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության պե-
տական կաոավարման միասնական համակարգի կաոուցվածքը բերված
է գծագրում:

Ինչպես երևում է բերված գծագրից, այդ համակարգը ներառում է
նախարարությունները, մարզպետարանները, համայնքներն ու կազմա-
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կերպությունները: Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտ-
պանության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը: Արտակարգ իրավիճակների նա-
խարարությունը կազմակերպում և համակարգում է նախարարություննե-
րի, մարզպետարանների, համայնքների և կազմակերպությունների գոր-
ծունեությունը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է արտակարգ իրավիճակը:
2. Ինչի՞ց են առաջանում արտակարգ իրավիճակները:
3. Ի՞նչ խմբերի են բաժանվում բնակչության պաշտպանության

միջոցառումները:
4. Ի՞նչ է ներառում ԱԻ-ից բնակչության պաշտպանության պետա-

կան միասնական համակարգը:

Բ նա կան բնույ թի ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ

Երկ րա շար ժեր

Երկ րա շար ժի պատ ճառ նե րը կապ ված են երկ րա կեղ ևում տե ղի ու նե -
ցող բնա կան խոր քա յին եր ևույթ նե րի հետ: Տեկ տո նա կան, դի նա մի կա -
կան, ջեր մա յին և  այլ ու ժե րի ազ դե ցութ յան տակ երկ րա կեղ ևում կու տակ -
վում են մեծ լա րում ներ: Երկ րա կեղ ևը դրան ցից ձեր բա զատ վում է երկ րա -
շար ժի մի ջո ցով, ան ջատ վում է հսկա յա կան է ներ գիա: Այդ է ներ գիան
երկ րագն դի մա կեր ևույ -
թին ա ռա ջաց նում է ա -
վե րիչ ա լիք ներ, ո րոնց
հետ ևան քով փլուզ վում
են ա նո րակ կառուցված
շեն քե րը: Լի նում են
մարդ կա յին զո հեր, նյու -
թա կան հսկա յա կան կո -
րուստ ներ:
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Երկ րա շար ժի ազ դե ցութ յան չա փը տվյալ տա րած քում կոչ վում է երկ -
րա շար ժի ուժգ նութ յուն: Այն չափ վում է MSK-64 12-բա լա նոց սանդ ղա կով: 

Երկրաշարժի 12-բալանոց սեյսմիկականության սանդղակ

Մար դիկ զգում են 3–4 բալ ուժգ նութ յամբ երկ րա շար ժե րը, 6-բա լա նոց
երկ րա շար ժե րը հա մար վում են ու ժեղ, իսկ 8–10-բա լա նոց նե րը ոչն չաց նում
են շի նա րա րա կան նոր մե րին չհա մա պա տաս խա նող բո լոր կա ռույց նե րը:

Այն կետը, որտեղից ճառագայթվում են սեյսմիկ ալիքները, կոչվում է
երկրաշարժի հիպոկենտրոն, իսկ դրա պրոեկցիան երկրի մակերևույթին`
էպիկենտրոն: Երկու կետերի միջև եղած հեռավորությունը կոչվում օջախի
խորություն:

Ու ժեղ երկ րա շար ժե րին եր բեմն նա խոր դում են հա մե մա տա բար թույլ
ցնցում ներ: Ա վե լի հա ճախ եր կա րա շար ժե րին հա ջոր դում են հետցն ցում -
ներ, ո րոնք կա րող են տևել ա միս ներ: Երկ րա շար ժից մար դուն սպառ նա -
ցող վտան գը կախ ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից: Դ րանք են`

Բալերը Անվանումը Համառոտ նկարագրություն

1 Աննշան Նշում են միայն սեյսմիկականության սարքերը:

2 Շատ թույլ Զգում են հանգստի վիճակում գտնվող առանձին
մարդիկ:

3 Թույլ Զգում է բնակչության փոքր մասը:

4 Չափավոր Առարկաների, ամանեղենի և լուսամուտների
ապակիների թեթև տատանումներ:

5 Բավականին ուժեղ Քնածների մեծ մասի արթնացում: Կախված
առարկաների ճոճում: 

6 Ուժեղ Զգում են բոլորը: Պատերից նկարները ընկնում
են: Սվաղի թեթև ճաքեր:

7 Շատ ուժեղ Քարե տների պատերի թեթև ճաքեր: Սվաղի
ճեղքեր:

8 Ավերիչ Տների ուժեղ վնասում: Ճեղքեր թեք լանջերի վրա: 

9 Ամայացնող Քարե տների ուժեղ վնասվածքներ և ավերում:

10 Ոչնչացնող Ճաքեր բնահողերում: Սողանքներ և փլուզումներ:

11 Աղետ Գետնի վրա լայն ճեղքեր: Մեծ սողանքներ և փլու -
զում ներ: Քարե տների լրիվ ավերում

12 Ուժեղ աղետ Ռելիեֆի խոշոր փոփոխություններ:
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● երկ րա շար ժի է ներ գիան,
● օ ջա խի խո րութ յու նը,
● երկրի մակերևույթի վրա է պի կենտ րո նից ե ղած հե ռա վո րութ յու -

նը,
● այդ պա հին մար դու գտնվե լու վայ րը (շեն քում թե դրսում),
● շեն քե րի կառուցման ո րա կը և  այլն:

Երկ րա շար ժե րից բնակ չութ յան պաշտ պա նութ յու նը բարդ հիմ նա -
խնդիր է և պա հան ջում է երկ րի ողջ նե րու ժի միա վո րում:

Այս կար ևոր հիմ նախնդ րի լուծ ման գե րա կա պա հանջ նե րից են`
● սեյս մա կա յուն շեն քե րի կա ռու ցու մը,
● շեն քե րի կառուցվածքի ու ժե ղա ցու մը,
● շեն քե րի բնա կա նոն շա հա գոր ծու մը,
● բնակ չութ յան վար վե լա կեր պի ու սու ցու մը,
● վթա րա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի հրա տապ և  արդ -

յու նա վետ կա տա րու մը և  այլն:
Երկ րա շար ժի դեպ քում բնակ չութ յան պա հե լաձ ևի կա նոն նե րից

անհրաժեշտ է հի շել ա մե նա կար ևո րը` 
● խու ճա պի չմատն վել, ա րագ կողմ նո րոշ վել և գոր ծել սառ նասըր -

տո րեն,
● ցած րա հարկ շեն քե րից, բարձ րա հար կե րի ա ռա ջին եր կու հար կե -

րից ա րագ (մինչ 20–30 վայրկ յա նում) դուրս գալ բաց տա րածք`
չօգտ վե լով վե րե լա կից, ու շադ րութ յուն դարձ նել աս տի ճա նա վան -
դա կի հու սա լիութ յան վրա, 

● շեն քե րի վե րին հար կե րում մնա լու դեպ քում պատս պար վել հիմ -
նա կան պա տե րի որմ նա խոր շե րում, կրող կա ռուց վածք նե րի մոտ:
Ան մի ջա պես բա ցել դռնե րը,

● փլա տակ նե րի տակ հայտն վե լու դեպ քում չհու սա հատ վել, տե ղա -
շարժ վել դե պի ա վե լի անվ տանգ տեղ: Ձգ տել կապ վել դրսում
գտնվող նե րի հետ: Փոր ձել ինք նու րույն դուրս գալ,

● ցնցման ա վար տից հե տո փոր ձել շեն քից շուտ դուրս գալ: Ու շա -
դիր լի նել շքա մուտ քից դուրս գա լիս, միա ժա մա նակ հի շել, որ
հնա րա վոր են հետցն ցում ներ:

Անհ րա ժեշտ է, որ յու րա քանչ յուր ոք ի մա նա իր բնա կութ յան, ուս ման,
աշ խա տան քի շի նութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, դրանց հու -
սա լի և թույլ տե ղե րը: 
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Սո ղանք ներ

Սո ղան քը լան ջե րի վրա լեռ նա յին ա պար նե րի սահքն է ծան րութ յան
ու ժի ազ դե ցութ յան տակ: Տե ղի է ու նե նում ան բա րեն պաստ երկ րա բա նա -
կան պայ ման նե րով լան ջե րի վրա: Սո ղան քի պատ ճառ կա րող են դառ -
նալ`

● լան ջի թե քութ յան մե ծա ցու -
մը շինարարական աշխա -
տանք ների հետևանքով,

● մա կե րե սա յին և ս տոր -
 երկրյա ջրե րով ա պար նե րի
գեր խո նա վա ցու մը,

● լան ջի վրա լրա ցու ցիչ ծան -
րութ յան տե ղադ րու մը (օ րի -
նակ` կա ռու ցա պա տու մը),

● ստո րերկր յա ցնցում նե րը և
այլն:

Սո ղանք նե րը մեծ մա սամբ ա ռա ջա նում են մար դու գոր ծու նեութ յան
հետ ևան քով` 

● գյու ղատն տե սա կան յու րաց ման նպա տա կով լան ջե րի դա րա վան -
դա վոր ման,

● շռայլ ո ռոգ ման,
● մո տա կայ քում պայ թեց ման աշ խա տանք նե րի և  այլն:

Սո ղան քավ տանգ տե ղան քում սո ղանք նե րի կան խար գել ման մի ջո -
ցա ռում նե րից են`

● խու սա փու մը կա ռու ցա պա տում նե րից, լան ջի ձևա փո խում նե րից,
ան տա ռա հա տում նե րից, 

● ջրա հե ռաց ման ա ռու նե րի և կո յու ղու կա ռու ցու մը, 
● սե լա վա տար նե րի մաք րու մը:

Սո ղան քի ա ռա ջին նա խան շան նե րի դեպ քում պետք է ան մի ջա պես
դի մել մաս նա գետ նե րին: Ն ման նա խան շան ներ են դռնե րի և պա տու հան -
նե րի փեղ կե րի սեղմ վու մը, պա տե րի վրա ճա քե րի ա ռա ջա ցու մը, ծա ռե րի
և ցան կա պա տե րի տե ղա շար ժը և  այլն:
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Փ լու զում ներ

Դա րե րի ըն թաց քում հողմ նա հար ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում են
սահ մա նա յին հա վա սա րակշ ռութ յան վի ճա կում գտնվող ժայ ռա յին ցցվածք -
ներ, ժայ ռա բե կոր ներ, ո րոնք անն շան ցնցման դեպ քում լան ջով գլոր վում
են:

Փլուզ վող ա պար նե րի զանգ վա ծից, անկ ման բարձ րութ յու նից կախված`
փլու զում նե րը պատ ճա ռում են ծանր հետ ևանք ներ` շի նութ յուն նե րի ա վե -
րում, հա ղոր դակ ցական ու ղի -
նե րի վնա սում, մարդ կա յին զո -
հեր, ա նա սուն նե րի կո րուստ
և  այլն:

Փ լուզ ման ա ռա ջաց մա նը
նպաս տում են ա պար նե րի ճա -
քե րը, խզվածք նե րը: Ջու րը,
ձյու նը, թա փան ցե լով ժայ ռա -
բե կոր նե րի ճեղ քե րը, ա րա գաց -
նում են փլու զու մը: Վճ ռո րոշ
կա րող են լի նել մո տա կայ քում
պայ թեց ման աշ խա տանք նե -
րը:

