
3

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ԳԻՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ*

Բանալի բառեր - չափանիշներ, որակ, հումանիտար 
գիտություններ, մասնագիտական խորհուրդ, ատենախո-
սու թյուն, հանդես, պաշտպանություն, փորձագետ, մեթոդա-
բանություն, հայեցակարգ։

Հա յաս տա նում 2018 թվա կա նի գար նա նը տե ղի ու նե ցած թավշ յա հե ղա-
փո խութ յու նից հե տո մեր պե տութ յան կա ռա վար ման շատ քիչ ո լորտ նե րում 
են նշմար վել լուրջ բա րե փո խումն ե րի ի րա կա նաց ման մտադ րութ յուն ներ և 
դ րանց հա մա պա տաս խա նող՝ ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի ու ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն նե րի հստա կեց ման փոր ձեր։

Ա ռայժմ սոսկ հինը քան դե լու նպա տակ ու նե ցող նոր իշխանությունների 
չհա մա կարգ ված քայ լե րը չեն շո շա փում նրա խոր քա յին հե նաս յու նե րը, 
ո րոնք անխ ռով կեր պով գո յատ ևում են մեր կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում։ 
Դ րանք հատ կա պես մեծ ա վեր ներ են գոր ծում նոր սերն դի կրթութ յան ու 
մաս նա գետ կադ րե րի պատ րաստ ման ա ռա քե լութ յուն ու նե ցող գի տակր թա-
կան հա մա լի րի տար բեր օ ղակ նե րում, որ տեղ ան ցած տա րի նե րին իս պառ 
դա դա րել են գոր ծել գի տա կան արտադրանքի ո րա կի գնա հատ ման չա-
փա նիշ նե րը։ Պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ այդ խնդրի լու ծան հա մար 
պա տաս խա նա տու ՀՀ Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման կո մի տեն (ԲՈԿ)1 մինչև 
վեր ջերս շա րու նա կում էր գոր ծել խորհր դա յին շրջա նից պահ պան ված՝ գի-
տա կան աս տի ճան նե րի շնորհ ման հին հա մա կար գի հի ման վրա։ Հետ-
խորհր դա յին տա րի նե րին այդ պես էլ չբա րե փոխ ված այդ կա ռույ ցը ոչ միայն 
պահ պա նել էր իր փակ գոր ծե լա կեր պը, այլև 2008-ից հե տո Հա յաս տա նում 
ար ձա նագր ված բրեժնև յան լճաց ման «երկ րորդ հրա տա րա կութ յան» հա-
մա տեքս տում բռնել էր վերջ նա կան դեգ րա դա ցիա յի ու ղին։

2008-ից հե տո գրե թե ամ բող ջո վին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կոմ ու սի 
կենտ կո մի գոր ծա ռույ թը ստանձ նած՝ ա մե նա զոր նա խա գա հա կա նը փաս-
տո րեն իր ձեռքն էր վերց րել ոչ միայն այդ կար ևոր գի տա կան օ ղա կի վե-
րահս կո ղութ յան, այլև իշ խող կու սակ ցութ յան ե րի տա սարդ բյու րոկ րա տիա-
յի հա մար անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ գի տա կան կո չումն եր ա պա հո վե լու 
գոր ծը։ Նա խա գա հա կա նի հո վա նա վոր յալ նե րին ու մա նա վանդ կա ռա վա րող 
ՀՀԿ-ի ե րի տա սարդ կադ րե րին զար տու ղի ճա նա պարհ նե րով գի տա կան կո-
չումն եր ա պա հո վե լու հա մար կի րառ վում էր «զան գերի» մի ջո ցով հար ցեր 
լու ծե լու խորհր դա յին ծա նոթ գոր ծե լա կե պը։ Ո՞րն էր մեր նախկին «է լի տա-
յի» մոտ արթ նա ցած՝ գի տա կան կո չումն ե րի հան դեպ այդքան բուռն սի րո 

*Ընդունվել է տպագրության 28.09.2018։
1 Նախկինում՝ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով (ԲՈՀ)։
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պատ ճա ռը։ Դա մի կող մից՝ պե տա կան պաշ տոն ստանձ նե լու կամ պատ-
գա մա վոր դառ նա լու հար ցում լրա ցու ցիչ կռվան ներ ա պա հո վե լու, այ սինքն՝ 
«ի մաս տուն եր ևա լու» ե ղա նակ էր, իսկ մյուս կող մից՝ բա նա կից ա զատ վե լու 
սո ղանցք՝ ե րի տա սարդ «նժ դե հա կան նե րի» հա մար։ 

Մեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ան ցած 10 տա րի նե րի 
ըն թաց քում ՀՀԿ-ի ե րի տա սար դա կան թևի կար կա ռուն դեմ քե րը որ պես կա-
նոն՝ աս պի րանտ ներ ու հայ ցորդ ներ են ձևա կերպ վել Հա յաս տա նի այս կամ 
այն ԲՈՒՀ-ում կամ ա կա դե միա կան հաս տա տութ յու նում։ Դ րա նից հե տո 
նրանց ձեռ քե րում հայտն վել են ինչ-որ տեղ գրված ա տե նա խո սութ յուն ներ 
և  ա պա կազ մա կերպ վել են թա տե րա կա նաց ված պաշտ պա նութ յուն ներ։ Ե րի-
տա սար դա կան թևից հետ չմնա լու հա մար ա տե նա խո սութ յո ւն ներ պաշտ-
պա նե լու գոր ծի մեջ էին ներ գավ վել նաև ՀՀԿ-ի գոր ծա րար և  ան գամ՝ քրեա-
կան հատ վա ծի մի շարք կար կա ռուն դեմ քեր՝ քա ղա քա պետ ներ, մարզ պետ-
ներ և  այլն։ 

Այս ա մե նի արդ յուն քում վեր ջին տաս նամ յա կում ձևա վոր վել է կեղծ 
ա տե նա խո սութ յուն նե րով դիպ լո մա վոր ված կի սագ րա գետ նե րի մի ստվար 
բա նակ, ո րը տի րա ցել է ոչ միայն պե տա կան պաշ տոն նե րի, այլև զավ թել է 
հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար ԲՈՒՀ-ե րի «պ րես տիժ» ամ բիոն նե րը, հիմն ել 
է կեղծ գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տութ յուն ներ ու պար զա պես պա րա-
զի տա նում է գիտ նա կա նի ա նու նը շա հար կե լով։

Ան ցած տաս նամ յա կում գի տութ յան ու գի տա կա նութ յան չա փա նիշ նե րի 
հետ ևո ղա կան ոչն չաց մանն ուղղ ված նման քայ լե րին բազ միցս է անդ րա-
դար ձել հա յաս տան յան մա մու լը: Ուս տի ԲՈՀ-ի նախ կին ղե կա վա րութ յու նը 
սկսել էր ան գամ դի մադ րել ու հա մա ռել մի շարք մաս նա գի տա կան խոր-
հուրդ նե րի վրա գոր ծադր ված ան մի ջա կան ճնշումն ե րից հե տո պաշտ պան-
ված «ա տե նա խո սութ յուն նե րը» հաս տա տե լու հար ցում։ Դրանք ա րա գո րեն 
դա կե լու հա մար հարկ ե ղավ ան գամ ԲՈՀ-ի օր վան ղե կա վար Ա. Ղու կաս-
յա նն «զ րույ ցի» հրա վի րել նա խա գա հա կան՝ « մեր տղեր քին» նե ղաց նե լու և 
ն րան ցից եր կու սի կաս կա ծե լի դոկ տո րա կան նե րի հաս տատ մա նը խո չըն դո-
տե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ և վերջինս ս տիպ ված էր հրա ժեշտ տալ իր 
պաշ տո նին։

