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ՄՈՒՏՔ

Միջին դպրոցի սիրելի՛ շրջանավարտ, դու արդեն պատկերացում ու-
նես ՀՀ զինված ուժերի խնդիրների ու կառուցվածքի, ՀՀ պետական
խորհրդանշանների, զորամասի մարտական դրոշի մասին: Ծանոթացել
ես հայ զինվորականի վարքականոնին, գիտես ժամանակակից համա-
զորային մարտի, մոտոհրաձգային ջոկի, մարտի ժամանակ զինվորի
գործողու թյունների առանձնահատկու թյունները: Սովորել ես ոչ լրիվ քան-
դել և հավաքել ավտոմատը, գիտես զինծառայողների իրավունքներն ու
պարտականու թյունները: Յուրացրել ես շարային պատրաստու թյան որոշ
տարրեր, կարող ես կողմնացույցով, տեղական առարկաներով, լուսա-
տուներով կողմնորոշվել տեղանքում, գնահատել իրավիճակը, առաջին
օգնու թյուն ցուցաբերել հիվանդու թյունների և պատահարների ժամա-
նակ:

Սակայն, սիրելի՛ շրջանավարտ, դա դեռ բավական չէ մարտի դաշ-
տում հաղթանակի հասնելու համար: 9-րդ դասարանում դու կշարունա-
կես խորացնել քո գիտելիքները մարտավարու թյան հիմունքների և այլ
հարցերի վերաբերյալ, կվերհիշես մեր պատմու թյան պանծալի տարե -
թվերը՝ հաղթական ճակատամարտերից մի քանիսը, նոր գիտելիքներ
ձեռք կբերես մեր ազգային բանակի մասին, կխորացնես նախորդ տարի
ստացած քո գիտելիքները: ՆԶՊ-ն նույնպես մասնագիտու թյուն է, և դու
պարտավոր ես խորու թյամբ յուրացնել այն:

Դե՛, ուրեմն, ե՛կ շարունակենք ՆԶՊ առարկայի գիտակցական, խոր
ուսումնասիրումը, նոր գիտելիքների ձեռքբերումը՝ հայրենիքի հանդեպ
մեր պարտքի կատարմանը պատրաստ լինելու համար:
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ՀՀ ԶՈՒ ԵՎ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ:
ՀԱՂԹԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԵՐ

Բանակի խնդիրները, համալրման համակարգը

Դեռ հնագույն ժամանակներից սկսած հայկական բոլոր պետական
կազմավորումները` Արատտա, Արմանու, Հայասա, Նաիրի, ունեցել են

զինված ուժեր` բանակ: Այդ են
վկայում հայկական լեռնաշխար-
հի պեղածո հնանյութերը: Գըտ -
նըվել են զենքերի ձուլման բազ-
մաթիվ կաղապարներ և զենքեր
(կացիններ, սրեր, դաշույններ, նի-
զակների և նետերի ծայրեր): Ա-
րատտայում ձիերն արդեն օգտա-
գործվում էին ռազմական գործում: 

Ք.ա. երրորդ և երկրորդ հա-
զարամյակների հայոց ռազմական
ուժերի մասին կարելի է եզրակա-
ցու թյուններ անել` հիմք ունենա-
լով Արարատյան թագավորու թյան
զինված ուժերը: Այդ մասին կան
բազմաթիվ տեղեկու թյուններ, և
այդ հազարամյակների ընթացքում
բանակի սպառազինու թյունը, կա-
ռուցվածքը մեծ փոփոխու թյուննե-
րի չեն ենթարկվել:



Ի՞նչ խնդիրներ է ունեցել բանակը հին դարերում: Ք.ա. 3-րդ հազա-
րամյակից մինչև Կիլիկիայի հայկական թագավորու թյան ժամանակա -
շրջանը հայկական բանակը կատարել է հետևյալ խնդիրները`

● ապահովել երկրի անվտանգու թյունը,
● հակահարված տալ թշնամուն,
● կատարել դաշնագրային պարտավորու թյունները (հայկական

զորքերի մասնակցու թյունը Ք.ա. 612 թ. Նինվեի, Ք.ա. 539 թ.
Բաբելոնի, Ք.ա. 331 թ. Գավգամելայի ճակատամարտերում, հայ-
կական այրուձիի մասնակցու թյունը պարսկական պատերազմ-
ներին):

Ինչպիսի՞ն է եղել բանակի համալրումը և մարտական պատրաս-
տականու թյունը: Հայկական բանակները կազմված էին ազատներից,
ինչը ապահովում էր բարձր բարոյահոգեբանական ներուժ` նվիրվածու -
թյուն իրենց ընտանիքներին, իշխաններին, թագավորին: Բոլոր հրամա-
նատարական պաշտոնները զբաղեցրել են հայ իշխանական և թագավո-
րական տների ներկայացուցիչները: Բանակում ծառայում էին այդ տների
բոլոր արու զավակները, որոնք մանկուց ուսուցանվում էին ձիավարու -
թյուն, նետաձգու թյուն, սուսերամարտ:

Չմոռանանք պատմու թյունը. Տիգրանակերտի դարպասները հռո-
մեական զորքի առաջ բացեց օտարազգի վարձկան զորքը Ք.ա. 69 թ.,
իսկ Փառանձեմ թագուհուն նվիրված զորքը 13 ամիս պաշտպանեց Ար-
տագերս ամրոցը, և միայն սովն ու համաճարակը կոտորեց բոլոր պաշտ-
պաններին:

Բանակի մարտունակու թյունը բարձր պահելու համար մշտապես
անցկացվել են զորախաղեր, զորամրցումներ, որոնց շնորհիվ հայ զինվո-
րը, հեծյալը եղել են տարածաշրջանի լավագույն մարտիկները: Զորա -
մրցումներից մեկի ժամանակ Մենուա արքան իր Արծիբի նժույգով ցատ-
կել է 22 կանգուն (11 մ 44 սմ) հեռավորու թյուն: Ի դեպ այդ ռեկորդը հաղ-
թահարվել է միայն 1975 թ. գերմանացի Բերգմանի կողմից, որն իր ձիով
ցատկել է 12 մ 16 սմ:

Մեկ այլ արձանագրու թյունում ասվում է, որ Արգիշտի Բ-ի արձակած
նետը անցել է 492 մ տարածու թյուն (950 կանգուն): Այդպիսի նետը կարող
էր 200–250 մ հեռավորու թյան վրա ծակել զինվորի զրահը (հիշենք Հայկ-
յան նետը): Հայկական բանակի նետաձիգ գնդերը հանդիսացել են բա-
նակի հարվածային ուժը և ահ ու սարսափ տարածել հակառակորդի վրա:
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Բանակի թվաքանակը

Արարատյան բանակի կորիզը կազմել է արքունի մշտական բանա-
կը` 40 հազար հետևակային և 8 հազար հեծյալ: Թագավորական ձիա-
բուծարանները բանակն ապահովում էին մարտական նժույգներով: Կազ-
մակերպված էր զենքի բոլոր տեսակների արտադրու թյուն:

Ըստ սեպագիր տվյալների Սարդուր Բ արքայի օրոք Հայաստանը ու-
ներ մոտ 350 հազար զինվոր: Սակայն պետք է ենթադրել, որ այդ զորքը
դաշնակից և կախյալ երկրների բանակների հետ միասին էր: Բանակը
բաժանվում էր գնդերի, գնդերը` վաշտերի, գնդում կար 3 հազար զին-
վոր, վաշտում` 50 զինվոր:

Արտաշեսյանների ժամանակ բանակի թվաքանակը կազմել է մի
քանի 100 հազար մարդ: Տիգրան Մեծի բանակը կազմում էր 300 հազար
զինվոր, որից բուն հայկականը` 100 հազար: 

Արշակունիների ժամանակաշրջանում բանակի թվաքանակը տա-
տանվում էր 120–150 հազար մարդու միջև: Ըստ Զորանամակի հայոց
զորքի ընդհանուր թիվը կազմել է 124 հազար մարդ, որից 84 հազարը
նախարարական գնդեր կամ սեպուհական զորքն էր, 40 հազարը` արքու-
նական քաջավարժ զինվորներ:

Զորանամակ: Հին Հայաստանում զինված ուժերի զորակոչը կա-
տարվել է հրովարտակի միջոցով, որը կոչվել է Զորանամակ: Ըստ Զորա-
նամակի յուրաքանչյուր նախարարական տոհմ որոշակի թվով զորք էր
ներկայացնում ընդհանուր բանակի համալրման նպատակով: Պատե-
րազմական գործողու թյունների ժամանակ նրանք գործում էին իրենց
հատկացված թևում: Անհրաժեշտու թյան դեպքում արքայի կամ սպարա-
պետի հրամանով նրանք օգնում էին այս կամ այն զորաթևին: 

Կիլիկիայի հայկական թագավորու թյան բանակը կազմված էր ար-
քունի և իշխանական գնդերից: Արքունի մշտական բանակը կազմում էր
12 հազար հեծյալ և 50 հազար հետևակային: Պատերազմի ժամանակ
աշխարհազորի հետ միասին բանակի թվաքանակը 80–100 հազար զին-
վոր էր:

Կիլիկյան Հայաստանն ուներ ուժեղ ռազմական նավատորմ: Կարևո-
րագույն նավահանգիստներն էին Այասը և Կոռիկոսը:
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Հայկական բանակի կառուցվածքը, 
աստիճանաբաշխումը և սպառազինու թյունը

Բոլոր ժամանակներում բանակի կառուցվածքը ապահովել է բարձր
մարտական պատրաստականու թյուն, մարտական պատրսատու թյան
անցկացման արդյունավետու թյուն և ստորաբաժանումների ներդաշնա-
կում, խնդիրների լուծում ինչպես բանակի կազմում, այնպես էլ ինքնու-
րույն: Բանակը կազմված է եղել հետևյալ ստորաբաժանումներից`

● տասնյակներից,
● դասակներից,
● վաշտերից,
● գումարտակներից, 
● գնդերից:

Բանակի կառուցվածքին համապատասխան սահմանվել են զինվո-
րական կոչումներ: Զինվորական կոչումները ապահովել են միանձնյա
ղեկավարման սկզբունքը: Դարեր շարունակ գոյու թյուն են ունեցել հետև-
յալ զինվորական կոչումները`

● շարքային,
● տասնապետ,
● հիսնապետ,
● հարյուրապետ,
● գնդապետ (հազարապետ),
● սպարապետ (գունդստաբլ Կիլիկիայում),
● գերագույն գլխավոր հրամանատար (թագավոր):

Մարտի դաշտում բանակը ունեցել է առաջապահ գունդ, կենտրոնի
գունդ, աջ և ձախ թևերի գնդեր, վերջապահ (պահեստի գունդ):

Հայկական բանակի զորատեսակները: Հայկական բոլոր թագավո-
րու թյունների բանակներն ունեցել են`

1. Հետևակ (թեթևազեն և ծան րազեն)` բաղկացած տեգավորների,
տապարավորների, աղեղնավորների, պարսատիկավորների
գնդերից:

2. Հեծելազոր` թեթևազեն և ծանրազեն:
3. Նավատորմ` Կիլիկիայի հայկական թագավորու թյունում:
4. Հետախուզական և սուրհանդակային ստորաբաժանումներ:
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5. Սակրային ստորաբաժանում-
ներ:

6. Գումակ:
Զենքի տեսակները: Բանակի

ստորաբաժանումները սպառազինված
են եղել հայ վարպետների ձեռքով
սարքված զենքի բոլոր տեսակներով`
նիզակ, տեգ, սուր, դաշույն, տապար,
աղեղ և 36 նետերով կապարճ, պար-
սատիկ, վահան, մարտակառք (հնա-
գույն ժամանակներում) և պաշտպա-
նական սարքավորումներ:

Կիլիկիայի հայկական թագավորու թյան անկումից հետո հայկա-
կան ռազմական շինարարու թյունը դադարեց: Այն վերականգնվեց 1918–
1920 թթ.` Հայաստանի Առաջին Հանրապետու թյան ժամանակ: Հայ-
կական զորամիավորումներ (դիվիզիաներ) եղել են և խորհրդային ժա-
մանակ` 76-րդ, 89-րդ, 261-րդ, 409-րդ, 408-րդ, 390-րդ: 89-րդը մաս-
նակցել է Բեռլինի գրավմանը:

Հայկական ռազմական միտքը իր հետագա զարգացումն ստացավ
մեր նորօրյա ժամանակներում:
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Հաղթական ճակատամարտեր

Հայոց 5-հազարամյա պատմու թյան մեջ պահպանվել են բազմաթիվ
փաստեր, որոնք վկայում են, որ մեր նախնիները այլևայլ հավատամքնե-
րի և փառաբանումների հետ միասին ունեցել են նաև զենքի պաշտա-
մունք և մեծագույն հարգանք հայ զինվորականի հանդեպ: Հայ ժողովուր-
դը գիտակցել է` միայն զենքի և արհեստավարժ զինվորի օգնու թյամբ է
հնարավոր իրականացնել օջախի, ժողովրդի և հայրենիքի պաշտպանու -
թյունը:

Հայ ժողովրդի առաջին ազատագրական պատերազմը հայ-բաբելա-
կան պատերազմն էր` Հայկ նահապետի գլխավորու թյամբ: Հայ ժողովուր-
դը անկախու թյան, ազատու թյան, միասնական պետու թյան համար մղված
պատերազմներում ունեցել է և՛ փառավոր հաղթանակներ, և՛, ավաղ, դա-
ռը պարտու թյուններ: Նշենք մի շարք հաղթական ճակատամարտեր:

Խոշաբի (Հայոց Ձորի) ճակա-
տամարտ: Տեղի է ունեցել Ք.ա.
2492 թ. օգոստոսի 11-ին Խոշաբ գե-
տը Վանա լիճ թափվելու տեղից ոչ
շատ հեռու: Հայկական զորքը` մոտ 3
հազար մարդ, գլխավորում էր Հայկ
նահապետը, իսկ բաբելականը` Տի-
տանյան Բելը: Բաբելական բանակը
(10 հազար մարդ) բաժանված էր 2
մասի` առաջինը գլխավորում էր Բելը:
Նա որոշել էր Հայկին պարտու թյան
մատնել մինչև իր բանակի 2-րդ կեսի
մոտենալը:

Հայկ նահապետը, որպես հան-
ճարեղ զորավար, ճակատամարտից
առաջ`

● կազմակերպում է թշնամու զորքի ու թիկունքի հետախուզումը,
● ճակատամարտի համար ընտրում է նպաստավոր վայր,
● որպես գլխավոր հարվածի ուղղու թյուն ընտրում է թշնամու մար-

տակարգի կենտրոնը,
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● ուժեղացնում է իր ձախ թևը` հաշվի առնելով հակառակորդի
մարտակարգը,

● զորքը դասավորում է եռանկյունաձև` սուր ծայրն ուղղված դեպի
թշնամու մարտակարգի կենտրոնը,

● նախատեսում է պահեստային ուժեր:
Հայկի մտահղացումը հետևյալն էր` գլխավոր հարվածն ուղղել թշնա-

մու մարտակարգի կենտրոնին, անակնկալ, սրընթաց, վճռական հարվա-
ծով ճեղքել թշնամու մարտակարգը, ոչնչացնել Բելին իր պահակախմբով
և մնացած զորքին ստիպել նահանջել: Հաջորդ հարվածը հասցնել մոտե-
ցող բաբելական 2-րդ զորախմբին (5 հազար մարդ):

Ճակատամարտի ընթացքը: Երկու բանակներն իրար բախվեցին
անողոք դաժանու թյամբ ու համառու թյամբ: Հայոց զորքի հուժկու հար-
վածից Բելն առաջին գծից հետ է քաշվում, որպեսզի լավագույն ձևով
կազմակերպի իր զորքերի դիմադրու թյունը, մինչև մարտի վայր կհասնի
2-րդ զորախումբը: Սակայն Հայկը կռահում է Բելի մարտավարու թյունը
և իր թիկնապահ գնդով շեշտակի հարվածով ճեղքում է թշնամու պաշտ-
պանական շղթան, մոտենում է Բելի կանգնած բլրին և նետահարում
նրան: Բաբելական զորքում սկսվում է խուճապ, որը վերածվում է նա-
հանջի, այնուհետև` փախուստի: 2-րդ զորախումբը մարտի վայր չհասած`
շուռ է գալիս և հեռանում Հաբեթյանների երկրից:

Եզրակացու թյուն: Հայկը, որպես հանճարեղ զորավար, Ալեքսանդ-
րից, Հաննիբալից և Կեսարից հազարամյակներ առաջ կարևորում է`

● ճակատամարտում գլխավոր հարվածի ճիշտ ընտրու թյան նշա-
նակու թյունը,

● հարվածի հուժկու, սրընթաց, վճռական լինելու անհրաժեշտու -
թյունը,

● անընդմեջ հետախուզու թյան նշանակու թյունը:
Այդպիսի մարտավարու թյունն ապահովեց հաղթանակը թվական գե-

րակշռու թյուն ունեցող հակառակորդի հանդեպ: Մարտավարու թյան այդ
ելակետային դրույթներն իրենց զարգացումն են ստացել հետագա պա-
տերազմների ժամանակ:

Արածանու ճակատամարտ: Տեղի է ունեցել Ք.ա. 68 թ. աշնանը Ա-
րածանու գետանցի մոտ: Տիգրան Մեծը, Տիգրանակերտի ճակատամար-
տից հետո օգտվելով ռազմական գործողու թյունների դադարից, ձմռանը
զորակոչ էր իրականացրել, ստեղծել և վերակազմավորել էր նոր բանակ,
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որի հիմնական և հար-
վածային ուժը հեծելա-
զորն էր` մոտ 18–20 հա-
զար հեծյալ: Հայկական
զորքերը, խուսափելով
հիմնական ճակատա-
մարտից, կատարում են
անսպասելի հարձակում-
ներ, հատկապես գիշեր-
ները` թշնամուն պատ-
ճառելով զգալի կորուստ`
ջլատելով հռոմեացինե-
րի ուժերը և նրանց պա-
հելով մշտական լարվա-
ծու թյան մեջ: Հռոմեա-

կան բանակն արդեն այն չէր, ինչ նախորդ տարի, կորցրել էր հաղթական
ոգին, հուսալքված էր:

Այդպիսի պայմաններում Տիգրան Մեծը կայացնում է հանդուգն որո-
շում. հապճեպորեն հավաքագրված և մարզման ընթացքում գտնվող
հետևակը թողնում է Արտաշատում, անհաջողու թյան դեպքում այն պաշտ-
պանելու համար, իսկ ինքը հեծելազորով դուրս է գալիս հռոմեական 52-
հազարանոց բանակի դեմ (45 հազար հետևակային, 7 հազար հեծյալ):

Արածանու գետանցի մոտ Տիգրանը հռոմեական բանակի դեմ հայտ -
նըվեց միայն հեծելազորով: Դա մարտավարական տեսանկյունից խելա-
գարու թյուն էր: Սակայն...

Մարտը սկսում են հայոց թեթևազեն հեծյալ գնդերը (մոտ 5 հազար
հեծյալ), որոնք գրոհում են առաջին գծի լեգեոնների և նրանց կողքին
գտնվող հռոմեական հեծելազորի վրա: Մի կարճ գոտեմարտ` և հայոց
գնդերը, չդիմանալով հակառակորդի հեծելազորի և հետևակի համա -
կցված հարվածներին` սկսում են նահանջել, որը շուտով վերածվում է
փախուստի: Հռոմեական հեծելազորն իր ամբողջ հզորու թյամբ ընկնում է
«փախչող» հակառակորդի հետևից, որը արագընթաց բացազատվում է
աջ և ձախ ուղղու թյուններով` բացելով ճակատային հանդիպակածը: Եվ
հանկարծ, հաղթականորեն արշավող հռոմեական հեծելազորի դեմ դի-
մաց հայտնվում է Տիգրան Մեծի գլխավորու թյամբ հայոց ծանրազեն հե-
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ծելազորի (13 հազար հեծյալ) սեպաձև խոյընթաց զանգվածը: Հարվածը
հատու էր և մահացու: Ու մինչ հռոմեական հետևակը կհասներ օգնու -
թյան` հռոմեական հեծելազորն այլևս գոյու թյուն չուներ: Լուծելով թշնա-
մու հեծելազորի հարցը, հայոց ծանրազենը սուրը դրեց պատյան, ձեռքն
առավ նետուաղեղը և գրոհեց լեգեոնների վրա: Հայոց հեծյալները սու-
րում էին թշնամու լեգեոնների մարտաշարքերի երկայնքով` նետերի տա-
րափ տեղալով նրանց վրա (յուրաքանչյուրը 1 րոպեում 10 նետ), որոնք ա-
վերիչ հունձ էին կատարում թշնամու շարքերում:

Այդ շեղընթաց նետաձգային հարվածը հայ հեծյալները կատարեցին
մի քանի անգամ, որից հետո հայոց հեծելազորը հեռացավ մարտի դաշ-
տից, իսկ արյունաքամ հակառակորդը հետ քաշվեց, ամրացավ իր ճամ-
բարում: Հայերի հաղթանակը կատարյալ էր:

Եզրակացու թյուն: Տիգրան Մեծը`
1. ռազմական գործողու թյունների ձմեռային դադարը լավագույն ձևով

օգտագործեց բանակի վերականգնման և մարտական պատրաստակա-
նու թյան բարձրացման համար,

2. մշտապես կատարում էր թշնամու հետախուզում,
3. հանկարծակի հարվածներ էր հասցնում թշնամուն երթի ժամա-

նակ և գիշերը,
4. իրականացնում է խաբուսիկ մարտավարական հնարք (թեթևա-

զեն հեծելազորի հարձակումը և «նահանջը»),
5. իրագործում է հակառակորդի համար ևս մեկ անսպասելի մար -

տա վարական հնարք` հուժկու նետաձգային հարվածներ ծանրազեն հե-
ծելազորի հեծյալների միջոցով:

Ձիրավի ճակատամարտ: 371 թ. Նպատ լեռան ստորոտում, Ձիրավի
դաշտում տեղի է ունեցել հայոց պատմու թյան խոշորագույն բախտորոշ
ճակատամարտերից մեկը:

Հայոց բանակը և դաշնակից հռոմեական զորքը (մոտ 90 հազար
զինվոր) Պապ թագավորի գլխավորու թյամբ և սպարապետ Մուշեղ Մա-
միկոնյանի հրամանատարու թյամբ փայլուն հաղթանակ են տանում պարս-
կական ավելի քան 100-հազարանոց բանակի դեմ, որին գլխավորում էր
դավաճան Մերուժան Արծրունին: Հռոմեական զորագունդը ճակատա-
մարտին ակտիվ մասնակցու թյուն չի ունեցել:

Զիջելով պարսկական բանակին թվաքանակով, այնուամենայնիվ
Մուշեղ Մամիկոնյանը մշակել էր հարձակողական մարտավարու թյուն:
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Մարտն սկսվում է հայկա-
կան ծանրազեն հետևա-
կի թիկունքում տեղակայ-
ված թեթևազեն հե տևա-
կի և թեթևազեն հեծելա-
զորի անսպասելի հար-
վածներով: Թեթևազեն
հետևակը ծանրազեն հե -
տևակի ստեղծած մի-
ջանցքներով անցնում է ա-
ռաջին գիծ և մտնում մար-
տի մեջ, որը անա կնկալ
գործողու թյուն էր հակա-
ռակորդի համար: Թշնա-
 մու զորքերի ճնշման տակ
նրանք նահանջում և նո-
րից զբաղեցնում են իրենց
տեղը` ծանրազեն հետևա-
կի թիկունքում:

Մինչ պարսկական կողմը մտածում է` ինչպես շարունակել ճակատա-
մարտը, Մուշեղ Մամիկոնյանը կրկնում է թեթևազեն զորքի հարվածը,
իսկ այնուհետև հուժկու, խոյընթաց հարված հաս ցնում ծանրազեն հե -
տևակի և ծանրազեն հեծելազորի ուժերով հակառակորդի խախտված
մարտակարգերին:

Հակառակորդի զորագնդերում սկսվում է խուճապ և անկանոն նա-
հանջ, որը վերածվում է փախուստի:

Մուշեղ Մամիկոնյանի մարտավարական հնարքները`
1. Ցուցադրելով ծանրազեն հետևակի հարձակման նախապատրաս-

տու թյուն, հարձակումն սկսում է թեթևազենի հարվածներով:
2. Հմտորեն քողարկում է գլխավոր հարվածի ուղղու թյունը և ժամա-

նակը:
3. Գլխավոր հարվածն ուղղում է հրամանատարական կետերին` Մե-

րուժան Արծրունու, Աղվանքի Ուռնայր թագավորի և Ղեկաց Շեքիր թա-
գավորի թիկնազորերի վրա` նրանց ոչնչացնելու և զորքերի ղեկավարու-
մը ջլատելու համար:
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Իսկ մինչև մարտի սկսվելը պատանիների ինքնաբուխ սկսած մենա-
մարտում հայ պատանիների հաղթանակը հոգեբանական ճնշում է գոր-
ծում ողջ պարսկական բանակի վրա և, ընդհակառակը, ոգեշնչում հայոց
զորքին:

Սիրելի՛ աշակերտներ, ռազմարվեստի պատմու թյունից մենք ման-
րամասն ուսումնասիրեցինք միայն երեք ճակատամարտ` Խոշաբի, Արա-
ծանու և Ձիրավի, որոնք իրարից հեռու են հազարամյակներով և դարե-
րով: Սակայն մարտավարու թյան ընդհանրու թյունը ակնհայտ է`

- մարտական խնդիրները վճռական են, հարձակողական,
- գործողու թյունները սրընթաց, անկասելի,
- ճակատամարտի վայրի ճիշտ ընտրու թյուն, նպաստավոր պայ-

մանների ապահովում,
- հետախուզու թյան մշտական անցկացում,
- զորքերի բարձր բարոյահոգեբանական ոգու առկայու թյուն:

Նշենք նաև Ներսեհապատի և Հալիձորի ճակատամարտերը, որոնք
ունեցել են իրենց առանձնահատկու թյունները:

Ներսեհապատի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 482 թ.: Պարսկա-
կան զորքը առաջինն է նախահարձակ լինում, ձախ թևում ստիպում հայ-
կական զորագնդերին նահանջել: Սակայն Վահան Մամիկոնյանը կարո-
ղանում է վերադասա-
վորել ուժերը` ստեղծել
հարվածային բռունցք
և անսպասելի հարվա-
ծով հետ շպրտել հա-
կառակորդի ձախ թևը:
Միաժամանակ ձեռ-
նարկում է հուժկու գրոհ
կենտրոնում, ճեղ քում է
նրա մարտա կարգը,
գրոհ ձեռ նարկում նաև
ձախ թևի վրա:

Պարսկական զոր-
քերը չեն դիմանում
ճնշմանը և դիմում են
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փախուստի: Ինչպես տեսնում ենք, ողջ ճակատով ընթացել են հանդի-
պական մարտեր գերակշիռ ուժերի դեմ: Սակայն հայկական զորքերի
մարտական ոգին և մարտական պատրաստականու թյան բարձր մա-
կարդակը ապահովում են հաղթանակը: 

Հալիձորի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1727 թ.: Փոքրաթիվ
հայկական ուժերը, պաշարված լինելով Հալիձոր ամրոցում, ձեռնարկում
են անհավանական, խելակորույս, գերմարդկային գրոհ: 300 զինավառ
հալիձորցիներ Դավիթ-Բեկի, Մխիթար սպարապետի, Տեր Ավետիսի,
Մելիք Բարխուդարի գլխավորու թյամբ կայծակնաթափ դուրս են գալիս
ամրոցից` պատրաստ մեռնելու, բայց հաղթելու վճռականու թյամբ, սկսում
են կոտորածը աջ ու ձախ: Նրանց հարձակման թափը, հարվածների ահ-

ռելի ուժն ու վճռականու թյունը խուճապի են մատնում թշնամուն, որը
սարսափից սկսում է փախչել: Թշնամին տալիս է 13 հազար զոհ, կորց-
նում բազմաթիվ մարտական դրոշներ: Հաղթանակ, որը հրաշքի էր նման,
բայց այն իրականու թյուն է:

Հրաշք էր նաև Շուշիի ազատագրումը 1992 թ., որը մարտավարա-
կան տեսանկյունից թեև անիրականանալի թվացող, բայց հայ մարտիկնե րի
գերմարդկային, թեկուզ և կյանքի գնով հաղթանակի հասնելու ոգին ան-
հավանականը դարձրեց իրականու թյուն:
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Ավարայրի ճակատամարտ` ճանապարհ դեպի հարատևու թյուն:
Հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմու թյան ընթացքում անկախու թյան և
ազատու թյան համար մղված
ճակատամարտերի շարքում
իր ուրույն տեղն ունի Ավա-
րայրի ճակատամարտը: Այն
տեղի է ունեցել հայկական և
պարսկական զորքերի միջև
451-ի մայիսի 26-ին Ավարայրի
դաշտում, Տղմուտ գետի ա-
փին: Հայոց զորաբանակը (70–
80 հազար մարդ) գլխավորում
էր սպարապետ Վարդան Մա-
միկոնյանը, պարսկականը
(200–210 հազար մարդ)` Մուշ-
կան Նյուսալավուրտը:

Ճակատամարտն սկսվել
է վաղ առավոտյան` երկուս-
տեք գրոհով: Տղմուտ գետն
առաջինն անցել են հայկա-
կան գնդերը: Պարսկական բանակի կենտրոնը, չդիմանալով հայկական
գնդերի դիմահար հարվածին, սկսել է նահանջել: Դրա փոխարեն աջ
թևում պարսիկներն ուժեղ ճնշում են գործադրել Թաթուլ Վանանդեցու
զորքերի վրա: Այդ տեսնելով, Վարդան Մամիկոնյանը կենտրոնի և պա-
հեստային գնդի ուժերով նետվել է պարսիկների աջ թևի մարտակարգի
մեջ, ճեղքել պաշտպանու թյունը և հարվածել Մատյան գնդին: Սակայն,
Նյուսալավուրտը օգտագործելով իր զգալի թվական գերակշռու թյունը և
վերադասավորելով ուժերը, շրջապատել և ոչնչացրել է Վարդան Մամի-
կոնյանի զորագունդը: Մարտը ավարտվել է միայն երեկոյան դեմ:

Այդ ճակատամարտը հայկական բանակի մղած ամենաարյունալի
ճակատամարտերից մեկն է: Հայոց նորագույն պատմագրու թյունը ներ-
կայացնում է զոհերի քանակը` հայերինը 1036, իսկ հակառակորդինը`
3544: Սակայն պատմաբանների ուշադրու թյունից վրիպել է հետևյալ
հանգամանքը. Եղիշեն նշում է, որ այդ զոհերը թագավորական և նախա-
րարական տներից են, իսկ զոհերի քանակի մասին նա գրում է. «...դիակ-
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ների թիվն այնքան մեծ էր, որ նմանվում էր խորդուբորդ քարակույտե-
րի», որ «ծաղկալից դաշտերը լցվեցին հորդահոս արյունով»:

Ապա նշում է, որ պարսկական բանակի «ուժն ու զորու թյունը կոտըր-
վեց, ընկավ»: «Նյուսալավուրտի սիրտը չէր հանգստանում, որ մտածի ու
որոշում անի, որովհետև պատերազմը այնպես (հաղթանակով) չվերջա-
ցավ»: Իսկ դա, որպես պատերազմի օրենք, տեղի է ունենում, երբ բանա-
կը կորցնում է իր կեսից ավելին, հետևաբար, պարսիկները տվեցին 100–
110 հազար զոհ, իսկ հայերը` 30–35 հազար:

Մարտում զոհվում են սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը, բազմա-
թիվ բարձրաստիճան նախարարներ: Հայկական մնացած ուժերը նա-
հանջում են իրենց գավառներն ու ամրոցները:

Սակայն մի բան ակնհայտ է` պարսիկները չհաղթեցին, չհասան ի-
րենց նպատակին, հայերը տարան բարոյական հաղթանակ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ուրիշ ի՞նչ ճակատամարտեր գիտեք հայոց պատմությունից:
2. Վերհիշե՛ք հայոց թագավորական տները, նրանց զինվորական

աստիճանաբաշխումը:
3. Կարդացե՛ք Ստ. Զորյանի «Պապ թագավոր» վեպը և վերլուծե՛ք

Ձիրավի ճակատամարտի հատվածը:
4. Ի՞նչ է Զորանամակը:
5. Զորանամակի միջոցով որոշե՛ք զորաթևերի (բդեշխությունների)

զոր քերի քանակը:

Հայկական ռազմական կազմավորումները 17–18-րդ դարերում 
Արցախում և Սյունիքում

17-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած Պարսկաստանի և Օսմանյան
Թուրքիայի տիրապետու թյան տակ գտնվող Հայաստանի Արևելյան և
Արևմտյան հատվածների հայերն ազատագրական պայքարի ուղիներ ո-
րոնելիս հույսը սկսում են դնել սեփական ուժերի վրա` զինված պայքարի
միջոցով հասնել ազատու թյան և անկախու թյան:

18-րդ դարի սկզբներին հայ ազատագրական շարժումը նոր թափ
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ստացավ Արցախում և Սյունիքում: Ստեղծվեցին զինված կազմավորում-
ներ և՛ Արցախում, և՛ Սյունիքում:

Արցախում ստեղծվում է կուռ պաշտպանական համակարգ: Կա-
ռուցվում և ամրացվում են բերդեր ու ամրոցներ, որոնք Արցախում և Սյու-
նիքում կոչվում էին սղնախներ (մոնղոլերեն՝ ամրու թյուն, ապաստարան):
Արցախի հինգ մելիքու թյուններից (պատմու թյան մեջ հայտնի են Խամ-
սայի մելիքու թյուններ
անունով) յուրաքանչ-
յուրն ուներ իր սղնախ-
ները, որոնք ղեկավար-
վում էին մեծ սղնախի
կողմից (Եսայի Հա-
սան- Ջալալյան և Ավան
Յուզբաշի): Սղնախնե-
րը ժամանակի առու-
մով համարվում էին հզոր ամրաշինական կառույցներ և ի զորու էին դի-
մագրավել թշնամու բազմահազարանոց ուժերին:

Առավել հայտնի էին Ջրաբերդը, Կաչաղակաբերդը, Շոշը, Գտիչ-
Գորոզը: Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ պատերազմի ժամա-
նակ սղնախները կարող էին դուրս բերել 30 հազար հեծյալ, 20 հազար
հետևակ: Նրանք ապահովված էին բավարար քանակի զինամթերքով,
թնդանոթներով ու այլ զենքով: Մելիքու թյունների այրուձին համարվում
էր լավագույնը տարածաշրջանում: Պատերազմի ժամանակ կանոնավոր
հետևակին պատրաստ էր միանալ նաև բնակչու թյունը: (Այս ամենի մա-
սին արժանի է հիշատակու թյան Րաֆֆու « Խամսայի մելիքու թյունները»
պատմագեղարվեստական ուսումնասիրու թյունը):

Սյունիքի ռազմական կազմավորումները: Սյունիքում 1720-ական-
ների կեսերին, Դավիթ- Բեկի գլխավորու թյամբ մի խումբ զինվորական-
ներ ստեղծեցին զինվորական խորհուրդ և իրենց շուրջը համախմբեցին
Սյունիքի զինված ուժերը: Դավիթ- Բեկը սերտ կապեր հաստատեց Արցա-
խի ազատագրական պայքարի գործիչների հետ և ամրապնդեց սղնախ-
ները: Այս ամենը զուգակցելով կարգապահական խստագույն միջոցա-
ռումների հետ` Դավիթ- Բեկը կարողացավ ստեղծել ամուր իշխանու թյուն,
կուռ պաշտպանու թյուն: Զորքերի սպարապետ նշանակվեց Մխիթարը,
զորախմբերի հրամանատարներ՝ Տեր Ավետիսը, Փարսադանը, Թորոսը:
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Թուրք և պարսիկ նվաճողների դեմ ռազմի դաշտում մարտնչելիս
Դավիթ- Բեկը, հաշվի առնելով թշնամու թվական գերակշռու թյունը, ընտ-
րում էր ճկուն մարտավարու թյուն: Օգտագործելով տեղանիքի առանձնա-
հատկու թյունները՝ սարերի, ձորերի, լեռների ու լեռնանցքների, անտառ-
ների, գաղտնի արահետների ու կածանների, ինչպես նաև մթու թյան ըն-
ձեռած հնարավորու թյունները, Սյունիքի թեև փոքրաքանակ, բայց կազ-
մակերպված զորքերը անսպասելի հարվածներ էին հասցնում այնտեղ,
որտեղ թշնամին քիչ էր սպասում: ( Նույն մարտավարու թյամբ 20-րդ դա-
րի սկզբին սկսեց գործել նաև Գարեգին Նժդեհը):

Դավիթ-Բեկը Սյունիքում ստեղծում է անկախ իշխանու թյուն, որին
պարսից շահը ստիպված եղավ ճանաչել, ինքնավարու թյուն տալ Սյունի-
քին և թույլատրել պահելու սեփական բանակ: Սյունիքի իշխանու թյան
կենտրոնը դարձավ Հալիձորի բերդը, որի շուրջ համախմբվելով՝ ստեղծ-
վեց մի ռազմականացված կառույց՝ Որոտանի, Շինուհայրի, Զևայի, Տա -
թևի, Խնձորեսկի, Մեղրու հենակետերով:

Սյունիքի ազատագրական պայքարի պատմու թյան մեջ հիշատակու -
թյան արժանի են հատկապես Զևայի անառիկ համարվող բերդի գրավու-
մը՝ նրա բազմահազարանոց կայազորի ջախջախումով, Մարաղայի, Բար-
գուշատի, Մեղրու, Հալիձորի ճակատամարտերը: ( Հայ տաղանդավոր
վիպասան Րաֆֆին իր « Դավիթ- Բեկ» և Սերո Խանզադյանն իր «Մխի-
թար սպարապետ» վեպերում գեղարվեստական վառ գույներով նկա-
րագրել են այդ իրադարձու թյունները):

Դավիթ- Բեկի մահից հետո իշխանու թյունն անցավ Մխիթար սպա-
րապետին, իսկ վերջինիս դավաճանական սպանու թյունից հետո Սյունի-
քի ազատագրական շարժումն սկսեց անկում ապրել:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. 18-րդ դարի հայ ազատագրական շարժման գործիչները: Ի՞նչ
ավարտ ունեցավ այդ ազատագրական շարժումը:

2. Ի՞նչ են սղնախները, ե՞րբ և որտե՞ղ են ստեղծվել դրանք:
3. Ինչպե՞ս են կոչվել Արցախի հինգ մելիքու թյունները:
4. Ովքե՞ր էին առաջնորդում Սյունիքի ազատագրական պայքարը:
5. Կազմակերպե՛ք Է. Քյոսայանի «Հուսո աստղ» և Հ. Բեկնազարյանի

«Դավիթ-Բեկ» կինոնկարների դիտում:
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ԹԵՄԱ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԸ
1918–1920թթ.

Մայիսյան հերոսամարտեր

1918 թ. գարնանը լուծվում էր հայ ժողովրդի լինել չլինելու հարցը: Ա -
րևմտա հայության Մեծ եղեռնով չհագեցած թուրքական բանակները նվա -
ճե ցին Արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքը, որի պաշտ պա նու թյունը
ռու սական զորքերի հեռանալուց հետո իրականացնում էին հայկական
կա մավորական ջոկատները և նոր կազմավորվող հայկական բանակային
կոր պուսի զորամասերը: Ուժերը շատ անհավասար էին:

1918 թ. մայիսի 15-ին թուրքերը մտան Ալեքսանդրապոլ, ջարդեցին
ու կողոպտեցին անզեն բնակչությանը և շարունակեցին հարձակումը 3
ուղղություններով.

Անի–Սարդարապատ–Էջմիածին–Երևան ուղղությամբ` 36-րդ
«Գելիբոլլու» (Դար դանելյան) դիվիզիան (10 հազար զինվոր և բաշիբոզուկ):
Դար դա նել յան էր կոչվում Դարդանելում անգլիական զորքերի դեմ տարած
հաղ թա նակի համար: 

Համամլու–Բաշ-Ապարան–Աշտարակ–Երևան ուղղությամբ` 9-րդ կով -
կաս յան դիվիզիան (9 հազար զինվոր):

Համամլու–Ղարաքիլիսա–Դիլիջան–Ղազախ–Ելիզավետպոլ` 11-րդ կով -
կաս յան դիվիզիան (10 հազար զինվոր):

Մայիսի 21-ին թուրքերը գրավեցին Սարդարապատ գյուղը և երկա -
թու ղային կայարանը:

Հայկական զորքերի Երևանյան խմբավորման հրամանատար գեներալ-
մայոր Մովսես Սիլիկյանը կազմակերպեց Երևանի պաշտ պա նու թյունը
հարավ-արևելքում, հարավում և Սարդարապատի ուղղությամբ: Պայ -
թեցվեցին Արաքսի վրայի կամուրջները` աջ ափում գտնվող թուրքական
զորքերի ներխուժումը բացառելու համար:

Մովսես Սիլիկյանի հրամանով Սարդարապատի ուղղությամբ գործող
գնդա պետ Դանիել Բեկ-Փիրումյանի զորքերը (8 հազար զինվոր և աշ -
խար հազորային) մայիսի 22-ին անցան հարձակման: (Զորքերի դա սա -
վոր  վածությունը տե՛ս ճակատամարտի ուրվագծի վրա):
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Սարդարապատի ճակատամարտ: 1918-ի մայիսի 22-ի լուսաբաց:
Գնդապետ Սիլինի մարտիկները պաշտպանու թյան ձախ թևում անցան
հակագրոհի: Քիչ անց աջ թևում հակահարձակման անցան գնդապետ
Դանիել Բեկ- Փիրումյանի մյուս զորամասերը: Աթանեսյանի և Սակելյա-
րիի հրետանային մարտկոցների նախապատրաստական կրակից հետո
ձախ թևում խոյահարման գնացին Դոլուխանյանի և Պերեկրեստովի զո-
րամասերը և ջախջախեցին « Գելիբոլլու» դիվիզիայի` առաջ մղված սե-
պաձև մասը: Անվրեպ էր գործում հայկական հրետանին գնդապետ

Քրիստափոր Արարատյանի
գլխավորությամբ: Աջ թևում կա-
պիտան Իգիթխանյանի հրե-
տանավորների կրակային նա-
խապատրաստությունից հետո
գրոհի նետվեցին Պողոս Բեկ-
Փիրումյանի 5-րդ` հիմնակա-
նում ղարաբաղցիներից կազմ-
ված «Մահապարտների» գուն-
դը և Ստ. Խաչատրյանի գու-
մարտակը, որոնք համակցված
գործողու թյուններով Ղամշլուի
մոտ շրջապատեցին ու ոչնչաց-
րին « Գելիբոլլու» դիվիզիայի 2-
րդ վաշտը (մոտ 500 զինվոր):
Թուրքերը նահանջեցին Սար-
դարապատից դեպի հյուսիս, ո-
րը շուտով վերածվեց անկանոն
փախուստի: Երեկոյան ժամը 7-

ին գնդապետ Պերեկրեստովի գունդը հարավից ներխուժեց Սարդարա-
պատ գյուղը, որից հետո Սարդարապատ մտավ « Մահապարտների»
գունդը` ամրապնդելով հաղթանակը: Բայց հայկական ուժերը չկարողա-
ցան զարգացնել հաջողու թյունը հեծելազորի և գնդացիրների պակասի
պատճառով: Մայիսի 25-ին հայ զորամասերի հակագրոհն ավարտվեց
անհաջողու թյամբ: 

Մայիսի 26-ին Խզնավուզյան ջոկատը թևանցում է թուրքական
զորքերի ձախ թևը և մայիսի 27-ին անսպասելի հարված հասցնում
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թշնամու զորքերին: Նույն օրը հայկական զորագնդերն ամբողջ ճակա-
տով անցան վճռական գրոհի և մայիսի 28-ին հասան Աղին կայարան:
Յաղուբ Շեվքի փաշայի քայքայված զորաբանակի փշրանքները խուճա-
պահար ճողոպրեցին դեպի Ալեքսանդրապոլ` տալով ավելի քան 4000
սպանված ու վիրավոր:

Բաշ-Ապարանի ճակատամարտ: Հայ բանակային կորպուսի հրա-
մանատարու թյունը պաշտպանական այս բնագծի ղեկավարու թյունը
վստահել էր հայ ժողովրդի ամենանվիրյալ զավակներից մեկին` Դրոյին:
Մայիսի 25–27-ը Բաշ-Ապարանի մատույցներում արյունալի մարտեր էին
մղում հայկական ուժերը (6 հազար զինվոր և աշխարհազորային) թուր-
քական գերակշիռ զորքերի դեմ (9 հազար զինվոր և բաշիբոզուկ):

Դրոն, ստեղծելով 700 հեծյալներից բաղկացած հարվածային մի
բռունցք, մայիսի 27-ի գիշերը հայ զորագնդերը բերեց հարձակման մար-
տակարգի: Բացվեց 1918-ի մայիսի 28-ի առավոտը: Դրոն հայոց զորա-
բանակի հարվածն ուղղեց թշնամու դասավորու թյան կենտրոնին: Թուր-
քերը, չդիմանալով հայ զինվորների փոթորկալի կրակին և վճռական
գրոհին, թողեցին իրենց դիրքերը և նահանջեցին Ապարան: 

Դրոն ծրագրել էր ճակատային գործողություններով ստիպել հա կա -
ռա կորդին թևերի անառիկ բարձունքներում տեղակայված հիմնական ու -
ժե րը տեղափոխել կենտ րոնի տափարակի վրա, որն արդեն հարմար էր
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հարձակվող հայ մար տիկների, հատկապես թիկունաքում կենտրո նաց -
ված հեծելազորի հա մար:

Եվ ահա հասել էր մտահղացման այդ հանգուցային պահը: Հրա նո -
թա յին կարճ և հզոր նախապատրաստությունից հետո Դրոն 700-հոգիանոց
հե ծե լա զորային բռունցքը Կորոլկովի, Զեմլյակի, Սակելյարիի, Ջհանգիր
ա ղա յի գլխավորությամբ նետեց «թռիչքի»` ճակատային կենտրոնի ուղ -
ղու թյամբ: Հայոց հեծելազորի հարվածը ան կա սելի էր:

Արհամարհելով կատաղի գնդակոծու թյունը` հայոց հեծելազորը ճեղ-
քեց թուրքերի դասավորու թյան կենտրոնը և անցավ նրա թիկունքը: Հա-
կառակորդի ամբողջ ճակատային կենտրոնը երերաց ու դիմեց փախուս-
տի: Դրոն, հակառակորդին վերախմբավորվելու և նոր դիրքերում ամ-
րապնդվելու հնարվորու թյուն չտալով, մայիսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը իր
զինվորներին գրոհի տարավ և հաջորդ օրը մտավ Միրաք գյուղ: Մայիսի
29-ին և 30-ին մասնակի մարտեր տեղի ունեցան, սակայն հակառա-
կորդն արդեն լիակատար պարտու թյուն էր կրել:

Ղարաքիլիսայի ճակատամարտ: Ճակատամարտը սկսվեց 1918-ի
մայիսի 24-ին և ավարտվեց մայիսի 28-ին: Թուրքերը Ջավադ փաշայի
հրամանատարու թյամբ այստեղ կենտրոնացրել էին 12 հազար զինվոր:
Հայկական կողմից ճակատամարտին մասնակցում էին ընդամենը 6 հա-
զար զինվոր և աշխարհազորային: Անդրանիկի 3,5-հազարանոց գունդը
գտնվում էր Ղարաքիլիսայից 20–25 կմ հյուսիս-արևելք` Թիֆլիս–Ղարա-
քիլիսա երկաթուղու շրջանում և ճակտամարտին չի մասնակցել: 

Ղարաքիլիսայի պաշտպանու թյունը ղեկավարում էր գնդապետ Բեյ
Մամիկոնյանը: Մարտում աչ-
քի են ընկել նաև գնդապետ
Ն. Ղորղանյանի զորամասը,
շտաբս-կապիտան Գուրգեն
Տեր- Մովսիսյանի հրետանա-
վորները, պորուչիկ Գարեգին
Նժդեհը և շատ ուրիշներ: 

Ղարաքիլիսայի հերոսա-
կան պաշտպանու թյունը ա-
ռանձնակի համառ ու արյու-
նոտ բնույթ ստացավ: 

Տալով 2000-ից ավելի
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սպանված ու վիրավոր` հայ զինվորները մայիսի 28-ին նահանջեցին
Դսեղի և Դիլիջանի ուղղու թյամբ:

Թուրքական 3-րդ բանակի հրամանատար մարշալ Մեհմեդ Վեհիբը
Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը համարել է հազվագյուտ մարտ պատե-
րազմում: Մարտից հետո նա խոստովանել է, որ « Հայերին փամփուշտնե-
րի և արկերի վերջանալը ստիպեց դադարեցնել դիմադրու թյունը», այնու-
հետև խոստովանել է. « Հայերը Ղարաքիլիսայի տակ ցույց տվեցին, որ
նրանք կարող են լինել աշխարհի լավագույն զինվորները»:

Մայիսյան հերոսամարտում տարած լիակատար հաղթանակները
թշնամու գերակշռող ուժերի դեմ հնարավոր եղան հայ զինվորի, շինականի,
մտավորականի միասնությամբ, ոգու արիությամբ, անկախ ապրելու
գերագույն ձգտումով: Այդ հաղթանակները հիմք հանդիսացան մեր
պետության ստեղծման համար և հնարավորություն տվեցին կառուցելու
կանոնավոր հայկական բանակ:

Բանակի կառուցվածքը և սպառազինու թյունը

Հայաստանի Առաջին Հանրապետու թյան բանակի հիմքում դրվեցին
հայկական բանակային կորպուսի զորամասերը և ստորաբաժանումնե-
րը, որոնք մարտական պանծալի ուղի էին անցել 1918 թ. հունվարից
մինչև մայիսի վերջն ընկած ժամանակամիջոցում:

Կորպուսից Առանձին դիվիզիայի վերակազմավորման գործընթացն
սկսվեց 1918-ի հուլիսի 20-ի թիվ 94 հրամանով: Առանձին դիվիզիայի
հրամանատար նշանակվեց գեներալ-մայոր Մովսես Սիլիկյանը, առաջին
հետևակային բրիգադի հրամանատար` գեներալ-մայոր Դանիել Բեկ-
Փիրումյանը, երկրորդ բրիգադի հրամանատար՝ գնդապետ Բոգդան
Բաղդասարյանը, հրետանային բրիգադի հրամանատար՝ գեներալ-մա-
յոր Քրիստափոր Արարատյանը, հեծելազորային գնդի հրամանատար՝
գնդապետ Կոնստանտին Ղորղանյանը:

Բանակի թվակազմը 1918 թ. եղել է 16 հազար մարդ, 1919-ին՝ 20 հա-
զար, 1920-ի նոյեմբերին՝ 50 հազար մարդ՝ ներառյալ թիկունքային ծա-
ռայու թյունները, զինվորական ոստիկանու թյան ստորաբաժանումները և
կամավորական խմբերը:

1920 թ. օգոստոսի 1-ի դրու թյամբ բանակն ուներ չորս հետևակային
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բրիգադ, երկու հեծյալ գունդ, երկու
սահմանապահ բրիգադ, հրետանային
չորս դիվիզիոն, երկու զրահագնացք
(« Սասուն» և «Ազատամարտ»), ավիա-
ցիոն ջոկատ և նավատորմ Սևանի վրա:

1918–1920 թվականներին հայ կա -
կան բանակի սպառազինումը հիմ նա -
կա նում կատարվում էր ռուսական նախ -
կին Կովկասյան բանակի՝ Հա յաս տանի
տա րած քում թողած զենքի ու զի նա -
մթեր քի հաշվին: Հետևակի զեն քը ռու -
սա կան «Մոսին» հրացանն էր,
«Մաքսիմ», «Կոլտ», «Լյուիս» և ոչ մեծ
քա նա կու թյամբ այլ համակարգերի
գնդացիրներ: Հրետանին բաղ կա ցած
էր թեթև և լեռնային թնդանոթներից,
48 մմ հաուբիցներից: Սպա ռա զի նու -
թյան մեջ մտնում էին նաև սառը զինա -
տե սակներ՝ սվին, թուր, դա շույն: Ավիա -
ցիոն ջոկատն ուներ «Վաուզեն», «Մո -
րան», «Նյուպորտ» մակ նիշի 8 ինք նա -
թիռ, հետագայում համալրվեց Ֆրան -
սիա յից գնված 2 նոր ինքնաթիռով:
Սևա նա լճի նավատորմիղը բաղկացած
էր շարժիչավոր մի քանի թիանավերից
և «Աշոտ Երկաթ» ռազմաբեռնատար
առա  գաս տա նավից, որի վրա տեղա -
դրված էին մեկ թնդանոթ, երկու գնդա -
ցիր և լուս արձակ: Հետագայում համա -
լրվեց ռուսական բանակի «Սեստրիցա
Նյու շա» նավով, որը վերանվանվեց
«Գեղանուշ»:

Ազգային փոքրամասնու թյուննե-
րից զինվորական ծառայու թյան էին զորակոչվում միայն եզդիներն ու ա-
սորիները, որոնց թույլատրվում էր ծառայել կամավորական սկզբունքով:
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Կործանիչ «Մորան»

Դաշտային հրանոթ

Գնդացիր «Մաքսիմ»

Կործանիչ «Նյուպորտ»

Ռմբակոծիչ «Վաուզեն»



Հայաստանի Առաջին Հանրապետու թյունն ունեցավ չորս զինվորա-
կան նախարար՝ Հովհաննես Հախվերդյան (1918 թ հունիս–1919 թ.
մարտ), Քրիս տափոր Արարատյան (1919 թ.–1920 թ. ապրիլ), Ռուբեն
Տեր- Մինասյան (1920 թ. ապրիլ– նոյեմբեր) և Դրաստամատ Կանայան
(Դրո) 1920 թ. նոյեմբեր– դեկտեմբեր:

Հայաստանի Առաջին Հանրապետու թյան զինված ուժերում հրամա-
նատարական պաշտոններ էին զբաղեցնում մարտական հարուստ փորձ
ունեցող գեներալներ Դանիել և Պողոս Բեկ- Փիրումյանները, Հակոբ Բագ-
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Հովհաննես
Հախվերդյան

Քրիստափոր
Արարատյան

Ռուբեն 
Տեր-Մինասյան

Դրաստամատ
Կանայան (Դրո)
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րատունին, Անդրեյ Մելիք- Շահնազարյանը, Ալեքսանդր Բեյ- Մամիկոնյանը,
Հովհաննես (Իվան) Ղազարյանը, Կոնստանտին Գամազյանը (հրետա-
զորի գեներալ), Շահբուդաղյանը, Գրիգորի Խորոմանսկին, Սերգեյ Շել-
կովնիկյանը (հետևազորի գեներալ), Պավել Խաչատուրյանը (հեծելազո-
րի գեներալ), Քիշմիշյանը (արդարադատու թյան գեներալ), գնդապետ-
ներ Արտեմ Տեր- Նիկողոսյանը, Սերգեյ Թումանյանը, Կոնստանտին Մե-
լիք- Փարաջանյանը, Նիկոլայ Ղորղանյանը, Պետրոս Աթայանը, Իվան
Վեքիլյանը և շատ ուրիշներ: 

Ընդհանուր առմամբ 1918–1920-ին Հայաստանի Հանրապետու թյան
բանակում ծառայում էր ավելի քան 20 գեներալ, 60 գնդապետ և 2000
սպա: Սակայն հայկական բանակի սպայական կազմը, հիմնականում լի-
նելով ռուսախոս, ռուսամտածելակերպով և ռուսամետ` ապավինում էր
երրորդ ուժի օգնու թյանը:

Դրա արդյունքը եղավ դառը պարտու թյունը հայ-թուրքական 1920 թ.
պատերազմում, չնայած հայկական բանակը թվով և սպառազինու թյամբ
չէր զիջում թուրքական բանակին: Հայ զինվորականու թյունը, լինելով
հայկական բանակի կազմավորման հզոր ուժ, չկարողացավ ամբողջու -
թյամբ դառնալ պետականու թյան կայացման ու ամրապնդման երաշխա-
վորը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Նշի՛ր հայկական բանակի թվակազմը և կառուցվածքը 1918 թ.:
2. Ի՞նչ սպառազինու թյուն ուներ հայկական բանակը 1918-1920 թթ.:
3. Ովքե՞ր էին Հայաստանի Առաջին Հանրապետու թյան զինվո-

րական նախարարները:
4. Ո՞վ էր Հայկական Առանձին դիվիզիայի հրամանատարը 1918 թ.:
5. Թվարկե՛ք Մայիսյան հերոսամարտի ճակատամարտերը, զոր -

քե րի քանակը, հրամանատարներին:
6. Թվարկե՛ք Մայիսյան հերոսամարտում աչքի ընկած հրամանա -

տա րական կազմը:
7. 1918-1920 թթ. ՀՀ բանակում որքա՞ն սպա և գեներալ էր ծառա-

յում:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՄԱԶՈՐԱՅԻՆ
ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐ

ԹԵՄԱ. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Զինվորական երդումը զինված ուժեր զորակոչված յուրաքանչյուր
քաղաքացու հանդիսավոր խոստում է, համարվում է իրավական և բարո-
յաքաղաքական կարևորագույն գործողու թյուն: Զինծառայողի համար
զինվորական երդումն օրենք է և ենթակա է անվերապահ կատարման:
Զորակոչվելով զինված ուժեր` յուրաքանչյուր զինծառայող սահմանված
կարգով զինվորական շարքի առջև պարտավոր է հանդիսավոր երդում
տալ` հավաստելով նվիրվածու թյունն ու հավատարմու թյունը հայրենիքին
և զինված ուժերին:

Երդման արարողու թյան ժա-
մանակը հայտարարում է զորա-
մասի հրամանատարն իր հրամա-
նով: Զինծառայողը զինվորական
երդում տալիս է զորամաս գալուց
հետո մեկուկես ամսից ոչ ուշ: Երդ-
ման արարողու թյան օրը համար-
վում է տոնական, ոչ աշխատան-
քային օր:

Հրամանում նշանակված ժա-
մին զորամասի անձնակազմը տո-
նական համազգեստով և մարտական դրոշով նվագախմբի նվագակցու -
թյամբ շարվում է զորամասի շարային հրապարակում` վաշտերի կամ
դասակների շարասյուների գծով: Երդում տվող զինծառայողները գտնվում
են առաջին տողաններում:
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Վաշտերի (դասակների) հրամանատարները շարքից հերթով դուրս
են կանչում զինվորական երդում տվող զինծառայողներին, ովքեր հան-
դիսավոր տոնով բարձրաձայն կարդում են զինվորական երդման տեքս-
տը.

«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»:

Երդման տեքստը հաստատվել է ՀՀ Գերագույն խորհրդում 1991 թ.
դեկտեմբերի 27-ին:

Այնուհետև զինծառայողները ստորագրում են հրամանատարու թյան
պատրաստած հատուկ ցուցակում` իրենց անվան դիմաց, և շարային
քայլով զբաղեցնում են իրենց տեղը շարքում: Արարողակարգին կարող
են ներկա լինել նաև երդում տվող զինծառայողների հարազատները, մա-
մուլի և հեռուստատեսու թյան թղթակիցները և այլ քաղաքացիներ: Արա-
րողու թյան ավարտից հետո ստորաբաժանումների հրամանատարները
ստորա գրված ցուցակները հանձնում են զորամասի հրամանատարին:

Զորամասի հրամանատարը շնորհավորում է նորակոչիկներին` բա-
րի ծառայու թյուն մաղթելով նրանց, շնորհավորում է նաև զորամասին
նոր համալրում ստանալու կապակցու թյամբ: Ապա զինվորական նվագա-
խումբը կատարում է ՀՀ պետական օրհներգը, և զորամասը հանդիսա-
վոր երթով անցնում է շարային հրապարակով:

Զինվորական երդման արարողու թյունը, բացի զորամասի շարային
հրապարակից, կարելի է անցկացնել նաև պատմական նշանավոր վայ-
րերում, հայրենիքի անկախու թյան համար զոհված մարտիկների գերեզ-
մանների մոտ: Այդ դեպքում արարողու թյան վայր են բերվում միայն եր-
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դում տվողները: Երդման արարողու թյան փաստաթղթերը պահվում են
զորամասի շտաբում, կապարակնքված թղթապանակում: Զինծառայողի
զորացրվելուց հետո դրանք հանձնվում են արխիվ:

Զորամասի շտաբը նշում է կատարում զինծառայողի հաշվառման
քարտում և զինգրքույկում` « Զինվորական երդում է տվել... և ամսաթի-
վը»:

Հիշի՛ր.
1. Զինվորական երդումը օրենք է, կատարումը` անվերապահ պայման:
2. Զինվորական երդման դրժումը ենթակա է պատժի:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է զինվորական երդումը:
2. Ե՞րբ է ընդունվում զինվորական երդում:
3. Անգիր սովորի՛ր երդման տեքստը:
4. Բացի շարային հրապարակից` որտե՞ղ կարելի է զինվորական

երդում ընդունել:
5. Որտե՞ղ և ինչպե՞ս են պահվում զինծառայողների ստորագրու -

թյամբ ցուցակները:

ԹԵՄԱ. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ:
ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ: ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ

Զինվորական կարգապահու թյունը օրենքներով և զինված ուժերի
կանոնագրքերով սահմանված կարգուկանոնի խստիվ և ճշգրիտ պահ-
պանումն է բոլոր զինծառայողների կողմից: Զինվորական կարգապահու -
թյան սկզբունքները ամրագրված են ՀՀ Սահմանադրու թյունում, « Զինա-
պարտու թյան մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ զինված ուժերի համազորային
կանոնագրքերում:

Զինվորական կարգապահու թյունը ՀՀ զինված ուժերի մարտական
պատրաստու թյան կազմակերպման և զորքերի մարտական պատրաս-
տականու թյան ապահովման կարևորագույն պայմաններից է: Այն հա-
մախմբում է ստորաբաժանումները և զորամասերը, բազմապատկում
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նրանց մարտական հնարավորու թյունները, մարտում ապահովում հստակ
ու շարունակական կառավարելիու թյուն և նպաստում է հաջողու թյան
հասնելուն: Թշնամու հան դեպ հաղթանակը մեծապես պայմանավորված

է զինված ուժերի անձ-
նակազմի բարձր գի-
տակցու թյամբ և ամուր
կարգապահու թյամբ:

Արդի պայմաննե-
րում, երբ ավելի ու ավե-
լի է բարդանում ռազմա-
կան տեխնիկան, երևան
են գալիս զենքի նոր տե-
սակներ, զուգահեռաբար
ավելանում են նաև զին-
վորական կարգապահու -

թյանը ներկայացվող պահանջները:
Զինվորական ծառայու թյունը հստակորեն կազմակերպելու, զինծա-

ռայողների կարգապահու թյունը ամրապնդելու և նրանց մեջ բարոյահո-
գեբանական ու մարտական կայուն հատկանիշներ դաստիարակելու
կարևորագույն միջոցառումներից մեկը խրախուսանքների և կարգապա-
հական տույժերի կիրառումն է:

Զինվորական ծառայու թյան մեջ հաջողու թյան հասնելու, ծառայակից
ընկերների համար կարգապահու թյան ու զինվորական պարտքի կա-
տարման օրինակ ծառայելու համար Հայաստանի Հանրապետու թյան օ-
րենքով հաստատված ՀՀ կարգապահական կանոնագրքով սահմանվել
են խրախուսանքի մի շարք միջոցներ:

Շարքային կազմի զինծառայողների համար սահմանվել են խրախու-
սանքների հետևյալ միջոցները`

● հանել նախկինում տրված կարգապահական տույժը,
● շնորհակալու թյուն հայտնել,
● օրինակելի ծառայու թյան և ստացած խրախուսանքների մասին

տեղեկացնել զինծառայողի ընտանիքին,
● պարգևատրել գերատեսչական մեդալով, կրծքանշանով, պատ-

վոգրով, արժեքավոր նվերով կամ դրամով,
● լուսանկարել զորամասի բացված մարտական դրոշի մոտ,
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● լուսանկարը զետեղել զորամասի պատվոգրքում,
● լրացուցիչ արձակուրդ տալ,
● տրամադրել զորամասի տեղաբաշխման վայրից արտահերթ ար-

ձակում:
Խրախուսանքի տեսակը որոշելու համար հաշվի են առնվում խրա-

խուսվող զինծառայողի վերաբերմունքը ծառայու թյանը, մարտական պատ-
րաստու թյան ընթացքում ցուցաբերած արժանիքները:

Զինծառայողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույ-
ժեր: Կարգապահական խախտում (զանցանք) է համարվում զինվորա-
կան ծառայու թյան ընթացքում զինծառայողի կողմից թույլ տրված դիտա-
վորյալ կամ անզգույշ հակաիրավական գործողու թյունը:

Զինվորական ծառայու թյան ընթացքում զինվորական կարգապա-
հու թյան և հասարակական կարգի կամ որևէ այլ զանցանք թույլ տալու
համար յուրաքանչյուր զինծառայող ենթակա է կարգապահական տույժի:
Որպես պարտադիր պայման տույժի չափը պետք է համապատասխանի
զինծառայողի կարգապահական խախտման աստիճանին: Կարգապա-
հական տույժը զինծառայողի համար պետք է հետապնդի դաստիարակ-
չական նպատակ: Տույժի բացասական ներգործու թյունից խուսափելու
համար հրամանատարը (պետը) պարտավոր է կշռադատված մոտեցում
ցուցաբերել տույժ կիրառելիս, հաշվի առնել զանցանքի բնույթը, մեղավո-
րու թյան հանգամանքները, զինծառայողի նախկին վարքը: Տույժի չափա-
զանցումը կամ սխալ կիրառումը կարող է ազդել զինծառայողի բարոյա-
հոգեբանական վիճակի վրա: Արգելվում է միևնույն զանցանքի համար
զինծառայողին մի քանի տույժ տալ:

Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենքով հաստատված ՀՀ կարգա-
պահական կանոնագրքում սահմանվել են մի շարք կարգապահական
տույժեր:

Շարքային կազմի զինծառայողներին կարող են տրվել հետևյալ կար-
գապահական տույժերը`

● նկատողու թյուն,
● խիստ նկատողու թյուն,
● զրկել զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակու-

մից` մինչև 1 ամիս ժամկետով,
● նշանակել աշխատանքի արտահերթ վերակարգ` մինչև 5 վերա-