Փ լուզ ման կան խան շան ներն են` կախ ված ժայ ռե րում բազ մա թիվ ճա -
քե րի առ կա յութ յու նը, հիմ նա կան ա պար նե րից ան ջատ վող ա ռան ձին ժայ -
ռե րի հայտն վե լը: 

Փ լու զում նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներն են`
● ժայ ռե րի, խո շոր քա րա բե կոր նե րի ամ րա ցու մը,
● պաշտ պա նիչ հե նա պա տե րի կա ռու ցու մը,
● ար հես տա կան փլուզ ման ա ռա ջա ցու մը,
● փլու զու մավ տանգ տա րած քի մա կեր ևույ թի ամ րա ցու մը ցան ցե -

րով:
Փ լուզ ման են թա կա հատ ված նե րում պետք է սահ մա նա փա կել շի նա -

րա րութ յու նը:
Փ լուզ ման սպառ նա լի քի դեպ քում անհ րա ժեշտ է դա դա րեց նել տե ղա -

շար ժը վտան գա վոր տե ղա մա սում, կա տա րել բնակ չութ յան տար հա նում:
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Սե լավ ներ

Սե լավ նե րը կար ճատև, խոր տա կիչ ուժ ու նե ցող սրըն թաց հո սանք -
ներ են, ո րոնք պա րու նա կում են ա պար նե րի կոշտ մաս նիկ ներ: Ու ժեղ սե -
լավ նե րը ա վե րում են կա ռուց վածք ներ, բնա կա վայ րեր, վնա ս հասցնում
գյու ղատն տե սութ յա նը և  այլն: Սե լավ նե րի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր -
ված է, մի կող մից, լան ջե րի լվաց վող մա կեր ևույ թով, մյուս կող մից` ձնհալ -
քից, տե ղա տա րափ անձրև նե րից ա ռա ջա ցած ջրա յին հո սանք նե րով:

Սե լա վի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներն են`
● լան ջե րի կա նա չա պա տու մը,
● ա փա պաշտ պան պատ նեշ նե րի կառուցու մը,
● սե լա վա տար նե րի կա ռու ցու մը,
● սե լա վա տար նե րի մաք րու մը:

Սե լա վավ տանգ տա րած քում չի կա րե լի շի նա րա րու թյուն կա տա րել:
Անհ րա ժեշտ է այդ լան ջե րի վրա ար գե լել ոչ խար նե րի ա րա ծե ցու մը, քա նի
որ ոչ խար ներն ի րենց նեղ կճղակ նե րով փխրեց նում են լան ջի մա կե րևույ -
թը, ար մա տա խիլ ա նում բույ սե րը:

Սե լա վի ժա մա նակ պետք է հետ ևել ազ դա րար ման ազ դան շան նե րին,
խու սա փել ճա նա պար հի սե լա վա տար հատ ված նե րով եր թևե կե լուց, ա -
րագ տե ղա փոխ վել անվ տանգ տե ղեր` գե տե րի հո վիտ նե րից, կիր ճե րից,
հե ղե ղատ նե րից հե ռու:
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Ջր հե ղեղ ներ

Ջր հե ղե ղը գե տե րում, լճե րում, ծո վե րում ջրի մա կեր ևույ թի բարձ րաց -
ման հետ ևան քով ցա մա քի զգա լի տա րածք նե րի ժա մա նա կա վոր ջրա -
ծած կումն է: Այն կա րող է առա -
ջա նալ տե ղա տա րափ անձրև -
նե րի, ձնհալ քի արդ յուն քում
գե տի հոր դաց ման, սո ղանք -
նե րի, փլու զում նե րի, պատ վար -
նե րի ճեղք ման և  այլ պատ -
ճառ նե րով: Ջր հե ղե ղնե րի հիմ -
նա կան խո ցող գոր ծո նը զգա -
լի ծա վա լով և  ա րա գութ յամբ
ջրի հո սանքն է:

Ջր հե ղե ղի կան խար գել -
ման նպա տա կով կա ռու ցում են գե տե րի ջրի հո սան քը կար գա վո րող
ջրամ բար ներ, պաշտ պա նիչ պատ նեշ ներ, մաք րում են գե տի հու նը, ա փե -
րը բարձ րաց նում են և  ամ րաց նում: 

Ջր հե ղե ղի ա ռա ջաց մա նը եր բեմն նպաս տում է բնակ չութ յունն իր
կար գա զանց գոր ծո ղութ յուն նե րով` ծա ռա հա տում նե րով, գե տե րի և հե ղե -
ղատ նե րի կա ռու ցա պա տու մով, աղ բա նե տու մով և  այլն:

Ջր հե ղե ղի սպառ նա լի քի մա սին բնակ չութ յանն ազ դա րա րում են, իսկ
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` տար հա նում վտան գա վոր շրջան նե րից:
Մինչ այդ բնա կիչ նե րը բնա կա րա նում ան ջա տում են ջու րը, գա զը, է լեկտ -
րա կա նութ յու նը, հանգց նում վա ռա րա նը:

Հան կար ծա կի ջրհե ղե ղի դեպ քում անհ րա ժեշտ է շարժ վել մո տա կա
անվ տանգ բարձ րա դիր վայր, իսկ սահ մա նա փակ տա րած քում` բարձ րա -
նալ վե րին հար կեր, ծա ռեր և  ար ձա կել ազ դան շան ներ (լու սա յին, ձայ նա -
յին):

Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար օգ տա գործ վում են մա -
կույկ, փրկա րար օ ղակ, տախ տակ, փչո վի ի րեր, ձող, պա րան և  այլն:
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Բ նա կան հրդեհ ներ

Բ նա կան հրդեհ նե րի թվին
են պատ կա նում ան տա ռա յին,
տա փաս տա նա յին, հա ցա բույ -
սա յին զանգ ված նե րի հրդեհ -
նե րը, տոր ֆա յին և վա ռե լի քա -
յին հա նա ծո նե րի ստոր գետն -
յա մար մանդ այր վե լը: Ան տա -
ռա յին հրդե հը բու սա կա նու -
թյան այ րումն է, ո րը տա րած -
վում է տա րե րայ նո րեն: Հայտ -
նի է ան տա ռա յին հրդեհ նե րի
ե րեք տե սակ`

● վե րին` այր վում են ծա ռե րի պսակ նե րը,
● ստո րին` այր վում են վեր գետն յա ծած կը, թփե րը,
● ստոր գետն յա` այր վում է 0.3 մ -ից ա վե լի խո ր գտնվող տոր ֆա յին

շեր տը:
Ան տա ռա յին հրդեհ նե րի 90–95%-ը մար դու ան փույթ վար քի հե տևանք

է:
Ան տա ռա յին հրդեհ նե րը բա ցա ռե լու հա մար ար գել վում է`
● հրդե հավ տանգ սե զո նին գետ նին գցել վառ վող լուց կու, ծխա խո -

տի մնա ցորդ ներ,
● ար ևի տակ թող նել ա պա կու կտոր ներ,
● խա րույկ վա ռել:

Հր դե հի բռնկման դեպ քում բնակ չութ յանն ազ դա րա րում են ռա դիո -
յով, տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րով: Բ նա կիչ նե րը նույն պես մաս նակ ցում
են հրդե հի կան խար գել մա նը և մարմանը:

Նոր ծա գող հրդե հը ան մի ջա պես տե ղա փա կում են: Հր դե հի մար ման
ա ռա վել պար զա գույն տե սակն է ճյու ղե րով, կոշտ կտոր նե րով բո ցին հար -
ված ներ տե ղա լը:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս վար վել երկ րա շար ժի ժա մա նակ և հե տո:
2. Ներ կա յաց րե՛ք սո ղան քի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը:
3. Ո րո՞նք են փլու զում նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը:
4. Ո րո՞նք են հա կա սե լա վա յին մի ջո ցա ռում նե րը:
5. Ո րո՞նք են ջրհե ղեղ նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը:
6. Ներ կա յաց րե՛ք մար դու պա հե լաձ ևը ջրհե ղե ղի սպառ նա լի քի և

ջր հե ղե ղի ժա մա նակ:
7. Թ վար կե՛ք ան տա ռա յին հրդեհ նե րի բա ցառ ման պա հանջ նե րը:

Օ դեր ևու թա բա նա կան վտան գա վոր եր ևույթ ներ

Քա մու հո սան քա յին հա մա կար գը բա ժան վում է հիմ նա կա նում եր կու
խմբի` հա մե մա տա բար ուղ ղա գիծ հո սանք ներ (փո թո րիկ, մրրիկ և  այլն) և
դ րանց շար ժու մը խախ տող մրրկա յին հո սանք ներ (մրրկաս յուն, պտտա -
հողմ, փո թոր կանք և  այլն):

Փո թո րի կը (ա րա գութ յու նը` մինչև 32,7 մ/վ) և մր րի կը (ա րա գութ յու -
նը` 32,7 մ/վ և  ա վե լի) թող նում են ա մե նա ծանր հետ ևանք ներ` պո կում են
շեն քե րի տա նիք նե րը, շուռ տա լիս ծե րա ցած ծա ռեր, սյու ներ, պո կում թույլ
լու սա մուտ ներ, վնա սում հա -
ղոր դա լա րեր և  այլն: Ու ժեղ քա -
մի նե րի կան խար գել ման հա -
մար պետք է կտրել ծե րա ցած,
փտած ծա ռե րը, սյու նե րը, ամ -
րաց նել լու սա մուտ նե րը, տա -
նիք նե րը: 

Ու ժեղ քա մի նե րի դեպ քում
անհ րա ժեշտ է ազ դա րա րել
բնակ չութ յա նը:

Դր սում գտնվե լիս բնա կիչ նե րը պետք է հե ռու մնան շեն քե րից, էլեկտ -
րաս յու նե րից, լա րե րից, պաշտ պան վեն մո տա կա ձո րակ նե րում, առ վակ -
նե րում, փո սե րում:
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Ամպ րո պի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում գետ նի և  ամ պե րի կամ ամ -
պե րի միջև է լեկտ րա կան լից քե րի պար պում` կայ ծակ: Կայ ծա կը պատ ճառ
է դառ նում ան տա ռա յին հրդեհ նե րի, մարդ կա յին զո հե րի, անա սուն նե րի
կորս տի և  այլն: 

Շեն քե րը կայ ծա կից պաշտ պա նե լու հա մար հո ղակ ցում են ա նում
շան թար գե լի մի ջո ցով:

Կայ ծա կի ժա մա նակ կար ևոր է մար դու ճիշտ պա հե լաձ ևը`
● ե թե տանն եք` ան ջա տե՛ք է լեկտ րա սար քա վո րում նե րը, փա կե՛ք

դռներն ու լու սա մուտ նե րը, մի՛ օգտ վեք ջրի ծո րակ նե րից,
● ե թե դրսում եք` նստեք տա րած քի ա մե նա ցածր տե ղում և հե ռու

մնա ցեք գե տե րի, լճե րի ա փե րից,
● մի՛ թաքն վեք մե նա վոր ծա ռի տակ,
● մի՛ թաքն վեք բարձ րա դիր վայ րե րում,
● ամպ րո պի ժա մա նակ կա րող եք մտնել հո ղակց ված ա պաս տա -