Դ րա նից հե տո ՀՀ ԲՈՀ-ը վերջ նա կա նա պես դար ձավ ա նո րակ դոկ տո րա-
կան նե րի ու գի տութ յան հետ փաս տո րեն կապ չու նե ցող թեկ նա ծո ւա կան նե-
րի պաշտ պա նութ յան ու հաս տատ ման ա րա գըն թաց կոն վե յե րի վեր ջին օ ղա-
կը։ Այս գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րավ վե ցին նաև նա խա գա հա կա նի և  իշ խող 
կու սակ ցութ յան հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված որոշ գի տակր թա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի տնօ րեն նե ր։ Վեր ջին նե րիս կող մից ա ռան ձին մաս  նա գի-
տա կան խոր հուրդ ներն ան մի ջա կա նո րեն ղե կա վա րե լու կամ՝ նրանց « զոն 
նա յո ղը» դառ նա լու արդ յուն քում բաց վե ցին լրա ցու ցիչ սո ղանցք  ներ՝ բա ցա-
հայտ ար տագ րութ յուն ներն ու ակն հայտ կոմ պիլյ ա ցիա ներն անց կաց նե լու 
հա մար։ Ա ռա վել առևտ րայ նաց ված մաս նա գի տա կան խոր հուրդ ներ ստեղծ-
վե ցին տնտե սա գի տութ յան աս պա րե զում, ո րոնք ուղ ղա կի դա կում էին ինչ-որ 
տեղ գրված կաս կա ծե լի ա տե նա խո սութ յուն ներն ու ու ղար կում ԲՈՀ-ին։ 
Դ րանց նշա նա կա լի մա սի կա ղա պա րը նույնն էր՝ պար զա պես փոխ վում էին 
ու սումն ա սիր վող թե մա յի ժա մա նա կագ րա կան շրջա նակ նե րը։

Ե րի տա սարդ «նժ դե հա կան նե րի» հա մար բա նա կից ա զատ վե լու սո-
ղանցք ներ ստեղ ծե լու գոր ծին լծվե ցին նաև հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան 
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Նգի տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում գոր ծող գրե թե բո լոր մաս նա գի տա կան 

խոր հուրդ նե րը՝ չնչին բա ցա ռութ յուն նե րով հան դերձ։ Տար բե րութ յու նը միայն 
նրա նում էր, որ ե թե տնտե սա գետ նե րի շրջա նում տա րած ված էր զա նա զան 
կայ քե րում տե ղադր ված նյու թե րը վե րա շա րադ րե լու գոր ծե լա կեր պը, ա պա 
հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում լայն տա-
րա ծում էր գտել նաև ա տե նախ սութ յուն ներ պատ վի րել-գրե լու պրակ տի-
կան։ Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ այդ տա րի նե րին մի շարք մաս նա գի տա-
կան խոր հուրդ նե րից հե ռա ցան կամ ԲՈՀ-ի ղե կա վա րութ յանն ուղղ ված հա-
մա պա տաս խան զան գե րի մի ջո ցով ուղ ղա կի՝ հե ռաց վե ցին ի րենց շատ թե 
քիչ հար գող բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ։

Մեր գի տա կան հան րութ յանն այ սօր քաջ հայտ նի են ինչ պես նրանց 
ա նուն նե րը, որ բիզ նե սի ա ռար կա էին դարձ րել գի տա կան աս տի ճան նե րի 
շնորհ ման հա մա կար գը, այն պես էլ այդ ըն թաց քում « պաշտ պան ված» ա ռա-
վել խո տան ա տե նա խո սութ յուն նե րի վեր նագ րերն ու դրանց հե ղի նակ նե րը։ 
Վեր ջին նե րիս մի մա սի « պաշտ պա նութ յուն նե րի» ըն թաց քի վե րա բեր յալ 
հյուս վել են նաև բազ մա թիվ ա նեկ դոտ ներ՝ հարս տաց նե լով մեր ժո ղովր-
դա կան բա նահ յու սութ յու նը։ Ուս տի այ սօր ա վե լորդ ենք հա մա րում գի տա-
կան հան դե սում տեղ տալ նման աճ պա րա րութ յուն նե րի ու նրանց հե ղի-
նակ նե րի թվարկ մա նը։ Դա մեծ պա տիվ կլի նի գի տութ յան հետ կապ չու նե-
ցող ոչն չութ յուն նե րի հա մար։

Բայց աս վածն ա պա ցու ցե լու հա մար պար տա վոր ենք բե րել ո րոշ փաս-
տա կան տվյալ ներ 2008-ից հե տո Հա յաս տա նում պաշտ պան ված ու հաս-
տատ ված դոկ տո րա կան ու թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րի թվա-
քա նա կի ան նա խա դեպ ա ճի վե րա բեր յալ։ Քա նի որ դրանք վերց ված են ՀՀ 
ԲՈԿ-ի կայ քից, ակն հայտ է դառ նում, որ ե թե ա ռաջ նորդ վենք պաշ տո նա կան 
վի ճա կագ րութ յամբ, պետք է եզ րա կաց նենք, որ վեր ջին տաս նամ յա կում Հա-
յաս տա նում « շեշ տա կի վե րելք» է ար ձա նագր վել գի տութ յան զար գաց ման 
բո լոր հիմն ա կան բնագավառներում։ Ընդ ո րում՝ բնա կան ու ճշգրիտ գի-
տութ յուն ներն «ա ճել են» թվա բա նա կան, իսկ հա սա րա կա կան ու հու մա-
նի տար գի տութ յուն նե րը՝ գրե թե երկ րա չա փա կան պրոգ րե սիա յով։

Հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծո ւի և դոկ տո րի վկա յագ րեր ստա ցած ան ձանց թվա քա նա կի վե րա բեր-
յալ ՀՀ ԲՈԿ-ի կայ քէ ջում տե ղադր ված պաշ տո նա կան տվյալ նե րի՝ 1994 թվա-
կա նին բո լոր գի տութ յուն նե րի գծով նրանց ընդ հա նուր թի վը ե ղել է ըն դա-
մե նը՝ 103, 1995-ին՝ 152, 1996-ին՝ 196, 1997-ին՝ 247, 1998-ին՝ 252, 1999-ին՝ 
256, 2000-ին՝ 265, 2001-ին՝ 348, 2002-ին՝ 425, 2003-ին՝ 421, 2004-ին՝ 481, 
2205-ին՝ 475, 2006-ին՝ 488, 2007-ին՝ 530, 2008-ին՝ 566, 2009-ին՝ 568, 
2010-ին՝ 539, 2011-ին՝ 517, 2012-ին՝ 495, 2013-ին՝ 610, 2014-ին՝ 594, 2015-
ին՝ 593, 2016-ին՝ 465, 2017-ին՝ 394։ Այ սինքն՝ Հա յաս տա նում գի տութ յան 
զար գաց ման բարձ րա կե տը ե ղել են « թունդ լճաց ման» տա րի նե րը՝ 2012-2015 
թվա կան նե րը, ո րոնց ըն թաց քում դիպ լո մա վոր վել է մեր պաշ տո նեութ յան 
ու ՀՀԿ-ի ե րիտթ ևի զգա լի մա սը։ Իսկ դրա նից հե տո ար ձա նագր ված թվե րի 
ո րո շա կի ան կու մը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով որ գի տա կան կո չումն եր 
դա կող « հար վա ծա յին բրի գադ նե րը»՝ տնտե սա գի տութ յան ու հու մա նի տար 
գի տութ յուն նե րի գծով հայտնի խոր հուրդ նե րը կանգ նել էին «հա ճա խորդ-
նե րի» սուր դե ֆի ցի տի փաս տի ա ռաջ՝ վեր նա խա վի պա հան ջար կը հիմն ա-
կա նում բա վա րար ված էր, իսկ նրանց գի տա կան կո չումն եր ստա նա լու արդ-
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յուն քում հա մա կարգն այն քան էր վար կա բեկ վել, որ շա տե րը պար զա պես 
խու սա փում էին դիպ լո մա վոր վե լու հե ռան կա րից։

Ա վե լին, նման « գիտ նա կան նե րի» քա նա կա կան աճն ար ձա նագր վում էր 
ճիշտ և ճիշտ այն հա սա րա կա կան ու հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի բնա-
գա վա ռում, ո րոնք ա վե լի հետ էին մնում հա մաշ խար հա յին գի տութ յան զար-
գաց ման ընդ հա նուր մա կար դա կից։ Այս պես՝ 2008-20017 թվա կան նե րին, 
այ սինքն՝ ան ցած 10 տա րի նե րի ըն թաց քում տնտե սա գի տութ յան գծով Հա-
յաս տա նում պաշտ պան վել է 28 դոկ տո րա կան և 932 թեկ նա ծո ւա կան ա տե-
նա խո սութ յուն, այ սինքն՝ «ար տադր վել է» մոտ 1000 « գիտ նա կան»։ Եվ դա 
այն դեպ քում, երբ այդ տա րի նե րին տնտե սութ յու նից շատ թե քիչ հաս կա ցող 
մաս նա գետ նե րը հիմն ա կա նում խորհր դա յին շրջա նում ու նրա նից ան մի ջա-
պես հե տո դիպ լո մա վոր ված կադ րերն էին։