կարգ,
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● հետաձգել հիմնական արձակուրդ տալը` 1 ամսից մինչև 3 ամիս
ժամկետով,

● ուղարկել կարգապահական վաշտ` տասն օրից մինչև 1 ամիս
ժամկետով,

● զրկել գերատեսչական կրծքանշանից:
Կարգապահական տույժերը, ինչպես նաև խախտումները կարող են

քննարկվել իրավասու հրամանատարի (պետի) որոշմամբ`
● շարքային կազմինը` անձնակազմի ժողովներում,
● ենթասպայական կազմինը` ենթասպայական ժողովներում:

Կարգապահական տույժի խստու թյունն ավելանում է, եթե`
● մեղավորը կրկնել է խախտումը կամ մասնակցել է զինվորական

կարգապահու թյան և հասարակական կարգի խմբային խախտ-
ման,

● խախտումը կատարվել է ծառայողական պարտականու թյուննե-
րի կատարման կամ մարտական հերթապահու թյան ժամանակ
ոչ սթափ վիճակում,

● զանցանքը հանգեցրել է սահմանված կարգի նկատելի խախտ-
ման:

Կարգապահական տույժը տրվում է գրավոր հրամանով և, որպես
կանոն, ի կատար է ածվում տույժի ենթարկելու հրամանում նշված ժամ-
կետում:

Զինծառայողի կարգապահական իրավախախտման համար տույժ չի
կարող կիրառվել, եթե խախտման օրվանից անցել է 6 ամիս: Կարգա-
պահական տույժերի նշանակման մասին զինվորներին հայտնվում է ան-
ձամբ կամ շարքի առջև:

Հիշի՛ր.
1. Առանց ամուր զինվորական կարգապահու թյան անհնար է հասնել

մարտական առաջադրանքների հաջող կատարման:
2. Տույժի խստու թյունը պետք է համապատասխանի զանցանքի աս-

տիճանին:
3. Արգելվում է միևնույն զանցանքի համար զինծառայողին մի քանի

տույժ տալ:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ դեր կարող է խաղալ խրախուսանքը զինծառայողի բարո-
յահոգեբանական վիճակի բարելավման և մարտական ոգու
բարձրացման գործում:

2. Թվե՛ք զինվորների համար նախատեսված խրախուսանքի մի-
ջոցները:

3. Զինված ուժերում ե՞րբ է կիրառվում կարգապահական տույժը
և ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այն:

4. Թվե՛ք զինվորների համար նախատեսված կարգապահական
տույժերը:

5. Կարելի՞ է, արդյոք, միևնույն զանցանքի համար մեկից ավելի
տույժ տալ:

ԹԵՄԱ. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՄԱՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ
ԶՈՐԱՄԱՍԸ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԼՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Յուրաքանչյուր զինծառայող ենթակա է նաև պատասխանատվու -
թյան:

Անկախ պաշտոնից ու զինվորական կոչումից, բոլոր զինծառայողնե-
րը հավասար են օրենքի առջև և պատասխանատվու թյուն են կրում որևէ
խախտում, զանցանք կամ հանցանք թույլ տալու համար:

Հայաստանի Հանրապետու թյան զինված ուժերի համակարգում կի-
րառվում են պատասխանատվու թյան հետևյալ տեսակները:

Կարգապահական պատասխանատվու թյուն: Այն, ինչպես տեսանք
նախորդ դասից, կարգապահական տույժերի ձևով կիրառվում է զինվո-
րական կարգապահու թյան խախտման դեպքում` ՀՀ զինված ուժերի
կարգապահական կանոնագրքով սահմանված կարգով:

Վարչական պատասխանատվու թյուն: Կիրառվում է վարչական ի-
րավախախտումների մասին ՀՀ օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով:

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվու թյուն: Զինծառայող-
ները քաղաքացիաիրավական պատասխանատվու թյան են ենթարկվում

35

ՀՀ ԶՈՒ ՀԱՄԱԶՈՐԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐ



36

ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգուկանոնի
խախտման, պետու թյանը կամ քաղաքացիներին վնաս պատճառելու հա-
մար:

Նյութական պատասխանատվու թյուն: Կիրառվում է զինծառայող-
ների նյութական պատասխանատվու թյան կանոնակարգին համապա-
տասխան` ելնելով պետու թյանը կամ զինված ուժերին հասցված նյութա-
կան վնասի ծավալից և արժեքից:

Քրեական պատասխանատվու թյուն: Կիրառվում է այն դեպքերում,
երբ զինծառայողի արարքը որակվում է որպես հանցագործու թյուն: Կի-
րառվում է ՀՀ քրեական օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով:

Պատասխանատվու թյուն հրամանը չկատարելու և զորամասը
ինքնակամ թողնելու համար: ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կա-
նոնագրքով պատասխանատվու թյուն է նախատեսված կարգապահա-
կան իրավախախտումների տարբեր տեսակների համար:

Զինծառայողը պատասխանատվու թյան է ենթարկվում նաև հրամա-
նատարի (պետի) հրամանը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու և
զորամասը ինքնակամ թողնելու համար: Այդպիսի կարգապահական
խախտումներն ավելի հաճախակի լինում են ծառայու թյան առաջին ա-
միսներին, երբ պատանիները լիովին չեն հասկանում, որ հրամանատա-
րի (պետի) հրամանը և իր ծնողների այս կամ այն առաջադրանքը շատ
տարբեր են:

Եթե մայրիկի խնդրանքը` աղբը թափել կամ գնալ խանութ որևէ
գնում կատարելու, երբեմն հնարավոր է անտեսել, ապա բանակում հրա-
մանատարի (պետի) հրամանը (կարգադրու թյունը կամ խնդրանքի ձևով
ասած առաջադրանքը) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հա-
մար նախատեսված է կարգապահական տույժ`

● արտահերթ վերակարգի նշանակում, կամ
● զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից

զրկում, կամ
● կարգապահական վաշտ ուղարկելը` մինչև քսան օր տևողու -

թյամբ:
Ծնողներին կամ սիրած աղջկան տեսնելու, կամ ընկերների հետ

հանդիպելու համար զորամասը ինքնակամ թողնելը կհանգեցնի լուրջ
կարգապահական պատասխանատվու թյան`

● արտահերթ վերակարգի նշանակում, կամ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



● հիմնական արձակուրդի տրման հետաձգում, կամ
● կարգապահական վաշտ ուղարկելը` մինչև 15 օր ժամկետով:

Իսկ երեք օրից ավելի բացակայու թյան դեպքում զինծառայողը կեն-
թարկվի քրեական պատասխանատվու թյան:

Հիշի՛ր.
Հրամանը չկատարելու կամ զորամասը ինքնակամ լքելու դեպքում

Ձեզ սպասում են շատ խիստ և հոգեպես ցավալի կարգապահական տույ-
ժեր:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կարգապահական պատասխանատվու թյունը:
2. Ի՞նչ է վարչական պատասխանատվու թյունը:
3. Ի՞նչ է նյութական պատասխանատվու թյունը:
4. Ի՞նչ է քրեական պատասխանատվու թյունը:
5. Ի՞նչ պատասխանատվու թյուն է նախատեսվում հրամանը չկա-

տարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
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ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԹԵՄԱ. ՀԱՐԱԿԻՑ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԶՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ
ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թուրքիայի զինված ուժերը բաղկացած են ցամաքային զորքերից,
ռազմածովային ուժերից և ռազմաօդային ուժերից: Ցամաքային զորքերի
կազմում կան ավելի քան 400.000 մարդ, ռազմաօդային ուժերում՝ 60.000,
ռազմածովային ուժերում՝ 61.000: Թուրքիան ունի 4 դաշտային բանակ,
որոնցից երրորդը տեղաբաշխված է Հայաստանի Հանրապետու թյան
սահմանին մոտ: Ցամաքային զորքերի սպառազինու թյունում կա մոտ
3200 տանկ, 4800 ՀՄՄ (ԶՓ), 400 ուղղաթիռ: Ռազմաօդային ուժերում
կա մոտ 400 մարտական ինքնաթիռ: Ռազմածովային ուժերում կա 230
մարտական նավ, այդ թվում` 15 սուզանավ, 13 ականակիր և 2 ֆրեգատ:

Հետևակային և մոտոհետևակային ստորաբաժանումները սպառա-
զինված են հրացաններով,
գնդացիրներով, ականանետ-
ներով և հակատանկային կա-
ռավարվող հրթիռներով: 

Հետևակային ջոկի կազ-
մի մեջ մտնում են՝ հրամանա-
տարը, սեկցիաների հրամա-
նատարները, ավտոմատ հրա-
ցանի հրաձիգն ու նրա օգնա-
կանը, հրաձիգները: Մոտո-
հետևակային ջոկի կազմի մեջ
մտնում են` ջոկի հրամանա-
տարը, զրահափոխա դրիչի
հրամանատարը, որը միաժա-Թուրքիայի հետևակային ջոկի կառուցվածքը



մանակ համարվում է հրամանատարի օգնական, վարորդը, գնդացրոր-
դը, նռնականետորդը և հրաձիգները: 

Հարձակման ժամանակ հետևակային (մոտոհետևակային) ջոկը գոր-
ծում է, սովորաբար, դասակի կազմում, հետիոտն կարգով կամ զրահա-
մեքենաներով: Հետիոտն գործողու թյունների ժամանակ ջոկը կարող է
հարձակվել 50–100 մ ճակատով, իսկ պաշտպանու թյան ժամանակ՝ կախ-
ված առաջադրանքից, հակառակորդի գործողու թյան բնույթից, տեղան-
քի պայմաններից՝ 50–125 մ ճակատով:

Իրանի Իսլամական Հանրապետու թյան զինված ուժերը համար-
վում են Մերձավոր ու Միջին Արևելքում ամենահզորներից մեկը: Զինված
ուժերը բաղկացած են ցամաքային զորքերից, ռազմածովային և ռազ-
մաօդային ուժերից, ինչպես նաև իսլամական հեղափոխու թյան պահա-
պանների կորպուսից: Զինված ուժերի մեջ է մտնում ժանդարմերիան, ո-
րը, բացի ոստիկանական ֆունկցիաներից, կատարում է նաև հետևյալ
խնդիրները՝

● պետական սահմանների և հույժ կարևոր օբյեկտների պահպա-
նում,

● զինապարտների զորակոչի կազմակերպում և իրականացում:
Իրանի կանոնավոր զինված ուժերի և իսլամական հեղափոխու թյան

պահապանների կորպուսի թվաքանակը գերազանցում է 900.000-ը, ո-
րից մոտ 670.000-ը՝ ցամաքային զորքերում, 100.000-ը՝ ռազմաօդային
ուժերում, 45.000-ը՝ ռազմածովային ուժերում: Իրանի զինված ուժերը
սպառազինված են՝ 2800-ից ավելի տանկերով, 1700-ից ավելի ՀՄՄ-ով,
400 մարտական ինքնաթիռներով, 600-ից ավելի ուղղաթիռներով:

Իրանի հետևակային (մոտոհետևակային) դասակը կազմված է 3 ջո-
կից և զենքի ջոկից: Ջոկն իր կազմում ունի՝ հրամանատար, 2 նռնակա-
նետորդ և 6 հրաձիգ. զենքի ջոկը՝ հրամանատար, 2 գնդացրորդ, գնդաց-
րորդի 2 օգնական, ձեռքի հակատանկային հրթիռի 2 նշանառու և 2 զի-
նամթերք տեղափոխող: 

Ադրբեջանի զինված ուժերը կազմավորելիս որպես հիմք են ընդուն-
վել խորհրդային և թուրքական զինվորական կառույցները (գերակշռում է
թուրքականը):

Ռազմական կադրեր պատրաստում են Թուրքիայի ռազմական ու-
սումնարաններում և ակադեմիաներում, իսկ ռազմարդյունաբերու թյան
մասնագետներ` ռազմական գործարաններում: Թուրքիայի հետ կնքված
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է հրաձգային և հրետանային սպառազինու թյան միասնական արտա -
դրու թյան պայմանագիր:

Ադրբեջանի զինված ուժերի թվաքանակը կազմում է մոտ 114000
մարդ, որից ցամաքային զորքերում՝ 103000, ռազմաօդային ուժերում`
8000, ռազմածովային ուժերում` 3000 մարդ: Ցամաքային զորքերը կազմ-
ված են 5 բանակային կորպուսից: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կորպուսները տեղա-
կայված են Արցախի սահմանին մոտ, իսկ 5-րդը տեղաբաշխված է Նա-
խիջևանում: Ցամաքային զորքերում կա մոտ 600 տանկ, 1200 զրահա-
պատ մեքենա, 400-ից ավելի հրանոթ և ականանետ, համազարկային
կրակի հրթիռային «Սմերչ» և «Գրադ» համակարգեր: Ռազմաօդային ու-
ժերն ունեն 100 մարտական ինքնաթիռ և ուղղաթիռ: Ռազմածովային ու-
ժերն ունեն 15 մարտական նավ և կատեր, 22 օժանդակ նավ: Ադրբեջանը
շարունակում է իր բանակի սպառազինումը ռուսական նորագույն տեխ -
նի կայով` «Սմերչ» համակարգերով, Տ-90 տանկերով և հետևակի մար -
տա կան մեքենա ՀՄՄ-3-ով: Չնայած ադրբեջանական բանակը անձնա-
կազմի և ռազմական տեխնիկայի քանակով զգալիորեն գերազանցում է
Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերին, իր մարտունակու թյան մա-
կարդակով զիջում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի զինված
ուժերին:

Ադրբեջանի բանակի պարզագույն ստորաբաժանում է համարվում
մոտոհրաձգային ջոկը: ՀՄՄ (ԶՓ)-ով զինված մոտոհրաձգային ջոկն իր
կազմում ունի՝ ջոկի հրամանատար, ավագ հրաձիգ, դիպուկահար, մե-
խանիկ-վարորդ (ավագ վարորդ), երկու գնդացրորդ, նռնականետորդ,
նռնականետորդի օգնական, հրաձիգ: Ջոկը սպառազինված է 4 ավտո-
մատ հրացանով, մեկ դիպուկահար հրացանով, երկու ձեռքի գնդացրով,
մեկ նռնականետով և ՀՄՄ (ԶՓ)-ով: Ջոկը գործում է դասակի կազմում:
Դասակն ունի երեք մոտոհրաձգային ջոկ և ղեկավարման խումբ: Դասա-
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կի կազմում կա 3 ՀՄՄ (ԶՓ), 16 ավտոմատ, 4 դիպուկահար հրացան, 6
ձեռքի գնդացիր, 3 ձեռքի նռնականետ և մեկ ատրճանակ: 

Վրաստանի զինված ուժերը կազմված են՝ ցամաքային զորքերից,
ռազմաօդային և առափնյա պաշտպանության ուժերից (ընդհանուր թվա-
քանակը՝ 35 հազար): Բացի այդ, կան ներքին զորքեր, սահմանապահ
զորքեր, ազգային գվարդիա: Ցամաքային զորքերում կա 6 բրիգադ: 

Վրացական բանակի ցամաքային զորքերում կա 170-ից ավելի տանկ,
310 զրահամեքենա, 21 համազարկային կրակի հրթիռային համակարգ
«Գրադ», մոտ 210 դաշտային հրետանու հրանոթ: Ռազմաօդային ուժե-
րում կա 14 գրոհային «ՍՈՒ-25», 10 ուսումնական ինքնաթիռ՝ «L-39», 42
ուղղաթիռ: Հակաօդային պաշտպանու թյունում՝ 7 զենիթահրթիռային կա-
յանք «Ս-125», ամերիկյան արտադրու թյան շարժական զենիթահրթիռա-
յին համակարգ՝ «Ստինգեր», ռուսական «Իգլա-1», «Ստրելա-2», «Ստրե-
լա-3»: Ռազմածովային ուժերում կա մոտ 30 հրթիռային, պահակային և
դեսանտային կատեր: 

Վրաստանի ազգային գվարդիայի առջև խնդիր է դրված՝ արտա-
կարգ իրավիճակների ժամանակ օգնել ժողովրդին անցկացնելու զորա-
հավաք, ստորաբաժանումները համալրել անձնակազմով:

2008 թ. օգոստոսյան վրաց–ռուսական պատերազմում վրացական
զինված ուժերը պարտվեցին, կրեցին զգալի կորուստ, զորքերի բարոյա-
հոգեբանական վիճակը ցածր է:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թվե՛ք թուրքական բանակի հետևակային և մոտոհետևակային
ջոկերի կազմը:

2. ՀՀ սահմաններին մոտ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի ո՞ր
բա նակն է գտնվում: Իսկ ո՞ր բանակը պարտություն կրեց Մա -
յիս յան ճակատամարտերում 1918 թ.:

3. Իրանի զինված ուժերի բաղկացուցիչ մասերը: 
4. Ադրբեջանի զինված ուժերի հիմնական սպառազինու թյունը:
5. Թվե՛ք Ադրբեջանի բանակի մոտոհրաձգային ջոկի կազմը և

սպառազինու թյունը:
6. Վրաստանի զինված ուժերի բաղկացուցիչ մասերը:
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ԹԵՄԱ. ՊԱՅՔԱՐ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՏԱՆԿԵՐԻ ԵՎ
ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԴԵՄ

Հակառակորդի տանկերի, զրահամեքենաների, ինչպես նաև զանգ-
վածային խոցման զենքի հարվածային միջոցների դեմ պայքարը հա-
մարվում է համազորային մարտի կարևոր խնդիրներից մեկը: Այդ պայ-
քարում մեծ հաջողու թյունների հասնելու համար զինվորը պետք է գիտե-
նա տանկերի և զրահամեքենաների ուժեղ ու թույլ կողմերը, հատկապես
խոցելի տեղերը, ինչպես նաև իր սպառազինու թյան մարտական հնարա-
վորու թյունները և այն մարտում կիրառելը: 

Տանկերի և զրահամեքենաների մարտական բնութագիրը, նրանց
խոցելի տեղերը: Զարգացած երկրների բանակներում հիմնական մար-
տական տանկը համարվում է միջին տանկը` ամերիկյան «Աբրամս»,
գերմանական «Լեոպարդ-2», իսրայելյան «Մերկավա», ռուսական «Տ-80
(90)»: Միջին տանկը ընդունակ է մարտ վարել ինքնուրույն կամ մոտո-
հետևակային ստորաբաժանումների հետ: Այդ տանկերն ունեն լավ զրա-

հապաշտպանվածու թյուն և բարձր շարժունակու թյուն: Գիշերային մարտ
վարելու համար նրանք ունեն ինֆրակարմիր նշանոցներ և դիտասար-
քեր: Տանկի թնդանոթը կայունացվում է երկու հարթու թյամբ: Նրանք ու-
նեն օդազտիչ-օդափոխիչ հարմարանք, հակահրդեհային սարքավորում-
ներ և ստորջրյա անցման սարքավորումներ: Որոշ տանկեր ունեն կողա-
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յին վահանիկներ՝ էկրաններ (կուտակային արկերից պաշտպանվելու հա-
մար):

Տանկի անձնակազմը, սովորաբար, բաղկացած է 3–4 մարդուց` հրա-
մանատար, նշանառու, լիցքավորող (կամ առանց լիցքավորողի) և մեխա-
նիկ-վարորդ: 

Տ-80 տանկի հիմնական սպառազինու թյունը 125 մմ հարթափող
թնդանոթն է, որի մարտալրակազմը 45 արկ է: Որպես օժանդակ սպա-
ռազինու թյուն ծառայում է 7,62 մմ տրամաչափի զուգակցված գնդացիրը
և 12,7 մմ զենիթային գնդացիրը: Գնդացրի մարտալրակազմը 2000 փամ-
փուշտ է, զենիթայինինը՝ 300 փամփուշտ:

Հարակից երկրների բանակները սպառազինված են մեծ քանակի
զրահամեքենաներով, որոնք նախատեսված են անձնակազմը տեղափո-
խելու, մարտ վարելու, հետախուզու թյուն և այլ մարտական առաջադ-
րանքներ կատարելու համար: Այդ մեքենաներն ունեն հակագնդակային
զրահապաշտպանվածու թյուն, կարող են տեղափոխվել ինքնաթիռներով
և ուղղաթիռներով:

Սակայն, ինչքան էլ տանկը կատարյալ լինի, ինչքան էլ նրա զրահը
լինի ամուր, այն ունի խոցելի տեղեր և կառուցվածքային թերու թյուններ,
որոնք հնարավորու թյուն են տալիս պայքարել տանկերի դեմ: Տանկերի
ամենախոցելի տեղերն են՝ թրթուրները, առաջատար և ուղեկցող անիվ-
ները, թափքի և աշտարակի կողերը, հետնամասը, հրաձգային և դիտա-
սարքերը, թնդանոթի փողը և գնդացիրը: Կառուցվածքային թերու թյուն
կարելի է համարել մեռյալ տարածու թյան առկայու թյունը, որն առաջա-
նում է տանկից առաջ` սպառազինու թյան առավելագույն թեքման դեպ-
քում, ինչպես նաև դիտարկելու և արգելքները (հակատանկային խրա-
մատներ) հաղթահարելու սահմանափակումը: Հարկավոր է իմանալ, որ
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ձեռքի տակ եղած միջոցներով դիտասարքերը խոցելը, փակելը (ծածկե-
լը) տանկը դարձնում է «կույր»: 

ԹԵՄԱ. ՄՈՏՈՀՐԱՁԳԱՅԻՆ ՋՈԿԻ ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՆԿԵՐԻ ՈՒ
ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼԻՍ

Հակառակորդի տանկերի և զրահամեքենաների դեմ պայքարելու
համար մոտոհրաձգային ջոկն ունի հակատանկային հրթիռային համա-
լիր (ՀՀՀ), ձեռքի հակատանկային նռնականետ (ՌՊԳ-7), ձեռքի կուտա-

կային հակատանկային նռնակ
և հետևակի մարտական մե-
քենայի (ՀՄՄ) հրանոթ: Նշված
հակատանկային միջոցների
մարտական հնարավորու թյուն-
ները բնորոշվում են իրենց
զրահահարու թյամբ, հեռահա-
րու թյամբ, դիպուկ և արագ
կրակելու կարողու թյամբ: 

Հակատանկային հրթիռա-
յին համալիրը հզոր կրակային
միջոց է հակառակորդի զրա-

հատեխնիկայի ոչնչացման համար: Զրահախոցելիու թյունը՝ մինչև 900
մմ: Հրաձգու թյունը կարող է կատարել 100 մ մինչև 5500 մ (գիշերը՝ 3500
մ): Տեղադրվում է ՀՄՄ-2,3 (ԶՓ-80)-ի վրա, ունի 16 մարտալրակազմ (12՝
ԶՓ-ի վրա): Հրթիռները կառավարվում են մինչև նշանակետի խոցումը:

Ձեռքի հակատանկային
նռնականետը (ՌՊԳ-7) նախա-
տեսված է հակառակորդի զրա-
հատեխնիկայի դեմ պայքարե-
լու համար՝ 150–300 մ հեռա-
վորու թյան վրա: Նռնականե-
տի քաշը 6,3–7,0 կգ է: 

ՀՄՄ-1-ի վրա տեղադրված

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևակի մարտական մեքենա (ՀՄՄ-3)

Հակատանկային հրթիռային
համալիր

Ձեռքի հակատանկային նռնականետ (ՌՊԳ-7)



է 73 մմ տրամաչափի հարթափող թնդանոթ, արդյունավետ կրակի հե-
ռավորու թյունը մինչև 1300 մ է, մարտական լրակազմը` 40 արկ:

ՀՄՄ-ի հրանոթը և հակա-
տանկային նռնականետը գործ-
նականորեն խոցում են ժամա-
նակակից ցանկացած տանկի
զրահը: 

Ձեռքի հակատանկային
կուտակային նռնակը, դիպչե-
լով թիրախին՝ պայթում է ակն-
թարթորեն, այդ ժամանակ ա-
ռաջանում է կուտակային շիթ,
որն էլ ծակում է զրահը կամ
ջարդում թրթուրը, վնասում
սարքավորումներն ու սպառազինու թյունը, ինչպես նաև այրում է վառե-
լանյութը: Նռնակի քաշը 1070 գրամ է:

Մոտոհրաձգային ջոկը, ունենալով վերը նշված հակատանկային մի-
ջոցները, կարող է ոչնչացնել. հարձակվելիս՝ 1–2 տանկ (2–3 զրահափո-
խադրիչ) և զինվորների խումբ, պաշտպանու թյունում՝ 2–3 տանկ, 1–2
զրահապատ փոխադրիչ և հակառակորդի 12–15 զինվոր: Հաշվարկը կա-
տարվում է՝ հաշվի առնելով հակատանկային միջոցների մարտական
արդյունավետու թյան գործա-
կիցները և հրաձգային զենքի
կրակով հակառակորդին վնաս
պատճառելու հնարավորու թյու-
նը: 

Հակառակորդի տանկերի և զրահամեքենաների դեմ պայքարի հա-
ջողու թյունը մեծ մասամբ կախված է անձնակազմի մարտական ու բարո-
յական հոգեվիճակից: 

Բացառված չէ, որ առանձին տանկեր և զրահամեքենաներ կարող
են ճեղքել պաշտպանու թյան առջևի գիծը: Եթե տանկը մոտենում է խրա-
մատին, ապա զինվորը սպասում է, որ մոտենա 30–25 մ և, օգտվելով
տանկի մեռյալ տարածու թյունից՝ նետում է հակատանկային նռնակը: Ե-
թե տանկը չի ոչնչացել և դեռ շարունակում է շարժվել առաջ, ապա զին-
վորը պառկում է խրամատի հատակին կամ ցատկում կողքի` մինչև տան-
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ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Հետևակի մարտական մեքենա (ՀՄՄ-1)

Ձեռքի հակատանկային կուտակային նռնակ
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կի անցնելը, հետո արագ վեր է կենում և վնասում դրա խոցելի տեղերը:
Խփված տանկի անձնակազմը փախուստի դիմելու ժամանակ ոչնչաց-
վում է ավտոմատի կրակով: Հակատանկային նռնակ պետք է նետել ան-
պայման թաքստոցից, որը նռնականետորդին կպաշտպանի պայթյունի
ալիքից ու պայթած նռնակի բեկորներից: Նռնակը նետելիս պետք է հաշ-
վի առնել, որ նռնակի թռչելու ընթացքում տանկն անցնում է 5–10 մ:

Հակատանկային պաշտպանու թյունը լեռներում և անտառում կազ-
մակերպելու մասին տե՛ս հավելվածում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Որո՞նք են տանկի խոցելի տեղերը:
2. Ինչպիսի՞ սպառազինու թյուն և մարտական կազմ ունեն Տ-80

տանկը, ՀՄՄ-1, 2 մարտական մեքենաները:
3. Ինչպե՞ս կարելի է պայքարել տանկերի և զրահապատ մեքենա-

ների դեմ ձեռքի հակատանկային նռնակով:
4. Ինչպե՞ս պայքարել պաշտպանու թյան առջևի գիծը ճեղքած

տանկերի դեմ:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



ԿՐԱԿԱՅԻՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ԿԱԼԱՇՆԻԿՈՎԻ ԱՎՏՈՄԱՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐՆ ՈՒ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԴԵՐՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Ավտոմատը զինվորի անհատական զենքն է: Այն օգտագործվում է
հակառակորդի կենդանի ուժը ոչնչացնելու համար: Ձեռնամարտում ավ-
տոմատին միացվում է սվին-դանակ:

Ավտոմատից կրակում են սովորական (պողպատյա միջուկով), լու-
սածրող և զրահահար-հրկիզող գնդակներ ունեցող փամփուշտներով:
Կրակում են կրակահերթերով կամ մենահատ կրակոցներով: Հիմնական
կրակը ավտոմատ կրակն է:

Ավտոմատի աշխատանքը հիմնված է փողանցքից դեպի փակաղա-
կի շրջանակի գազամխոց անցնող վառոդի այրումից առաջացած գազե-
րի էներգիայի օգտագործման վրա:

Ավտոմատի հիմնական մասերի ու մեխանիզմների
նշանակու թյունը

Փողը նախատեսված է գնդակի թռիչքին ուղղու թյուն տալու համար:
Գնդակին պտտական շարժում հաղորդելու համար փողանցքում կան
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Փող. 1. նշանոցի կոճղակ, 2. միացնող կցորդիչ ագույց, 3. գազախուց, 
4. գազատար անցք, 5. նշանահատիկի հիմք
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ձախից վերև` դեպի աջ ձգվող ակոսներ: Ակոսների միջև ընկած տարա-
ծու թյունը կոչվում է դաշտ, իսկ երկու հակադիր դաշտերի միջև ընկած
տարածու թյունը՝ փողի տրամաչափ:

Փողի հետնամասում փողանցքը հարթ է, պարկուճաձև: Այն կոչվում
է փամփշտանոց: 

ԿԱ–74 ավտոմատն ունի փողաբերանի արգելակ: Այն ծառայում է
խոցումների խտու թյան բարձրացման և հետհարվածի էներգիայի պա-
կասեցման համար:

Փողատուփը նախատեսված է ավտոմատի մասերն ու մեխանիզմ-
ները միացնելու համար: Փողատուփում տեղադրվում է զարկանաձգա-
նային մեխանիզմը:

Փողատուփի կափարիչը փողատուփի մեջ տեղավորված մասերն ու
մեխանիզմները պահպանում է կեղտոտվելուց:

Նշանոցային հարմարանքը նախատեսված է տարբեր հեռավորու -
թյան նշանակետերի վրա ավտոմատի նշանառու թյան համար: Այն բաղ-
կացած է նշանոցից և նշանահատիկից:

Նշանոցը բաղկացած է նշանոցի կոճղակից, թիթեղաձև զսպանա-
կից, նշանաձողիկից և անրիկից:

Նշանաձողիկի վրա կան բաժանքներ՝ 1-ից մինչև 10-ը և «П» նշանը:
Նշանաձողիկի վրայի թվերի օգնությամբ նշվում է մինչև նշանակետը
եղած հեռավորությունը` 1 թվին համապատասխանում է 100 մետրը, 2-ին`

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նշանոցային
հարմարանք
ա. նշանոց, 
բ. նշանահատիկի հիմք

Փողատուփի կափարիչ



200 մետրը, ... 10-ին` 1000 մետրը: «П» (постоянно) նշանը համապա-
տասխանում է նշանոցի մշտական դիրքին, որը միաժամանակ համա-
պատասխանում է նշանոցի «3» բաժանքին, և այդ դիրքով կրակում են
մինչև 300 մ հեռավորության վրա գտնվող թիրախների վրա:

Կոթը և ատրճանակային բռնակը նախատեսված են հրաձգու թյան
հարմարու թյան համար:

Փակաղակի շրջանակը գազամխոցով նախատեսված է փակաղա-
կը և զարկանաձգանային մեխանիզմը գործի դնելու համար:

Փակաղակը փամ-
փուշտը մղում է փամփըշ-
տանոց, փակում է փո-
ղանցքը, հարվածում է
հրապատիճին և փամփըշ-
տանոցից հանում է պար-
կուճը (փամփուշտը):

Հետադարձ մեխա-
նիզմը նախատեսված է
փակաղակի շրջանակը
փակաղակի հետ միասին
առջևի դիրք վերադարձնելու համար: 
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ԿՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հետադարձ մեխանիզմ
1. հետադարձ զսպանակ, 2. ուղղորդիչ ձող, 3. շարժական ձող, 4. կցորդիչ (ագույց)

Փակաղակ
ա. փակաղակի կմախք, բ. զարկան, գ. նետիչ

Փակաղակի շրջանակ՝ գազամխոցով
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Գազախողովակը փողի պահպանակով նախատեսված է գազա -
մխոցի շարժմանն ուղղու թյուն տալու և կրակելիս ձեռքերը այրվածքնե-
րից պաշտպանելու համար: 

Զարկանաձգանային մեխանիզմը նախատեսված է ձգանը քաշելու,
զարկանին հարված հասցնելու, ավտոմատ կամ մենահատ կրակոցնե-
րով կրակ վարելու, հրաձգու թյունը դադարեցնելու, փակաղակի չփակ-
ված լինելու դեպքում կրակոցը կանխելու և ավտոմատը ապահովիչին
դնելու համար:

Փոխադրիչը ծառայում է ավտոմատը կրակահերթերով, մենահատ
կրակոցով կրակելու, ինչպես նաև ապահովիչի վրա դնելու համար:

Փողակալը նախատեսված է ավ-
տոմատից հարմարավետ օգտվելու
և ձեռքերը այրվածքներից պաշտ-
պանելու համար:

Պահեստատուփը նախատես-
ված է փամփուշտների տեղավորման
և դրանք փողատուփ մղելու համար:
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Գազախողովակ՝ փողի պահպանակով
1. գազախողովակ, 2. փողի պահպանակ

Փողակալ

Պահեստատուփ

կափարիչ

զսպանակ

պատյան



Սվին-դանակը գրոհից առաջ միացվում է ավտոմատին և ծառայում
է հակառակորդին ձեռնամարտում ոչնչացնելու համար: Կարող է գոր-
ծածվել նաև որպես դանակ, սղոց (մետաղ սղոցելու), մկրատ և մուրճ:

Սվին-դանակը գոտու վրա կրելու համար դրվում է պատյանի մեջ: 