րան, օ րի նակ` քա րան ձավ (բայց մի՛ կանգ նեք մուտ քի մոտ):
Ձ նա բու քը տե ղա ցող ձյան, ինչ պես նաև ձյան ծած կույ թից պոկ ված

ձյան մաս նիկ նե րի տե ղա փո խումն է քա մի նե րի կող մից: Ա ռա ջաց նում է
ձնահ յու սեր, ձնա ծած կում ճա նա պարհ նե րը, վնա սում է լեկտ րա- և կա պի
լա րե րը: Հ նա րա վոր է գյու ղատն տե սա կան դաշ տե րի մեր կա ցում, ո րը կա -
րող է դառ նալ մշա կա բույ սե րի ցրտա հար ման պատ ճառ:

Ձ նաբ քից ճա նա պարհ նե րը պաշտ պան վում են ծա ռա շա րե րով, ցան -
կա պա տե րով և  այլն:

Ձն հոս քը ծան րութ յան ու ժի ազ դե ցութ յան տակ լան ջե րի վրա ձյան
ծած կի շար ժումն է լան ջով վար: Ձն հոս ք ա ռա ջաց նող գոր ծոն ներն են`
լան ջի թե քութ յու նը, ռե լիե ֆը, ձնա շեր տի հաս տու թյու նը, ա ռատ ձնա տե -
ղու մը, ջեր մա յին ռե ժի մը, անձրևը, քա մին և  այլն: Ձն հոս քերն ու նեն ա վե -
րիչ ուժ: Ա վե րում են, ձնա ծածկ ա նում բնա կա վայ րեր, ճա նա պարհ ներ,
պատ ճառ դառ նում բազ մա թիվ մարդ կա յին զո հե րի:

Ձն հոս քե րի կան խար գել ման նպա տա կով ա ռա ջաց նում են ար հես -
տա կան ձնհոսք, տե ղադ րում են ար գե լա փա կող կա ռուց վածք ներ: Ձն հոս -
քե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վոր սե զոն նե րում մշտա կան դի տար կում ներ
են կա տա րվում: Ձն հոս քի սպառ նա լի քի դեպ քում կա տար վում է ազ դա -
րա րում, հարկ ե ղած դեպ քում` բնակ չութ յան տար հա նում, երթ ևե կութ յան
ար գե լում ավ տո ճա նա պարհ նե րի վտան գա վոր հատ ված նե րում:

Դա հու կա յին սպոր տի շրջան նե րում դա հու կորդ հրա հան գիչ նե րը

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



նախ օ րոք փորձ նա կան սահ քեր են կա տա րում սահ քի գո տու անվ տան -
գու թյու նը ո րո շե լու հա մար: 

Բ նակ չութ յու նը պետք է խու սա փի 30o-ից թեք ձնա ծածկ լան ջե րից:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներ կա յաց րե՛ք բնակ չութ յան պա հե լաձ ևը ու ժեղ քա մի նե րի ժա -
մա նակ:

2. Ներ կա յաց րե՛ք ամպ րո պի դեպ քում կայ ծա կի կան խար գել ման
մի ջո ցա ռում նե րը և բ նակ չութ յան պա հե լաձ ևը կայ ծա կի ժա մա -
նակ:

3. Թ վար կե՛ք ձնաբ քի հետ ևանք նե րը:
4. Ներ կա յաց րե՛ք ձնհոս քե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը:
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ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԹԵՄԱ. ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ (ԱԲՕ) ՆՊԱՏԱԿԸ, 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՑՈՒՑԱԲԵՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը (ԱԲՕ) պար զա գույն բժշկա կան մի ջո ցա -
ռում նե րի հա մա լիր է: Այն ի րա կա նաց վում է դեպ քի վայ րում՝ ինք նօգ նու -
թյան և փո խօգ նութ յան կար գով` հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծե լով ձեռ քի
տակ ե ղած մի ջոց ներ և ն պա տակ ու նե նա լով պահ պա նել տու ժած նե րի
կյանքն ու կեն սա գոր ծու նեութ յու նը:

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան հի մունք նե րի ի մա ցութ յու նը շատ կար ևոր է
բոլորի, ինչպես նաև ա պա գա զին վոր նե րի հա մար: 

Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան
հիմ նա կան խնդիր ներն են՝ 

● գնա հա տել դեպ քի վայ րը և յու րա քանչ յուր տու ժա ծի վի ճա կը,
● դա դա րեց նել վնա սող գոր ծո նի հե տա գա ազ դե ցութ յու նը, 
● ցույց տալ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն, 
● ա պա հո վել տու ժա ծի ա րագ տե ղա փո խու մը մո տա կա բուժ կետ: 

Վ նաս վածք ստա նա լու պա հից սկսած ա ռա ջին կես ժա մը ան վան -
վում է «ոսկի ժա մա նակ»: Այն տու ժած նե րը, ո րոնց հնա րա վոր է լի նում

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նա մերձ շրջան նե րում և
Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծու -
թյու նը ցույց է տվել, որ զոհ ված նե րի 20%-ին հնա րա վոր կլի ներ փրկել,
ե թե ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը ցույց տրվեր մար տի դաշ տում:

Ըստ վի ճա կագ րութ յան, ծանր վնաս վածք ու նե ցող նե րի մոտ 30%-ը
մա հա նում է ա ռա ջին ժամ վա ըն թաց քում, 60%-ը՝ 3 ժամ հե տո, իսկ
90%-ը՝ 6 ժամ հե տո: 



վնաս ված քից հե տո ա ռա ջին 30 րո -
պե նե րի ըն թաց քում ա րագ ար ձա գան -
քե լով` վի ճա կը կա յու նաց նել և տե ղա -
փո խել մո տա կա բուժ հաս տա տու թյուն՝
նրանց գո յատև ման հնա րա վո րու թյուն -
նե րն ա վե լի մեծ են, քան մյուս նե րի -
նը: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա -
րագ և հս տակ ի րա կա նաց վող ա ռա -
ջին բու ժօգ նութ յու նը տու ժո ղին կտա
ա վե լին, քան ո րակ յալ վի րա բույժ նե -
րի և վե րա կեն դա նաց նող նե րի գե րա -
զանց հա գեց ված բրի գադ նե րի ողջ
ճի գե րը՝ մի քա նի ժամ հե տո:

Տի րա պե տե լով ա ռա ջին բու ժօգ -
նութ յան հի մունք նե րին՝ դպրո ցա կան -
նե րը կկա րո ղա նան ստա ցած գի տե լիք նե րը ոչ միայն կի րա ռել ի րենց
շրջա պա տում՝ նվա զեց նե լով դժբախտ պա տա հար նե րի հետ ևանք նե րը,
այլև դրա նով իսկ կնպաս տեն բա րութ յան ու մար դա սի րա կան հատ կա -
նիշ նե րի ձևա վոր մա նը, կո լեկ տի վում ա ռողջ մթնո լոր տի ամ րապնդ մա նը:

Մար դու կյան քին և  ա ռող ջութ յա նը վնա սող հիմ նա կան գոր ծոն ներն
են՝

● ֆի զի կա կան գոր ծոն ներ. ա ռաջ են գա լիս հար վա ծա յին ա լի քից,
փլու զում նե րից, թռչող ա ռար կա նե րից (բե կոր նե րից, գնդակ նե -
րից), բարձ րութ յու նից ընկ նե լուց, շեն քե րի և շի նութ յուն նե րի քանդ -
ված կա ռուց վածք նե րով և  այլ ծանր ա ռար կա նե րով ճզմվե լուց,
հո սան քա հա րու մից, կայ ծակ նա հա րու մից և  այլն,

● ջեր մա յին գոր ծոն ներ. բարձր և ցածր ջեր մաս տի ճան ներ, ճա ռա -
գայ թա յին է ներ գիա,

● ռա դիոակ տիվ ճա ռա գայ թում,
● քի միա կան վնա սա կար նյու թեր (ու ժեղ ազ դե ցութ յան ԹՆ). մաս նա -

վո րա պես՝ քլոր, ա մո նիակ, մար տա կան թու նա վոր նյու թեր և  այլն,
● կեն սա բա նա կան (ման րէա բա նա կան) մի ջոց ներ:

Այս գոր ծոն նե րը կա րող են ազ դել կամ միա ժա մա նակ, կամ էլ հա ջոր -
դա բար՝ ա ռաջ բե րե լով տար բեր աս տի ճա նի հա մակց ված և բազ մա կի
վնաս վածք ներ:
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Մար դու կյան քին և  ա ռող ջութ յա նը կա րող են վտանգ սպառ նալ նաև
մի շարք հի վան դութ յուն ներ, ո րոն ցից ա ռա վել տա րած ված են սիր տա նո -
թա յին հի վան դութ յուն նե րը: Դ րանց հետ ևան քով մա հա ցութ յունն ամ բողջ
աշ խար հում գրա վում է ա ռա ջին տե ղը և հան դի սա նում է սրտի հան կար -
ծա կի կան գի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը:

ԱԲՕ կոնկ րետ մի ջո ցա ռում նե րը կախ ված են վնա սող գոր ծո նից և
վնաս վածք նե րի բնույ թից: 

Ել նե լով կեն սա կան ցուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նից, հարկ է լի նում
կա տա րել հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա նա -
ցում, շնչու ղի նե րից օ տար մար մին նե րի հե ռա ցում, ար յու նա հո սութ յան
դա դա րե ցում և  այլն: 

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րողի
պար տա կա նութ յուն նե րը

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րո ղը պար տա վոր է ա ռա ջին բուժ -
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լուց հե տո տու ժա ծին ա րա գո րեն հասց նել բուժ -
հաս տա տութ յուն: 

Նա պետք է լի նի ա րա գա շարժ, սառ նա սիրտ, քաջ և  ինք նավս տահ,
ինչ պես նաև ու նե նա գի տե լիք և հմ տութ յուն ներ:

Տու ժա ծի հետ շփման «ոսկ ի կա նոն նե րից» են`
● Նախ գնա հա տի՛ր և հա մոզ վի՛ր, որ դեպ քի վայ րը վտան գա վոր չէ

և կա րե լի է մո տե նալ տու ժա ծին: Ե թե վտան գա վոր է քո կյան քի
հա մար, փոր ձի՛ր քայ լեր ձեռ նար կել վայրն անվ տանգ դարձ նե լու
հա մար: 

● Տու ժա ծին տե ղա փո խի՛ր ա պա հով վայր (հա նի՛ր ջրից, այր վող
շի նութ յու նից, հա կա ռա կոր դի կրա կի տա կից և  այլն):

● Կան չի՛ր օգ նութ յուն կամ որ ևէ մե կին ու ղար կի՛ր օգ նութ յուն կան -
չե լու: Շրջա պա տի մարդ կանց խնդրի՛ր օգ նել քեզ:

● Հանգս տաց րո՛ւ տու ժա ծին, քա ջա լե րի՛ր նրան: 
● Սկզ բից հո գա՛ ա մե նա լուրջ` կյան քին վտանգ սպառ նա ցող վնաս -

վածք նե րի մա սին:
● Մ տա ծի՛ր, որ եր ևա ցող վնաս վածք նե րը միա կը չեն` հնա րա վոր