Նույնն էր պատ կե րը նաև հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի տար բեր բնա-
գա վառ նե րում։ Այս պես՝ հայ պատ մա գի տութ յան մեջ, որ տեղ բա ցա ռութ յամբ 
ե զա կի մաս նա գետ նե րի՝ դեռևս գա ղա փար ան գամ չու նեն ցան կա ցած գի-
տութ յան հա մար պար տա դիր՝ գի տա կան տե սութ յու նից ու մե թո դից, դիպ-
լո մա վոր ված գիտ նա կան նե րի ան նա խա դեպ ա ճի պատ կե րը նույն պես ոչ 
պա կաս տպա վո րիչ է։ 2008-20017 թվա կան նե րին, այ սինքն՝ ան ցած 10 տա-
րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում 35 հո գի ստա ցել է պատ մա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տո րի բարձ րա գույն աս տի ճան, 258-ը՝ թեկ նա ծո ւի։

Իսկ ա հա բա նա սեր նե րի մոտ նույն շրջա նում դիպ լո մա վոր ված դոկ տոր-
նե րի թի վը հա սել է 41-ի, իսկ թեկ նա ծու նե րի թիվն է՛լ ա վե լի տպա վո րիչ է՝ 
511։

Եվ դա այն պա րա գա յում, երբ գի տա կան հան դես նե րի խմբա գիր ներս 
մեր եր կու ձեռ քե րի մատ նե րի վրա կա րող ենք հաշ վել շատ թե քիչ ո րակյ ալ 
հոդ ված ներ գրող հա յաս տան յան գիտ նա կան նե րին։ Ու րեմն ով քե՞ր են գի-
տական հանրությանն ան հայտ այս տի տան նե րը, որ տե՞ղ են հրա պա րակ վել 
նրանց հան ճա րեղ մտքե րը։

Գի տա կան հան դես նե րի տպագ րութ յան ա ռու մով նույն պես ան ցած 
10-ամ յա կում ար ձա նագր վել է ան նա խա դեպ քա նա կա կան աճ և  ո րա կի 
սար սա փե լի ան կում։ Հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում այդ 
տա րի նե րին ԲՈՀ-ի կող մից հաս տատ վել և թեկ նա ծո ւա կան ու ան գամ դոկ-
տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րին անհ րա ժեշտ հոդ ված նե րի տպագ րութ-
յան հա մար պի տա նի են հա մար վել այն պի սի հան դես ներ ու ժո ղո վա ծու ներ, 
ո րոն ցում հրա պա րակ վող նյու թե րը ոչ միայն չեն գրա խոս վում, այլև ըն-
դուն ված հոդ ված նե րը չեն էլ ըն թերց վում՝ չխո սե լով ար դեն մի ջազ գա յին 
մա կար դա կի հաս նե լու ձգտման լիա կա տար բա ցա կա յութ յան մա սին։

Ի րա կա նութ յունն այն է, որ մե զա նում ինչ պես մաս նա գի տա կան խոր-
հուրդ նե րի այն պես էլ գի տա կան հա մար վող հրա տա րա կութ յուն նե րի մեծ 
մա սի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը ձևա վոր վել են խորհր դա յին շրջա նում, 
իսկ Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո դրանք պար զա պես վերածվել են 
սովորական համ քա րութ յուն նե րի։ Այս տեղ պաշտ պա նութ յան բա րե հա ջող 
ըն թաց քը կախ ված է մեկ կամ մի քա նի անձի ցան կութ յու նից, իսկ գի տա-
կան հրա պա րակ ման տպագ րութ յու նը՝ սո վո րա կան զան գից։ Պաշտ պա նութ-
յան ներ կա յաց վող աշ խա տանք նե րի մի մա սը հա ճախ սո ղոս կում է իր մաս-
նա գի տա կան շիֆ րին չհա մա պա տաս խա նող խոր հուրդ ներ, ո րով հետև ա մեն 
ինչ կախ ված է նրանց նա խա գահ նե րի բա րի կա մե ցո ղութ յու նից։ Լիո վին 
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Նբա ցա կա յում է ընդ դի մա խո սութ յան ինս տի տու տը, քա նի որ ընդ դի մա խոս-

ներն ընտր վում են ոչ թե ըստ նեղ մաս նա գի տաց ման, այլ բա րե հաճ վե րա-
բեր մուն քի սկզբուն քով։