Ավտոմատ և մենահատ հրաձգու թյուն

Ավտոմատի լիցքավորումը: Ավտոմատ կամ մենահատ հրաձգու -
թյան համար անհրաժեշտ է լիցքավորել ավտոմատը: Լիցքավորման հա-
մար պահեստատուփը միացնել ավտոմատին: Փոխադրիչը դնել ավտո-
մատ կրակի վրա (АВ - автоматический): Փակաղակի շրջանակը հետ
տանել մինչև վերջ և բաց թողնել: Փակաղակը պահեստատուփից վերևի
փամփուշտը մտցնում է փամփշտանոց և փակում փողանցքը, հրահանը
կանգնում է մարտական ոտքի: Ավտոմատը լիցքավորված է: Եթե ան -
հրաժեշտու թյուն չկա անմիջապես կրակ վարելու, ավտոմատը դրվում է
ապահովիչին:

Հրաձգու թյան կատարումը: Ավտոմատ հրաձգու թյունը կատարվում
է կարճ (5 կրակոց) և երկար (10 կրակոց) կրակահերթերով: Հրաձգու -
թյան համար լիցքավորվում է ավտոմատը: Փոխադրիչը գտնվում է ավ-
տոմատ կրակի դիրքում (AB): Ձգանը սեղմելիս տեղի է ունենում կրակոց:
Վառոդային գազերի ներգործու թյան տակ գնդակը շարժվում է փողով:
Երբ այն անցնում է փողի գազատար անցքը, գազերի մի մասն այդ անց-
քով անցնում է գազախցիկ, ճնշում է գործադրում գազամխոցի վրա և
հետ տանում փակաղակի շրջանակը: Այդ ժամանակ դուրս է նետվում
պարկուճը: Իսկ փակաղակի շրջանակը, փակաղակով հետադարձ մե-
խանիզմի ազդեցու թյան տակ առջևի դիրք վերադառնալու ընթացքում
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հերթական փամփուշտը պահեստատուփից մղում է փամփշտանոց, փա-
կում է փողանցքը, այնուհետև հրահանը հարվածում է զարկանին: Տեղի
է ունենում հերթական կրակոցը: Ավտոմատ հրաձգու թյունը շարունակ-
վում է այնքան ժամանակ, որքան սեղմված է ձգանը և քանի դեռ պահես-
տատուփում փամփուշտներ կան:

Հրաձգու թյան դադարեցման համար ձգանը բաց է թողնվում: Հրաձ-
գու թյունը դադարում է, բայց ավտոմատը մնում է լիցքավորված՝ հետա-
գա ավտոմատ հրաձգու թյունը շարունակելուն պատրաստ վիճակում:

Մենահատ հրաձգու թյան
ժամանակ փոխադրիչը
դրվում է «մենահատ կրակո-
ցի» (ОД - одиночный) վրա: 

Ձգանը սեղմելիս հրահա-
նը մարտական զսպանակի
ներգործու թյամբ ուժգին հար-
վածում է զարկանին. տեղի է
ունենում կրակոց: Առաջին
կրակոցից հետո մասերն ու

մեխանիզմները կատարում են նույն աշխատանքը, ինչ որ արվում էր ավ-
տոմատ հրաձգու թյան ժամանակ, բայց արդեն հաջորդ կրակոցը տեղի
չի ունենում: Հաջորդ կրակոցը կատարելու համար անհրաժեշտ է բաց
թողնել և կրկին սեղմել ձգանը: 

Այդ ժամանակ հրահանը մարտական զսպանակի միջոցով կանգ-
նում է մարտական դիրքի: Ձգանի սեղմման ժամանակ տեղի է ունենում
հերթական կրակոց:

Ավտոմատի մաքրումը, յուղումը և պահպանումը

Ավտոմատը պետք է պահել միշտ մաքուր, սարքին վիճակում, պատ-
րաստ՝ մարտական օգտագործման: Դրա համար այն անհրաժեշտ է ժա-
մանակին մաքրել ու յուղել, բոլոր պայմաններում վերաբերվել խնամքով:
Ավտոմատը մաքրելիս օգտագործվում են պիտույքներ ու փայտյա ձողիկ-
ներ:

Ավտոմատը մաքրում են հրաձգու թյան պատրաստվելիս, հրաձգու -
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թյունից հետո, դաշտային պարապմունքներից հետո, մարտական իրադ-
րու թյունում և երկարատև զինավարժու թյունների ընթացքում՝ ամեն օր,
մարտերի ընդմիջումների ժամանակ: Եթե ավտոմատը չի գործածվում,
ապա այն պետք է մաքրվի առնվազն շաբաթը մեկ անգամ:

Ավտոմատը մաքրում են այդ նպատակի համար նախատեսված տե-
ղերում, սարքավորված սեղանների վրա, իսկ դաշտային պայմաններում՝
տարբեր փռվածքների (տախտակ, նրբատախտակ և այլն) վրա: Դա կա-
տարվում է հետևյալ կարգով. պատրաստում են մաքրելու և յուղելու հա-
մար անհրաժեշտ նյութերը, պիտույքները: Նախ քանդում են ավտոմա-
տը, մաքրում փողանցքը, այնուհետև՝ ավտոմատի մյուս մասերն ու մե-
խանիզմները:

Մաքրելուց հետո ավտոմատը յուղում են, որպեսզի բացառվի խոնա-
վու թյան ներգործու թյունը մետաղի վրա: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ,
որ ավելորդ քսուքը նպաստում է ավտոմատի մասերի կեղտոտմանը և
կարող է խափանումների պատճառ լինել: Ավտոմատի փայտյա մասերը
չեն յուղում:

Ավտոմատը պետք է պահպանել խնամքով, զերծ պահել հարվածնե-
րից, հետևել, որպեսզի ոչինչ չընկնի փողանցքը (հնոտի, ավազ, հող և այլ
կողմնակի առարկաներ): Կրակելու ժամանակ դա կարող է հանգեցնել
փողի ուռչելուն, պատռվելուն: Ձգանը անհարկի քաշելը հանգեցնում է
մասերի ու մեխանիզմների վաղաժամկետ մաշվածու թյան:

Ավտոմատը պահվում է զենքի պահարանում՝ չլիցքավորված, ընդ ո-
րում՝ պահեստատուփը հանվում է, հանվում է նաև սվին-դանակը, հրա-
հանը իջեցվում է, փոխադրիչը գտնվում է վերևի դիրքում, նշանոցի ան-
րիկը դրվում է «П» բաժանքին:

Պարապմունքների և շարժման ընթացքում, ռազմերթերի ժամանակ
պահեստատուփը միացված է լինում ավտոմատին: Մյուս պահեստատու-
փերը գտնվում են պայուսակում: Փոկը հարմարեցվում է այնպես, որ ավ-
տոմատը չհարվածի հանդերձանքի կոշտ մասերին:

Պարապմունքների ընդմիջումներին, ինչպես նաև զորավարժու թյուն-
ների դադարի ժամանակ ավտոմատը պահում են ձեռքում կամ «փոկի
վրա» դիրքում:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թվարկե՛ք Կալաշնիկովի ավտոմատի հիմնական մասերն ու
մեխանիզմները:

2. Ո՞րն է փողի նշանակու թյունը:
3. Ինչի՞ց է բաղկացած նշանոցային հարմարանքը: Բացատրե՛ք

նշանաձողիկի թվերի նշանակու թյունը:
4. Ո՞րն է փակաղակի նշանակու թյունը:
5. Ավտոմատ հրաձգու թյունը դադարեցնելուց հետո ի՞նչ դրու թյան

մեջ է ավտոմատը:
6. Ե՞րբ են մաքրում ավտոմատը: 
7. Ինչպիսի՞ն է ավտոմատի պահպանման և խնամքի կարգը:

ԹԵՄԱ. ՀՐԱՁԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՈՒՄԸ

Դիպուկ կրակել սովորելու համար անհրաժեշտ է մշակել հրաձգու -
թյան հերթականու թյան պահպանման հաստատուն ունակու թյուններ:

Հրաձգու թյան հերթականու թյունը ներառում է՝
● հրաձգու թյան պատրաստվելը,
● նշանառու թյունը,
● ձգանը քաշելը:

Կրակելուն ճիշտ պատրաստվելն ապահովում է զենքի կայունու թյու-
նը, որն էլ իր հերթին ազդում է հրաձգու թյան դիպուկու թյան վրա: Հրա -
ձգու թյան ամենահարմար դիրքը պառկած կրակելն է: Պառկած կրակե-

լիս ապահովվում է հրաձիգի և զեն-
քի ամենակայուն վիճակը:

Պառկած կրակելուն նախապատ-
րաստվելը ներառում է հետևյալ տար-
րերը՝ կրակելու համար անհրաժեշտ
դիրքի ընդունումը, լիցքավորումը և
զենքի կոթը ուսին դնելը:

Ավտոմատից (հրացանից) պառ-
կած կրակելու համար դիրքն ընդուն-
վում է այսպես. զենքը պահելով աջ
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Հրաձիգը կրակային դիրքում



ձեռքով՝ փողաբերանը առաջ, հրաձիգը աջ ոտքով կատարում է լրիվ քայլ
առաջ և մի փոքր աջ: Թեքվելով առաջ՝ իջնում է ձախ ծնկի վրա, այնու-
հետև ձախ ձեռքով հենվելով գետնին՝ հաջորդաբար իջնում է ձախ ոտքի
ազդրի և ձախ ձեռքի նախաբազկի վրա: Պառկում է ձախ կողքի վրա և
արագ շրջվում փորի վրա՝ թե թևակի տարածելով ոտքերը կողմ՝ թաթերը
դուրս: Ավտոմատի (հրացանի) փողակալը դրվում է ձախ ձեռքի ափի
մեջ:

Ավտոմատի (հրացանի) կոթը ուսին է դրվում հետևյալ կերպ. ձախ
ձեռքով բռնելով փողակալից, իսկ աջով ատրճանակային բռնակից (ա-
գուստի վզիկից)՝ կոթը հենել ուսին: Աջ ձեռքի ցուցամատը դնել ձգանի
վրա: Արմունկները դնել գետնին մոտավորապես ուսերի լայնու թյամբ,
գլուխը թեքել մի փոքր առաջ, վիզը չլարելով՝ աջ այտը հպել կոթին:

Նշանառու թյունը զենքի փողին անհրաժեշտ ուղղու թյուն տալն է՝ թի-
րախը խոցելու համար: Բաց նշանոցով կրակելիս անհրաժեշտ է փակել
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հավասար                                                  գնդակները դիպչում են թիրախին
նշանահատիկ

ցածր նշանահատիկ                                  գնդակները գնում են ներքև

բարձր նշանահատիկ                                գնդակները գնում են վերև

աջ նշանահատիկ                                      գնդակները գնում են աջ

ձախ նշանահատիկ                                   գնդակները գնում են ձախ

Նշանառության սխալները

Ճիշտ նշանառություն
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ձախ աչքը, աջով նայել նշանահատիկին այնպես, որ այն լինի նշանաձո-
ղի կտրվածքի մեջտեղում, իսկ գագաթը՝ նշանաձողի գագաթի եզրերին
հավասար: Այսպիսի դրու թյունը կոչվում է «հավասար նշանահատիկ»:
Հիմնական ուշադրու թյունը հարկավոր է դարձնել նշանաձողի կտրված-
քում նշանահատիկի դիրքին և միայն պարբերաբար, նշանառու թյան
ճշտման համար տեսողու թյունը տեղափոխել նշանառու թյան կետի վրա:

Եթե զենքը թեքված է աջ կամ ձախ, ապա խոցումները կլինեն զենքի
թեքված կողմը և ներքև:

Շնչառու թյունը: Դիպուկու թյան վրա զգալի ազդեցու թյուն ունի հրա-
ձիգի շնչառու թյունը:

Ձգանը սեղմելիս շնչառու թյունը չպահելու դեպքում զենքը կունենա
ուղղահայաց և հորիզոնական զգալի տատանումներ, քանի որ շնչելիս
զենքի կոթը բարձրանում է, փողը՝ իջնում, իսկ արտաշնչելիս՝ ընդհակա-
ռակը:

Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է նշանառու թյան և ձգանը
սեղմելու ժամանակ շնչառու թյունը 7–10 վրկ պահել: Այդ ժամանակը բա-
վական է ճիշտ նշանառու թյան և ձգանը սահուն սեղմելու համար:

Ձգանի սեղմումը: Դիպուկ կրակելու համար անհրաժեշտ է համա-
տեղել զենքի կայունու թյունը, ճիշտ նշանառու թյունը և ձգանի սեղմումը:

Ձգանի կտրուկ սեղմումը կարող է խախտել զենքի ճիշտ դիրքը և շե-
ղել գնդակի թռիչքի ուղղու թյունը: Ուստի անհրաժեշտ է ճիշտ շնչառու -
թյան հետ միասին ձգանը սեղմել սահուն և հավասարաչափ՝ միաժամա-
նակ նայելով նշանահատիկի, նշանաձողի կտրվածքի և նշանակետի
ճիշտ դիրքին:

Ցուցամատը պետք է դնել ձգանի վրա առաջին հոդով: Երբ մատի
սեղմման ուժն ուղղվում է անկյան տակ, զենքի դիրքը փոխվում է, նշա-
նառու թյունը՝ խախտվում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞րն է կրակելու համար անհրաժեշտ հարմար դիրքը և ինչո՞ւ:
2. Որո՞նք են նշանառու թյան տարրերը:
3. Ինչպե՞ս շնչել նշանառու թյան ժամանակ:
4. Ինչպե՞ս է կատարվում ձգանի սեղմումը:
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ՇԱՐԱՅԻՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ՇԱՐԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ԱՌԱՆՑ
ԶԵՆՔԻ

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»: 

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 կատարե-
լու համար «ԴԱ՛ՐՁ» կա-
տարողական հրամանը
տրվում է զինծառայողի
ձախ ոտքը գետնին դնելու
հետ միաժամանակ: Այդ
հրամանը լսելուն պես զին-
ծառայողը կատարում է ևս
մեկ քայլ աջ ոտքով, աջ
ոտնաթաթի մատների վրա հենվելով՝ դառնում է մեկ քառորդ պտույտ
ձախ և շարային քայլով շարժումը շարունակում նոր ուղղու թյամբ:

Հետդարձ կատարելու համար «ԴԱ՛ՐՁ» կատարողական հրամանը
տրվում է զինծառայողի աջ ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ: Այդ
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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 երկ-
րորդ պտույտ կտրուկ շրջադարձ է կատարում և շարային քայլով շարժու-
մը շարունակում նոր ուղղու թյամբ:

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

Հետդարձի ժամանակ հատուկ ուշադրու թյուն է դարձվում կտրուկ
շրջադարձի և ձեռքերի շարժումների վրա: «Երկու» հաշվի դեպքում, երբ
աջ ոտքը տարվի կես քայլ ձախի առաջ, այդ պահին պետք է ձախ ձեռքը
տանել առաջ, իսկ աջը՝ հետ: Հենց որ աջ ոտքը հենվի ոտնաթաթի մատ-
ների վրա, երկու ձեռքն էլ իջեցնել ցած՝ իրանին հենած, այդ վիճակում
պահել կտրուկ շրջադարձի պահին: «Երեք» հաշվի ժամանակ աջ ձեռքը
շարժել առաջ, իսկ ձախը՝ հետ:

Շարքից դուրս գալը և շարք վերադառնալը

Շարքից դուրս գալու համար զինծառայողին տրվում է հետևյալ հրա-
մանը՝

« Շարքային Պողոսյան, շարքից ԴՈ՛ՒՐՍ ԳԱԼ ԵՐԿՈՒ (երեք և այլն)
ՔԱՅԼ»:

Զինծառայողը, լսելով իր ազգանունը, պատասխանում է՝ «Ես եմ»,
իսկ շարքից դուրս գալու դեպքում պատասխանում է՝ «Լսում եմ»: Այնու-
հետև, շարային քայլով դուրս է գալիս շարքից՝ նշված քայլերի քանակը
հաշվելով առաջին տողանից, կանգնում է և դեմքով շրջվում դեպի շար-
քը:

Եթե զինծառայողը դուրս է գալիս երկրորդ տողանից, ապա նա աջ
ձեռքը թեթևակիորեն դնում է իր առջև կանգնած զինծառայողի ուսին,
որը մի քայլ առաջ է գալիս և աջ ոտքը առանց ձախին մոտեցնելու՝ տա-
նում է մի քայլ դեպի աջ, ձախ ոտքը միացնում աջին և շարքից դուրս գա-
լու հնարավորու թյուն է տալիս հետևի զինծառայողին: Վերջինիս դուրս
գալուց հետո կանգնում է իր տեղում:

Առաջին տողանից զինծառայողի դուրս գալուց հետո այդ տեղը զբա-
ղեցնում է երկրորդ տողանում նրա հետևում կանգնած զինծառայողը:
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Երկշարասյուն, եռաշարասյուն (քառաշարասյուն) շարքից զինծառա-
յողը դուրս է գալիս մոտակա թևի կողմը: Դրա համար նա կատարում է
աջդարձ (ձախդարձ), իսկ նրա կողքին կանգնած զինծառայողը աջ (ձախ)
ոտքով մեկ քայլ է անում դեպի աջ (ձախ) կողմը և, առանց աջ (ձախ) ոտ-
քը մյուս ոտքի մոտ դնելու, մի քայլ հետ է գնում, ոտքերը միացնելով ի-
րար՝ զինծառայողին շարքից դուրս գալու հնարավորու թյուն է տալիս, այ-
նուհետև կանգնում է իր տեղում:

Շարք վերադառնալու համար զինծառայողին տրվում է հետևյալ
հրամանը՝

« Շարքային Պողոսյա՛ն, ՇԱՐՔ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ (ՇԱՐՔՈՒՄ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ)»
կամ ուղղակի՝ «ՇԱՐՔ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ (ՇԱՐՔՈՒՄ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ)»:

« Շարքային Պողոսյան» հրամանով զինծառայողը դեմքով շրջվում է
դեպի պետը և պատասխանում է՝ «Ես եմ», իսկ «ՇԱՐՔ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ» հրա-
մանով ձեռքը մոտեցնում է գլխարկին և պատասխանում է՝ «Լսում եմ»,
ապա շրջվում է շարժման կողմը, առաջին քայլի հետ միաժամանակ ի-
ջեցնում ձեռքը, շարային քայլով կանգնում իր տեղում:

Եթե տրվում է միայն «ՇԱՐՔ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ (ՇԱՐՔՈՒՄ ԿԱՆԳՆԵ՛Լ)»
կատարողական հրամանը, ապա զինծառայողը վերադառնում է շարք՝
առանց շրջվելու դեպի պետը:

Զինվորական ողջույնի կատարումն առանց զենքի

Մենք 8-րդ դասարանում խոսել ենք զինվո-
րական ողջույնի էու թյան մասին, թե երբ է այն
տրվում, ով է առաջինը ողջունում, երբ և որտեղ
զինվորական ողջույն չի տրվում: Զինվորական
ողջույնը կատարվում է ՀՀ ԶՈՒ շարային կանո-
նադրու թյան պահանջներին համապատասխան:

Զինվորական ողջույնի կատարումը տե-
ղում: Բոլոր դեպքերում զինվորական ողջույնը
կատարվում է կտրուկ և ձգված՝ ճշտորեն պահ-
պանելով շարային կեցվածքի ու շարժման կա-
նոնները:

Երբ զինծառայողը գտնվում է շարքից դուրս
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և առանց գլխարկի է, նա զինվորական ողջույնի համար պետից (ավա-
գից) երեք-չորս քայլ հեռավորու թյան վրա պետք է շրջվի պետի կողմը,
ընդունի շարային կեցվածք, նայի նրա դեմքին և գլուխը շրջի նրա շարժ-
ման ուղղու թյամբ:

Եթե զինծառայողը գլխարկով է, ապա, բացի դրանից, նա աջ ձեռքը
մոտեցնում է գլխարկին այնպես, որ մատները լինեն իրար կպած, ափը՝
ուղիղ, միջնամատը հպվի գլխարկի ներքին եզրին, իսկ արմունկը լինի ու-
սի բարձրու թյամբ: Գլուխը պետի (ավագի) կողմը շրջելիս ձեռքի դիրքը
մնում է անփոփոխ:

Երբ պետը անցնում է ողջունող զինծառայողի մոտից, ողջույնը դա-
դարեցվում է՝ զինծառայողը գլուխն ուղղում է և, միաժամանակ, իջեցնում
ձեռքը:

Զինվորական ողջույնի կատարումը շարժման ընթացքում: Երբ
զինծառայողը գտնվում է շարքից դուրս և առանց գլխարկի է, նա զինվո-
րական ողջույնի համար պետից 3–4 քայլ հեռավորու թյան վրա, ոտքը գե-
տին դնելու հետ մեկտեղ, դադարեցնում է ձեռքերի շարժումը, գլուխը
շրջում է պետի կողմը և, շարունակելով քայլել, նայում է նրա դեմքին: Պե-
տի մոտով անցնելուց հետո գլուխն ուղղում է և շարունակում ձեռքերի
շարժումը:

Եթե զինծառայողը գլխարկով է, նա ոտքը գետին դնելու հետ միա-
ժամանակ գլուխը պետք է շրջի պետի կողմը, աջ ձեռքը մոտեցնի գլխար-
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կին, ձախ ձեռքը հպելով կողքին՝ նայի պետի դեմքին: Պետի մոտով անց-
նելուց հետո ձախ ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ գլուխն ուղ-
ղում է, աջ ձեռքը իջեցնում ցած և շարունակում է շարժումը:

Պետից առաջ անցնելու դեպքում զինվորական ողջույնը կատարվում
է անցնելու քայլի հետ միաժամանակ: Երկրորդ քայլի հետ զինծառայողը
գլուխը պահում է ուղիղ, աջ ձեռքը իջեցնում ցած:

Եթե պետը անցնում է մեքենայով, ապա զինծառայողը կանգնում է,
շրջվում դեմքով դեպի պետի կողմը և ձեռքը հպում է գլխարկին:

Եթե զինծառայողի ձեռքերն զբաղված են, զինվորական ողջույնը
կատարվում է գլուխը շրջելով պետի կողմը:

Եթե զինծառայողը զբոսնում է աղջկա (կնոջ) հետ, ապա ինքը պետք
է գտնվի նրա աջ կողմում, որպեսզի զինվորական ողջույնի կատարման
համար կարողանա բարձրացնել աջ ձեռքը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Շարժման ժամանակ դարձումներ կատարելիս ո՞ր ոտքի տակ է
տրվում «ԴԱՐՁ» հրամանը:

2. Ցուցադրե՛ք դարձումները շարժման ընթացքում: 
3. Ինչպե՞ս է կատարվում զինվորական ողջույնը տեղում:
4. Ցուցադրե՛ք զինվորական ողջույնի կատարումը շարժման ժա-

մանակ:
5. Ցուցադրե՛ք շարքից դուրս գալը և շարք վերադառնալը:
6. Դարձումների գործողությունները կատարելագործելու նպատա -

կով ազատ ժամերին վարժություններ կատարե՛ք զույգեր կազմած:
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ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ԱԶԻՄՈՒՏ: ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱԶԻՄՈՒՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ:
ԱԶԻՄՈՒՏՈՎ ՇԱՐԺՎԵԼԸ

Մագնիսական ազիմուտի որոշումը: Մագնիսական սլաքի ցույց
տված ուղղու թյունը, որն անցնում է կանգնած կետով, կոչվում է մագնի-
սական միջօրեական: Մագնիսական և աշխարհագրական միջօրեա-
կանները չեն համընկնում: Մագնիսական միջօրեականի հյուսիսային
ուղղու թյան և մինչև նշանակետն ընկած հորիզոնական անկյունը (ժամա-
ցույցի սլաքի պտտման ուղղու թյան) կոչվում է մագնիսական ազիմուտ:
Ազիմուտը կարող է լինել 0օ-ից մինչև 360օ: Ազիմուտով շարժվել՝ նշանա-
կում է որոշել շարժման ուղղու թյունը և այն պահպանել նախանշված նշա-
նակետին հասնելու համար: Մագնիսական ազիմուտով շարժվելը գործ-
նականում իրականացվում է անծանոթ վայրերում և սահմանափակ տե-
սանելիու թյան պայմաններում: Մագնիսական ազիմուտը կարելի է որոշել
տեղագրական քարտեզի և կողմնացույցի, տեղագրական քարտեզի և

փոխադրիչի օգնու թյամբ:
Ազիմուտը տեղագրական

քարտեզի և կողմնացույցի միջո-
ցով որոշելու համար տեղագրա-
կան քարտեզի վրա կողմնացույցը
տեղադրել այնպես, որ նրա կենտ-
րոնը գտնվի տրված կողմնորոշիչ-
ների ուղղու թյան վրա, իսկ զրոյա-
կան բաժանքը համընկնի մագնի-
սական սլաքի հյուսիսային ծայրի
և քարտեզի կիլոմետրային ցանցի
ուղղահայաց գծի հետ: Մագնիսա-Ծառի մագնիսական ազիմուտը Ա1

Գործարանի մագնիսական ազիմուտը Ա2



կան սլաքի հյուսիսային ծայրից մինչև շարժման ուղղու թյունը եղած թվա-
հարթակի անկյունը կլինի մագնիսական ազիմուտը: 

Մագնիսական ազիմուտը որոշում են նաև տեղագրական քարտե-
զով ու փոխադրիչով: Որոշելու համար կողմնորոշիչները (առաջին և
երկրորդ) միացնում են ուղիղ գծով և շարունակում են այն մինչև կիլո-
մետրային ցանցի ուղղահայաց գծերից մեկի հետ հատվելը, փոխադրիչը
դնում են կիլոմետրային ցանցի ուղղահայաց գծի վրա այնպես, որ քանո-
նի կենտրոնը համընկնի կողմնորոշիչի ուղղու թյան և կիլոմետրային ցան-
ցի ուղղահայաց գծի հատման կետի հետ, իսկ փոխադրիչի սանդղակի
եզրային բաժանքները (0o և 180’) համընկնեն այդ ուղղահայացի հետ:
Ժամացույցի սլաքի պտտման ուղղու թյամբ կիլոմետրային ցանցի ուղղա-
հայաց գծի հյուսիսային ուղղու թյունից մինչև դեպի առարկան ընկած
անկյունը կլինի առարկայի մագնիսական ազիմուտը (նկարի վրա այն
կազմում է 286o և 70o):

Մագնիսական ազիմուտով շարժվելու համար անհրաժեշտ է իմա-
նալ մի կետից մյուսը որոշված մագնիսական ազիմուտը և տարածու թյու-
նը զույգ քայլերի քանակով (միջին հասակ՝ 175 սմ ունեցող մարդու զույգ
քայլի երկարու թյունը ընդունված է 1,5 մ): Որպես կանոն, այդ տվյալները
գծապատկերի կամ աղյուսակի ձևով կազմում են հրամանատարները: 

Սկզբնակետից շարժվելով տրված ազիմուտով և զույգ քայլերով անց-
նելով մինչև կողմնորոշիչն ընկած տարածու թյունը, անհրաժեշտ է ճշտել
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կողմնորոշիչի (բեկումնային կետի) տեղը և շարունակել շարժումը նոր
ուղղու թյամբ: Եթե նոր ուղղու թյան վերջնական կետը չի երևում, ապա

ընտրում են հեռավոր կամ լրացուցիչ կողմնորոշիչներ: Հաշվարկների և
շարժման ընթացքում թույլ տրված անկյունային ու տարածքային սխալ-
ները կարող են ճշտորեն չբերել նշված կետին: Այդ դեպքում հարկավոր է
նշված կետը փնտրել այն շրջանում, որի կենտրոնը կանգնած կետն է,
իսկ շառավիղը` այն հատվա ծը, որը հավասար է վերջին անցած տարա-
ծու թյան տաս տոկոսին:

Տեղագրական քարտեզ կոչվում է Երկրագնդի մակերեսի, նրա վրա
գտնվող բոլոր օբյեկտների փոքրացրած, ճշգրիտ, մանրամասն պատկե-
րումը թղթի վրա:

Քարտեզի վրա հնարավոր չէ տեղանքը տեղադրել բնական տեսքով,
այն իրականացնում են փոքրացված ձևով՝ մասշտաբի օգնու թյամբ և
պայմանական նշանների միջոցով:

Մասշտաբը թվային արտահայտու թյուն է (պայմանական չափի), ո-
րը ցույց է տալիս, թե քարտեզի վրա պատկերված տարածքը քանի ան-
գամ է փոքրացված իրական չափերից:

Մասշտաբը լինում է՝ թվային և գծային:
Թվային մասշտաբը գրվում է կոտորակի ձևով, համարիչը 1 է, իսկ

հայտարարը` փոքրացման չափը ցույց տվող թիվը: Օրինակ՝ 1:100.000,
նշանակում է, որ օբյեկտը (տարածքը) փոքրացված է 100.000 անգամ,
այսինքն՝ քարտեզի վրա 1 սմ-ը համապատասխանում է բնու թյան մեջ ե-
ղած 100.000 սմ-ին կամ 1 կմ-ին:

Գծային մասշտաբը տրվում է գծի ձևով: Գիծը բաժանված է 1 սմանոց
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Ազիմուտով շարժվելը



հատվածների և յուրաքանչյուր հատվածի վրա գրված է թիվ: Թվային
մասշտաբում նշված օրինակի համար` 0, 1, 2, 3 և այլն: Դրանք ցույց են
տա լիս բնու թյան մեջ համապատասխանող երկարու թյունը, այսինքն՝ քար-
 տեզի վրա 1 սմ հավասար է բնու թյան մեջ 1 կմ, 2 սմ` 2 կմ, 3 սմ` 3 կմ և
այսպես հաջորդաբար: Իսկ 1:50000 թվային մասշտաբ ունեցող քար տե -
զի վրա 1 սմ հավասար է 500 մ և, հետևաբար, 2 սմ`  1000 մ, 3 սմ` 1500 մ:

Գծային մասշտաբի
վրա զրոն դրվում է ոչ
թե ձախից, այլ մեկ բա-
ժանք դեպի աջ: Այդ բա-
ժանքը բաժանված է մի-
լիմետրերի. քանոն չլի-
նելու դեպքում այն օգտագործվում է փոքր հատվածներ չափելու համար:

Պետք է նկատի ունենալ, որ երկու մասշտաբներից մեծ է այն, որի
հայտարարն ավելի փոքր է, օրինակ 1:50.000 մասշտաբն ավելի մեծ է,
քան 1:100.000: Առաջինի դեպքում քարտեզի վրա 1 սմ-ին համապա-
տասխանում է 500 մ, իսկ երկրորդի դեպքում՝ 1 կմ:

Տեղագրական քարտեզի պայմանական նշանները: Տեղագրական
քարտեզի վրա տեղանքը, տեղական առարկաները մանրամասն պատ-
կերելու համար օգտագործվում են հատուկ պայմանանշաններ, որոնք
հնարավորու թյուն են տալիս կարդալ քարտեզը և լիարժեք պատկերա-
ցում կազմել տեղանքի մասին:

Պայմանական նշաններ են կոչվում քարտեզի վրա ըստ մասշտաբի
պատկերված այն օբյեկտների, տարրերի ու առարկաների նշանները, ո-
րոնք իրենց արտաքին տեսքով մոտավորապես նման են տվյալ առար-
կային (օբյեկտին): Պայմանական նշանները բաժանվում են ըստ խմբերի
(ճանապարհներ, երկաթգծեր, կամուրջներ, ինժեներական կառույցներ,
բնակավայրեր, ջրային ցանց և այլն): 

Պայմանական նշանների միջոցով արտահայտվում է քարտեզի բո-
վանդակու թյունը: Տեղագրական քարտեզներում առանձնահատուկ է պայ-
մանական նշանների գունային արտահայտու թյունը:

Կապույտ գույնով նշվում է ջրային ցանցը՝ ծով, լիճ, գետ, ջրանցք,
ճահիճ, աղբյուր: Գետերի, ջրանցքների վրա նշվում է նրանց հոսքի թե-
քու թյունը, հոսքի արագու թյունը, լայնու թյունը, խորու թյունը, հունի ապա-
րի կազմը և կարծրու թյունը: Ճահիճները ցուցադրվում են հորիզոնական
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գծիկներով, և ընդգծվում է անցանելիու թյան աստիճանը (անցանելի,
դժվարանցանելի, անանցանելի):

Կանաչ գույնով նշվում են անտառները, մրգատու, ցիտրուսային
կամ տեխնիկական կուլտուրաների ու խաղողի այգիները, մարգա գե -
տին նե րը, գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները:

Շագանակագույնով նշվում են բլուրները, լեռները, դրանց բարձրու -
թյունը ցույց տվող կոր գծերը՝ հորիզոնականները: 

Ռելիեֆի արտահայտված ձևերը տեղագրական քարտեզների վրա
պատկերվում են հորիզոնականներով: Միևնույն բարձրու թյուն ունեցող
կետերը միացնող փակ կորը կոչվում է հորիզոնական: Տեղագրական
քարտեզներում դրանք արտահայտված են շագանակագույնով: 

Հորիզոնականները երբեք միմյանց հետ չեն հատվում: Հարթավայ-
րային կամ բլրոտ տեղանքում դրանք տեղադրվում են միմյանցից բավա-
կանին հեռու, իսկ լեռնային վայրերում՝ շատ մոտիկ (կախված լանջերի
թեքու թյան աստիճանից):