են նաև այլ թաքն ված վնաս վածք ներ:
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● Տու ժա ծին նոր վնաս մի՛ հասց րու: Մի ջամ տել՝ նշա նա կում է նրա
հա մար որ ևէ օգ տա կար բան կա տա րել: Մի դեպ քում դա կա րող է
լի նել միայն բու ժօգ նութ յուն կան չե լը, մեկ այլ դեպ քում՝ ա ռա ջին
բու ժօգ նութ յուն ցու ցա -
բե րե լը, եր րորդ դեպ -
քում՝ քա ջա լե րե լը: 

● Մի՛ թող տու ժա ծին
միայ նակ, բա ցա ռու -
թյամբ այն դեպ քե րի,
երբ գնում ես օգ նու -
թյուն կանչելու:

● Մինչև օգ նութ յան
հաս նե լը (կամ տե ղա -
փոխ ման ըն թաց քում)
վե րահս կի՛ր տու ժա ծի
վի ճա կը՝ մշտա պես պատ րաստ լի նե լով օգ նութ յան:

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լիս խան գա րող հան գա մանք նե -
րից է վա խի զգա ցու մը: 

Որ պես զի մարդ կա րո ղա նա հաղ թա հա րել վա խը, նա պետք է ու -
նե նա գի տե լիք նե րի պա շար, վստահ լի նի իր գոր ծո ղութ յուն նե րում,
խու ճա պի չմատն վի, կենտ րո նա նա և  ըն դու նի ա ռա վել նպա տա կա -
հար մար ո րո շում ներ:

Հիշի՛ր.
Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է հաղթահարել վախի

զգացումը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է ԱԲՕ-ն: Ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ ի մա նալ ԱԲՕ:
2. Ո րո՞նք են ԱԲՕ-ի հիմ նա կան խնդիր նե րը:
3. Ո րո՞նք են հիմ նա կան վնա սող գոր ծոն նե րը:
4. Ո րո՞նք են ԱԲՕ ցու ցա բե րո ղի պար տա կա նութ յուն նե րը և տու -

ժա ծի հետ նրա շփման կա նոն նե րը:
5. Ինչպիսի՞ վախեր են ունենում դեպքի ականատեսները:
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ԹԵՄԱ. ՏՈՒԺԱԾԻ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Մինչև ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րե լը նախ անհ րա ժեշտ է
գնա հա տել տե ղան քի անվ տան գութ յու նը և տու ժա ծի վի ճա կը: 

Տու ժա ծի վի ճա կի գնա հատ ման սխե ման բաղ կա ցած է ե րեք հա ջոր -
դա կան փու լե րից՝ 

● Ո րո շել դեպ քի վայ րին մո տե նա լու անվ տան գութ յու նն ինչ պես
օգ նո ղի, այն պես էլ տու ժա ծի կյան քի հա մար (հրդե հի և պայթ յու -
նի վտանգ, բարձ րութ յու նից վայր ընկ նե լը, է լեկտ րա հար վե լը, հա -
կա ռա կոր դի կող մից կրա կա հեր թեր և  այլն):

● Տու ժա ծին մո տե նա լուն զու գա հեռ ո րո շել նա խա տես վող ԱԲՕ
մո տա վոր ծա վա լը, հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նը և
անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը:

Դ րա հա մար, մինչև տու ժա ծին մո տե նա լը, դեռևս մի քա նի տասն յակ
քայլ ա ռաջ կա րե լի է պար զել նրա վի ճա կի մա սին հետև յա լը՝

● ե թե տու ժա ծը շարժ վում է, օգ նութ յուն է կան չում, զրու ցում, ա պա
նա ողջ է, գի տակ ցութ յու նը տեղն է,

● ե թե ան շարժ է, չի ար ձա գան քում շրջա պա տին, կա րե լի է են թա -
դրել, որ նա՝

- կամ մա հա ցած է, կամ գտնվում է կլի նի կա կան մահ վան
մեջ, և թանկ է յու րա քանչ յուր վայրկ յա նը,

- կամ ողջ է, բայց ան գի տա կից վի ճա կում է՝ ու շա թա փու -
թյան, կամ էլ կո մա յի մեջ (նա պետք է քնա յին զար կե րա կի
վրա ու նե նա ա նո թա զարկ), ե թե ան գի տա կից վի ճա կում է և
պառ կած է մեջ քի վրա, ա պա պետք է զգու շա նալ լեզ վի հե -
տան կու մից, շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիութ յան խան գա րու մից:

● ար յան լճա կի առ կա յութ յու նը են թադ րում է ար տա քին ար յու նա -
հո սութ յուն (ար դեն իսկ կա րող եք ո րո շել, թե որ մա սում պետք է
ճնշող վի րա կապ կամ լա րան դնել),

1-ին փուլ: Դեպ քի վայ րի անվ տան գութ յան և տու ժա ծի վի ճա կի
նախ նա կան գնա հա տում (ոչ ա վե լի, քան 10 վայրկ յան):
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● վեր ջույթ նե րի ոչ բնա կան դիր քը են թադ րում է ոսկ րի կոտր վածք,
● ե թե տու ժա ծը պառ կած է «գոր տի» դիր քով, ա պա առ կա են կոն -

քի ոսկ րե րի, ող նա շա րի, կոն քազդ րա յին հո դե րի վնաս վածք ներ
և, ան խու սա փե լիո րեն, վնաս ված քա յին շոկ (կա րող եք ծնկնե րի
տակ կտո րից գլա նիկ ներ դնել և կոշտ պատ գա րակ ստեղ ծել՝ տե -
ղա փո խե լու հա մար):

Նախ նա կան գնա հա տու մը թույլ է տա լիս խու սա փել հե տա գա գոր ծո -
ղութ յուն նե րում խու ճա պից և  ի րա րան ցու մից, ինչ պես նաև ըն դու նել հա -
վա սա րակշռ ված և  ի րա կան ո րո շում ներ:

Սեղմ ժամ կետ նե րում ո րո շել կյան քի հա մար վտան գա վոր հետև յալ վի -
ճակ նե րի նա խան շան նե րը՝ կլի նի կա կան մահ վան, կո մա յի, զար կե րա կա յին
ար յու նա հո սութ յան, պա րա նո ցի, կրծքա վան դա կի վնաս վածքն րի և  այլն:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ լի նել սիրտ-թո -
քա յին վե րա կեն դա նաց մա նը, տու ժա ծին կող քա յին անվ տանգ դիր քի բե -
րել, սեղ մել ար յու նա հո սող ա նո թը հա մա պա տաս խան կե տե րում և  այլն:

Օ րի նակ՝
● Ե թե տու ժա ծը գտնվում է ան գի տա կից վի ճա կում և չի ար ձա գան -

քում, անհ րա ժեշտ է ստու գել ա նո թա զար կի առ կա յութ յու նը քնա -
յին զար կե րա կի վրա՝ տրա մադ րե լով ոչ պա կաս, քան 5 վայրկ յան
և  ոչ ա վե լի, քան 10
վայրկ յան և  ո րո շում կա -
յաց նել սիրտ-թո քա յին վե -
րա կեն դա նա ցու մը սկսե -
լու հա մար: Ք նա յին զար -
կե րա կի վրա ա նո թա -
զար կի բա ցա կա յութ յան
դեպ  քում կա րող են
նկատ վել որո շա կի «շնչա -
ռա կան» շար ժում ներ բե րա նով կամ խռպոտ «հոգե վար քա յին»
շնչա ռու թյուն: Քնա յին զար կե րա կի վրա ա նո թա զար կի բա ցա -

2-րդ փուլ: Կ յան քի հա մար ա ռա վել վտան գա վոր վի ճակ նե րի նա -
խան շան նե րի ո րո շու մը (ոչ ա վե լի, քան 10 վայրկ յան):
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կա յութ յու նը հիմ նա կան ազ դան շանն է սկսե լու սիրտ-թո քա յին
վե րա կեն դա նա ցու մը: 

● Ե թե տու ժա ծը ան գի տա կից է, և ք նա յին զար կե րա կի վրա շո շափ -
վում է ա նո թա զար կը, ա պա կա րե լի է են թադ րել, որ նա կեն դա նի
է և գտն վում է ու շա թա փութ յան կամ կո մա յի վի ճա կում: Այս դեպ -
քում կյան քի հա մար վտանգ է ներ կա յաց նում լեզ վի հե տանկ ման
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած շնչա հեղ ձու մը կամ շնչու ղի նե րի փակ -
վե լը փսխման զանգ ված նե րով, ար յու նով կամ լոր ձով: Այդ պատ -
ճա ռով անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռք առ նել շնչու ղի նե րի ան ցա -
նե լիութ յու նը վե րա կանգ նե լու հա մար:

● Ե թե կան ու ժեղ ար տա քին ար յու նա հո սութ յան նշան ներ, ա պա
պետք է պար զել, թե մարմ նի որ մա սից է այն տե ղի ու նե նում.

- ե թե կրծքա վան դա կից է, ա պա պետք է կաս կա ծել կրծքա -
վան դա կի թա փան ցող վնաս վածք և, որ քան կա րե լի է ա -
րագ, ա ռանց հա գուս տը հա նե լու, մինչև անհ րա ժեշտ վի րա -
կապ դնե լը, ձեռ քի ա փը սեղ մել վեր քի շրջա նում,

- ե թե պա րա նո ցից է, մա տը սեղ մել ա նո թին, այ նու հետև մի
քա նի շերտ ծալ ված կտո րով կամ բին տով կա տա րել վեր քի
ճնշող  հա մա պա տաս խան վի րա կա պում,

- ե թե վեր ջույթ նե րից է, վեր քի վրա դնել ճնշող վի րա կապ՝
ար յու նա հո սութ յու նը չդա դա րե լու դեպ քում լա րան դնել վեր -
քից վերև՝ կենտ ոսկ րե րի վրա:

Հայտ նա բե րել առ կա վեր քե րը, ոսկ րե րի և հո դե րի վնաս վածք նե րի
նշան նե րը: Դ րա հա մար նախ ու շադ րութ յուն դարձ նել տու ժա ծի և, մաս -
նա վո րա պես, նրա վեր ջույթ նե րի դիր քին: 

Այս փու լում ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տրվում է ոչ թե ի րա կա նաց ման
ժա մա նա կին, այլ տու ժա ծի նկատ մամբ հո գա տար վե րա բեր մուն քին` նպա -
տակ ու նե նա լով նաև կան խել վնաս ված քա յին շո կը և ն րա բար դութ յուն -
նե րը:

Տե ղան քի և տու ժա ծի վի ճա կի գնա հա տու մից բա ցի պետք է գնա -
հատ վի նաև օգ նո ղի հնա րա վո րութ յուն նե րը և հա գեց վա ծութ յու նը (դե -

3-րդ փուլ: Ար տա քին զննում (վեր քե րի, ոսկ րե րի և հո դե րի վնաս -
վածք նե րի նշան նե րի հայտ նա բե րում):
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ղարկղ և բժշ կա կան պա րա գա ներ կամ ձեռ քի տակ ե ղած մի ջոց ներ), ինչ -
պես նաև օգ նութ յուն կան չե լու պայ ման նե րը և մի ջոց նե րը:

Տու ժած նե րի տե սա կա վո րու մը: Տու ժած նե րին ա ռա ջին բու ժօգ նու թ -
յուն ցու ցա բե րե լիս ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից մե կը նրանց տե սա կա վո -
րումն է: Գ նա հա տե լով յու րա քանչ յուր տու ժա ծի վի ճա կը և հաս կա նա լով
վնաս ված քի էութ յու նը, կա րե լի է ի րա կա նաց նել ճիշտ տե սա կա վո րում: 

Տե սա կա վոր ման ժա մա նակ տու ժած նե րը խմբա վոր վում են ըստ ծան -
րութ յան աս տի ճա նի և  ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը ցու ցա բեր վում է ըստ
առաջ նա հեր թութ յան: 

Նախ և  ա ռաջ ու ժե րը կենտ րո նաց վում են այն տու ժած նե րի վրա,
որոնք ու նեն ծանր վնաս վածք ներ՝ օր գա նիզ մի կեն սա կան կար ևոր ֆունկ -
ցիա նե րի ա ճող խան գա րում նե րով: 

Ա ռանձ նաց վում են նաև այն տու ժած նե րը, ո րոնք կա րող են վտանգ
ներ կա յաց նել շրջա պա տի հա մար (վա րա կիչ կամ հո գեն յար դա յին):

Հա ջորդ խում բը մա հա ցած կամ կյան քի հետ ան հա մա տե ղե լի վնաս -
վածք նե րով տու ժած ներն են: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ փու լե րից է բաղ կա ցած դեպ քի վայ րի և տու ժա ծի վի ճա կի
գնա հա տու մը:

2. Ի՞նչ կա րե լի է են թադ րել, ե թե տու ժա ծը ան շարժ է և չի ար ձա -
գան քում շրջա պա տին:

3. Ի՞նչ պետք է ա նել, երբ տու ժա ծը գտնվում է ան գի տա կից վի ճա -
կում:

4. Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ ա նել ար յու նա հո սութ յուն նե րի դեպ քում:
5. Ո՞ր դեպ քե րում պետք է ա հա զան գել շտապ բու ժօգ նու թյուն:

ԹԵՄԱ. ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան հի մունք նե րի ի մա ցութ յունն ա վե լի է կա րևոր -
վում նաև այն պատ ճա ռով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը գտնվում
է վտան գա վոր սեյս միկ գո տում: Հան րա պե տութ յու նում կան ա տո մա յին է -
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լեկտ րա կա յան, արդ յու նա բե րա կան, քի միա կան մի շարք մեծ գոր ծա րան -
ներ, ջրամ բար ներ, թու նել ներ, ո րոնք կա րող են դառ նալ բնա կան և տեխ -
նա ծին ա ղետ նե րի աղբ յուր: Ա ռա ջա նում են ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ,
ո րոնց հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը եր բեմն ներգ րավ վում է նաև բա նա կը:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ միան գա մից ա ռա ջա նում է
կտրուկ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան կա -
րիք ու նե ցող տու ժած նե րի քա նա կի և տե ղի ա ռող ջա պա հութ յան հա մա -
կար գի օգ նութ յան հնա րա վո րութ յան միջև: Իսկ ցան կա ցած ա ղե տի ժա -
մա նակ, մինչև օգ նութ յան ժա մա նե լը, ո րը, սո վո րա բար, տևում է մի քա նի
ժամ, ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը հնա րա վոր է ստա նալ միայն ինք նօգ նու -
թյան և փո խօգ նութ յան կար գով: 

Յու րա քանչ յուր ա ղե տի դեպ քում տու ժած նե րի և զոհ ված նե րի քա նա -
կը կախ ված է մի շարք պայ ման նե րից, մաս նա վո րա պես՝ վնա սող գոր ծո -
նի տևո ղութ յու նից, ա ղե տի գո տում բնակ չութ յան խտութ յու նից, շի նութ -
յուն նե րի բնույ թից, բնակ չութ յան պատ րաստ վա ծութ յան աս տի ճա նից և
այլն: Օ րի նակ՝ երկ րա շար ժի ժա մա նակ վնաս վածք նե րի 45 %-ը ա ռաջ է
գա լիս շի նութ յուն նե րի ընկ նող կա ռուց վածք նե րից, իսկ 55 %-ը՝ մարդ -
կանց սխալ պահ ված քից (խու ճապ, պատս պար վել չկա րո ղա նա լը, բարձ -
րութ յու նից վայր ընկ նե լը և  այլն): 

Ա ղե տի գո տում, հատ կա պես երկ րա շար ժե րից և ջր հե ղեղ նե րից հե -
տո, կտրուկ բար դա նում է նաև սա նի տա րա հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա -
կը, ա վե լա նում են ա ղես տա մոք սա յին և շն չա ռա կան բնույ թի հի վան դու -
թյուն նե րը, իսկ բար դա ցած ի րա վի ճակ նե րում՝ նաև հա տուկ վտան գա վոր
վա րակ նե րը (խո լե րա):

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի և դժ բախտ պա տա հար նե րի 
բժշկա մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը

Տար բեր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցու -
ցա բե րե լիս ա րագ կողմ նո րոշ վե լու հա մար պետք է գի տե նալ յու րա քանչ -
յուր ար տա կարգ ի րա վի ճա կի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թա գի րը:

Ա ղետ նե րի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թա գի րը նե րա ռում է ա ղե -
տի ժա մա նակ վնա սող գոր ծոն նե րը, մարդ կա յին կո րուստ նե րի բնու թա -
գի րը (քա նա կը և կա ռուց ված քը), ա ռող ջա պա հութ յան կա ռույց նե րի շար -
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քից դուրս գա լու աս տի ճա նը, ա ղե տի գո տում վա րակ վա ծութ յան առ կա -
յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յու նը և  այլն:

Դի տար կենք մի շարք ա ռա վել հան դի պող ԱԻ բժշկա մար տա վա րա -
կան բնու թագ րե ր:

Հր դե հա պայթ յու նավ տանգ օբ յեկտ նե րում վթար նե րի բժշկա մար տա -
վա րա կան բնու թագ րե րը: Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում հրդեհ նե րը գրա -
վում են ա ռա ջին տե ղե րից մե կը:

Այս վթար նե րի ժա մա նակ հիմ նա կան վնա սող գոր ծոն ներն են՝ ա ռա -
ջա ցած թու նա վոր նյու թե րը, հրդե հի ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը, այր վածք -
նե րը, պայթ յու նից ա ռա ջա ցած օ դի հար վա ծա յին ա լի քը և բե կոր նե րը:

Քի միա կան օբ յեկտ նե րում ու ժեղ ազ դե ցութ յան թու նա վոր նյու թե րի
ար տա նե տու մով վթար նե րի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը: Այդ -
պի սի վթար նե րի ժա մա նակ հիմ նա կա նում գե րակշ ռում են տու ժած նե րի
շնչա ռա կան ախ տա հա րում նե րը, բայց հան դի պում են նաև մաշ կի, աչ քե -
րի, ինչ պես նաև ջրի և սնն դի մի ջո ցով ախ տա հար վե լու տար բե րակ ներ:

Քա նի որ քի միա կան նյու թե րի մի մա սը դյու րա վառ և պայթ յու նավը-
տանգ է, ա պա զանգ վա ծա յին ծանր թու նա վո րում նե րից բա ցի չի բա ցառ -
վում նաև հա մա պա տաս խան վնաս վածք նե րով տու ժած նե րի առ կա յու -
թյու նը դեպ քի վայ րում:

Մեծ դժվա րութ յուն է ներ կա յաց նում այդ պի սի տու ժած նե րին ա ռա ջին
բու ժօգ նութ յան ցու ցա բե րու մը, քա նի որ նրանց և  ի րենց հա գուստ նե րը
պետք է նա խա պես սա նի տա րա կան մշակ ման են թար կել, ո րը տվյալ
պա հին ոչ միշտ է հնա րա վոր ի րա կա նաց նել: Բա ցի այդ, վթա րի օ ջա խում
դեռ պահ պան վում են թու նա վոր նյու թե րը, և  ա ռանց ան հա տա կան պաշտ -
պա նիչ մի ջոց նե րի հնա րա վոր
չէ այն տեղ ա ռա ջին բու ժօգ -
նութ յուն ցու ցա բե րել:

Այդ է պատ ճա ռը, որ այս
դեպ քե րում մա հա ցու ել քը
կազ մում է տու ժած նե րի մոտ
35%-ը:

Եր կա թու ղա յին տրանս -
պոր տում ա ղետ նե րի բժշկա -
մար տա վա րա կան բնու թա գրե -
րը: Եր կա թու ղա յին ա ղետ նե -
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րից տու ժած նե րի 90%-ի մոտ հան դի պում են մե խա նի կա կան վնաս վածք -
ներ՝ փա փուկ հյուս վածք նե րի սալ ջարդ, վեր ջույթ նե րի փակ կոտր վածք -
ներ և գան գու ղե ղա յին փակ վնաս վածք ներ՝ ու ղե ղի ծանր աս տի ճա նի
ցնցու մով և  այլն: Մի մա սի մոտ կա րող են հան դի պել նաև այր վածք ներ:

Տու ժած նե րի 60%-ի մոտ, բա ցի բազ մա թիվ և զու գորդ ված վնաս -
վածք նե րից, հան դի պում է նաև եր կա րատև ճմլման հա մախ տա նիշ, երբ
տու ժա ծին հնա րա վոր չի լի նում ա րագ ա զա տել վա գոն նե րի ձևա խախտ -
ված կա ռուց վածք նե րից:

Եր կա թու ղա յին ա ղետ նե րից տու ժած նե րին օգ նութ յու նը գրե թե միշտ
դժվա րա նում է, քա նի որ այս ա ղետ նե րը հիմ նա կա նում տե ղի են ու նե նում
գի շե րը և բ նա կա վայ րե րից հե ռու, դժվա րա մատ չե լի վայ րե րում:

Ա վիա ցիոն ա ղետ նե րի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը: Աշ -
խար հում տա րե կան տե ղի են ու նե նում բազ մա թիվ ա վիա ցիոն ա ղետ ներ,

ո րոնց զոհ են դառ նում հա -
զա րա վոր մար դիկ: Ավիա -
ցիոն բոլոր ա ղետ նե րի
80%-ը տե ղի է ու նե նում օ -
դա նա վա կա յան նե րից մոտ
9 կմ շա ռավ ղով տա րած քում`
վայր էջ քի նա խա պատ րաստ -
վե լիս և վայ րէջ քի ժա մա -
նակ:

Պետք է հի շել նաև, որ
հար կա դիր վայ րէջ քից հե տո

ա ռա ջա նում է հրդեհ, և կա րող է տե ղի ու նե նալ պայթ յուն, ուս տի պետք է
ան մի ջա պես լքել ինք նա թի ռը:

Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա յին օ ջախ նե րի բժշկա -
մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը: Ա ղե տի գո տի նե րում հա մա ճա րա կա յին
օ ջա խը այն տա րածքն է, որ տեղ ժա մա նա կի ո րո շա կի կարճ սահ մա նում
ի հայտ է ե կել մարդ կանց զանգ վա ծա յին հի վան դա ցում վա րա կիչ հի վան -
դութ յամբ, և վտանգ կա տա րած վե լու: 