Նույնն է վի ճա կը նաև ա տե նա խո սութ յուն նե րի հաս տատ ման աս պա րե-
զում, ին չը վկա յում է այն մա սին, որ մե զա նում գի տութ յան զար գաց ման 
վե րա բեր յալ բո լոր ա ռա ջարկ ներն ու նա խագ ծե րը գրո շի ար ժեք չեն ու նե նա, 
ե թե ո լոր տի բա րե փո խու մը չսկսենք հստակ չա փա նիշ ներ սահ մա նե լու և 
կյան քի կո չե լու գոր ծից։ Դ րանք պետք է տա րած վեն նաև վեր ջին տաս նամ-
յա կում պաշտ պան ված ա տե նա խո սութ յուն նե րի վրա, ո րոն ցում զգա լի թիվ 
են կազ մում ար տագ րութ յուն ներն ու պարզ կոմ պիլյ ա ցիա նե րը։

Այս ա ռու մով մեր երկ րի նոր իշ խա նութ յուն նե րի մոտ թեև նկատ վում է 
ո րո շա կի մտա հո գութ յուն, սա կայն դեռևս բա ցա կա յում են հստակ հա յե ցա-
կար գա յին մո տե ցումն ե րը։ Գիտության աս պա րե զում նրանց ա ռա ջին քայլն 
ի րա կա նում պետք է լի ներ ոչ թե ՀՀ ԲՈՀ-ի պարզ ան վա նա փո խութ յու նը ՀՀ 
ԲՈԿ-ի, այլ նրա հիմ քի վրա ՀՀ պե տա կան բո լոր ինս տի տուտ նե րից լիար-
ժե քո րեն ան կախ Ազ գա յին փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի հիմն ու մը, ո րը 
կեն թարկ վի ոչ թե Կր թութ յան ու գի տութ յան նա խա րա րութ յա նը, այլ կու-
նե նա լիո վին ինք նու րույն կար գա վի ճակ՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
կամ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ինս տի տու տի նման և կ ֆի նան-
սա վոր վի ՀՀ պետբ յու ջեի ա ռան ձին հոդ վա ծով։

Երկ րորդ ա ռա ջադ րան քը հիմն ա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի հստա կե-
ցումն ու կրկնվող գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող մաս նա գի տա կան խոր-
հուրդ նե րի կրճա տումն է՝ մեկ մաս նա գի տութ յուն՝ մեկ խոր հուրդ սկզբուն-
քով, ո րի ան դամն ե րը պետք է ու նե նան հա վա սար ի րա վունք ներ, ինչ պես 
նաև մեկ դեմ քվեար կութ յան հի ման վրա Ազ գա յին փոր ձա գի տա կան կենտ-
րո նին դի մե լու և  ան կախ փոր ձաքն նութ յուն պա հան ջե լու հնա րա վո րութ յուն։

Եր րորդ. մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րի ձևա վո րու մը պետք է ի րա-
կա նաց վի գի տա կան արդ յուն քի ար տադ րութ յունն ու նրա ո րա կի գնա հատ-
ման գոր ծը միմ յան ցից տա րան ջա տե լու սկզբուն քով, այ սինքն՝ նրանք պետք 
է ու նե նան կոնկ րետ ա տե նա խո սութ յան պաշտ պա նութ յան ըն թաց քում փո-
փոխ վող կազ մեր, ո րոնք կբա ցա ռեն գի տա կան ար տադ րանք տվող հաս-
տա տութ յուն նե րի քվեի առ կա յութ յու նը ի րենց իսկ ար տադ րան քի գնա հատ-
ման գոր ծըն թա ցում։

Չոր րորդ քայ լով հարկ է սահ մա նել պաշտ պա նութ յան ներ կա յաց վող 
ա տե նա խո սութ յուն նե րում առ կա նո րույ թի գնա հատ ման նոր ու հստակ չա-
փո րո շիչ ներ, ո րոնք կբա ցա ռեն ինչ-որ ի րո ղութ յան կամ եր ևույ թի պարզ 
նկա րագ րութ յու նը ա տե նա խո սութ յուն հա մա րե լու՝ ներ կա գոր ծե լա կեր պի 
պահ պա նու մը։