Տեղագրական քարտեզներում հորիզոնականները դրվում են որոշա-
կի կտրվածքով: Կտրվածքի չափը տրված է քարտեզի կոորդինատային
ցանցի հարավային (ներքին) մասում: Տեղանքի բլրոտ կամ գոգավոր լի-
նելը տեղագրական քարտեզի վրա արտահայտվում է հորիզոնականնե-
րի վրա դրված գծիկների դիրքով: Գծիկը միշտ ուղղված է լանջի ցածր
թեքու թյան կողմը (գոգավորության դեպքում դրվում է ներսի կողմում):

Իմանալով պայմանական նշանները, մասշտաբը՝ մենք կարող ենք
կարդալ տեղագրական քարտեզը, ստանալ սպառիչ տեղեկու թյուններ մար-
տական գործողու թյունների տեղանքի մասին: Տեղագրական քարտեզները
կիրառվում են նաև ճանապարհաշինու թյան, գյուղա տնտե սու թյան, ավ տո -
մո բիլ ային տրանսպորտի ոլորտներում, սպորտում և տուրիզմում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է ազիմուտը: Կողմնացույցով և տեղագրական քարտեզով
որոշե՛ք մագնիսական ազիմուտը:

2. Ինչպե՞ս է գրվում թվային մասշտաբը:
3. Ի՞նչ է պայմանական նշանը:
4. Քարտեզի վրա ցույց տվեք պայմանական նշանների գույները:

Ո՞ր գույնը ինչ է նշանակում:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԹԵՄԱ. ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ, ՎԻՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ
ՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԻՆՎԱԾ
ԸՆԴՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Հիվանդների և վիրավորների կարգավիճակը, 
պաշտպանու թյունը

Մենք 8-րդ դասարանում ուսումնասիրել ենք, որ միջազգային մար-
դասիրական իրավունքն ուղղված է զինված ընդհարումների զոհերի
պաշտպանու թյանը: Պատերազմի զոհերի մեջ զգալի թիվ են կազմում
հիվանդներն ու վիրավորները, որոնց տառապանքները շարունակվում
են նաև պատերազմից հետո՝ տասնյակ տարիներ շարունակ խլելով մի-
լիոնավոր կյանքեր և բազում հոգսեր պատճառելով համայն աշխարհի
հասարակու թյանը:

Ահա այն հիմնական պատճառը, որ ծառացել է միջազգային մարդա-
սիրական իրավունքի (ՄՄԻ) առջև՝ բազմիցս անդրադառնալով պատե-
րազմի զոհերի հենց այս կատեգորիաների (խմբերի) պաշտպանու թյանը՝
նրանց տառապանքները մեղմելու նպատակով:

Հիվանդների և վիրավորների կարգավիճակը կարգավորվում է Ժնևի
1949 թ. առաջին և երկրորդ կոնվենցիաներով, ինչպես նաև 1977 թ. ա-
ռաջին լրացուցիչ արձանագրու թյամբ: Նշված խմբերի պաշտպանու թյու-
նը պայմանավորված է ռազմական գործողու թյուններին նրանց չմաս-
նակցելու փաստով: Հիշյալ անձանց ցանկացած թշնամական գործողու -
թյուն կարող է նրանց զրկել այդ պաշտպանու թյունից: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ հիվանդներ և վիրավորներ կատեգորիան նե-
րառում է նաև հղի կանանց ու տկարներին, եթե նրանք ձեռնպահ են
մնում ցանկացած թշնամական գործողու թյունից:
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Հիվանդների, վիրավորների պաշտպանու թյունը: Միջազգային
մարդասիրական իրավունքը, ելնելով հիվանդների և վիրավորների ա-
ռանձնահատուկ կարգավիճակից, սահմանում է նրանց հետ վարվելա-

կերպի հիմնական սկզբունք: Ան-
կախ այն բանից, թե նրանք որ
կողմին են պատկանում՝ օգտ-
վում են հարգանքից և պաշտ-
պանու թյունից: Նրանց հետ բո-
լոր հանգամանքներում պետք է
վարվել մարդասիրաբար, առա-
վելագույն չափով ու ամենակարճ
ժամկետում նրանց տրամադրել
համապատասխան բժշկական
օգնու թյուն:

Մշտապես պետք է արգել-
ված լինեն նրանց նկատմամբ հետևյալ գործողու թյունները՝

● կյանքի և անձի հանդեպ ոտնձգու թյունները,
● սպանելը, խոշտանգումների ենթարկելը,
● նրանց վրա կենսաբանական փորձեր կատարելը,
● միտումնավոր կերպով առանց բուժօգնու թյան և խնամքի թողնե-

լը,
● կանխամտածված կերպով նրանց վարակման պայմաններ ստեղ-

ծելը:
Ժնևյան կոնվենցիաները հստակորեն արգելում են հիվանդների, վի-

րավորների միջև խտրականու թյուն դնելը անկախ նրանց սեռից, ռասա-
յից, ազգու թյունից, կրոնական պատկանելիությունից, քաղաքական հա-
մոզմունքների տարբերու թյուններից, ինչպես նաև սեփական կամ հակա-
ռակորդ կողմին պատկանելու փաստից:

Միակ հիմքը, որով կարելի է տարբեր մոտեցում ցուցաբերել նշված
անձանց նկատմամբ, բժշկական նկատառումներն են, մասնավորապես՝

● անհետաձգելի բնույթի բժշկական օգնու թյուն ցուցաբերելու պատ-
ճառները,

● վնասվածքների ծանրու թյունը,
● ընդհանուր առողջական վիճակը կամ կյանքին անմիջական

վտանգի սպառնալիքը:
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Կոնվենցիաները հատուկ պաշտպանու թյան տակ են վերցրել կա-
նանց, նախատեսելով, որ նրանց հետ պետք է վարվել առանձնակի հար-
գանքով:

Հայտնվելով հակառակորդի իշխանու թյան ներքո` զինված ուժերի
կազմից հիվանդներն ու վիրավորները ձեռք են բերում ռազմագերու
կարգավիճակ:

Ռազմագերիների կարգավիճակի, իրավունքների և պարտականու -
թյունների մասին մենք կխոսենք 10-րդ դասարանում:

Բժշկական հաստատու թյունների ու կազմավորումների
պաշտպանու թյունը

Ռազմական գործողու թյունների ընթացքում հնարավոր չէ ապահո-
վել հիվանդներին ու վիրավորներին տրամադրված մարդասիրական ե-
րաշխիքները, եթե պաշտպանու թյան տակ չներառվեն նաև բժշկական-
սանիտարական հաստատու թյուններն ու կազմակերպու թյունները, նրանց
անձնակազմը, ինչպես նաև նրանց կողմից այդ նպատակներով օգտա-
գործվող փոխադրամիջոցները:

Այլ կերպ ասած, եթե հիվանդներին ու վիրավորներին պաշտպանու -
թյուն է տրամադրվում՝ ելնելով նրանց վիճակի ծանրու թյունից և ռազմա-
կան գործողու թյուններին մասնակցու թյուն ցուցաբերելուց, ապա սանի-
տարական և բժշկական հաստատու թյուններն ու կազմավորումները
պաշտպանու թյան տակ են վերցնում առաջիններին՝ անհրաժեշտ բու-
ժօգնու թյուն և խնամք ցույց տալու նպատակով: 

Այդ իսկ պատճառով հստակորեն սահմանված է, որ զինված ընդհա-
րումների ժամանակ բժշկական ծառայու թյան մշտական սանիտարա-
կան հիմնարկները (հիվանդանոցները, հոսպիտալները, բուժկետերը և
այլն) և շարժական սանիտարական կազմավորումները (շարժական հոս-
պիտալները)՝

1. ոչ մի դեպքում չեն կարող ենթարկվել հարձակման, 
2. ընկնելով հակառակորդի ձեռքը, նրանք կարող են շարունակել ի-

րենց աշխատանքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հակառակորդն ինքը
չի ապահովել նշված հաստատու թյուններում գտնվող հիվանդների և վի-
րավորների անհրաժեշտ խնամքը, 
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3. տեղակայել այնպես, որ ռազմական օբյեկտների վրա հարձակ-
ման դեպքում նրանք չվտանգվեն՝ դառնալով հարձակման պատահա-
կան զոհ:

Բժշկական-սանիտարական հաստատու թյուններին ու կազմավորում-
ներին տրամադրվող հովանավորու թյունը կարող է դադարել միայն այն
դեպքում, երբ վերջիններս, բացի իրենց մարդասիրական պարտակա-
նու թյուններից, օգտագործվեն նաև հակառակորդի դեմ ուղղված ռազ-
մական գործողու թյունների մեջ: Այսպես, եթե ռազմական հոսպիտալն
օգտագործվում է զինծառայողների տեղավորման կամ զինամթերքի պա-
շարները պահպանելու կամ այլ ռազմական բնույթի գործողու թյուն կա-
տարելու համար, ապա պետք է զրկվի մարդասիրական նկատառումնե-
րով իրեն տրամադրված պաշտպանու թյունից:

Բժշկական-սանիտարական հիմնարկների, հաստատու թյունների ու
կազմավորումների անձնակազմը, որը նախատեսված է բացառապես
վիրավորներին և հիվանդներին գտնելու, հավաքելու, տեղափոխելու և
բուժելու կամ հիվանդու թյունները կանխարգելելու համար, օգտվում է
համապատասխան հովանավորու թյունից և պաշտպանու թյունից:

Հակառակորդ կողմի իշխանու թյան տակ ընկնելու դեպքում նրանք
կարող են շարունակել կատարել իրենց պարտականու թյունները այն չա-
փով, որչափ կպահանջեն վիրավորների սանիտարական վիճակը և թվա-
քանակը: Նման կարգավիճակով պահվող անձինք` բժշկասանիտարա-
կան հաստատու թյունների անձնակազմը, թեև չեն համարվում ռազմա-
գերի, սակայն օգտվում են ռազմագերիների համար նախատեսված բո-
լոր արտոնու թյուններից:

Հոգևորականների պաշտպանու թյունը զինված
ընդհարումների ժամանակ

Երևի թե ռազմական իրավիճակներում ավելի շատ, քան այլ դեպքե-
րում մարդիկ հոգևոր օգնու թյան կարիք ունեն:

Անհիշելի ժամանակներից հոգևոր ծառայու թյուններն ուղեկցել են
բանակներին, զինված ուժերին՝ նրանց տրամադրելով անհրաժեշտ հո -
գևոր օգնու թյուն և աջակցու թյուն:

Ելնելով նշված կարիքներից և հոգևորականների առանձնահատուկ
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գործունեու թյան բնույթից՝ հոգևոր անձնակազմն օգտվում է նույն հովա-
նավորու թյունից և պաշտպանու թյունից, որը տրամադրվում է նաև բու-
ժանձնակազմին: Հոգևոր անձնակազմ ասելով պետք է հասկանալ ինչ-
պես զինվորական (բանակային կապելլաններ), այնպես էլ քաղաքացիա-
կան հոգևորականներին, որոնք զբաղվում են բացառապես հոգևոր գոր-
ծունեու թյամբ և մշտական կամ ժամանակավոր հիմունքներով կցված են
կամ ընդհարման մեջ գտնվող պետու թյան զինված ուժերին, կամ դրանց
բժշկական և սանիտարատրանսպորտային միջոցներին, կամ քաղաքա-
ցիական պաշտպանու թյան կազմավորումներին: Ինչպես որ բուժանձնա-
կազմը, հոգևորականները նույնպես գերի ընկնելու դեպքում ռազմագե-
րու կարգավիճակ չեն ստանում, սակայն օգտվում են վերջիններիս տրա-
մադրված բոլոր իրավունքներից ու արտոնու թյուններից և կարող են շա-
րունակել իրենց գործունեու թյունը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված հիվանդների ու վիրավորների պաշտ-
պանու թյունը:

2. Թվե՛ք նրանց նկատմամբ արգելվող գործողու թյունները:
3. Ժնևյան կոնվենցիաները նրանց նկատմամբ տարբեր մոտե-

ցում ցուցաբերելու նկատառումների մասին: 
4. Հղի կանանց և հոգևորականների կարգավիճակը:
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ԱՆՎՏԱՆԳ
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵՄԱ. ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԸ
ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեխնածին արտակարգ իրավիճակներ

Տեխնածին արտակարգ իրավիճակները առաջանում են խոշոր
վթարների, հրդեհների և պայթյունների, շինու թյունների փլուզման հե -
տևանքով: Վթարներ ծագում են արտադրական, տրանսպորտային և այլ
ձեռնարկու թյուններում: Դրանք վտանգ են ներկայացնում մարդկանց
կյանքին, կարող են առաջ բերել սարքավորումների, արտադրանքի
ոչնչացում, մթնոլորտի և տեղանքի աղտոտում թունավոր նյութերով:

Հրդեհներ և պայթյուններ

Տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների առավել տարած-
ված աղբյուր են հանդիսանում հրդեհները և պայթյունները: Դ րանք լի -
նում են շեն քե րում, արդ յու նա բե րա կան օբ յեկտ նե րում, տրանս պոր տում,
մետ րո պո լի տե նում, բնա կե լի, սո ցիալ-մշա կու թա յին նշա նա կու թյան օբ -
յեկտ նե րում և  այլն:

Հր դե հը այր ման ան վե րահս կե լի գոր ծըն թաց է, որն ու ղեկց վում է
նյու թա կան ար ժեք նե րի ոչն չաց մամբ և վ տանգ է ներ կա յաց նում մարդ -
կանց կյան քի և  ա ռող ջու թյան հա մար: Հր դե հի ծագ ման հա մար, սո վո րա -
բար, տե ղան քում պետք է լի նեն` այր վող նյութ, օք սի դիչ (թթվա ծին) և բո -
ցա վառ ման աղբ յուր (կայծ, բոց):

Հր դե հա յին ի րադ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը`
● փակ լու սա մուտ նե րը այր վող կամ ծխոտ ված շեն քում վկա յում



են`շեն քում մարդ չկա
կամ ե թե կան, ա պա ան -
գի տա կից վի ճա կում են,

● լու սա մու տից դուրս ե կող
ու ժեղ բո ցը նշա նա կում
է հրդե հի սաստ կա ցում,

● լու սա մու տից եր ևա ցող
բո ցի կտրուկ ան կու մը
նշա նա կում է միջ հար -
կա յին ծած կե րի փլում,

● լու սա մու տից դուրս ե կող
բո ցի և ծ խի բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է, որ կրա կը տա րած վում
է գաղտ նու ղի նե րով:

Այ րու մը դա դա րեց նե լու հիմ նա կան ե ղա նակ ներն են`
● այր ման գո տու սա ռե ցու մը ջրով կամ այլ լու ծույթ նե րով,
● այր ման գո տու մե կու սա ցու մը փրփու րով, փո շիով, ա վա զով, խիտ

ծած կույթ նե րով,
● այր մա նը մաս նակ ցող նյու թե րի ջրի կա ցու մը ջրա յին գո լոր շիով,

ած խաթ թու գա զով:
Հր դեհ նե րի շիջ ման ե ղա նակ նե րի ընտ րու մը կախ ված է հրդե հա յին

ի րադ րու թյու նից, պայ ման նե րից:
Պայթ յու նը մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գիա յի ան ջա տումն է սահ մա -

նա փակ ծա վա լում` կար ճատև ժա մա նա կա հատ վա ծում:
Պայթ յու նի խո ցող գոր ծոն ներն են` օ դա յին և ջեր մա յին հար վա ծա յին

ա լի քը, պինդ մար մին նե րի թռչող բե կոր նե րը և  այլն: 
Բ նա կա րան նե րում հրդեհ նե րի և պայթ յուն նե րի մեծ մա սի ծագ ման

պատ ճառ նե րը կապ ված են բնակ չու թյան կող մից է լեկտ րաս պա ռիչ և գա -
զաս պա ռիչ կեն ցա ղա յին սար քե րի շա հա գործ ման տար րա կան կա նոն նե -
րի խախտ ման հետ: Ա ռանձ նա պես վտան գա վոր է դե ռա հաս նե րի խա ղը
կրա կի հետ:

Ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում մեծ քա նա կի դյու րա վառ նյու -
թե րի (ներ կեր, վա ռե լան յու թեր, յու ղեր և  այլն) առ կա յու թյու նը կա րող է
հան գեց նել մեծ մասշ տա բի հրդեհ նե րի և հ զոր պայթ յուն նե րի, ինչ պես
նաև մեծ շա ռա վիղ ու նե ցող վտան գա վոր գո տու ա ռա ջաց ման:

Հր դե հի խո ցող գոր ծոն նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան տակ հնա -
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րա վոր է խու ճա պի ա ռա ջա ցում: Իսկ վեր ջինս բնակ չու թյան տար հան ման
գլխա վոր թշնա մին է:

Հրդեհ նե րի և պայթ յուն նե րի վտան գի դեպ քում պա հե լաձ ևի մի շարք
կա նոն ներ`

● ան հա պաղ լքել շեն քը` չօգտ վե լով վե րե լա կից,
● ան մի ջա պես զան գել 911: Փոքր հրդե հի դեպ քում փոր ձել նաև

մա րել այն,
● պայթ յու նավ տանգ ա ռար կա յի ձեռք չտալ, ան մի ջա պես զան գել

911,
● այր վող օր գա նա կան հե ղուկ նե րը հանգց նել ոչ թե ջրով, այլ ա վա -

զով, փրփու րով,
● այր վող է լեկտ րա լա րե րը մա րել հո սան քա զեր ծե լուց հե տո,
● հի շել, որ լու սա մուտ նե րը բա ցե լու դեպ քում հրդե հը կսաստ կա նա,

քա նի որ թթված նի լրա ցու ցիչ ներ հոսք կլի նի,
● բո ցա վառ վող սեն յա կում տե ղա շարժ վել թաց ծած կո ցով, բե րա նը

փա կել թաց կտո րով:
Պետք է հի շել` հա տա կին մոտ ծու խը ա վե լի նոսր է:

Հիշի՛ր.
1. Հրդեհի դեպքում պետք է անհապաղ լքել շենքը` չօգտվելով

վերելակից:
2. Հատակին մոտ ծուխն ավելի նոսր է:
3. Այրվող էլեկտրալարերը մարել միայն հոսանքը անջատելուց հետո:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է հրդե հը: Հր դե հի ծագ ման պատ ճառ նե րը:
2. Բե րե՛ք հրդե հի դեպ քում ի րադ րու թյան զար գաց ման հատ կա -

նիշ ներ:
3. Ներ կա յաց րե՛ք հրդեհ նե րի և պայթ յուն նե րի դեպ քում պա հե լա -

ձևի կա նոն նե րը:
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Գի տու թյան և տեխ նի կա յի բուռն զար գա ցու մը հան գեց րել է կյան քի
բո լոր ո լորտ նե րում քի միա կան նյու թե րի ակ տիվ օգ տա գործ ման: Նման
ին տե նսիվ քի միա ցումն իր հեր թին հան գեց րել է ու ժեղ ներ գոր ծող թու նա -
վոր նյու թե րի (ՈԻՆԹՆ) լայ ն կի րառ ման: 

Ներ կա յումս աշ խար հում հաշվ վում է ա վե լի քան 6 մի լիոն քի միա կան
նյութ, ո րոնց մե ծա մաս նու թյու նը թու նա վոր է: Մի ջազ գա յին մաս նա գետ -
նե րը դրան ցից ա ռանձ նաց րել են ար տադ րու թյու նում և կեն ցա ղում մեզ
շրջա պա տող ա վե լի քան 500 ա ռա վել թու նա վոր քի մի կան նյու թեր: Սա -
կայն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյան և
քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում հան դի պում են ոչ
բո լոր թու նա վոր նյու թե րը, ինչ պես նաև ՈՒՆԹՆ-ե րը: 

ՈՒՆԹՆ-ե րը այն քի միա կան նյու թերն են կամ միա ցու թյուն նե րը, ո -
րոնց ար տա նե տու մը շրջա կա մի ջա վայր կա րող է ա ռաջ բե րել`

● մարդ կանց և կեն դա նի նե րի թու նա վո րում,
● բույ սե րի զանգ վա ծա յին ախ տա հա րում,
● օ դի, ջրի, բնա հո ղի և տա րաբ նույթ օբ յեկտ նե րի վա րա կում:

ՈՒՆԹՆ-եր լի նում են`
● նավ թամ շակ ման, նավ թա քի միա կան, քի միա կան և  այլ ձեռ նար -

կու թյուն նե րում,
● սնունդ, մսեղեն, կաթնեղեն արտադրող կազմակերպությունների

սառնարանային տնտեսություններում (ամոնիակ),
● ջրա տար և մաքր ման կա ռույց նե րում (քլոր), 
● ՈՒՆԹՆ-ով բեռն ված շար ժա կազ մի կան գառ ու նե ցող եր կա թու -

ղա յին կա յա րան նե րում,
● մի ջատ ներ և կր ծող ներ բնաջն ջող թու նա քի մի կատ նե րի և  այլ

նյու թե րի պա հեստ նե րում ու բա զա նե րում: 
Պատ մու թյա նը հայտ նի են քի միա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում տե -

ղի ու նե ցած լուրջ վթար նե րի բազ մա թիվ դեպ քեր: Օ րի նակ` Լիտ վա յի «Ա -
զոտ» ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյու նում 1989 թ. մար տի 20-ին տե ղի է
ու նե ցել խո շոր վթար: Մթ նո լորտ է ար տա նետ վել 7 հա զար տոն նա հե ղու -
կաց ված ա մո նիակ և հր դեհ է բռնկվել 25 հա զար տոն նա հան քա յին պա -
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րար տան յութ պա րու նա կող պա հես տում: Սպառ նա լի քի տակ է հայտն վել
2000 աշ խա տակ ցի և 45 հա զար բնակ չի կյանք:

Ազ դե ցու թյան ա րա գու թյու նից կախ ված ՈՒՆԹՆ-ե րը լի նում են`
● ա րագ ազ դե ցու թյան, ո րոնց թու նա վոր ման հայ տա նիշ ե րը զար -

գա նում են մի քա նի րո պեում (օ րի նակ` ա մո նիա կը),
● դան դա ղեց ված ազ դե ցու թյան, ո րոնց թու նա վոր ման հայ տա նի -

շե րը զար գա նում են մի քա նի ժա մում (օ րի նակ` քլո րը),
● դան դաղ ազ դե ցու թյան, ո րոնց թու նա վոր ման հայ տա նի շե րը զար -

գա նում են շուրջ եր կու շա բա թում (օ րի նակ` դիօք սի նը):
Վ թար նե րի դեպ քում ՈՒՆԹՆ-ե րը մեծ մա սամբ դուրս են հո սում հե -

ղուկ վի ճա կում, ան ջատ վում մթնո լորտ գա զի կամ գո լոր շու տես քով:
Կար ևոր է ի մա նալ` ցել սիու սի
200–ից բարձր եռ ման ջեր մաս -
տի ճան ու նե ցող ՈՒՆԹՆ-ե րը
դան դաղ են գո լոր շիա նում և  եր -
կար ժա մա նակ մնում են թափ -
ված տե ղե րում: Մինչև 200-ը եռ -
ման ջեր մաս տի ճան ու նե ցող
ՈՒՆԹՆ-ե րը (օ րի նակ` քլո րը, ա -
մո նիա կը և  այլն) թափ վե լիս ա -
րա գո րեն գո լոր շիա նում են,
շարժ վում են քա մու ուղ ղու թյամբ,
ո րի պատ ճա ռով վտան գա վոր
խտա ցում նե րը կա րող են ի հայտ
գալ վթա րի վայ րից շատ հե ռու:
Հետ ևա բար, ՈՒՆԹՆ-ե րից ա -

ռա ջա ցած վա րակ ման օ ջա խը կա րող է ու նե նալ ան մի ջա կան թափ վե լու
գո տի և գո լոր շի նե րի տա րած ման գո տի: Քի միա կան վթար նե րի ա ռանձ -
նա հատ կու թյունն այն է, որ քի միա կան նյու թե րի բարձր խտու թյուն նե րի
դեպ քում մարդ կանց ախ տա հա րու մը կա տար վում է կարճ ժա մա նա կա մի -
ջո ցում: Այդ պատ ճա ռով անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա մար կար ևոր
է ար տա նետ ված թու նա վոր նյու թե րի հայ տա նի շե րի ի մա նա լը, ի րա վի -
ճակն ա րագ գնա հա տե լը և վար քի կա նոն նե րը պահ պա նե լը:

ՈՒՆԹՆ-ե րը հիմ նա կա նում ընդ հա նուր և հեղ ձու ցիչ ազ դե ցու թյան
թու նա վոր նյու թեր են: Դ րան ցով թու նա վոր ման նշան ներն են` գլխա ցա -
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վը, գլխապ տույ տը, աչ քե րի մթագ նու մը, ա կանջ նե րում աղ մու կը, ա ճող
թու լու թյու նը, դժվար շնչա ռու թյու նը, սրտխառ նո ցը:

Ստա նա լով վթա րի մա սին տե ղե կու թյուն, անհ րա ժեշտ է հագ նել
շնչա ռա կան օր գան նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը, փա կել դուռն ու
լու սա մուտ նե րը, ան ջա տել է լեկտ րա սար քե րը, գա զօ ջա խը, հանգց նել վա -
ռա րա նի կրա կը, վերց նել տաք հա գուստ և  ու տե լիք, ա րագ դուրս գալ
տնից և շարժ վել քա մուն հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ` առն վազն 1,5 կմ ու
սպա սել հե տա գա հրա հանգ նե րի: Ե թե ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան
մի ջոց չկա, անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել բամ բա կա մառլ յա յի կապ կամ
ջրով թրջված որ ևէ գործ ված քի կտոր: Անհ րա ժեշտ է հի շել Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում տա րած ված ՈՒՆԹՆ-ե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը:

Ք լո րը կա նա չա վուն գազ է` սուր հո տով, 2,5 ան գամ ծանր է օ դից և
թա փան ցում է ցածր հար կե րը, նկուղ նե րը և  այլն: Այն խիստ գրգռիչ թու -
նա վոր նյութ է, ա ռա ջաց նում է շնչու ղի նե րի գրգռում, կա րող է ա ռա ջաց -
նել թո քե րի այ տուց:

Ա մո նիա կը ան գույն գազ է` ա նու շադ րի սպիրտի հո տով, օ դից թեթև
է և շարժ վում է դե պի բարձր հար կեր: Ա ռա ջաց նում է հազ, շնչա հեղ ձու -
թյուն, փսխում, ջղաձ գում ներ: Չե զո քաց վում է ջրով:

Վա րակ ված տա րած քում անհ րա ժեշտ է ա րագ քայ լել, փո շի չբարձ -
րաց նել, չդիպ չել որ ևէ ի րի կամ շի նու թյան, ճա նա պար հին հե ղու կի լճակ -
ներ և փո շե կույ տեր չտրո րել, մաշ կի, հա գուս տի, կո շի կի, ան հա տա կան
պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի վրա հայտն ված հե ղու կի կա թիլ նե րը հե -
ռաց նել բամ բա կով, թաշ կի նա կով: Վա րակ ված գո տուց դուրս գա լուց ան -
մի ջա պես հե տո վեր նա հա գուս տը հա նել դրսում և  օ ճա ռով լո ղա նալ ցնցու -
ղի տակ: Վա րակ ման կաս կա ծի դեպ քում ա ռատ հե ղուկ ըն դու նել և դի մել
բժշկի:

Թու նա վոր նյու թե րի տե ղա փոխ ման վթա րի դեպ քում վտան գա վոր
գո տի է հա մար վում 200 մ շա ռավ ղով տարածք, ո րը շրջա փակ վում է հա -
տուկ նշան նե րով և  ո րին մո տե նալն ար գել վում է:

ՈՒՆԹՆ-ե րի հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը մաս նակ ցող բո լոր ան ձինք
պար տա վոր են վա րակ ված նե րին դուրս բե րել վտան գա վոր գո տուց և
ցույց տալ ա ռա ջին օգ նու թյուն: 
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ԹԵՄԱ. ՎԹԱՐՆԵՐ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՈՎ

Բ նու թյան մեջ հայտ նի են քի միա կան տար րեր, ո րոնց ա տո մի մի ջու -
կը տրոհ վում է` ար ձա կե լով ան տե սա նե լի ճա ռա գայթ ներ և նեյտ րոն ներ:
Դ րանք ու նեն ոչ միայն իո նաց նող, այլև թա փան ցող հատ կու թյուն ներ:

Ռա դիոակ տի վու թյան աղբ յուր նե րը լի նում են բնա կան և  ար հես տա -
կան: Բ նա կան աղ յուր ներ են տիե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րը, երկ րա կե -
ղևում գտնվող բազ մա թիվ քի միա կան տար րե րը: Ար հես տա կան աղբ յուր -
նե րի քա նա կը պայ մա նա վոր ված է ա տո մի է ներ գիա յի լայն կի րառ մամբ
(oրի նակ` ա տո մա յին է լեկտ րա կա յան նե րը, մի ջու կա յին սար քա վո րում նե -
րը, մի ջու կա յին մար տագլ խիկ նե րի պա հեստ նե րը, հե տա զո տա կան ռեակ -
տոր նե րը և  այլն): Ար հես տա կան ճա ռա գայթ ման աղբ յուր ներ օգ տա գործ -
վում են նաև բժշկու թյան մեջ (օ րի նակ` ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ ներ), չա -
փիչ, ո րո նող և հս կիչ սար քե րում, շի նա րա րու թյու նում, գյու ղատն տե սու -
թյու նում, հե ռուս տա տե սու թյու նում և  այլն: 

Իո նաց նող ճա ռա գայթ նե րը, անց նե լով կեն դա նի օր գա նիզմ, ի րենց
է ներ գիան հա ղոր դում են հյուս վածք նե րին և բ ջիջ նե րին: Ընդ ո րում կլան -
ված է ներ գիան հա վա սա րա չափ չի տա րած վում, ո րի հետ ևան քով հսկա -
յա կան է ներ գիա է բա ժին հաս նում ո րո շա կի հյուս վածք նե րի ու բջիջ նե րի:

Մար դու օր գա նիզ մում իո նաց -
ման հետ ևան քով տե ղի է ու -
նե նում նյու թա փո խա նա կու -
թյան գոր ծըն թաց նե րի խախ -
տում, հյուս վածք նե րի ա ճի
դա դա րում և  այլն:

Ճա ռա գայ թա յին վտան -
գա վոր օբ յեկտ է հա մար վում
մի ջու կա յին նյու թեր օգ տա -
գոր ծող, տե ղա փո խող կամ
պահ պա նող ցան կա ցած օբ -
յեկտ: Այդ օբ յեկ տում վթա րի
հետ ևան քով կա րող է լի նել
ճա ռա գայ թա հա րում, մարդ -
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կանց, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի և բույ սե րի ռա դիոակ տիվ վա -
րա կում, ինչ պես նաև վտան գա վոր չա փա բա ժին նե րով շրջա կա մի ջա վայ -
րի աղ տո տում: Օ րի նակ` 1986 թ.  ապ րի լի 26-ին Չեռ նո բի լի ա տո մա կա յա -
նում տե ղի ու նե ցած վթա րից վա րակ ված տա րած քը կազ մել էր 5000 քառ.
կմ, ո րում բնակ չու թյան թի վը 142 հա զար էր:

Հայտ նի է, որ խոց ման աս տի ճա նը կախ ված է ստաց ված ճա ռա -
գայ թա հար ման բաժ նե չա փից և  այն ժա մա նա կա մի ջո ցից, ո րի ըն թաց -
քում մար դը են թարկ վել է ճա ռա գայ թա հար ման: Ճա ռա գայ թա հար ման
ոչ բո լոր բաժ նե չա փերն են վտան գա վոր: Օ րի նակ` ե թե այն չի գե րա -
զան ցում 50 Ռենտգենը, ա պա աշ խա տու նա կու թյան կորս տի մա սին
խոսք լի նել չի կա րող, ա ռա վել ևս չի կա րող խոսք լի նել ճա ռա գայ թա -
յին հի վան դու թյան մա սին: 200–300 Ռենտգեն բաժ նե չա փով կարճ
ժա մա նա կում ճա ռա գայ թա հար վե լը կա րող է հան գեց նել ծանր ճա ռա -
գայ թա յին հի վան դու թյան, իսկ այդ պի սի բաժ նե չա փի ստա ցու մը մի
քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում չի բե րի ճա ռա գայ թա յին հի վան դու թյան:
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ մար դու ա ռողջ օր գա նիզմն ըն դու նակ
է այդ պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում ճա ռա գայ թա հար ման հետ ևան քով
մա հա ցած բջիջ նե րի փո խա րեն ա ռա ջաց նել նոր բջիջ ներ: Հետ ևա բար,
ճա ռա գայ թա հար ման թույ լատ րե լի բաժ նե չա փե րը ո րո շե լիս անհ րա -
ժեշտ է հաշ վի առ նել ճա ռա գայ թա հար ման մե կան գամ յա և բազ մա կի
ազ դե ցու թյուն նե րը: 

Մե կան գամ յա հա մար վում է այն ճա ռա գայ թա հա րու մը, ո րին են -
թարկ վում է մար դը ա ռա ջին 4 օր վա ըն թաց քում: Այդ ժա մա նա կա հատ -
վա ծը գե րա զան ցող ժա մա նա կի ըն թաց քում ստա ցած ճա ռա գայ թա հա -
րու մը հա մար վում է բազ մա կի:

Մարդ կանց մե կան գամ յա ճա ռա գայ թա հա րու մը 100 Ռենտգեն բաժ -
նե չա փով հա ճախ ան վա նում են սուր ճա ռա գայ թա հա րում: 

Մար դու օր գա նիզ մի վրա ճա ռա գայթ ման ու ղի նե րը եր կուսն են` ար -
տա քին և ներ քին: Ար տա քին ճաոա գայ թա հար ման ժա մա նակ ճա ռա -
գայթ ման աղբ յու րը գտնվում է օր գա նիզ մից դուրս: Ներ քին ճա ռա գայ թա -
հար ման ժա մա նակ ռա դիոակ տիվ նյու թերն ընկ նում են օր գա նիզմ շնչա -
ռու թյան մի ջո ցով, սննդամ թեր քի հետ, մաշ կի (հատ կա պես վնաս ված)
մի ջո ցով:

Ար տա քին ճա ռա գայ թա հա րու մից պաշտ պան վե լու հա մար գո յու թյուն
ու նի 3 գոր ծոն` ժա մա նակ, տա րա ծու թյուն և պաշտ պա նիչ էկ րան ներ:
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Ճա ռա գայ թա յին վթար նե րի դեպ քում, լսե լով «Ու շադ րու թյո՛ւն բո լո -
րին» ազ դան շա նը, անհ րա ժեշտ է՝

● պաշտ պա նել շնչա ռա կան օր գան նե րը ան հա տա կան պաշտ պա -
նու թյան մի ջոց նե րով (հա կա գազ, շնչա դի մակ, բամ բակ յա մառլ -
յա յի կապ, փո շեկ լան գործ ված քա յին դի մակ կամ ձեռ քի տակ
գտնվող մի ջոց ներ` թաշ կի նակ, գործ ված քա յին այլ նյու թեր),

● շտապ պատս պար վել ա պաս տա րա նում կամ մո տա կա շեն քում.
● մտնե լով շի նու թյուն` հա նել և պո լի մե րա յին տոպ րա կում տե ղա վո -

րել վեր նա հա գուստն ու կո շիկ նե րը, փա կել դուռն ու լու սա մուտ -
ները, ան ջա տել օ դա փո խիչը, միաց նել հե ռուս տա ցույցն ու ռա -
դիոն` հրա հանգ ներ լսե լու հա մար,

● մնալ լու սա մուտից հե ռու, հեր մե տի կաց նել շի նու թյու նը և պաշտ -
պա նել սննդամ թեր քը, բաց պա րե նը տե ղա վո րել պո լիէ թի լե նա -
յին տոպ րակ նե րում,

● վերց նել ջրի, սննդի պա շար, տե ղա վո րել սառ նա րա նում կամ
պա հա րա նում,

● ըստ կար գի ըն դու նել յո դա յին կա լիում: Վեր ջի նիս բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել 5%-ոց յո դի լու ծույթ` մե ծե րը 3–5 կա -
թիլ 1 բա ժակ ջրում, ե րե խա նե րը` 1–2 կա թիլ 100 գ ջ րում.