Ա ղե տի գո տի նե րում վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա -
յին օ ջախ ներ ա ռա ջա նում են, քա նի որ՝

● ա վեր վում է կո մու նալ հա մա կար գը (ջրա մա տա կա րա րում, կո յու -
ղի, ջե ռու ցում),
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● մարդ կանց և կեն դա նի նե րի դիակ նե րը սկսում են քայ քայ վել,
● նկատ վում է կրծող նե րի զանգ վա ծա յին բազ մա ցում ի րենց հա մա -

ճա րակ նե րով հան դերձ,
● խան գար վում են սա նի տա րա հի գիե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կա -

յին, ինչ պես նաև բուժ կան խար գե լիչ հաս տա տութ յուն նե րի աշ -
խա տանք նե րը: 

Ա ղե տա լի ջրա ծած կում նե րի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը:
Վեր ջին 100 տա րում երկ րագն դում ջրհե ղեղ նե րից զոհ վել է 9 մի լիոն
մարդ, մինչ դեռ երկ րա շար ժե րից՝ 1 մի լիոն: 

Ջր հե ղեղ նե րի ժա մա նակ մարդ կանց վի ճա կը ծայ րա հեղ ծանր է, քա -
նի որ նրանք են թարկ վում են սա ռը ջրի և քա մու ազ դե ցութ յա նը, ա ռա ջա -
նում են ցրտա հա րութ յուն և  այլ հի վան դութ յուն ներ (ծանր թո քա բորբ): 

Շր ջա պա տում գտնվող ողջ աղ բը և կո յու ղու պա րու նա կութ յու նը,
սննդամ թեր քը, կեն դա նի նե րի դիակ նե րը խառն վում են ջրին և  աղ տո -
տում այն: Այդ է պատ ճա ռը, որ խո շոր ջրհե ղեղ նե րին, սո վո րա բար, հա -
ջոր դում են սո վը և վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րակ նե րը (դի -
զեն տե րիա, հե պա տիտ):

Այդ պայ ման նե րում ար գել վում է օգ տա գոր ծել ջու րը և ջուրն ըն կած
սննդամ թեր քը:

Բա ցի ջրա հեղ ձու մից, մար դիկ կա րող են նաև վնաս վածք ներ ստա -
նալ ջրի հետ բեր վող քա րե րի, ծա ռե րի և  այլ ա ռար կա նե րի հար ված նե -
րից: 

Ա տո մա յին է լեկտ րա կա յան նե րի վթար նե րի ժա մա նակ ռա դիոակ տիվ
վա րակ ման գո տի նե րի բժշկա մար տա վա րա կան բնու թագ րե րը: Այս վթար -
նե րի ժա մա նակ ար տա նետ ված ռա դիոակ տիվ նյու թե րը, աղ տո տե լով
շրջա կա մի ջա վայ րը, նստում են նաև հա գուս տի և մաշ կի վրա, թա փան -
ցում են օր գա նիզմ վեր քե րի, շնչա ռութ յան և սնն դի մի ջո ցով:

Թա փան ցե լով օր գա նիզմ, դրանք ար յան մի ջո ցով տա րած վում և կու -
տակ վում են ո րո շա կի օր գան նե րում (վա հա նա գեղձ, ոսկ րեր և  այլն):

Մի ջու կի քայ քա յու մից ա ռա ջա ցող իո նաց ված ճա ռա գայ թում նե րը
մար դը չի զգում, չնա յած այս դեպ քում է ներ գիա յի քա նա կը բա վա կան է,
որ օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նի ան դառ նա լի փո փո խութ յուն ներ (ճա ռա գայ -
թա յին հի վան դութ յուն, այր վածք ներ, կու րութ յուն, քաղց կեղ, ժա մա նա կից
շուտ ծե րա ցում, ար յան հի վան դութ յուն ներ և  այլն)` ազ դե լով նաև նրա հե -
տա գա սե րունդ նե րի վրա (գե նե տիկ հետ ևանք ներ): 
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Ճա ռա գայ թա յին վթա րի մա սին ա հա զանգ ստա նա լուց հե տո պետք է
հետ ևել ռա դիո յով կամ հե ռուս տա ցույ ցով հա ղորդ վող հրա հանգ նե րին:
Անհ րա ժեշտ է փա կել դռնե րը, պա տու հան նե րը, օ դանցքե րը՝ ռա դիոակ -
տիվ մաս նիկ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար: Օգ տա գոր ծել հա տուկ ար -
տա հա գուստ, դի մակ ներ, գլխա շոր, ակ նոց, ձեռ նոց ներ և կան խար գե լիչ
կամ բու ժիչ դե ղա մի ջոց ներ (կա լիու մի յո դիդ և  այլն):

Հա մա պա տաս խան պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րը ժա մա նա կին կի -
րա ռե լու և բու ժու մը սկսե լու դեպ քում կա րող ենք նվա զա գույ նի հասց նել
հնա րա վոր բար դութ յուն նե րը: 

Հիշի՛ր.
Ծանր վնասվածքներ ունեցողների մոտ 30 %-ը մահանում է առաջին

ժամվա ընթացքում, 60 %-ը` երեք ժամ հետո, 90 %-ը` վեց ժամ հետո: 
«Ոսկի ժամանակ»-ի ճիշտ օգտագործումը կփրկի բազմաթիվ մարդ -

կանց կյանք:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պի սի՞ վնաս վածք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ հրդե հա պայթ -
յու նավ տանգ օբ յեկտ նե րում վթար նե րի ժա մա նակ:

2. Ինչ պի սի՞ վնաս վածք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ քի միա կան օբ -
յեկտ նե րում ա ռա ջա ցած վթար նե րից:

3. Ինչ պի սի՞ վնաս վածք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ եր կա թու ղա յին
տրանս պոր տում ա ռա ջա ցած ա ղետ նե րից:

4. Ինչ պի սի՞ն են ա վիա ցիոն ա ղետ նե րից ա ռա ջա ցած վնաս վածք -
նե րը:

5. Ո րո՞նք են ա ղետ նե րի ժա մա նակ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի
տա րած մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը:

6. Ի՞նչ բժշկա կան հետ ևանք ներ կա րող են ա ռա ջաց նել ա ղե տա լի
ջրա ծած կում նե րը:

7. Ի՞նչ ախ տա հա րում ներ կա րող է ա ռա ջաց նել իո նաց ված ճա ռա -
գայ թու մը:

8. Ինչ պի սի՞ քայ լեր պետք է ձեռ նար կել ճա ռա գայ թա յին ա ղե տի ա -
հա զան գի ժա մա նակ:
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Աբրահամյան Ջիվան Ազնավուր Շառլ Այվազյան Վիտյա Գորգիսյան Մովսես

Դեմիրճյան Կարեն Կրպեյան Թաթուլ Համբարձումյան Վիկտոր Մանուկյան Ալեք

Սարգսյան Վազգեն Վազգեն Ա Կաթողիկոս Քըրքորյան Քըրք

Մելքոնյան Մոնթե Միքայելյան Գեղազնիկ Պողոսյան Յուրա Ռիժկով Նիկոլայ
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Բաբայան Սամվել Բալայան Զորի Բալասանյան Վիտալի Գասպարյան Ժորա

Գրիգորյան Մանվել Իվանյան Քրիստափոր Կարապետյան Սամվել Հակոբյան Մովսես

Ղարամյան Արշավիր Ղուլյան Աշոտ Ղևոնդյան Պետրոս

Վարդևանյան Վահագն Տեր-Թադևոսյան Արկադի Քոչարյան Ռոբերտ Օհանյան Սեյրան

Ղուկասյան Արկադի

Մելքոնյան Մոնթե Պողոսյան Յուրա Սարգսյան Սերժ Սարգսյան Վազգեն
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À
Àâàíãàðä - Առաջապահ 
Àâòîìàò - Ավտոմատ
Àâòîñïóñê - Ինքնաթողք
Àìáðàçóðà - Հրակնատ
Àíòàáêà - Փոկակալ
Àðúåðãàðä - Վերջապահ
Àòàêà - Գրոհ
Àòàêà â ïåøåì ïîðÿäêå - Հետիոտն

գրոհ

Á
Áàòàëüîí - Գումարտակ
Áàòàðåÿ - Մարտկոց
Áëèæàéøàÿ çàäà÷à - Առաջնահերթ

(մերձավոր) խնդիր, առաջա -
դրանք

Áëèíäàæ - Բլինդաժ
Áîåâàÿ ãîòîâíîñòü - Մարտական

պատրաստականություն
Áîåâàÿ ìàøèíà ïåõîòû (ÁÌÏ) -

Հետևակի մարտական մեքենա
(ՀՄՄ)

Áîåâàÿ ïîäãîòîâêà - Մարտական
պատրաստություն

Áîåâîå äåæóðñòâî - Մարտական
հերթապահություն

Áîåâîå ñëàæèâàíèå - Մարտական
ներդաշնակում

Áîåâîå îáåñïå÷åíèå - Մարտական
ապահովում

Áîåâîé âçâîä - Մարտական ոտք

Áîåâîé êîìïëåêò (ÁÊ) - Մարտական
լրակազմ (ՄԼ)

Áîåâîé ïîðÿäîê - Մարտակարգ
Áîåçàïàñ - Մարտապաշար
Áîåê - Զարկանածայր
Áîé - 1. Մարտ, 2. Նշանազարկ
Áîéíèöà - Հրակնատ 
Áðîíåáîéíûé - Զրահահար
Áðîíåòðàíñïîðòåð - Զրահա փոխա -

դրիչ
Áóðÿ - Փոթորիկ

Â
Âå÷åðíÿÿ ïîâåðêà - Երեկոյան ան -

վա նականչ
Âçàèìîäåéñòâèå - Փոխգոր ծողու -

թյուն
Âçàèìîïîìîùü - Փոխօգնություն
Âçâîä - Դասակ
Âçâîä àâòîñïóñêà - Ինքնաթողքի

ոտք
Âçðûâàòåëü - Պայթուցիչ
Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî (ÂÂ) - Պայ թու -

ցիկ նյութ
Âèäû âîîðóæåííûõ ñèë - Զինված

ուժերի տեսակներ
Âèíò - Պտուտակ
Âèíòîâêà ìàëîêàëèáåðíàÿ - Փոքր

տրամաչափի հրացան
Âêëàäûø - Ներդրակ
Âîåííàÿ äîêòðèíà - Ռազմական

հայեցակարգ

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՑԱՆԿ



Âîåííàÿ ïðèñÿãà - Զինվորական եր -
դում

Âîåííàÿ òåõíèêà - Ռազմական տեխ -
նի կա

Âîåííûé ãîðîäîê - Զինվորական
ավան

Âîåííûé êîìåíäàíò - Զինվորական
պարետ

Âîåííûé ïàðàä - Զորահանդես
Âîçâðàòíàÿ ïðóæèíà - Հետադարձ

զսպանակ
Âîçâðàòíûé ìåõàíèçì - Հետադարձ

մեխանիզմ
Âîçèìîå ñíàðÿæåíèå - Փոխադրովի

հանդերձանք
Âîîðóæåíèå - Սպառազինություն
Âîñïëàìåíèòåëü - Բոցավառիչ
Âñòðå÷íûé áîé - Հանդիպական մարտ
Âòóëêà - Ականոց
Âûáðàñûâàòåëü - Նետիչ
Âûâåòðèâàíèå - Հողմնահարում
Âûêîëîòêà - Թափհանիչ
Âûðåç - Կտրվածք
Âûñîêîòî÷íîå îðóæèå - Գերճշգրիտ