Հին գե րորդ. հա սա րա կա կան ու հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի աս պա-
րե զում ներ կա յաց վող բո լոր ա տե նա խո սութ յուն նե րը պետք է հիմն ված լի-
նեն հա մաշ խար հա յին գի տութ յան ար դի մա կար դա կին հա մա պա տաս խա-
նող տե սա կան գի տե լիք նե րի և դ րան ցից բխող հաս կա ցու թա յին հա մա կար-
գի, մե թո դա բա նութ յան ու մե թո դի կա յի ո րո շա կի ու հստակ բա զա յի վրա, 
ո րը թույլ կտա այս կամ այն եր ևույ թի նկա րագ րութ յու նը փո խա րի նել նրա 
գնա հատ ման գի տա կան հա յե ցա կար գով։

Վե ցե րորդ. ա ռայժմ հարկ է հրա ժար վել հրա պա րակ վող հոդ ված նե րի 
թվա քա նա կի ա վե լա ցու մից և դ րա հի ման վրա գի տա կան հրա պա րա կում-
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ներ տպագ րե լու հա մար ՀՀ ԲՈԿ-ի թույ լատ րած հան դես նե րի արհեստական 
« բազ մա ցու մից», քա նի որ դրանց ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի հաշ վարկ ման 
գոր ծը՝ գի տա չա փութ յունն այ սօր ի րա կա նաց նում է ոչ թե այդ հաս տա-
տութ յու նը, այլ Գի տութ յան պե տա կան կո մի տեն ու նրան կից կա ռույց նե րը։ 
Քա նի դեռ ՀՀ ԲՈԿ-ը չի վե րած վել Ազ գա յին փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի, 
ոչ թե ին քը պետք է տրա մադ րի այս կամ այն հան դե սում հոդ ված ներ 
տպագ րե լու թույլտ վութ յունը, այլ հիմն վի գի տա չա փութ յան մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րի վրա խարսխված միաս նա կան-հա մա պե տա կան շտե մա րա-
նի վրա։

Յո թե րորդ. պետք է մշա կել ու կա ռա վա րութ յան հաս տատ մա նը ներ կա-
յաց նել ան ցած 10-ամ յա կում պաշտ պան ված ա տե նա խո սութ յուն նե րի ո րա-
կա կան ցու ցա նիշ նե րի վե րագ նա հատ ման ո րո շա կի ըն թա ցա կարգ և  այդ 
ըն թաց քում հո վա նա վոր չութ յան մի ջո ցով հաս տատ ված ա տե նա խո սութ յուն-
նե րում ակն հայտ գրա գո ղութ յան փաս տեր ար ձա նագր վե լու դեպ քում չե-
ղար կել հա մա պա տաս խան գի տա կան աս տի ճան նե րը։

Այս շա հագր գիռ խո սակ ցութ յու նը սկսում ենք այն պատ ճա ռով, որ այ սօր 
ի տար բե րութ յուն մեր պե տա կան այլ մար մին նե րի՝ ՀՀ Բարձ րա գույն ո րա-
կա վոր ման կո մի տեի մոտ նկատ վում է մասնակի բա րե փո խումն եր ի րա կա-
նաց նե լով՝ ի րա վի ճա կը շտկե լու ո րո շա կի ցան կութ յուն, ո րի ընդ հա նուր 
ուղղ վա ծութ յունն ա ռայժմ ճիշտ հու նի մեջ է, սա կայն կոնկ րե տաց ման ու 
հստա կեց ման կա րիք ու նի։ Մեր փո խա րեն ոչ ոք չի մաք րե լու հայ րե նի գի-
տութ յան ավգ յան ա խոռ նե րը, ո րոնք քա րա ցած հնի ու դան դա ղո րեն ա ճող 
և դե պի լույս ու ճա նա չում ձգտող նո րի մի զար մա նա լի խճան կար են հի-
շեց նում։ 

Հա մա հար թեց ման խորհր դա յին գոր ծե լա կեր պը փո խա րի նե լով գի տա-
կան արդ յուն քի գնա հատ ման ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե րով՝ մենք պար-
տա վոր ենք ա ջակ ցել ու թի կունք կանգ նել այն տա ղան դա վոր ե րի տա սարդ-
նե րին, ով քեր մեր երկ րին բա ժին ըն կած հա մընդ հա նուր լճաց ման տաս-
նամ յա կում ան գամ կա յա ցել են որ պես գիտ նա կան ներ։
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