● սննդամ թերքն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ լվա նալ (ի հար կե, այն
սննդամ թեր քը, ո րը չի քայ քայ վում ջրում),

● խստիվ պահ պա նել անձ նա կան հի գիե նա յի կա նոն նե րը, շի նու -
թյու նից դուրս գալ ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` խիստ
կարճ ժա մա նա կով: Դուրս գա լիս պաշտ պա նել շնչա ռա կան օր -
գան նե րը և ծածկ վել թիկ նո ցով կամ այլ ծած կոց նե րով:

Վ թար ներ կեն սա պա հով ման կո մու նալ հա մա կար գե րում

Բ նակ չու թյան կեն սա պա հով ման կո մու նալ հա մա կար գե րում հնա րա -
վոր վթար նե րը բազ մաբ նույթ են և բազ մա զան: Կան խար գել ման հա ջո -
ղու թյան գրա վա կա նը բնակ չու թյան և մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն -
նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյունն է: 

Ջ րա մա տա կա րար ման հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ օ ղակ ներն են`
ջրաղբ յուր նե րը, գլխա մա սա յին կա ռուց վածք նե րը, մայ րու ղի ջրա տար նե -
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րը, ներ քա ղա քա յին և ներ քին ցան ցերն ի րենց մղման, կու տակ ման, վնա -
սա զերծ ման հան գույց նե րով: Այս տեղ խա թա րում նե րի պատ ճառ ներ կա -
րող են հան դի սա նալ բնա կան վտանգ նե րը, ջրագ ծե րի վնաս վածք նե րը,
մաշ վա ծու թյու նը, պոմ պա կա յան նե րը, ջրի ման րէա բա նա կան ո րա կի շե -
ղում նե րը և  այլն: Էա կան կա րող է լի նել նաև բնակ չու թյան կող մից շա հա -
գործ ման նոր մե րի խախ տու մը (ցան ցե րի ինք նագ լուխ ձևա փո խում, ջրի
շռայ լում և  այլն):

Կո յու ղու հա մա կար գում վթար նե րը, շա հա գործ ման նոր մե րի խախ -
տու մը կա րող են բե րել հա մա ճա րակ նե րի և հա կա սա նի տա րա կան վի ճա -
կի, վնաս հասց նել շրջա կա մի ջա վայ րին, գյու ղատն տե սու թյա նը և  այլն:
Այս տեղ շատ կար ևոր է կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կին
կա տա րու մը:

Գա զա մա տա կա րար ման հա մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րում (մայ րու ղի
գա զա տար, բաշ խիչ և ներբ նա կա րա նա յին ցան ցեր) վթար նե րը հան գեց -
նում են պայթ յուն նե րի, հրդեհ նե րի, ա վե րա ծու թյուն նե րի, թու նա վո րում -
նե րի, մարդ կա յին զո հե րի: Դ րանց պատ ճառ նե րից են`

● ներ շեն քա յին ցան ցում հեր մե տի կու թյան խախտ ման հետ ևան քով
գա զի ար տա հոս քը և կու տա կում նե րը,

● գա զի ճնշման հան կար ծա կի տա տա նում նե րը, բո ցի կտրվե լը և
ինք նա մա րու մը,

● օ դա փոխ ման պայ ման նե րի խախ տու մը,
● գա զաս պա ռող նե րի կող մից հա մա կար գի ինք նագ լուխ ձևա փո -

խում նե րը, նոր միա ցում նե րը, գա զա սար քե րից օգտ վե լու կա նոն -
նե րի խախ տու մը,

● հե ղուկ գազ օգ տա գոր ծող բնա կա րան նե րում գա զի բա լոն նե րի
շա հա գործ ման կա նոն նե րի խախ տու մը:

Ա ռանձ նա պես խո ցե լի են շեն քե րի նկուղ նե րը և  ընդ հա նուր օգ տա -
գործ ման տա րածք նե րը, ո րոն ցով անց նում են ճար տա րա գի տա կան հա -
ղոր դակ ցու թյան ու ղի նե րը:

Բ նա կա րա նում գա զի ար տա հոս քի դեպ քում (զգաց վում է գա զի յու -
րա հա տուկ հոտ) ան մի ջա պես փա կել գա զի ծո րա կը, բա ցել լու սա մուտ նե -
րը, չօգ տա գոր ծել կայծ ա ռա ջաց նող սար քեր: Զան գել 911: Տար հա նել հի -
վանդ նե րին, ծե րե րին և  ե րե խա նե րին:
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Հիդ րո դի նա մի կա կան վթար ներ

Հիդ րո դի նա մի կա կան վթա րը կապ ված է հիդ րո տեխ նի կա կան կա -
ռուց ված քի կամ նրա մի մա սի ա վեր ման հետ, ո րի հե տևան քով ա ռա ջա -
նում է ջրի հսկա յա կան ծա վալ նե րի ան կա ռա վա րե լի շար ժում: Հիդ րո -
տեխ նի կա կան կա ռուց վածք ներն են` պատ վա րը, պատ նե շը, ո ռոգ ման
հա մա կար գե րը, ջրանց քե րը, խա րա մա կու տա կիչ նե րը և  այլն: Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյու նում կան եր կու տասն յակ մեկ մի լիոն խո րա նարդ
մետ րից մեծ ծա վա լով և հար յու րից ա վե լի փոքր ծա վա լով ջրամ բար ներ,
տասն յա կից ա վե լի խա րա մա կու տա կիչ ներ:

Ոչ ճիշտ շա հա գործ ման պատ ճա ռով պատ վա րի մարմ նում ա ռա ջա -
ցած անց քի մի ջով ջրամ բա րից ջրի շի թա յին ար տա հոսք է տե ղի ու նե -
նում, ո րի ճա կա տա յին ա լի քը ան վա նում են ճեղք ման ա լիք. այն ու նե նում
է նշա նա կա լից բարձ րու թյուն, ա րա գու թյուն և  ա վե րիչ ուժ: Բա ցի ա վե րա -
ծու թյուն նե րից, հիդ րո դի նա մի կա կան վթար նե րը ա ռա ջաց նում են ջրհե -
ղեղ ներ, սե լավ ներ:

Հիդ րո դի նա մի կա կան վթար նե րի կան խար գել ման հիմ նա կան պա -
հան ջը այդ կա ռուց վածք նե րի մշտա կան խնամքն է, վե րա նո րո գու մը,
ճիշտ շա հա գոր ծու մը:

Վ թա րի սպառ նա լի քի դեպ քում կա տար վում է բնակ չու թյան ազ դա րա -
րում: Միա ժա մա նակ հա ղորդ վում են ա ղե տա լի ջրա ծածկ ման ցու ցա նիշ նե -
րը (սահ ման նե րը, ժա մա նա կը, տևո ղու թյու նը, հնա րա վոր այլ վտանգ նե րը
և  այլն), տրվում է բնակ չու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի և տար հան ման կար գը:

Ա ղե տա լի ջրա ծածկ ման հան կար ծա կի ծագ ման դեպ քում ճեղք ման ա -
լի քից պաշտ պան վե լու հա մար պետք
է բարձ րա նալ մո տա կա բարձ րա -
դիր տեղ, իսկ ջրի մեջ հայտ վե լիս
սուզ վել ա լի քի տակ և  ա լի քի անց -
նե լուց հե տո դուրս գալ ջրի մա կե -
րես, աշ խա տել շուտ հաս նել ափ:

Պա հե լաձ ևի կա նոն նե րը նման
են ջրհե ղեղ նե րի և սե լավ նե րի դեպ -
քում պա հե լաձ ևի հանձ նա րա րա -
կան նե րին:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Շեն քե րի և կա ռուց վածք նե րի հան կար ծա կի փլու զում ներ

Շեն քե րի և կա ռուց վածք նե րի հան կար ծա կի փլու զում նե րը տե ղի են
ու նե նում նա խագ ծա յին, շի նա րա րա կան և շա հա գործ ման սխալների հե -
տևան քով: Մեր հան րա պե տու թյու նում հայտ նի են ինչ պես կա ռուց ման
փու լում գտնվող, այն պես էլ շա հա գործ վող շեն քե րի և կա ռուց վածք նե րի
հան կար ծա կի փլու զում ներ: Դ րանք ա ռա ջին հա յաց քից են թվում հան -
կար ծա կի: Փոր ձա գետ նե րի հե տա գա զննում նե րի արդ յունք նե րը ցույց են
տա լիս, որ դրանք հիմ նա կա նում նա խագծ ման, շի նա րա րու թյան կամ շա -
հա գործ ման փու լե րում թույլ տրված սխալ նե րի հետ ևանք են: 

Ե թե նա խագծ ման և կա ռուց ման սխալ նե րի բա ցա ռու մը հա մա պա -
տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի խնդիրն է, ա պա շեն քե րի բնա կա նոն
շա հա գործ ման հար ցե րը վե րա բե րում են նաև բնակ չու թյա նը:

Միշտ պետք է հի շել, որ շեն քե րի (և հատ կա պես դրանց կրող կոնստ -
րուկ ցիա նե րի) ինք նագ լուխ ձևա փո խում նե րը, անձր ևաջ րե րի, կո յու ղաջրե -
րի և մեր ձա կա բան ջա րա նոց նե րի ո ռոգ ման ջրե րի թա փան ցու մը շեն քե -
րի հիմ նա տակ էա կա նո րեն կա րող են նվա զեց նել շեն քի կա յու նու թյու նը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո րո՞նք են ու ժեղ ներ գոր ծող թու նա վոր նյու թե րը:
2. Ներ կա յաց րե՛ք վար քի կա նոն նե րը քի միա կան վտան գա վոր օբ -

յեկ տում վթա րի դեպ քում:
3. Ո րո՞նք են ճա ռա գայ թա հար ման ու ղի նե րը:
4. Ներ կա յաց րե՛ք վար քի կա նոն նե րը ճա ռա գայ թա յին վթար նե րի

բնա կա վայ րում գա զի ար տա հոս քի դեպ քում:
5. Ներ կա յաց րե՛ք բնա կա րա նում գա զի ար տա հոս քի դեպ քում բնակ -

չու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը:
6. Ներ կա յաց րե՛ք վար քի կա նոն նե րը հիդ րո դի նա մի կա կան վթար -

նե րի դեպ քում:
7. Ո րո՞նք են շեն քե րի հան կար ծա կի փլուզ ման պատ ճառ նե րը: 
8. Ի՞նչ է պայթ յու նը, խո ցող գոր ծոն նե րը: Պայթ յու նի պատ ճառ նե -

րը:
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ԹԵՄԱ. ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

Յու րա քանչ յուր մար դու կեն սա կան կար ևոր օր գան նե րի գոր ծու նեու -
թյան ֆունկ ցիո նալ շե ղում նե րից ա ռա ջա նում է օր գա նիզ մի թթված նա յին
քաղց` հե տա գա ան դառ նա լի հետ ևանք նե րով: 

Տու ժա ծի զննման ժա մա նակ ա ռա ջին բու ժօգ նու թյունն սկսվում է ար -
յան շրջա նա ռու թյան (ա նո թա զարկ), շնչա ռա կան ու ղի նե րի և շն չա ռու -
թյան զննու մով: Ա պա պետք է պար զել նաև՝ տե՞ղն է, արդ յոք, նրա գի -
տակ ցու թյու նը, կա՞ն, արդ յոք, ար յու նա հո սու թյուն, ող նա շա րի կամ պա -
րա նո ցի վնաս վածք ներ և  այլն: 

Գի տակ ցու թյան խան գա րում ներ

Տու ժա ծի գի տակ ցու թյու նը կա րող է լի նել պարզ, մթագ նած, ինչ պես
նաև լրիվ խան գար ված՝ ան գի տա կից (կո մա տոզ) վի ճակ: 

Մ թագ նած գի տակ ցու թյան դեպ քում տու ժա ծը վատ է կողմ նո րոշ -
վում շրջա պա տի հան դեպ, դժվա րու թյամբ և դան դա ղո րեն է պա տաս -
խա նում հար ցե րին կամ կա րող է գտնվել քնի մեջ, դի մե լիս արթ նա նում է,
պա տաս խա նում հար ցե րին, իսկ հար ցու փոր ձը դա դա րեց նե լիս՝ կրկին
քնում:

Գի տակ ցու թյան լրիվ կո րուս տը ե թե տևում է 3–5 րո պե. դա կոչ վում է
գի տակ ցու թյան ժա մա նա կա վոր կո րուստ կամ ուշ ագ նա ցու թյուն (ու շա -
թա փու թյուն): Իսկ ե թե այն տևում է 3–5 րո պեից ա վե լի, կոչ վում է գի -
տակ ցու թյան եր կա րատև կո րուստ կամ կո մա: 

Ուշ ագ նա ցու թյա ն (ու շա թա փու թյան) պատ ճառ նե րը բազ մա զան են.



հիմ նա կան պատ ճառն այն է, որ գլխու ղե ղը չի ստա նում թթված նով հա -
գե ցած անհ րա ժեշտ քա նա կի ար յուն:

Ու շագ նա ցու թյան պատ ճառ կա րող են լի նել նաև ներ քին ար յու նա հո -
սու թյու նը, օր գա նիզ մի ջրազր կու մը (քրտնար տադ րու թյուն, փսխում ներ,
փոր լու ծու թյուն), սուր թու նա վո րում նե րը, ար տա քին ազ դակ նե րը (տոթ,
ջեր մա յին հար ված և  այլն), հու զա կան ցնցում նե րը (քննու թյուն, ար յան
տեսք, ա ռա ջին համ բույր), սրտի ռիթ մի խան գա րում նե րը և  այլն:

Ու շագ նա ցու թյան նա խան շան ներն են` թեթև գլխապ տույ տը, սրտխառ -
նո ցը, դեմ քի գու նա տու թյու նը, շար ժում նե րի կոոր դի նա ցիա յի խան գա -
րում նե րը, տե սո ղու թյան խան գա րում նե րը (մթագ նում, սև-ս պի տակ լու -
սապ սակ ներ, առ կայ ծող բծեր և  այլն), բնո րոշ զնգո ցը, խշշոցն ա կանջ նե -
րում և  այլն: Այ նու հետև տու ժա ծը վայր է ընկ նում, մաշ կը պատ վում սա ռը
քրտին քով: Ա նո թա զար կը կա րող է դառ նալ թե լան ման կամ չշո շափ վել
ճա ճան չա յին զար կե րա կի վրա: Սա կայն ու շագ նա ցու թյան ժա մա նակ
բբա յին ռեակ ցիան լույ սի հան դեպ և  ա նո թա զար կը քնա յին զար կե րա կի
վրա պահ պան վում են: Այ նու հետև գի տակ ցու թյու նը վե րա կանգ նվում է,
կար գա վոր վում է շնչա ռու թյու նը և սր տի գոր ծու նեու թյու նը: 

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյու նը ու շա թա փու թյան դեպ քում: Նախ և  ա -
ռաջ ստու գում են ա նո թա զար կը քնա յին զար կե րա կի վրա: 

Ե թե ա նո թա զարկ չկա, ան հա պաղ սկսել վե րա կեն դա նա ցու մը: 
Ե թե ա նո թա զարկ կա, ա պա պառ կեց նել մեջ քի վրա և թու լաց նել

սեղ մող հա գուս տը: Ցան կա լի է նաև ստու գել ա նո թա զար կը ճա ճան չա յին
զար կե րա կի վրա: Ե թե այն տեղ ա նո թա զար կը թույլ լե ցուն է կամ բա ցա -
կա յում է, ա պա ար յան հոս քը դե պի գլխու ղեղ ա վե լաց նե լու հա մար պետք
է բարձ րաց նել տու ժա ծի ոտ քե րը` սրունք նե րի տակ փա թա թած հա գուստ
դնե լով կամ ուղ ղա կի ծա լե լով ծնկնե րը: Որ պես սթա փեց նող մի ջոց, քթին
մո տեց նել ա նու շադ րի սպիր տով բամ բակ կամ սա ռը թրջոց ներ դնել դեմ -
քին, կամ էլ ուղ ղա կի թա փա հա րել տու ժա ծի ու սե րը: Ե թե ու շա թա փու -
թյու նը տո թից է` տե ղա փո խել հով տեղ և գլ խին թաց սրբիչ դնել: 

Ե թե կրկնվող ու շա թա փու թյուն է, ու րեմն հնա րա վոր է ներ քին ար յու -
նա հո սու թյուն, ուս տի տու ժա ծին պետք է պառ կեց նել, ո րո վայ նին սա ռը
իր (սառույց) դնել և բ ժիշկ կան չել, տու ժա ծին ար գե լել նստել: 

Կո ման ու ղե ղի կեղ ևի ախ տա հա րումն է՝ պայ մա նա վոր ված ար տա -
հայտ ված թթված նա յին քաղ ցով: Կո ման, ան կախ տե սա կից, ծանր վի -
ճակ է, ո րը կա րող է նա խոր դել սահ մա նա յին (տեր մի նալ) վի ճա կին և  ու -
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նե նալ ան բա րե հա ջող ելք: Սա կայն ժա մա նա կին հա մա լիր բու ժօգ նու -
թյուն ցույց տա լով հնա րա վոր է փրկել կյան քը:

Ռազ մա դաշ տա յին պայ ման նե րում և  այլ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե -
րում ա վե լի հա ճախ հան դի պում են գան գու ղե ղա յին վնաս վածք նե րից ա -
ռա ջա ցած կո մա ներ: Կո մա նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ նաև ո րո շա կի հի -
վան դու թյուն նե րի բար դա ցում նե րից (լյար դա յին, ե րի կա մա յին հի վան դու -
թյուն ներ, շա քա րա յին դիա բետ, է պի լեպ սիա և  այլն), ինչ պես նաև թու նա -
վո րում նե րից, վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից և  այլն:

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյու նը կո մա յի դեպ քում: Կո մա յի մեջ գտնվող
տու ժա ծին պետք է պառ կեց նել կամ կող քա յին անվ տանգ դիր քով (ԿԱԴ),

կամ էլ ուղ ղա կի փո րի վրա: Այդ
դիր քում թուքն ու փսխման զանգ -
ված նե րը դուրս կհո սեն բե րա նից,
իսկ լե զուն իր ծան րու թյամբ ներքև
կիջ նի, և կբա ցառ վի շնչա հեղ ձու -
թյու նը: 

ԿԱԴ դիրք տա լով, նրան ծած -
կել որ ևէ ծած կո ցով և հե տևել շնչու -
ղի նե րի ան ցա նե լիու թյա նը, շնչա -
ռու թյա նը և  ար յան շրջա նա ռու թյա -
նը (ա նո թա զար կին), կան չել շտապ
բու ժօգ նու թյուն:

Հի շի՛ր.
Տու ժա ծին կո ղքա յին անվ տանգ դիր քով (ԿԱԴ) պառ կեց նե լը կբա ցա -

ռի նրա շնչա հեղ ձու թյու նը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ հիմ նա կան զննում նե րով է պայ մա նա վոր ված օր գա նիզ մի
կեն սա գոր ծու նեու թյան հե տա զո տու թյու նը:

2. Ո րո՞նք են գի տակ ցու թյան խան գար ման տե սակ նե րը:
3. Ի՞նչ տար բե րու թյուն կա ու շա թա փու թյան և կո մա յի միջև:
4. Ի՞նչ նպա տակ ու նի տու ժա ծին ԿԱԴ դիր քի բե րե լը:
5. Դասարանում կատարե՛ք ԿԱԴ դիրքի բերելու վարժություններ:
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Կողքային անվտանգ դիրք



Շն չա ռու թյան խան գա րում ներ

Հա սուն մար դը մեկ րո պեում շնչում է 15–20 ան գամ, 1–12 տա րե կան
ե րե խա նե րը` 20–35 ան գամ, իսկ մինչև 1 տա րե կան նե րը՝ 35-ից ա վե լի:
Հի վան դա գին վի ճակ նե րի ժա մա նակ շնչա ռու թյու նը կա րող է ա վե լի ա -
րա գա նալ, դան դա ղել, լի նել ընդ հա տում նե րով, դառ նալ մա կե րե սա յին
կամ էլ դա դա րել:

Շն չա ռու թյան սուր խան գա րում նե րի պատ ճառ կա րող են լի նել՝ շնչա -
ռա կան ու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան խան գա րում նե րը, շնչա ռա կան հա -
մա կար գի բոր բո քա յին եր ևույթ նե րը (մակ կո կոր դի սուր բոր բո քում, կո -
կոր դի և շն չա փո ղի սուր բոր բո քում ներ (կրուպ), բրոն խի ալ ասթ մա և
այլն), կրծքա վան դա կի վնաս վածք նե րը, գլխու ղե ղի բոր բո քա յին և  այլ
պրո ցես նե րը (ու ռուցք նե րի առ կա յու թյուն), թմրա դե ղե րի և հո գե մետ դե -
ղա մի ջոց նե րի գեր դո զա վո րու մը և  այլն:

Շն չա ռա կան ու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան խան գա րում նե րի պատ -
ճառ ներն են`

● շնչա ռա կան ու ղի նե րի վնաս վածք նե րը (հրա զե նա յին, կեն ցա ղա -
յին, ար տադ րա կան, տրանս պոր տա յին և  այլն),

● շնչա ռա կան ու ղի նե րում օ տար մար մին նե րի հայտն վե լը (կե րակ -
րի մնա ցորդ, փոքր ա ռար կա ներ, դե ղա հաբ, մե տա ղադ րամ, հա -
տապ տուղ, կո րիզ և  այն),

● լեզ վի հե տան կու մը ան գի տա կից վի ճակ նե րում,
● կո կոր դի սպազ մը և  այ տու ցը, ընդ ո րում, սպազ մը կա րող է կրել

նյար դա ծին բնույթ, իսկ այ տու ցը՝ բոր բո քա յին կամ ա լեր գիկ
բնույթ (մեղ վի խայ թոց):

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն: Շն չա ռա կան ակ տի խիստ խան գար ման
(մե ծա հա սակ նե րի մոտ՝ 8-ից պա կաս և 40-ից ա վե լի), ինչ պես նաև դա -
դա րի դեպ քում ցուց ված է ար հես տա կան շն չա ռու թյու նը: Ար հես տա կան
շնչա ռու թյու նից ա ռաջ բա ցում են շն չու ղի նե րը, այ լա պես ներփչ ված օ դը
կհայտն վի տու ժա ծի ստա մոք սում: 

Շն չու ղի նե րը բա ցե լու հա մար մեկ ձեռ քը դնել տու ժա ծի ճա կա տին,
իսկ մյուս ձեռ քի եր կու մատ նե րը՝ կզա կին, գլու խը զգու շո րեն հետ տա նել:
Կամ էլ վզի տակ դնել շո րից գլա նիկ՝ ստո րին ծնո տի և պա րա նո ցի միջև
ստեղ ծե լով բու թանկ յուն: Իսկ ե թե ող նա շա րի պա րա նո ցա յին հատ վա ծի
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վնաս վածք կամ վնաս ված քի կաս կած կա, ա պա պետք է ուղ ղա կի ստո -
րին ծնո տը բե րել ա ռաջ և վերև:

Այ նու հետև թու լաց նել ճն շող հա գուս տը (օ ձիք, փող կապ, գո տի): Շնչա -
ռու թյան առ կա յու թյան դեպ քում տես նում ենք կրծքա վան դա կի շար ժու մը: 

Պետք է հիշ ել, որ շն չա ռու թյան կան գից մի քա նի րո պե հե տո
կանգ նում է նաև սիր տը:

Հա մոզ վե լով, որ տու ժա ծը կա րիք ու նի ար հես տա կան շնչա ռու թյան,
կա տա րում ենք րո պեում մոտ 10–12
հա ճա խա կա նու թյամբ ներ փչում ներ
մե ծա հա սակ նե րին (յու րա քանչ յուր
5–6 վայրկ յա նը մեկ), և 12–20 հա -
ճա խա կա նու թյամբ՝ ե րե խա նե րին
(յու րա քանչ յուր 3–5 վայրկ յա նը մեկ)`
միա ժա մա նակ րո պեն մեկ ստու գե -
լով ա նո թա զար կը: Ներփչ ման ժա -
մա նակ ձեր ար տաշն չած օ դը պա -
րու նա կում է մոտ 17 % թթվա ծին և
4% ած խաթ թու գազ, ո րը լիո վին
բա վա րար է տու ժա ծի ու ղե ղի սնուց -
ման հա մար:

Ներփ չու մը սկսե լուց ա ռաջ տու ժա ծի բե րա նի խո ռո չը մաք րել լոր ձից,
ար յու նից և փսխ ման մնա ցորդ նե րից: 

Յու րա քանչ յուր ներփ չու մից ա ռաջ նախ կա տա րել խո ր ներշն չում և
հե տո անցնել ներփ չման:
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Շնչառության առկայության ստուգումը
(լսել, տեսնել, զգալ)

Շնչուղիներն ազատ են, երբ գլուխը
հետ է թեքված

Շնչուղիները փակ են (լեզվի հետանկում),
երբ գլուխը հետ չի թեքված



Ե թե տու ժա ծն սկսում է փսխել, նրան շրջել կող քի, մաք րել բե րա նի
խո ռո չը և շա րու նա կել ներփ չու մը: 

Գո յու թյուն ու նի ներփչ ման մի քա նի ե ղա նակ:
« Բե րան- բե րան» ե ղա նա կով ներփչ ման հա մար մի ձեռ քով բռնում

ենք կզա կից, մյու սը դնում տու ժա ծի ճա կա տին՝ միա ժա մա նակ բութ մա -
տով և ցու ցա մա տով փա կե լով քթանց քե րը: Տու ժա ծի բե րա նը ծած կել որ -
ևէ թաշ կի նա կով կամ երկ շերտ մառլ յա յե ան ձե ռո ցի կով: Տու ժա ծի բե րա -
նը մեր բե րա նով հեր մե տիկ փա կե լով՝ ներփ չում ենք մեր թո քե րի ողջ
պա րու նա կու թյու նը մեկ վայրկ յա նի ըն թաց քում: Տու ժա ծի կրծքա վան դա -
կը պետք է բարձ րա նա և  իջ նի: Կա տա րել հա ջորդ ներփ չում նե րը յու րա -
քանչ յուր 5–6 վայրկ յա նը մեկ ան գամ։

Ե թե կրծքա վան դա կը չի բարձ րա նում, կա տա րել գլխի դիր քի վեր -
ստու գում, կրկնել ներփ չում նե րը։ Ե թե օ դը կրկին չի անց նում, ու րեմն
շնչու ղի նե րում կա օ տար մար մին կամ խցա նումն այլ պատ ճա ռով է։

« Բե րան- քիթ» ե ղա նա կը կի րա ռում են, երբ վնաս ված է բե րա նը կամ
ստո րին ծնո տը, կամ էլ կա ար յու նա հո սու թյուն բե րա նից, կամ էլ հնա րա -
վոր չէ բա ցել բե րա նը:

Մի ձեռ քը դրվում է կզա կին, ո րով ոչ միայն փակ վում է բե րա նը, այլ
նաև գլու խը հետ է տար վում՝ կան խե լու լեզ վի հե տան կու մը: Մ յուս ձեռ քը
ճա կա տին է: Տու ժա ծի քի թը հեր մե տիկ փա կում ենք մեր բե րա նով և ք թից
ներփ չում կա տա րե լուց հե տո բա ցում տու ժա ծի բե րա նը, որ պես զի օ դը ա -
վե լի ա րագ դուրս գա:

Տու ժա ծի ա ռա ջին ինք նու րույն շնչե լը թեև թույլ, բայց որ քան շուտ ի
հայտ գա, այն քան ել քը լավ է: Երբ շնչա ռու թյու նը վե րա կանգն վում է,
մաշ կը կա պույ տից դառ նում է վար դա գույն: Շն չա ռու թյու նը վե րա կանգն -
վե լուց հե տո տու ժա ծին ան պայ ման բե րել ԿԱԴ դիր քի:

Հի շի՛ր.
1. Շն չա ռու թյան կան գից մի քա նի րո պե հե տո կանգ նում է նաև սիր -

տը:
2. Ներփ չու մից ա ռաջ տու ժա ծի բե րա նի խո ռո չը պետք է մաք րել լոր -

ձից, ար յու նից և փսխ ման մնա ցորդ նե րից:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ր դեպ քե րում են ա ռա ջա նում շնչա ռա կան սուր խան գա րում -
ներ: 

2. Ո րո՞նք են ար հես տա կան շնչա ռու թյան ցու ցում նե րը:
3. Ո րո՞նք են ար հես տա կան շնչա ռու թյան տե սակ նե րը: 
4. Դասարանում մանեկենի վրա կատարե՛ք ներփչման վարժություն -

ներ:

Վե րին շնչու ղի նե րի խցա նու մը օ տար մար մին նե րով

Շն չա ռա կան ու ղի նե րը կա րող են փակ վել (խցան վել) օ տար մար մին -
նե րով՝ սննդով, փոքր ա ռար կա նե րով (կո ճակ, մե տա ղադ րամ, խճա քար,

խա ղա լի քի կտոր ներ), փսխման զանգ -
ված ով, ար յու նով, լոր ձով, թքով և  այլն:

Սնն դամ թեր քով շնչա ռա կան ու ղի նե -
րի խցա նու մը բա ցա ռե լու հա մար պետք է
պահ պա նել հետև յալ կա նոն նե րը՝

● լավ ծա մել ու ման րաց նել ու տե լի քը,
● խու սա փել դժվար ծամ վող սննդից,
● ու տե լիս չխո սել, չծի ծա ղել, չշտա -

պել, չմտա ծել այլ բա նե րի մա սին,
● չի կա րե լի ու տե լով կամ ծա մե լով

քայ լել, վա զել, խա ղալ:
Շն չու ղի նե րի խցան ման ժա մա նակ օ -

տար մար մի նը հայտն վում է կո կոր դում՝
վա հա նա ճա ռի մա կար դա կին և ձայ նա յին
ճեղ քից վերև` փա կե լով մուտ քը դե պի