զենք
Âûñòðåë - 1. Կրակոց, 2. Արկ
Âûñòóï - Ելուն

Ã
Ãàçîâàÿ êàìåðà - Գազախուց
Ãàçîâàÿ òðóáêà - Գազախողովակ
Ãàçîâûé ïîðøåíü - Գազամխոց
Ãàéêà - Պնդօղակ
Ãàðíèçîí - Կայազոր
Ãèëüçà - Պարկուճ
Ãèïîöåíòð - Հիպոկենտրոն
Ãîëîâíàÿ ïîõîäíàÿ çàñòàâêà - Գլխա -

մասային երթային ուղե կալ 

Ãîëîâíîé äîçîð - Գլխամասային
դետք

Ãîëîëåä - Մերկասառույց
Ãðàä - Կարկուտ
Ãðàíàòà - Նռնակ
Ãðàíàòîìåò - Նռնականետ
Ãðîçà - Ամպրոպ

Ä
Äàëüíåéøàÿ çàäà÷à - Հետագա

խնդիր
Äàìáà - Պատնեշ
Äâóõøåðåíîæíûé ñòðîé - Երկ տո -

ղան շարք
Äåæóðíûé - Հերթապահ
Äåëåíèå øêàëû - Սանդղակի բա -

ժանք
Äåñàíòèðîâàíèå - Դեսանտավորում
Äèñòàíöèÿ - Հեռավորություն
Äíåâàëüíûé - Օրապահ
Äîçîð - Դետք
Äîñûëàòåëü - Ներմղիչ
Äóëî - Փողաբերան

Å
Åäèíîíà÷àëèå - Միանձնյա ղեկա վա -

րություն
Åðøèê - Խոզանակ (կլոր խոզանակ)

Ç
Çàãðàäèòåëüíûé îãîíü - Խափանիչ

(արգելափակիչ) կրակ
Çàëïîâûé îãîíü - Համազարկային

կրակ
Çàìûêàþùèé - Վերջապահ
Çàïàë - Բռնկիչ
Çàïàñ - 1. Պահեստազոր, 2. Պաշար
Çàïàñ õîäà - Ընթացապաշար
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Çàïàñíûé êîìàíäíûé ïóíêò - Պա -
հես  տային հրամա նատա րա -
կան կետ

Çàðÿä - Լիցք
Çàñàäà - Դարան
Çàñòàâà - Ուղեկալ
Çàñóõà - Երաշտ
Çàùåëêà - Մղլակ
Çàùåëêà ìàãàçèíà - Պահեստա տու -

փի մղլակ
Çàùåëêà õîìóòèêà - Անրիկի մղլակ
Çàùèòà îò îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðà -

æå íèÿ (ÇÎÌÏ) - Պաշտ պա նու -
թյուն զանգվածային խոց ման
(ոչնչացման) զենքից (ՊԶԽԶ)

Çåìëåòðÿñåíèå - Երկրաշարժ
Çåìíàÿ êîðà - Երկրակեղև

È
Èçâëåêàòåëü - Փամփշտահան
Èìèòàöèÿ - Նմանակում
Èíæåíåðíî-ñàïåðíîå îòäåëåíèå -

Ինժեներասակրային ջոկ
Èíòåðâàë - Տարածություն
Èñõîäíûå äàííûå - Ելակետային

տվյալներ
Èñõîäíûé ïóíêò - Ելման կետ
Èñõîäíûé ðàéîí - Ելման շրջան
Èñõîäíûé ðóáåæ - Ելման բնագիծ

Ê
Êàçåííàÿ ÷àñòü ñòâîëà - Փողի հետ -

նա մաս
Êàëèáð - Տրամաչափ
Êàíàë ñòâîëà - Փողանցք
Êàïñþëü - Հրապատիճ
Êàïñþëü-äåòîíàòîð - Հրապատիճ-

ճայթիչ

Êàðàóëüíàÿ ñëóæáà - Պահակային
ծառայություն

Êàðàóëüíîå ïîìåùåíèå - Պա հա կա -
տուն

Êèíæàëüíûé îãîíü - Դաշունային
կրակ

Êîëîäêà ïðèöåëà - Նշանոցի կոճղակ
Êîëîííà - Շարասյուն
Êîëîííà ïî îäíîìó - Միաշարասյուն
Êîëîííà ïî òðè - Եռաշարասյուն
Êîëîííà ïî ÷åòûðå - Քառա շա րա -

սյուն
Êîìàíäà - 1. Հրաման, 2. Հրա մա նա -

 տարություն, 3. Անձնա խումբ
Êîìàíäíî-íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò -

Հրամանատարական դիտա -
կետ

Êîìïåíñàòîð - Փոխհատուցիչ
Êîìïëåêñ - Համալիր
Êîìïëåêò - Լրակազմ
Êóðîê - Հրահան
Êó÷íîñòü áîÿ - Նշանազարկի կու -

տակ վածություն

Ë
Ëèêâèäàöèÿ - Վերացում
Ëèíèÿ ïðèöåëèâàíèÿ - Նշանառման

գիծ
Ëèíèÿ ñâÿçè - Կապուղի
Ëîæíûå ïîçèöèè - Կեղծ դիրքեր
Ëîæíûé ïåðåäíèé êðàé - Կեղծ

առջևի եզր (գիծ)
Ëîêàëèçàöèÿ - Տեղափակում

Ì
Ìàãàçèí - Պահեստատուփ
Ìàíåâð - 1. Զորաշարժ, 2. Խուսա նա -

վում (խուսավարում)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



Ìàíåâðåííàÿ îáîðîíà - Զորա շար -
ժա  յին պաշտպանություն

Ìàðø - Ռազմերթ
Ìàñëåíêà - Յուղաման
Ìèíîìåò - Ականանետ
Ìèíîìåòíàÿ áàòåðåÿ - Ականա նե -

տա յին մարտկոց
Ìèøåíü - Թիրախ
Ìîáèëèçàöèÿ - Զորահավաք
Ìîòîñòðåëêîâàÿ ðîòà - Մոտո հրա -

ձգա  յին վաշտ
Ìóôòà - Կցորդիչ (ագույց)
Ìóøêà - Նշանահատիկ

Í
Íàáëþäàòåëü - Դիտորդ
Íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò - Դիտակետ
Íàâîäíåíèå - Ջրհեղեղ
Íàëåò - 1. Հանկարծակի հարձակում,

2. Ասպատակում
Íàïðàâëÿþùèé - Ուղղապահ
Íàðåç - Ակոս
Íàðåçíîé ñòâîë - Ակոսափող
Íàñòàâëåíèå - Հրահանգ
Íàñòèëüíàÿ òðàåêòîðèÿ - Գետնա -

մերձ հետագիծ
Íåäîëåò - Թերաթռիչք
Íåêîìïëåêò - Թերակազմ
Íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê - Ան -

մի ջական պետ
Íåïðåðûâíûé îãîíü - Անընդհատ

կրակ
Íèøà - Խրամախորշ
Íîæíû - Պատյան
Íîñèìîå ñíàðÿæåíèå - Կրովի հան -

դեր ձանք

Î
Îáâàë - Փլուզում
Îáîéìà - Պահունակ
Îáõîä - Շրջանցում
Îáõîäÿùèé îòðÿä - Շրջանցող

ջոկատ
Îáùåâîèíñêèå óñòàâû - Համազորա -

յին կանոնադրություններ
Îâðàã - Հեղեղատ
Îãíåâàÿ çàñàäà - Կրակային դարան
Îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà - Կրա կային

պատրաստություն
Îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà àòàêè - Կրա -

կային նախապատրաստու -
թյուն

Îãíåâîå ïîðàæåíèå - Կրակային
խոցում

Îäèíî÷íûé îãîíü - Մենահատ կրակ
Îäíîøåðåíîæíûé - Միատողան
Îêîï - Խրամատ
Îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè - Տարբերիչ

նշաններ
Îïîëçåíü - Սողանք
Îïîðíàÿ ñòåíà - Հենապատ
Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ -

Փոխ գործողության կազմակեր -
պում

Îðèåíòèð - Կողմնորոշիչ
Îñå÷êà - Փուստ (չկրակվելը)
Îñêîëî÷íàÿ ãðàíàòà - Բեկորային

նռնակ
Îñíîâàíèå ìóøêè - Նշանահատիկի

հիմք
Îñü - Սռնի (առանցք)
Îòáîé - Ավարտ
Îòäàíèå âîèíñêîé ïî÷åñòè - Զին վո -

րա կան հարգանքի մատուցում
Îòäà÷à îðóæèÿ - Զենքի հետհար ված

113

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՑԱՆԿ



114

Îòçûâ - Պատասխան
Îòðàæàòåëü - 1. Արտամղիչ, 2. Անդ -

րա  դարձիչ
Îòðàæåíèå àòàêè - Գրոհի հետմղում
Îòõîä - Նահանջ (հետքաշում)
Îöåíêà îáñòàíîâêè - Իրադրության

գնահատում
Îõâàò - Թևանցում

Ï
Ïàêëÿ - Խծուծ
Ïàðàä âîéñê - Զորահանդես
Ïàðîëü - Նշանաբառ
Ïàòðîí - Փամփուշտ
Ïàòðîííèê - Փամփշտանոց
Ïàòðóëü - Պարեկ
Ïåíàë - Պահատուփ
Ïåðåãðóïïèðîâêà ñèë - Ուժերի վե -

րա խմբավորում
Ïåðåäíèé êðàé - Առջևի եզր (գիծ)
Ïåðåäîâàÿ ïîçèöèÿ - Առաջապահ

դիրք
Ïåðåäîâîé îòðÿä - Առաջապահ

ջոկատ
Ïåðåêðåñòíûé îãîíü - Խաչաձև

կրակ
Ïåðåêðûòàÿ ùåëü - Ծածկված ճեղք

(ծածկաճեղք)
Ïåðåëåò - Գերաթռիչք
Ïåõîòà - Հետևակ
Ïåõîòèíåö - Հետևակային
Ïîääåðæèâàþùèå ñèëû - Աջակցող

ուժեր
Ïèñòîëåòíàÿ ðóêîÿòêà - Ատրճա նա -

կային բռնակ
Ïîäàâàòåëü ìàãàçèíà - Պահես տա -

տուփի մատուցիչ
Ïîääîí - Տակնոց

Ïîäñëóøèâàíèå - Գաղտնալսում
Ïîäúåì ïî òðåâîãå - Վերկաց տագ -

նա պի ազդանշանով
Ïîëèãîí - Զորավարժարան
Ïîëîæåíèå - 1. Կանոնակարգ, 
       2. Տե  ղա դրություն, դիրք
Ïîëîçîê - Սահաձող
Ïîðîäà - Ապար
Ïîðøåíü - Մխոց
Ïîñò - Պահակետ
Ïîõîäíîå îõðàíåíèå - Երթային

պահպանություն
Ïîõîäíûé ïîðÿäîê - Երթակարգ
Ïîõîäíûé ñòðîé - Երթային շարք
Ïîõîäíûé øàã - Երթային քայլ
Ïðåäáîåâîé ïîðÿäîê - Նախա մար -

տակարգ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîìàíäà - Նախ -

նա կան հրաման
Ïðåäîõðàíèòåëü - 1. Ապահովիչ, 
       2. Պահ պանակ
Ïðåäîõðàíèòåëü ìóøêè - Նշա նա հա -

տիկի պահպանակ
Ïðèâàë - Երթադադար
Ïðèäàííûå ñèëû - Տրված ուժեր
Ïðèêàç - Հրաման
Ïðèêàçàíèå - Կարգադրություն
Ïðèêëàä - Կոթ (խզակոթ)
Ïðèöåë - Նշանոց
Ïðèöåëèâàíèå - Նշանառություն

(նշանառում)
Ïðèöåëüíàÿ ïëàíêà - Նշանաձողիկ
Ïðèöåëüíûé îãîíü - Նշանառու

կրակ
Ïðîäîëüíûé ïàç - Երկայնակի փո -

րակ (ակոս)
Ïðîïóñê - 1. Անցագիր, 2. Անցաբառ
Ïðîòèâîñòîÿíèå - Դիմակայում
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Ïðîòèâîòàíêîâûé âçâîä - Հակա -
տան կային դասակ

Ïðîòèðêà - Մաքրիչ
Ïðîôèëü - 1. Կտրվածք (խրամատի),

2. Դասաճյուղ
Ïðÿìàÿ íàâîäêà - Ուղիղ նշանա ռու -

թյուն
Ïðÿìîé íà÷àëüíèê - Ուղղակի պետ
Ïóëåìåòíîå îòäåëåíèå - Գնդա ցրա -

յին ջոկ
Ïóëÿ - Գնդակ
Ïóíêò ðåãóëèðîâàíèÿ - Կարգա վոր -

ման կետ
Ïóíêò ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè -

Հատուկ մշակման կետ

Ð 
Ðàäèîýëåêòðîííàÿ áîðüáà - Ռադիո -

էլեկտրոնային պայքար
Ðàçâåäêà - Հետախուզություն
Ðàçâåäêà áîåì - Մարտով հետա -

խուզություն
Ðàçâåäûâàòåëüíàÿ çàñàäà - Հետա -

խուզական դարան
Ðàçâåäûâàòåëüíûé äîçîð - Հետա -

խուզական դետք
Ðàçâåðíóòûé ñòðîé - Ծավալուն շարք
Ðàçâåðòûâàíèå - Ծավալում
Ðàçâîä íà çàíÿòèå - Շարում պա -

րապ մունքի համար
Ðàçâîäÿùèé - Պահակադիր
Ðàçîìêíèñü - Նոսրացիր
Ðàçîìêíóòûé ñòðîé - Նոսր շարք
Ðàçðóøàþùèé îãîíü - Ավերիչ կրակ
Ðàçðûâíîé çàðÿä - Պայթուցիկ լիցք
Ðàéîí ñîñðåäîòî÷åíèÿ - Կենտ րո -

նաց ման շրջան
Ðàìà - Շրջանակ

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé - Դասացուցակ
Ðàñïîðÿäîê äíÿ - Օրվա կարգա -

ցուցակ
Ðàñïîðÿæåíèå - Կարգադրություն
Ðàññåèâàíèå ïóëü - Գնդակների

ցրում
Ðàñ÷åò - Հաշվարկ
Ðåçüáà - Պարուրակ
Ðåéäîâûé îòðÿä - Մարտարշավային

ջոկատ
Ðåêîãíîñöèðîâêà - Տեղազննում
Ðîâíàÿ ìóøêà - Հավասար նշա նա -

հատիկ
Ðîä âîéñê - Զորատեսակ
Ðóáåæ ðàçâåðòûâàíèÿ - Ծավալման

բնագիծ
Ðóáåæ ðåãóëèðîâàíèÿ - Կարգա վոր -

ման բնագիծ
Ðóáåæ ñïåøèâàíèÿ - Հետևակացման

բնագիծ

Ñ
Ñàìîïîìîùü - Ինքնօգնություն
Ñàìîõîäíî-àðòèëëåðèéñêèé äè âè -

çèîí - Ինքնագնաց հրե տա -
նային դիվիզիոն

Ñàïåð - Սակրավոր
Ñàïåðíîå îòäåëåíèå - Սակրային ջոկ
Ñâåðòûâàíèå - Ապածավալում 
Ñâåðòûâàíèå èç áîåâîãî 
ïîðÿäêà â ïðåäáîåâîé - Ապա ծա վա -

լում մարտակարգից նախա -
մար տակարգի

Ñåëåðåãóëèðóþùèé - Սելավա կար -
գավորիչ

Ñåëü - Սելավ
Ñåêðåò - 1. Գաղտնիք, 2. Գաղտնա -

պահակ (գաղտնաջոկատ)
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Ñèëû ïðèêðûòèÿ - Պատսպարող
ուժեր

Ñìåíà êàðàóëîâ - Պահակախմբերի
փոխարինում (հերթափոխ)

Ñìåð÷ - Մրրկասյուն
Ñíàéïåð - Դիպուկահար
Ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà - Միացնող

կցորդիչ
Ñîñðåäîòî÷åíèå îãíÿ - Կրակի

կենտ րո նացում
Ñîñðåäîòî÷åííûé îãîíü - Կենտրո -

նացված կրակ
Ñîòðÿñåíèå - Ցնցում
Ñïåøèâàíèå - Հետևակացում
Ñïóñêîâîé êðþ÷îê - Ձգան
Ñïóñêîâîé ðû÷àã - Ձգանալծակ
Ñðåäíÿÿ òî÷êà ïîïàäàíèÿ - Միջին

դիպման կետ
Ñòâîë - Փող
Ñòâîëüíàÿ êîðîáêà - Փողատուփ
Ñòâîëüíàÿ íàêëàäêà - Փողի պահ -

պա նակ
Ñòîðîæåâàÿ çàñòàâà - Պահակային

ուղեկալ
Ñòîðîæåâîå îõðàíåíèå - Պահա կա -

յին պահպանություն
Ñòîðîæåâîé ïîñò - Պահակային կետ

(պահակակետ)
Ñòðåëêîâîå îðóæèå  - Հրազեն
Ñòðåëüáèùå - Հրաձգարան
Ñòðîåâàÿ ñòîéêà - Շարային կեց -

վածք
Ñòðîåâîé ïðèåì - Շարային վար ժա -

ձև
Ñòðîåâîé ñìîòð - Շարային ստուգա -

տես
Ñóòî÷íûé íàðÿä - Շուրջօրյա վերա -

կարգ

Ò
Òàêòè÷åñêîå ó÷åíèå - Մարտավա -

րական զորավարժություն
Òàíêîîïàñíîå íàïðàâëåíèå - Տան -

կա վտանգ ուղղություն
Òåõíîãåííîå áåäñòâèå - Տեխնածին

աղետ
Òî÷êà ïðèöåëèâàíèÿ - Նշանառման

կետ
Òðàåêòîðèÿ - Հետագիծ
Òðàíøåÿ - Խրամուղի
Òðàññèðóþùàÿ ïóëÿ - Լուսածրող

գնդակ

Ó
Óáîéíîå äåéñòâèå - Մահաբեր ազդե -

ցու թյուն
Óâîëüíåíèå - 1. Արձակում, 2. Զո րա -

 ցրում
Óâîëüíåíèå â çàïàñ - Զորացրում

պահեստազոր
Óâîëüíåíèå èç ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòè

- Արձակում զորամասի տա -
րած քից

Óãîë ïðèöåëèâàíèÿ - Նշանառման
անկյուն

Óäàðíèê - Զարկան
Óäàðíî-ñïóñêîâîé ìåõàíèçì - Զար -

կա նաձգային (հարվա ծա ձգա -
նային) մեխանիզմ

Óêðåïëåííûé ðàéîí - Ամրացված
շրջան

Óíè÷òîæàþùèé îãîíü - Կործանիչ
կրակ

Óïîð - Հենակ (հենարան)
Óïðàâëåíèå îãíåì - Կրակի կառա -

վարում
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Óïðàâëåíèå ïîëêà - Գնդի վարչա -
կազմ

Óïðåæäåíèå - Առաջանշանառում
Óðàãàí - Մրրիկ
Óòðåííèé îñìîòð - Առավոտյան

ստուգում

Ô
Ôèêñàòîð - Սևեռիչ
Ôîðìóëÿð - Տեղեկամատյան
Ôîðòèôèêàöèîííîå ñîîðóæåíèå  -

Ամ րա շինական կառույց (ամրա -
կառույց)

Ôðîíò - 1. Ռազմաճակատ, 2. Ճա -
կատ

Õ
Õîä ñîîáùåíèÿ - Հաղոր դակ ցու թյան

ուղի
Õîìóòèê - Անրիկ

Ö
Öàïôà - Դարձյակ
Öåâüå - Փողակալ
Öåëåóêàçàíèå - 1. Նշանացուցում, 
       2. Նպատականշում
Öåëèê - Ուղղան
Öåëü - 1. Նշանակետ, 2. Նպատակ
Öèêë - Դասաշար

×
×àñîâîé - Ժամապահ
×àñòè÷íàÿ îáðàáîòêà - Մասնակի

մշակում

Ø
Øàéáà - Տափօղակ
Øåïòàëî - Ձգանիկ
Øåðåíãà - Տողան
Øêâàë - Փոթորիկ
Øîìïîë - Շամփուր
Øïèëüêà - Գամասեղ
Øòûê-íîæ - Սվին-դանակ
Øòèôò - Բույթ
Øòóðìîâàÿ ãðóïïà - Գրոհային

խումբ

Ý
Ýâàêóàöèÿ - Տարհանում 
Ýêèïàæ - Անձնակազմ
Ýêèïèðîâêà - Հանդերձավորում
Ýïèöåíòð - Էպիկենտրոն

ß
ßäåðíîå îðóæèå - Միջուկային զենք
ßäðî - Միջուկ
ß÷åéêà - Խրամաբջիջ
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ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի դասագիրք

Հրատարակիչ-տնօրեն` ՍՈՒՐԵՆ ՉՈՒՆԳՈՒՐՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող` ՄԻՍԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 
ք. Երևան, Գևորգ Քոչարի փ. 21:

Հեռ.` (+374 10) 52 88 00:
E-mail: ast_gratun@yahoo.com

www.astghik.am
_________________________________________________________________

Տպագրված է` «Պոլիգրաֆբիզնես» ՍՊԸ-ի տպարանում:



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 26.55, 583.31 Width 87.63 Height 76.12 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 40.72, 245.18 Width 45.14 Height 38.95 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 30.98, 131.88 Width 69.04 Height 51.34 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 269.97, 152.24 Width 59.31 Height 48.68 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         61
         CurrentPage
         135
              

       CurrentAVDoc
          

     26.5547 583.308 87.6304 76.1234 40.7171 245.1787 45.1429 38.9468 30.9804 131.8788 69.0421 51.339 269.9723 152.2374 59.3054 48.6835 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     120
     1
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