շնչա փող: Տու ժա ծը հան կար ծա կի ցու ցա բե րում է ան հանգս տու թյուն, մեկ
կամ եր կու ձեռ քով բռնում է կո կոր դը կամ կրծքա վան դա կը, կորց նում է
խո սե լու ըն դու նա կու թյու նը, եր բեմն կա րող է ան բնա կան սուր ձայ ներ
(խզզոց ներ) հա նել: Նրա դեմ քը սկսում է կապ տել: 1–2 րո պեում, սուր
թթված նա յին քաղ ցի պատ ճա ռով կա րող է ա ռա ջա նալ գի տակ ցու թյան
կո րուստ, ինչ պես նաև` շնչա ռա կան, և  ա պա՝ սրտի կանգ:
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Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյու նը: Եր բեք չի
կա րե լի փոր ձել մատ նե րով հա նել օ տար մար -
մի նը, քա նի որ կա րող եք դա ա վե լի խո ր
հրել: Պետք չէ ժա մա նակ կորց նել նաև տու -
ժա ծի բե րա նը հե տա զո տե լու համար: 

Ե թե առ կա է գի տակ ցու թյու նը, ա պա օ -
տար մարմ նի հե ռաց ման ձևե րից ա մե նա -
տա րած վա ծը Հայմ լի կի մե թոդն է:

Այս մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ ո րո -
վայ նա յին հրում ներ կա տա րե լու հա մար տու -
ժա ծին գրկում ենք հետ ևից, ընդ ո րում` տու -
ժա ծը կա րող է լի նել նստած կամ կանգ նած:
Մի բռունց քը բութ մա տի և ցու ցա մա տի կող -
մով դնում ենք նրա ո րո վայ նին՝ պոր տի և
թրաձև ե լու նի (կրծոսկ րի) ծայ րի միջև ընկած
տա րա ծու թյան մեջ տե ղում: Մ յուս ձեռ քով
բռնում ենք այդ բռունց քը, թե քում մի փոքր
վեր և կա տա րում կտրուկ, ա րագ և մեծ ու -
ժով դե պի վեր ուղղ ված հրո ցան ման սեղ -
մում ներ: Միա ժա մա նակ` նա խա բա զուկ նե -
րով ճնշում ենք կո ղե րի վրա: Այս սեղ մում նե -
րից ստո ծա նին կտրուկ վեր է բարձ րա նում,
թո քե րը սեղմ վում են, այն տեղ և շն չու ղի նե -
րում ե ղած մնա ցոր դա յին օ դը կտրուկ դուրս
է գա լիս՝ իր հետ դուրս մղե լով օ տար մար մի -
նը: Հրում նե րը կա տա րում ենք այն քան, մինչև
օ տար մար մի նը դուրս գա: Ե թե օ տար մար -
մինն ար դեն բե րա նում է, ճկույ թով զգու շո -
րեն հե ռաց նում ենք դա: Ե թե տու ժա ծը գեր
մարդ է, ապա մեր բռունց քը դնում ենք կրծոսկ րի վրա` թրաձև ե լու նից
քիչ վերև, և  ո րո վայ նի հրում նե րը փո խա րի նում կրծքա վան դա կի հրում նե -
րով: 

Ե թե շնչու ղի նե րի խցա նում է ա ռա ջա ցել, և տու ժա ծը մե նակ է, ա պա
պետք է ինքն իր նկատմամբ կի րա ռի Հայմ լի կի մե թո դը, ինչը կա րե լի է ա -
նել եր կու ե ղա նա կով. մի դեպ քում իր բռունց քը դնե լով ո րո վայ նի հրման

91

ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Հայմլիկի մեթոդ

Տուժածի տեսքը շնչափողի
խցանման դեպքում



92

տե ղի վրա` մյուս ձեռ քով դե պի վեր ուղղ -
ված ու ժեղ հար ված ներ հասց նե լով բռունց -
քին. մյուս դեպ քում հրում ներ կա տա րել
ո րո վայ նին՝ ամ բողջ մարմ նով հեն վե լով
տար բեր ա ռար կա նե րի (ա թո ռի թիկ նա -
կին, ցան կա պա տին կամ լվա ցա րա նին),
ո րոնք չու նեն սուր անկ յուն ներ ու եզ րեր:

Բո լոր դեպ քե րում հրում նե րը կրկնվում
են այն քան, մինչև օ տար մար մի նը դուրս
գա շնչու ղի նե րից: Ե թե Հայմ լի կի մե թո -
դով որ ևէ արդ յուն քի հաս նել չի հա ջող -
վում, և տու ժա ծը, կորց նե լով գի տակ ցու -
թյու նը, վայր է ընկ նում, ա պա այդ մե թո -
դը կի րա ռում ենք պառ կած տու ժա ծի

նկատմամբ: Այդ նպատակով նստում ենք
տու ժա ծի ազդ րե րին, նրա կոն քը նե րա -
ռե լով ազդ րե րի միջև՝ դաս տա կն ա փով
դնում տու ժա ծի պոր տից քիչ վերև (մատ -
նե րը վեր բարձ րաց րած), երկ րորդ ա փը
դնում ենք ա ռա ջին ա փի վրա և կա տա -
րում 4–5 հրո ցան ման սեղ մում դե պի վեր:

Մաս նա կի, ոչ լրիվ խցա նում: Եր -
բեմն լի նում է այն պես, որ խցա նու մը լի -
նում է մաս նա կի, այ սինքն` օ տար մար մի -
նը լրիվ չի փա կում շնչու ղի նե րը, և տու -
ժա ծը մի կերպ կա րո ղա նում է շնչել, խո -
սել և հա զալ: Նրա նե ղա ցած շնչու ղի նե -
րով օ դի անց ման ժա մա նակ լսվում են խզզոց ներ: Այդ պի սի տու ժա ծը
հրա տապ օգ նու թյան կա րիք չու նի, և  ե թե նա հա զում է, ա պա չպետք է
փոր ձել ար գե լել դա: Հնա րա վոր է, որ օ տար մար մի նը հա զա լու ժա մա -
նակ ինք նա բե րա բար դուրս գա շնչու ղի նե րից: Պետք է մնալ նրա մոտ և
քա ջա լե րել նրան, որ շա րու նա կի հա զալ, քա նի դեռ օ տար մար մի նը դուրս
չի ե կել: Կա րե լի է հար ված ներ հասց նել թիակ նե րի շրջա նում: Նման դեպ -
քում չի կա րե լի պառ կեց նել տու ժա ծին, քա նի որ օ տար մար մի նը կա րող է
շնչու ղի նե րով ա վե լի խոր գնալ:
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Ան գի տա կից վի ճակ նե րի ժա մա նակ, երբ հայտ նի չէ գի տակ ցու թյան
կորս տի պատ ճա ռը, շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյան վի ճա կը ստու գում ենք
հետև յալ մե թո դով. տու ժա ծին պառ կեց նե լով մեջ քի վրա՝ գլու խը հետ ենք
տա նում, կզա կը վեր (բա ցում ենք շնչու ղի նե րը) և կա տա րում ենք ներ -
փչում (ար հես տա կան շնչա ռու թյուն): Ե թե շնչու ղի նե րն ա զատ են, ա պա
կրծքա վան դա կի ա ռա ջա յին պա տը կբարձ րա նա, հա կա ռակ դեպ քում` չի
բարձ րա նա:

Ե թե տու ժա ծը 1–8 տա րե կան ե րե խա է, ա պա նրան ե րես նի վար
պառ կեց նում եք ձեր եր կու ազդ րե րին այն պես, որ նրա գլու խը լի նի
կրծքա վան դա կից ցածր և մարմ նի նկատ մամբ կազ մի 450 անկ յուն: Օ -
տար մար մի նը շնչու ղի նե րից դուրս բե րե լու հա մար ա փով հար վա ծում եք
նրա միջ թիա կա յին շրջա նին (թի կուն քին):

Հի շի՛ր.
1. Սնն դամ թեր քով շնչա ռա կան ու ղի նե րի խցա նու մը բա ցա ռե լու հա -

մար ու տե լիս չի կա րե լի ծի ծա ղել, քայ լել, վա զել, խա ղալ:
2. Ե թե շնչու ղի նե րում օ տար մար մին կա, ապա չի կա րե լի տու ժա ծին

պառ կեց նել, քա նի որ օ տար մար մի նը կա րող է ա վե լի խոր գնալ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կա տար վում վե րին շնչու ղի նե րում օ տար մար մին նե րի
առ կա յու թյան դեպ քե րում:

2. Ի՞նչ դիրքով պահել գլուխը շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը վե -
րա կանգ նե լու հա մար:

3. Կա տա րե՛ք շնչու ղի նե րի ան ցա նե լիու թյու նը վե րա կանգ նե լու վար -
ժան քի տա րա տե սակ նե րը միմ յանց նկատմամբ (բա ժան վե լով
եր կու խմբի՝ տղա ներ և  աղ ջիկ ներ):
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Սր տի գոր ծու նեու թյան և  ար յան շրջա նա ռու թյան 
սուր խան գա րում ներ

Ար յան շր ջա նա ռու թյան սուր խան գա րում նե րի պատ ճառ կա րող են
դառ նալ` ծանր վնաս վածք նե րը, ո րոնք ու ղեկց վում են մեծ ար յու նա հո սու -
թյամբ և ցա վա յին ախ տա նի շով. սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ տը և  այլ
սրտա ծին հի վան դու թյուն ներ, ո րոնք ա ռաջ են բե րում սրտամ կա նի կծկո -
ղա կան ֆունկ ցիա յի խիստ ան կում. ծանր այր վածք նե րը, սուր ըն թա ցող
ա լեր գիկ պրո ցես նե րը և, վեր ջա պես, սր տի կան գը, երբ ար յան շրջա նա -
ռու թյու նը լրիվ դա դա րում է:

Սր տի հան կար ծա կի կան գը մա հա ցու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե -
րից մեկն է։ Ե թե սրտի հան կար ծա կի կան գին հա ջոր դած 5–6 րո պե նե րի
ըն թաց քում ձեռ նարկ վեն հա մա պա տաս խան մի ջամ տու թյուն՝ սիրտ-թո -
քա յին վե րա կեն դա նա ցում, ա պա սրտի կանգ ու նե ցած տու ժած նե րից շա -
տե րը կվե րա դառ նան կյանք:

Ար յան շրջա նա ռու թյան սուր խան գա րում նե րի հետ ևանք կա րող են
լի նել ուշ ագ նա ցու թյու նը և թմ բի րը (կո լապս): Ու շագ նա ցու թյու նը ներ կա -
յաց վել է 1-ին պա րապ մուն քում: 

Թմ բի րը (կո լապս) սուր ա նո թա յին ան բա վա րա րու թյուն է, որն ա ռա -
ջա նում է զար կե րա կա յին ու ե րա կա յին ճնշում նե րի անկ ման, շրջա նառ -
վող ար յան քա նա կի նվազ ման պատ ճա ռով:

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն: Տու ժա ծին պետք է տալ մեծ քա նա կու -
թյամբ հե ղուկ ներ (թեյ, հյու թեր, սուրճ և  այլն), պառ կեց նել գլու խը քիչ
ցածր դիր քում, տա քաց նող մի ջոց նե րով պահ պա նել օր գա նիզ մի ջեր մու -

թյու նը, կան չել շտապ բուժ -
օգ նու թյուն: Տու ժա ծի դիր -
քը պետք է լի նի պառ կած,
ձեռ քե րը` կրծքա վան դա -
կին, ոտ քե րը` բարձ րաց -
րած 30–45 սմ: Սա կբա -
րե լա վի գլխի և հիմ նա կան
կեն սա կան օր գան նե րի
ար յան մա տա կա րա րու մը:
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Սահ մա նա յին վի ճակ ներ

Սահ մա նա յին (տեր մի նալ) վի ճակ նե րը օր գա նիզ մի մա հա նա լու փու -
լերն են:

Նա խա հոգ եվարք` կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը խիստ
ընկճ ված է, բբա յին ռեակ ցիան դեռևս պահ պան ված է:

Հոգ եվարք` բբա յին ռեակ ցիան բա ցա կա յում է, շնչա ռու թյու նը և  ար -
յան շրջա նա ռու թյու նը թու լա ցած են: Տ ևում է մի քա նի րո պեից մի քա նի
ժամ և  ա վարտ վում կլի նի կա կան մա հով:

Կ լի նի կա կան մահ` գի տակ ցու թյու նը, շնչա ռու թյու նը և  ար յան շրջա -
նա ռու թյու նը (ա նո թա զար կը) բա ցա կա յում են, բբե րը սկսում են լայ նա նալ
1–1.5 րո պեից, բբա յին ռեակ ցիան բա ցա կա յում է: Տ ևում է մինչև 6–7 րո -
պե, տու ժա ծը գտնվում է կյան քի և մահ վան միջև: Ե թե այդ ըն թաց քում
չկա տար վի վե րա կեն դա նա ցում, ա պա վրա կհաս նի կեն սա բա նա կան մա -
հը։

Սիրտ– թո քա յին վե րա կեն դա նա ցում: Սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա -
նա ցու մը կրծքա յին սեղ մում նե րի (սր տի ա նուղ ղա կի կամ ար տա քին մեր -
սում) և ներփ չում նե րի (ար հես տա կան շն չա ռու թյու ն) հա ջոր դա բար կա -
տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, ո րի մի ջո ցով թթված նով
հարս տա ցած ար յու նը մղվում է ար յու նա տար ա նոթ նե րով ա ռա ջին հեր -
թին դե պի ու ղեղ՝ կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի գոր ծու նեու -
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով։ Սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա նա ցու մը
կա տար վում է այն ժա մա նակ, երբ առ կա է սրտի և շն չա ռու թյան կանգ: 

Վե րա կեն դա նա ցու մը հատ կա պես արդ յու նա վետ է լի նում այն դեպ -
քե րում, երբ կլի նի կա կան մահ վան պատ ճառ հան դի սա ցող վնաս վածք նե -
րը կյան քի հա մար հա մա տե ղե լի են (հո սան քա հա րում, ջրա հեղ ձում և
այլն): 

Սր տի կան գից հե տո ա ռա ջին 5 րո պե նե րի ըն թաց քում սկսված վե րա -
կեն դա նա ցու մը դրա կան արդ յունք նե րի է հան գեց նում 15–18 ան գամ ա վե -
լի հա ճախ, քան հա ջորդ՝ 6-րդ և 7-րդ րո պե նե րի ըն թաց քում սկսվա ծը։

Մինչև տու ժա ծին մո տե նա լը պետք է ստու գել տա րած քի անվ տան -
գու թյու նը, ա պա տուժածի գի տակ ցու թյու նը՝ թա փա հա րե լով նրա ու սե րը,
ո րո շել` շնչո՞ւմ է նա, թե ոչ: Ե թե ոչ՝ ա պա ան մի ջա պես ա հա զան գել և հե -
տո ստու գել ա նո թա զար կը: 
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Ա նո թա զար կը ստուգ վում է
քնա յին զար կե րակ նե րի վրա ա նո -
թա զար կը շո շա փե լով՝ տրա մադ -
րե լով 5 վայրկ յա նից ոչ պա կաս և
10 վայրկ յա նից ոչ ա վելի ժա մա -
նակ: Դ րա հա մար ցու ցա մա տով և
միջ նա մա տով շո շա փում ենք վա -
հա նաձև ա ճա ռը, այ նու հետև մատ -
նե րը սա հեց նե լով աջ կամ ձախ`
գնում ենք մինչև ստո րին ծնո տի
անկ յու նը: Որ տեղ կվեր ջա նա վա -

հա նաձև ա ճա ռը, այն տեղ կզգանք քնա յին զար կե րա կը:
Ե թե ա նո թա զար կը բա ցա կա յում է, սկսում ենք սիրտ-թո քա յին վե -

րա կեն դա նա ցու մը: Պետք չէ ժա մա նակ կորց նել հան գա մանք նե րը պար -
զե լու հա մար և, որ ա մե նա կար ևորն է, խու ճա պի չպետք է մատն վել: Տու -
ժա ծին անհ րա ժեշտ է պառ կեց նել կոշտ, հարթ, հո րի զո նա կան մա կե րե -
սի, որ պես զի կրծքա յին սեղ մում նե րի ժա մա նակ սիր տը «սեղմ վի-կծկվի»
կրծքա վան դա կի ա ռա ջա յին պա տի և  ող նա շա րի առջ ևի հատ վա ծի միջև՝
ա պա հո վե լով ար յան մղու մը: Յու րա քանչ յուր սեղ մու մից հե տո, չհե ռաց -
նե լով ձեռ քե րը կրծքա վան դա կից, պետք է թույլ տալ, որ կրծքա վան դա կի
սեղմ ված պա տը հետ դառ նա սկզբնա կան դիրք:

Հի շի՛ր, այդ պա հից քո ձեռ քե րը տու ժա ծի սիրտն են: Սեղ մե լու հա -
մար ա փե րի տե ղադ րու մը ո րո շե լու նպա տա կով շո շա փում ենք ա մե նա -
ստո րին կո ղա ղեղ նե րը՝ ա ջից և ձա -
խից բարձ րա նա լով մո տե նում ենք
կրծոսկ րին և շո շա փում կրծոսկ րի ստո -
րին եզ րը: Նրա նից 2 մատ վերև (2–3
սմ) ո րոշ վում է սեղմ ման կե տը:

Կր ծոսկ րի շրջա նը մեր կաց նե լով
հա գուս տից` մեր ձեռ քի ա փի հի մա -
յին հատ վա ծը տե ղադ րում ենք վե րը
նշված սեղմ ման հատ վա ծում: Երկ -
րորդ ձեռ քը դրվում է ա ռա ջի նի վրա:
Ընդ ո րում ցան կա լի է, որ երկ րորդ
ձեռ քի մատ նե րը, նե րառ վե լով ա ռա -
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ջի նի մատ նե րի մեջ, ձգեն և քիչ բարձ րաց նեն ա ռա ջի նի մատ նե րի ծայ րե -
րը այն պես, որ չհպվեն տու ժա ծի մարմ նին: Դրա նպա տակն է ա ռա վե լա -
գույնս փոք րաց նել ձեռ քի շփման մա -
կե րե սը, որ պես զի տու ժա ծին լրա ցու -
ցիչ վնաս չպատ ճառ վի: 

Ձեռ քե րը պետք է լի նեն խիստ
ուղ ղա հա յաց և  ու ղիղ՝ արմն կա յին հո -
դե րը չպետք է ծալ վեն: Սեղ մում նե րը
պետք է ի րա կա նաց նել մարմ նով և  ոչ
թե ձեռ քե րի մկան նե րով: Սեղ մում նե -
րի ժա մա նակ ձեռ քե րը չպետք է կտրել
տու ժա ծի մարմ նից: Սեղ մում նե րը կա -
տա րել կտրուկ, հա մա չափ և հ րում նե րով: 

Կրծ քա յին սեղ մում նե րը և ներփ չում նե րը ներ դաշ նա կո րեն պետք է
հեր թա փո խեն միմ յանց: Ե թե վե րա կեն դա նա ցու մը կա տա րում է մեկ
մարդ, ա պա հա ջոր դա բար կա տար վում է 30 կրծքա յին սեղ մում և 2
ներփ չում (այս եր կու սը միա սին հա մար վում է մեկ ցիկլ՝ այ սինքն 2 րո -
պեում ու նե նում ենք 5 ցիկլ): Հաշ վար կը պետք է կա տա րել բարձ րա ձայն,
նախ՝ չշփոթ վե լու և  երկ րորդ՝ ինք նա տի րա պե տու մը չկորց նե լու հա մար:

Րո պեում պետք է կա տա րել առնը -
վազն 100 կրծքա յին սեղ մում:

Ե թե վե րա կեն դա նա ցու մը կա -
տար վում է եր կու հո գով, ա պա
նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է
լի նեն խիստ ներ դաշ նակ: Սեղ մո ղը
30 ան գամ սեղ մում է կրծքա վան -
դա կը 5–7 սմ խո րու թյամբ (ամպ լի -
տու դա յով), որից ան մի ջա պես հե -
տո տա լիս է «ներփ չում» հրա հանգ
և  ինքն է հան գստա նում` չտե ղա -
շար ժե լով ձեռ քե րը կրծքա վան դա -
կից, միա ժա մա նակ նա յե լով կրծքա -
վան դա կի բարձ րա նա լուն: Ե թե
կրծքա վան դա կը չի բարձ րա նում,
ներփ չո ղը պետք է կրկնի: Ի դեպ,
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երբ ներփ չողն է հանգս տա նում, նա
նա յում է քնա յին զար կե րա կին (ա -
նո թա զար կին):

Ինչ պես վե րը նշվեց, յու րա քանչ -
յուր 2 րո պեն մեկ ստուգ վում է ա նո -
թա զար կը: Ե թե ա նո թա զար կը վե -
րա կանգն վել է, ա պա շա րու նա կել
միայն ներփ չում նե րը: Իսկ շնչա ռու -
թյու նը ևս վե րա կանգն վե լուց հե տո
տու ժա ծին ան պայ ման բե րել կող -
քա յին անվ տանգ դիր քի (ԿԱԴ):

Տու ժա ծի ա ռա ջին ինք նու րույն
շնչե լը որ քան շուտ ի հայտ գա, այն -
քան ել քը լավ է: Ա ռա ջին շնչե լը նման
է կլման ակ տի, երբ եր ևում է նաև
պա րա նո ցի մկան նե րի կծկու մը: Քա -
նի որ սրանք դեռևս ան բա վա րար

են, ա պա տու ժա ծի հետ միա սին կա տա րել ներփ չում՝ իր ներշնչ ման գա -
գաթ նա կե տին:

Վե րա կեն դա նաց ման բար դու թյուն նե րից են կո ղե րի և կր ծոսկ րի
կոտր վածք նե րը, ստա մոք սում օ դի կու տա կու մը և  այլն:

Սիրտ- թո քա յին վե րա կեն դա նա ցու մը պետք է շա րու նա կել մինչև ա -
նո թա զար կի շոշ ափ վե լը քնա յին զար կե րա կի վրա, կամ մինչև տու ժա ծը
ինք նա կամ ներսշնչ ման ակտ կամ ինք նա կամ շար ժում ներ է կա տա րում,
կամ մինչև շտապ բու ժօգ նու թյան ժա մա նե լը: 

Եր բեմն նշվում է նաև, որ այն ի րա կա նաց վում է ան ժամ կետ, սա -
կայն, սո վո րա բար, խոր հուրդ է տրվում նվա զա գույ նը 20–30 րո պե, իսկ
ե թե միայ նակ եք, եր ևի ձեր ու ժե րը բա վա կա նաց նի միայն 10–15 րո պե:

Վե րա կեն դա նա ցու մը դա դա րեց վում է նաև այն ժա մա նակ, երբ շրջա -
պա տը դառ նում է վտան գա վոր ձեզ հա մար:

Վե րա կեն դա նաց ման ժա մա նակ դա դար կա րե լի է տալ ոչ ա վե լի 10–
15 վայրկ յան: Իսկ ե թե մահ վան նշան ներ ի հայտ են գա լիս ա վե լի վաղ,
ա պա պետք է դա դա րեց նել վե րա կեն դա նա ցու մը:
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Հի շի՛ր.
1. Ար յան շրջա նա ռու թյան սուր խան գա րում նե րի հետ ևանք կա րող են

լի նել ու շագ նա ցու թյու նը և թմ բի րը (կո լապ սը):
2. Սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա նաց ման ժա մա նակ խու ճա պի չպետք

է մատն վել:
3. Կրծ քա յին սեղ մում նե րի պա հին քո ձեռ քե րը տու ժա ծի սիրտն են:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Սիրտ-ա նո թա յին սուր խան գար ման ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
2. Ինչ պի սի՞ ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն պետք է ցու ցա բե րել թմբի րի

դեպ քում:
3. Նոր մա յով որ քա՞ն պետք է լի նի մե ծա հա սակ նե րի սրտի աշ խա -

տան քը 1 րո պեում:
4. Նոր մա յով 1 րո պեում քա նի՞ շնչա ռա կան ակտ պետք է կա տա -

րեն մե ծա հա սակ նե րը:
5. Սր տի աշ խա տան քը ստու գե լու հա մար որ տե՞ղ պետք է փնտրել

մե ծա հա սակ նե րի քնա յին զար կե րա կը:
6. Ինչ պե՞ս է կա տար վում սիրտ-թո քա յին վե րա կեն դա նա ցու մը մեկ

կամ եր կու հո գով: Գործողությունը փորձեք միմյանց վրա` բա -
ժան վելով խմբերի:
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Հավելված 1

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ

Լեռ նե րում դա սա կը կա րող է հե նա կե տը պաշտ պա նել վաշ տի մնա -
ցած դա սակ նե րից կտրված:

Ջո կե րի դիր քե րը ընտր վում են փլու զում նե րի, իջ վածք նե րի և հե ղե -
ղում նե րի հնա րա վո րութ յու նը բա ցա ռող տե ղե րում, այն հաշ վով, որ ա պա -
հով վի հա կա ռա կոր դի ոչն չա ցու մը թևա հար, խա չաձև դա շու նա յին բազ -
մա շերտ կրա կով, բա ցառ վի մեռ յալ տա րածք նե րի գո յութ յու նը: 

Կ րա կա յին մի ջոց նե րը տե ղադր վում են տար բեր հար թութ յուն նե րի
վրա, ընդ ո րում ջո կե րի կրա կի հա մա կար գը կազ մա կերպ վում է այն պես,
որ նրանք գտնվեն միմ յանց հետ կրա կա յին կա պի մեջ, ա պա հո վեն շրջա -
նաձև պաշտ պա նութ յու նը և հ նա րա վո րութ յուն ստեղ ծեն կարճ ժա մա նա -
կում կրա կի հիմ նա կան մի ջոց նե րը կենտ րո նաց նել վտան գա վոր ուղ ղու -
թյան վրա: Հետ ևա կի մար տա կան մե քե նա նե րի (զրա հա պատ փո խա -
դրիչ նե րի) և տան կե րի կրա կա յին դիր քե րը պատ րաստ վում են տան կավ -
տանգ ուղ ղութ յուն նե րում: Լեռ նանցք նե րի, ճա նա պարհ նե րի կար ևոր հան -
գույցն րի, գե տանց նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար կրա կա յին դիր քե րը
ընտր վում են այն հաշ վով, որ ա պա հով վի կրա կի գաղտ նի տե ղա բաշ խու -
մը և վա րու մը սահ մա նա փակ հե ռա վո րութ յան վրա: Կ րա կա յին մի ջոց նե -
րի մի մա սը տե ղադր վում է բար ձունք նե րի հա կա ռակ լան ջե րին` ներ խու -
ժած հա կա ռա կոր դին դի մա հար կրա կով ոչն չաց նե լու հա մար:

Լեռ նե րում պաշտ պա նութ յու նը կազ մա կեր պե լիս դա սա կի (ջո կի, տան -
կի) հրա մա նա տա րը, բա ցի սո վո րա կան հար ցեր լու ծե լուց, պար տա վոր է`

- ման րակր կիտ ու սում նա սի րել հե նա կե տի (դիր քի) մա տույց նե րը
ճա կա տից, թևե րից և թի կուն քից.

- կազ մա կեր պել դրանց դի տար կու մը և պաշտ պա նութ յու նը կրա -
կով.

- հաշ վի առ նել հե նա կե տի (դիր քի) մո տա կայ քում մեռ յալ տա րածք -
նե րը և կ րակ նա խա պատ րաս տել նրանց վրա.

- դիր քե րում ստեղ ծել հրթիռ նե րի ու զի նամ թեր քի, հատ կա պես
նռնակ նե րի հա վել յալ պա շար. 

- մի ջոց ներ ձեռ նար կել հա կա ռա կոր դի թևան ցում նե րին և ջո կե րի
(տան կե րի) դիր քե րի միջև կամ հար ևան նե րի հետ միաց ման տե -
ղե րում նրա թա փան ցում նե րին հա կա հար ված տա լու հա մար:
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Քար քա րոտ և ժայ ռոտ գո տի նե րում ամ րա շի նա կան կա ռույց ներ պատ -
րաս տե լիս օգ տա գործ վում են քա րեր և  ա վա զի ու հո ղի պար կեր: Խ րա -
մատ նե րը, թաքս տոց նե րը և  այլ կա ռուց վածք նե րը սար քա վոր վում են այն -
պես, որ բա ցառ վի կրա կա յին խառ նուրդ նե րի և ջ րի ներ հոս քը: Ժայ ռոտ
բնա հո ղում խրա մատ ներն ու թաքս տոց նե րը կա րող են սար քա վոր վել
պայ թեց ման մի ջո ցով: Բա ցի սո վո րա կան ար գե լա փա կոց նե րից, դիր քե րի
դի մաց պատ րաստ վում են փլվածք ներ, ճա նա պարհ նե րը (ա րա հետ նե րը)
նա խա պատ րաստ վում են ա վեր ման հա մար:

Հա կա ռա կոր դի գրո հը դա սա կը (ջո կը, տան կը) հետ է մղում բո լոր
կրա կա յին մի ջոց նե րով` նռնակ նե րի լայն կի րառ մամբ: Ա ռա վել նպա տա -
կա հար մար է հա կա ռա կոր դի տան կե րը ոչն չաց նել, երբ դրանք հաղ թա -
հա րում են վե րելք նե րը, հատ կա պես ո լո րապ տույտ վե րելք նե րը: Հա կա -
ռա կոր դի կող մից հե նա կե տի (դիր քի) շրջանց ման դեպ քում դա սա կը (ջո -
կը, տան կը) անց նում է շրջա նաձև պաշտ պա նութ յան և  ոչն չաց նում է
նրան թևա հար ու թի կուն քին ստաց ված կրա կով:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՏԱՌՈՒՄ

Ան տա ռում մո տոհ րաձ գա յին դա սա կի հե նա կե տը իր մեջ նե րա ռում է
ճա նա պար հի, ճա հիճ նե րի ու լճե րի միջև ըն կած մեկ-եր կու կա ծան և կիրճ:

Պաշտ պա նութ յան անցն լիս դա սա կի (ջո կի, տան կի) հրա մա նա տա -
րը, բա ցի պաշտ պա նութ յան նա խա պատ րաստ ման ընդ հա նուր մի ջո ցա -
ռում նե րից, կազ մա կեր պում է ան տա ռի թփուտ նե րի մաք րու մը դի տարկ -
ման և կ րա կի վար ման պայ ման նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով, ընդ ո -
րում` չա պա քո ղար կե լով իր դիր քա վո րու մը. նա խա պատ րաս տում է դա -
շու նա յին կրակ և կ րակ ծա ռե րից. նա խա տե սում է հա կահր դե հա յին մի ջո -
ցա ռում ներ (պաշտ պա նա կան գո տի նե րի և ջ րի պա շար նե րի ստեղ ծում,
կա ցին նե րի, սղոց նե րի, բա հե րի ու կե ռա ձո ղե րի նա խա պատ րաս տում,
հե նա կե տի մաք րում չոր ծա ռե րի ոս տե րից): 

Ա ռան ձին տե ղա մա սեր կա րող են չմաքր վել, այն տեղ վա ղօ րոք տե -
ղադր վում են ա կա նա պայ թու ցիչ ար գե լա փա կոց ներ, և նա խա պատ րաստ -
վում է կրա կը:

Խ րա մատ նե րի և կ րա կա յին դիր քե րի վրա սարք վում են ծած կեր ու
խրա մա քի վեր` ծա ռե րի հետ ընդ հար վե լուց պայ թող ա կան նե րի ու ար կե -
րի բե կոր նե րից անձ նա կազ մին պաշտ պա նե լու հա մար: 
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Խոր քա յին ջրե րի բարձր մա կար դակ ու նե ցող տե ղան քում խրա մատ -
ներն ու հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րը սար քա վոր վում են կի սա խոր կամ
հո ղա պատ նե շա յին ձևով: Այն պի սի տե ղա մա սե րում, որ տեղ չկա հա ղոր -
դակ ցութ յան ու ղի ներ փո րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն, դե պի թի կունք շարժ -
ման ու ղի նե րը նշվում են սլաք նե րով կամ ծա ռե րի վրա նշան նե րով:

Տան կավ տանգ ուղ ղութ յուն նե րում դա սա կը պատ րաս տում է փլվածք -
ներ, հա կա տան կա յին ար գելք ներ և դ րանք առ նում է կրա կի տակ:

Տան կա յին դա սա կի (տան կի), հա կա տան կա յին կա ռա վար վող հրթի -
ռա յին հա մա լիր նե րի և նռ նա կա նետ նե րի կրա կա յին դիր քե րը սար քա վոր -
վում են այն պի սի տե ղե րում, որ տե ղից ա պա հով վում է ճա նա պարհ նե րի,
կա ծան նե րի, բա ցատ նե րի և  ան տա ռի հատ ված նե րի վրա կրա կի վար -
ման հնա րա վո րութ յու նը: Ճա նա պարհ նե րի, կա ծան նե րի, ա րա հետ նե րի
խաչ մե րուկ նե րում, ան տա ռեզ րին կամ բա ցատ նե րի ծայ րում կա րող են
սարք վել կրա կա յին դա րան ներ:

Ան տա ռում մար տի ժա մա նակ լայ նո րեն կի րառ վում է մոտ տա րա -
ծութ յուն նե րից բո լոր մի ջոց նե րի կրա կը:
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Հավելված 3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գնդացրորդ

Նռնականետորդ

Նռնականետորդի 
օգնական

Հրաձիգ

Վարորդ, 
ՄՎ` մեխանիկ-վարորդ

Զրահափոխադրիչ

Հետևակի մարտական
մեքենա

Տանկ

Վաշտի
հրամանատար

Վաշտի
սանիտար-հրահանգիչ

Դասակի հրամանատար

Ավտոմեքենա

Ջոկի հրամանատար
ՄՀ` մեքենայի հրամանատար,
ՏՀ` տանկի հրամանատար

Նշանառու օպերատոր

Ավագ հրաձիգ

Դիպուկահար
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Բնակավայրեր 1:25000
և 1:50000 Մ
քարտեզների վրա

Բնակելի և ոչ բնակելի
կառույցներ

Գործարանի 
ծխնելույզ

Գործարաններ և
ֆաբրիկաներ

Փորվածքներ
հորատանցքեր և
թունելներ

Էլեկտրակայաններ

Աշտարականման
շինություններ

Հուշարձաններ,
կոթողներ

Եկեղեցիներ

Ռադիո և
հեռուստահաղորդման
կայմեր

Գեոդեզիական կետ

Ջրաղացներ

Օդանավակայաններ

Գերեզմանոց

Առանձին քար

Քարակույտ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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Երկգիծ երկաթուղի
և կայան

Ավտոմայրուղի
8 մ - լայնություն,
2 - ուղիների քանակը,
Ա - ասֆալտ

Խճուղի

Սայլուղի

Դաշտային և
անտառային
ճանապարհներ

Արահետներ և նեղ
կամուրջներ

Կապի գծեր

Էլեկտրահաղորդիչ
գծեր

Գետեր և վտակներ

Ջրանցքներ և 
առուներ

Աղբյուրներ

Հիմնական
հորիզոնականներ

Հորիզոնականի
բարձրությունը 200 մ
և լանջի թեքության
ցուցիչը

Բարձրության նիշ

Զառիթափ.
բարձրությունը 21 մ

Ջրագծի ցուցիչ

Սլաքը ցույց է տալիս
հոսանքի ուղղությունը

Գետի և ջրանցքի
բնութագիրը.
19.2 մ - լայնությունը,
1.2 մ - խորությունը,
Հ - հատակի բնույթը

Կամուրջ. 
շինանյութ` բետոն,
երկարությունը` 370 մ,
լայնությունը` 10 մ
բեռնատարողությունը`
60 տ

Պատվար. 
Հողե, 
երկարություն 20.3 մ, 
լայնություն 8 մ 

Խառը անտառ. 
20 մ ծառերի միջին
բարձրությամբ, 
25 սմ ծառաբնի
հաստությամբ, 5 մ
ծառերի միջև
հեռավորությամբ

Մրգատու այգիներ

Խաղողի այգիներ

Մարգագետին

Կողմնորոշիչի
նշանակություն
ունեցող մենավոր ծառ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



Ա
Ագույց (կցորդիչ) - ìóôòà
Ականանետ - ìèíîìåò
Ականանետային մարտկոց - ìè íî -

ìåò íàÿ áà òà ðåÿ
Ականոց - âòóë êà
Ակոս - íà ðåç
Ակոսափող - íà ðåç íîé ñòâîë
Ամրաշինական կառույց (ամրա կա -

ռույց) - ôîð òè ôè êà öè îí íîå ñî -
îðó æå íèå

Ամրացված շրջան - óê ðåï ëåí íûé
ðàéîí

Անդրադարձիչ - îò ðà æà òåëü
Անընդհատ կրակ - íåï ðå ðûâ íûé

îãîíü
Անձնակազմ - 1. ëè÷ íûé ñîñ òàâ, 
      2. ýêè ïàæ
Անձնախումբ - êî ìàí äà
Անմիջական պետ - íå ïîñ ðå ä ñòâåí -

íûé íà ÷àëü íèê
Անրիկ - õî ìó òèê
Անրիկի մղլակ - çà ùåë êà õî ìó òè êà
Անցաբառ - ïðî ïóñê
Անցագիր - ïðî ïóñê
Ապահովիչ - ïðå äîõ ðà íè òåëü
Ապածավալում - ñâåð òû âà íèå
Ապածավալում մարտակարգից նա -

խա մարտակարգի - ñâåð òû âà -
íèå èç áî å âî ãî ïî ðÿä êà â
ïðåä áî å âîé

Աջակցող ուժեր - ïîä äåð æè âà þ ùèå
ñè ëû

Առաջանշանառում - óï ðåæ äå íèå
Առաջապահ - àâàí ãàðä

Առաջապահ դիրք - ïå ðå äî âàÿ ïî çè -
öèÿ

Առաջապահ ջոկատ - ïå ðå äî âîé îò ðÿä
Առաջնահերթ խնդիր - áëè æàé øàÿ

çà äà ÷à
Առավոտյան ստուգում - óò ðåí íèé îñ -

ìîòð
Առջևի եզր (գիծ) - ïå ðåä íèé êðàé
Ասպատակում - íà ëåò
Ավերիչ կրակ - ðàç ðóøà þ ùèé îãîíü
Ավտոմատ - àâ òî ìàò
Ատրճանակային բռնակ - ïèñ òî ëåò -

íàÿ ðó êî ÿò êà
Արկ - 1. ñíà ðÿä, 2. âûñò ðåë
Արձակում զորամասի տարածքից -

óâîëü íå íèå èç ðàñ ïî ëî æå íèÿ
÷àñ òè

Բ
Բալիստիկ հրթիռ - áà ëëèñ òè ÷åñ êàÿ

ðà êå òà
Բեկորային նռնակ - îñ êî ëî÷ íàÿ ãðà -

íà òà
Բլինդաժ - áëèí äàæ
Բոցավառիչ - âîñï ëà ìå íè òåëü
Բռնկիչ - çà ïàë
Բույթ - øòèôò

Գ
Գազախողովակ - ãà çî âàÿ òðóá êà
Գազախուց - ãà çî âàÿ êà ìå ðà
Գազամխոց - ãà çî âûé ïîð øåíü
Գաղտնալսում - ïîäñ ëó øè âà íèå
Գաղտնապահակ (գաղտնաջոկատ) -

ñåê ðåò
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Գամասեղ - øïèë üêà
Գետնամերձ հետագիծ - íàñ òèëü íàÿ

òðà åê òî ðèÿ
Գերաթռիչք - ïå ðå ëåò
Գերճշգրիտ զենք - âû ñî êî òî÷ íîå

îðó æèå
Գլխամասային դետք - ãî ëîâ íîé äî -

çîð
Գլխամասային երթային ուղեկալ

(ԳԵՈՒ) - ãî ëîâ íàÿ ïî õîä íàÿ
çàñ òà âà (ÃÏÇ)

Գնդակների ցրում - ðàñ ñå è âà íèå
ïóëü

Գնդացրային ջոկ - ïó ëå ìåò íîå îò äå -
ëå íèå

Գնդի վարչակազմ - óï ðàâ ëå íèå ïîë êà
Գնդի կառավարում - óï ðàâ ëå íèå

ïîë êîì
Գրոհ - àòà êà
Գրոհային խումբ - øòóð ìî âàÿ ãðóï ïà
Գրոհի հետմղում - îò ðà æå íèå àòà êè
Գումակ - îáîç
Գումարտակ - áà òàëü îí

Դ
Դաշունային կրակ - êèí æàëü íûé

îãîíü
Դասակ - âçâîä
Դարձյակ - öàï ôà
Դեսանտավորում - äå ñàí òè ðî âà íèå
Դետք - äî çîð
Դիվիզիա - äè âè çèÿ
Դիվիզիոն - äè âè çè îí
Դիտակետ - íàá ëþ äà òåëü íûé ïóíêò

Ե
Ելակետային տվյալներ - èñ õîä íûå

äàí íûå
Ելման բնագիծ - èñ õîä íûé ðó áåæ
Ելման կետ - èñ õîä íûé ïóíêò
Ելման շրջան - èñ õîä íûé ðàéîí

Ելուն - âûñ òóï
Եռաշարասյուն - êî ëîí íà ïî òðè
Երթադադար - ïðè âàë
Երթակարգ - ïî õîä íûé ïî ðÿ äîê
Երթային պահպանություն - ïî õîä -

íîå îõ ðà íå íèå
Երթային քայլ - ïî õîä íûé øàã
Երթաշարք - ïî õîä íûé ñòðîé
Երեկոյան անվանականչ - âå ÷åð íÿÿ

ïî âåð êà
Երկայնակի փորակ (ակոս) - ïðî -

äîëü íûé ïàç
Երկտողան շարք - äâóõ øå ðå íîæ íûé

ñòðîé
Երկրակեղև - çåì íàÿ êî ðà

Զ
Զարկան - óäàð íèê
Զարկանածայր - áî åê
Զարկանաձգային մեխանիզմ - óäàð -

íî-ñïóñ êî âîé ìå õà íèçì
Զենքի հետհարված - îò äà ÷à îðó æèÿ
Զինվորական ավան - âî åí íûé ãî ðî -

äîê
Զինվորական երդում - âî åí íàÿ ïðè -

ñÿ ãà
Զինվորական հարգանքի մատուցում

- îò äà íèå âî èíñ êîé ïî ÷åñ òè
Զինվորական պարետ - âî åí íûé êî -

ìåí äàíò
Զորակոչ - ïðè çûâ
Զորահանդես- âî åí íûé ïà ðàä
Զորահավաք - ìî áè ëè çà öèÿ
Զորաշարժ - ìà íåâð
Զորաշարժային պաշտպանություն -

ìà íåâ ðåí íàÿ îáî ðî íà
Զորավարժարան - ïî ëè ãîí
Զորատեսակ - ðîä âîéñê
Զորացրում - óâîëü íå íèå
Զորացրում պահեստազոր - óâîëü íå -

íèå â çà ïàñ
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Է
Էշելոն - ýøå ëîí
Էպիկենտրոն - ýïè öåíòð
Էսկարպ - ýñ êàðï

Ը
Ընթացապաշար - çà ïàñ õî äà

Թ
Թափհանիչ - âû êî ëîò êà
Թաքստոց - óê ðû òèå
Թերաթռիչք - íå äî ëåò
Թերակազմ - íå êî ìï ëåêò
Թիկունքային երթային ուղեկալ - òû -

ëî âàÿ ïî õîä íàÿ çàñ òà âà
Թիրախ - ìè øåíü
Թռիչքային պատրաստություն - ëåò -

íàÿ ïîä ãî òîâ êà
Թև - ôëàíã
Թևանցում - îõ âàò
Թևային զորաշարժ- ôëàí ãî âûé ìà -

íåâð

Ժ
Ժամանակավոր կրակային դիրքեր -

âðå ìåí íûå îã íå âûå ïî çè öèè
Ժամապահ - ÷à ñî âîé

Ի
Ինժեներական ապահովում - èí æå -

íåð íîå îáåñ ïå ÷å íèå
Ինժեներական արգելափակոցներ -

èí æå íåð íûå çàã ðàæ äå íèÿ
Ինժեներասակրային ստորա բա ժա -

նում - èí æå íåð íî-ñà ïåð íîå
ïîä ðàç äå ëå íèå

Ինքնագնաց հրետանային կայանք -
ñà ìî õîä íàÿ àð òèë ëå ðèéñ êàÿ
óñ òà íîâ êà

Ինքնաթողք - àâ òîñ ïóñê

Ինքնաթողքի ոտք - âçâîä àâ òîñ ïóñ -
êà

Ինքնօգնություն - ñà ìî ïî ìîùü
Իրադրության գնահատում - îöåí êà

îáñ òà íîâ êè

Լ
Լարափակոց - ïðî âî ëî÷ íîå çàã ðàæ -

äå íèå
Լիցք - çà ðÿä
Լողացող փոխադրիչ - ïëà âà þ ùèé

òðàíñ ïîð òåð
Լրակազմ - êîìï ëåêò
Լուսածրող գնդակ - òðàñ ñè ðó þ ùàÿ

ïó ëÿ

Խ
Խաչաձև կրակ - ïå ðåê ðå ñò íûé îãîíü
Խափանիչ կրակ - çàã ðà äè òåëü íûé

îãîíü
Խզակոթ (կոթ) - ïðèê ëàä
Խիտ շարք - ñîìê íó òûé ñòðîé
Խծուծ - ïàê ëÿ
Խոզանակ - åð øèê
Խոչընդոտ - ïðå ïÿ ò ñòâèå
Խրամաբջիջ - ÿ÷åé êà
Խրամախորշ - íè øà
Խրամատ - îêîï
Խրամուղի - òðàí øåÿ
Խուսանավում (խուսավարում) - ìà -

íåâð

Ծ
Ծածկաճեղք - ïå ðåê ðû òàÿ ùåëü
Ծավալման բնագիծ - ðó áåæ ðàç âåð -

òû âà íèÿ
Ծավալում - ðàç âåð òû âà íèå
Ծավալում երթակարգից նախամար -

տա  կարգի - ðàçâåð òû âà íèå èç
ïî õîä íî ãî ïî ðÿä êà â ïðåä áî å -
âîé
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Ծավալում նախամարտակարգից
մարտակարգի - ðàç âåð òû âà íèå
èç ïðåä áî å âî ãî ïî ðÿä êà â áî -
å âîé

Ծավալուն շարք - ðàç âåð íó òûé
ñòðîé

Ծխածածկույթ - äû ìî âàÿ çà âå ñà
Ծխաքողարկում - äû ìî âàÿ ìàñ êè -

ðîâ êà

Կ
Կանոնակարգ - ïî ëî æå íèå
Կայազոր - ãàð íè çîí
Կապուղի - ëè íèÿ ñâÿ çè
Կատարողական հրաման - èñ ïîë íè -

òåë üíàÿ êî ìàí äà
Կարգադրություն - 1. ïðè êà çà íèå, 
      2. ðàñ ïî ðÿ æå íèå
Կարգավորման բնագիծ - ðó áåæ ðå -

ãó ëè ðî âà íèÿ
Կարգավորման կետ - ïóíêò ðå ãó ëè -

ðî âà íèÿ
Կեղծ առջևի եզր (գիծ) - ëîæ íûé ïå -

ðåä íèé êðàé
Կեղծ դիրքեր - ëîæ íûå ïî çè öèè
Կենտրոնացման շրջան - ðàéîí ñîñ -

ðå äî òî ÷å íèÿ
Կենտրոնացված կրակ - ñîñ ðå äî òî -

÷åí íûé îãîíü
Կողմնորոշիչ - îðè åí òèð
Կործանիչ կրակ - óíè÷ òî æà þ ùèé

îãîíü
Կտրվածք - âû ðåç
Կրակային դարան - îã íå âàÿ çà ñà äà
Կրակային խոցում - îã íå âîå ïî ðà æå -

íèå
Կրակային նախապատրաստություն -

îã íå âàÿ ïîä ãî òîâ êà (àòà êè,
íàñ  òóï ëåíèÿ)

Կրակային պատրաստություն - îã íå -
âàÿ ïîä ãî òîâ êà

Կրակի կառավարում - óï ðàâ ëå íèå
îã íåì

Կրակի կենտրոնացում - ñîñ ðå äî òî -
÷å íèå îã íÿ

Կրակոց - âûñò ðåë
Կրովի հանդերձանք - íî ñè ìîå ñíà -

ðÿ æå íèå

Հ
Հաղորդակցության ուղի - õîä ñî îá -

ùå íèÿ
Համազարկային կրակ - çàë ïî âûé

îãîíü
Համազորային կանոնադրություններ

- îá ùå âî è íñ êèå óñ òà âû
Համբարակային ծառայություն - èí -

òåí äàòñêàÿ ñëóæáà
Հանդերձավորում - ýêè ïè ðîâ êà
Հանդիպական մարտ - âñòðå÷ íûé áîé
Հանկարծակի հարձակում - íà ëåò
Հաշվարկ - ðàñ ÷åò
Հավասար նշանահատիկ - ðîâíàÿ

ìóø êà
Հավսար (հրաման) - ðàâ íÿéñü
Հեռավորություն (շարային պատրաս -

տու թյան) - äèñ òàí öèÿ
Հետագա խնդիր - äàëü íåé øàÿ çà äà -

÷à
Հետագիծ - òðà åê òî ðèÿ
Հետադարձ զսպանակ - âîçâ ðàò íàÿ

ïðó æè íà
Հետադարձ մեխանիզմ - âîçâ ðàò íûé

ìå õà íèçì
Հետախուզական դարան - ðàç âå äû -

âà òåëü íàÿ çà ñà äà
Հետախուզական դետք - ðàç âå äû âà -

òåëü íûé äî çîð
Հետիոտն գրոհ - àòà êà â ïå øå ì ïî -

ðÿä êå
Հետքաշում - îò õîä
Հետևակ - ïå õî òà
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Հետևակային - ïå õî òè íåö
Հետևակային դասակ - ïå õîò íûé

âçâîä
Հետևակացման բնագիծ - ðó áåæ

ñïå øè âà íèÿ
Հետևակացում - ñïå øè âà íèå
Հետևակի մարտական մեքենա (ՀՄՄ)

- áî å âàÿ ìà øè íà ïå õî òû (ÁÌÏ)
Հիպոկենտրոն - ãè ïî öåíòð
Հրազեն - ñòðåëü êî âîå îðó æèå
Հրակնատ - 1. àìá ðà çó ðà, 2. áîé íè öà
Հրահան - êó ðîê
Հրահանգ - íàñ òàâ ëå íèå
Հրաձգարան - ñòðåëü áè ùå
Հրաման - 1. êî ìàí äà, 2. ïðè êàç
Հրամանատարական դիտակետ -

êî  ìà íä íî-íàá ëþ äà òåëü íûé
ïóíêò

Հրամանատարական կետ - êî ìà íä -
íûé ïóíêò

Հրամանատարություն - 1. êî ìàí äî -
âà íèå, 2. êî ìàí äà

Հրապատիճ - êàï ñþëü
Հրապատիճ-ճայթիչ - êàï ñþëü-äå òî -

íà òîð

Ձ
Ձգաբանություն - áàë ëèñ òè êà
Ձգան - ñïóñ êî âîé êðþ ÷îê (êó ðîê)
Ձգանալծակ - ñïóñ êî âîé ðû ÷àã
Ձգանիկ - øåï òà ëî
Ձեռքի գնդացիր - ðó÷ íîé ïó ëå ìåò
Ձեռքի նռնակ - ðó÷ íàÿ ãðà íà òà

Ճ
Ճակատամարտ - ñðà æå íèå
Ճառագայթային հիվանդություն -

ëó÷å âàÿ áî ëåçíü
Ճակատային գրոհ - ôðîí òàëü íàÿ

àòà êà
Ճեղքում - ïðî ðûâ

Մ
Մահաբեր ազդեցություն - óáîé íîå

äåéñòâèå
Մասնակի մշակում - ÷àñ òè÷ í. îá ðà -

áîò êà
Մարտ - áîé
Մարտական ապահովում - áî å âîå

îáåñ ïå ÷å íèå
Մարտական լրակազմ (ՄԼ) - áî å âîé

êîìï ëåêò (ÁÊ)
Մարտական հերթապահություն - áî -

å âîå äå æó ð ñòâî
Մարտական ներդաշնակում - áî å âîå

ñëà æè âà íèå
Մարտական ոտք - áî å âîé âçâîä
Մարտական պատրաստակա նու թյուն

- áî å âàÿ ãî òîâ íîñòü
Մարտական պատրաստություն - áî -

å âàÿ ïîä ãî òîâ êà
Մարտակարգ - áî å âîé ïî ðÿ äîê
Մարտապաշար - áî å âîé çà ïàñ
Մարտավարական զորավարժու թյուն

- òàê òè ÷åñ êîå ó÷å íèå
Մարտարշավային ջոկատ - ðåé äî âûé

îò ðÿä
Մարտկոց - áà òà ðåÿ
Մարտով հետախուզություն - ðàç âåä -

êà áî åì
Մաքրիչ - ïðî òèð êà
Մենահատ կրակ - îäè íî÷ íûé îãîíü
Միաշարասյուն - êî ëîí íà ïî îä -

 íîìó
Միատողան - îä íî øå ðå íîæ íûé
Միացնող կցորդիչ - ñîåäè íè òåëüí.

ìóô òà
Մխոց - ïîð øåíü
Մղլակ - çà ùåë êà
Միջին դիպման կետ - ñðåä íÿÿ òî÷ êà

ïî ïà äà íèÿ
Միջուկային զենք - ÿäåð íîå îðó æèå
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Մոտոհրաձգային վաշտ - ìî òî ñò ðåë -
êî âàÿ ðî òà

Ն
Նախամարտակարգ - ïðåä áî å âîé

ïî ðÿ äîê
Նախնական հրաման - ïðåä âà ðè -

òåëü íàÿ êî ìàí äà
Նահանջ - 1. îò õîä, 2. îòñ òóï ëå íèå
Նետիչ - âûá ðà ñû âà òåëü
Ներդրակ - âêëà äûø
Ներմղիչ - äî ñû ëà òåëü
Նմանակում - èìè òà öèÿ
Նշանաբառ - ïà ðîëü
Նշանազարկ - áîé
Նշանազարկի կուտակում - êó ÷îñòü

áîÿ
Նշանակետ - öåëü
Նշանահատիկ - ìóø êà
Նշանահատիկի հիմք - îñ íî âà íèå

ìóø êè
Նշանահատիկի պահպանակ - ïðå -

äîõ ðà íè òåëü ìóø êè
Նշանաձողիկ - ïðè öåëü íàÿ ïëàí êà
Նշանառման անկյուն - óãîë ïðè öå ëè -

âà íèÿ
Նշանառման գիծ - ëè íèÿ ïðè öå ëè âà -

íèÿ
Նշանառման կետ - òî÷ êà ïðè öå ëè âà -

íèÿ
Նշանառություն - ïðè öå ëè âà íèå
Նշանառու կրակ - ïðè öåëü íûé

îãîíü
Նշանացուցում - öå ëå ó êà çà íèå
Նշանոց - ïðè öåë
Նոսր շարք - ðà çî ìê íó òûé ñòðîé

Շ
Շարային կեցվածք - ñòðî å âàÿ ñòîé êà
Շարային վարժաձև - ñòðî å âîé ïðè -

åì 

Շարային ստուգատես - ñòðî å âîé
ñìîòð

Շարասյուն - êî ëîí íà
Շարում պարապմունքի համար - ðàç -

âîä íà çà íÿ òèå
Շարք - ñòðîé
Շրջանցող ջոկատ - îá õî äÿ ùèé îò -

ðÿä
Շրջանցում - îá õîä
Շուրջօրյա վերակարգ - ñó òî÷ íûé íà -

ðÿä

Ո
Որոնում - ïî èñê
Որոնողական ջոկատ - ïî èñ êî âûé

îò ðÿä
Որոշման ընդունում - ïðè íÿ òèå ðå øå -

íèÿ

Չ
Չկառավարվող հրթիռ - íå óï ðàâ ëÿ å -

ìàÿ ðà êå òà
Չկառավարվող ռեակտիվ արկ - íå -

óï ðàâ ëÿ å ìûé ðå àê òèâ íûé ñíà -
ðÿä

Պ
Պահակաբաշխում - ðàç âîä êà ðà ó ëîâ
Պահակադիր - ðàç âî äÿ ùèé
Պահակախմբերի կարգացուցակ -

ðàñ ïè ñà íèå êà ðà ó ëîâ
Պահակախմբերի հերթափոխ - ñìå -

íà êà ðà ó ëîâ
Պահակային կետ - ñòî ðî æå âîé

ïîñò
Պահակային պահպանություն - ñòî -

ðî æå âîå îõ ðà íå íèå
Պահակային ջոկատ - ñòî ðî æå âîé

îò ðÿä
Պահակատուն - êà ðà óëü íîå ïî ìå ùå -

íèå
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Պահակետ - ïîñò
Պահակետերի տեղաբաշխման ուր -

վա գիծ - ñõå ìà ðàñ ïî ëî æå íèÿ
ïîñ òîâ

Պահեստային հրամանատարական
կետ - çà ïàñ íûé êî ìà íä íûé
ïóíêò

Պահեստատուփ - ìà ãà çèí
Պահեստատուփի մղլակ - çà ùåë êà

ìà ãà çè íà
Պահունակ - îáîé ìà
Պահպանակ - ïðå äîõ ðà íè òåëü
Պահպանություն - îõ ðà íå íèå
Պայթուցիկ լիցք - ðàç ðûâ íîé çà ðÿä
Պայթուցիկ նյութեր - âçðûâ ÷à òûå

âåùå ñò âà
Պաշար - çà ïàñ
Պաշտպանական բնագիծ - îáî ðî íè -

òåëü íûé ðó áåæ
Պաշտպանական կառույցներ - îáî -

ðî íè òåëü íûå ñî îðó æå íèÿ
Պաշտպանական օպերացիա - îáî -

ðî íè òåëü íàÿ îïå ðà öèÿ
Պաշտպանության անհատական

միջոցներ - èí äè âè äó àëü íûå
ñðåä ñòâà çà ùè òû

Պաշտպանության կայունություն -
óñòîé ÷è âîñòü îáî ðî íû

Պաշտպանության կոլեկտիվ միջոց -
ներ - êîë ëåê òèâ íûå ñðåä ñòâà
çà ùè òû

Պաշտպանության հաղթահարում -
ïðå î äî ëå íèå îáî ðî íû

Պաշտպանություն - 1. îáî ðî íà, 
      2. çà ùè òà
Պաշտպանություն զանգվածային

խոցման զենքից - çà ùè òà îò
îðó æèÿ ìàñ ñî âî ãî ïî ðà æå íèÿ

Պաշտպանունակություն - îáî ðî íî -
ñïî ñîá íîñòü

Պատասխան - îò çûâ

Պատերազմական գործողու թյուն -
ների ռազմաբեմ - òå àòð âî åí -
íûõ äåéñòâèé

Պատսպարման գոտի - ïî ëî ñà ïðèê -
ðû òèÿ

Պարեկ - ïàò ðóëü íûé (ïàò ðóëü)
Պարեկային ծառայություն - ïàò ðóëü -

íàÿ ñëóæ áà
Պարկուճ - ãèëü çà
Պարուրակ - ðåçü áà
Պնդօղակ - ãàé êà
Պտուտակ - âèíò

Ջ
Ջոկ - îò äå ëå íèå
Ջոկատ - îò ðÿä
Ջրային արգելափակոցներ - âîä íûå

çàã ðàæ äå íèÿ
Ջրային արգելք - âîä íàÿ ïðåã ðà äà

Ռ
Ռադիոկապ - ðà äè îñ âÿçü
Ռադիոհետախուզություն - ðà äè î ðàç -

âåä êà
Ռադիոտեխնիկական զորքեր - ðà äè -

î òåõ íè ÷åñ êèå âîéñ êà
Ռադիոքողարկում - ðà äè î ìàñ êè ðîâ -

êà
Ռազմական դրություն - âî åí íîå ïî -

ëî æå íèå
Ռազմական հայեցակարգ - âî åí íàÿ

äîêò ðè íà
Ռազմական հզորություն - âî åí íàÿ

ìîùü
Ռազմական տեխնիկա - âî åí íàÿ òåõ -

íè êà
Ռազմական տեղագրություն - âî åí -

íàÿ òî ïîã ðà ôèÿ
Ռազմաճակատ - ôðîíò

115

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՑԱՆԿ



116

Ս
Սակրային զորքեր - ñà ïåð íûå âîéñ -

êà
Սակրային ջոկ - ñà ïåð íîå îò äå ëå íèå
Սակրավոր - ñà ïåð
Սահաձող - ïî ëî çîê
Սահմանապահ զորքեր - ïîã ðà íè÷ -

íûå âîéñ êà
Սանդղակի բաժանք - äå ëå íèå øêà -

ëû
Սանիտարական մշակում - ñà íè òàð -

íàÿ îá ðà áîò êà
Սպառազինության սովորական

տեսակներ - îáû÷ íûå âè äû âî -
îðó æå íèÿ

Սպառազինություն - âî îðó æå íèå
Ստորաբաժանում - ïîä ðàç äå ëå íèå

Վ
Վայրէջք - 1. ïî ñàä êà, 2. ïðè çåì ëå -

íèå
Վաշտ - ðî òà
Վառելիքաքսուքային նյութեր - ãî ðþ -

÷åñ ìà çî÷ íûå ìà òå ðè à ëû
Վարակազերծում - äå çèí ôåê öèÿ
Վարակված տեղամաս - çà ðà æåí íûé

ó÷àñ òîê
Վարժասարք - òðå íà æåð
Վերկաց - ïîäü åì
Վերջապահ - 1. àðü åð ãàðä, 2. çà ìû -

êà þ ùèé
Վերջնագիր - óëü òè ìà òóì
Վճռական գրոհ - øòóðì

Տ
Տակնոց - ïîä äîí
Տանկավտանգ ուղղություն - òàí êî -

îïàñ íîå íàï ðàâ ëå íèå
Տարածություն (շարային պատրաս -

տու թյան) - èí òåð âàë

Տարբերիչ նշաններ - îïîç íà âà òåëü -
íûå çíà êè

Տարհանման կետ - ýâà êó à öè îí íûé
ïóíêò

Տարհանում - ýâà êó à öèÿ
Տեխնածին աղետ - òåõ íî ãåí íîå

áåäñòâèå
Տեղազննում - ðå êîã íîñ öè ðîâ êà
Տեխնիկական ապահովում - òåõ íè -

÷åñ êîå îáåñ ïå ÷å íèå
Տեխնիկական սպասարկում - òåõ íè -

÷åñ êîå îáñ ëó æè âà íèå
Տեղանքի հետախուզում - ðàç âåä êà

ìåñò íîñ òè
Տեղանքի պաշտպանական հատկա -

նիշ ներ - çà ùèò íûå ñâîé ñòâà
ìåñò íîñ òè

Տեղափակում - ëî êà ëè çà öèÿ
Տեղեկամատյան - ôîð ìó ëÿð
Տողան - øå ðåí ãà
Տրամաչափ - êà ëèáð
Տրված ուժեր և միջոցներ - ïðè äàí -

íûå ñè ëû è ñðåä ñòâà

Ց
Ցամաքային զորատեսակներ - ðî äà

ñó õî ïóò íûõ âîéñê
Ցամաքային զորքեր - ñó õî ïóò í.

âîéñ êà

Ու
Ուժերի վերախմբավորում - ïå ðåã ðóï -

ïè ðîâ êà ñèë
Ուժերի կենտրոնացում - ñîñ ðå äî òî -

÷å íèå ñèë
Ուժերի հարաբերակցություն - ñî îò -

íî øå íèå ñèë
Ուժերի և միջոցների գերազանցու -

թյուն - ïðå âîñ õî ä ñòâî â ñè ëàõ
è ñðåä ñòâàõ

Ուղեկալ - çàñ òà âà
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Ուղեկցորդ - âû âîä íîé
Ուղիղ նշանառություն - ïðÿ ìàÿ íà -

âîä êà
Ուղղակի պետ - ïðÿ ìîé íà ÷àëü íèê
Ուղղապահ - íàï ðàâ ëÿ þ ùèé
Ուղղորդում - íà âå äå íèå

Փ
Փակ կրակային դիրքեր - çàê ðû òûå

îã íå âûå ïî çè öèè
Փամփշտահան - èçâ ëå êà òåëü ïóëü
Փամփշտանոց - ïàò ðîí íèê
Փոխադրովի հանդերձանք - âî çè ìîå

ñíà ðÿ æå íèå
Փոխադրովի ռադիոկայան - âî çè ìàÿ

ðà äè îñ òàí öèÿ
Փոխգործողություն - âçà è ìî äåé ñòâèå
Փոխօգնություն - âçà è ìî ïî ìîùü
Փոկակալ - àí òàá êà
Փող - ñòâîë
Փողակալ - öåâüå
Փողանցք - êà íàë ñòâî ëà
Փողատուփ - ñòâîëü íàÿ êî ðîá êà
Փողի պահպանակ - ñòâîëü íàÿ íàê -

ëàä êà
Փուստ - îñå÷ êà
Փուստ կրակ - ñòðåëü áà õî ëîñ òû ìè

ïàò ðî íà ìè

Ք
Քառաշարասյուն - êî ëîí íà ïî ÷å òû -

ðå
Քիմիական ապահովում - õè ìè ÷åñ -

êîå îáåñ ïå ÷å íèå

Քիմիական զենք - õè ìè ÷åñ êîå îðó -
æèå

Քիմիական զորքեր - õè ìè ÷åñ êèå
âîéñ êà

Քիմիական հետախուզություն - õè ìè -
÷åñ êàÿ ðàç âåä êà

Քողարկման միջոցներ - ìàñ êè ðî âî÷ -
íûå ñðåä ñòâà

Քողարկում - ìàñ êè ðîâ êà

Օ
Օդային հետախուզություն - âîç äóø -

íàÿ ðàç âåä êà
Օդային մարտ - âîç äóø íûé áîé
Օդային տագնապ - âîç äóø íàÿ òðå -

âî ãà
Օպերատիվ դադար - îïå ðà òèâ íàÿ

ïà ó çà
Օպերատիվ զորավարժություն - îïå -

ðà òèâ íîå ó÷å íèå
Օպերատիվ թիկունք - îïå ðà òèâ íûé

òûë
Օպերատիվ խումբ - îïå ðà òèâ íàÿ

ãðóï ïà
Օպերատիվ հետախուզություն - îïå -

ðà òèâ íàÿ ðàç âåä êà
Օպերատիվ պատրաստություն - îïå -

ðà òèâ íàÿ ïîä ãî òîâ êà
Օպերատիվ քողարկում - îïå ðà òèâ -

íàÿ ìàñ êè ðîâ êà
Օրապահ - äíå âàëü íûé
Օրվա կարգացուցակ - ðàñ ïî ðÿ äîê

äíÿ
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