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Բովանդակություն

Ներածություն
Հետազոտության մեթոդաբանությունը
Կանգառ 1. Տղաբերքի ճանապարհային քարտեզի սկզբում

Ինչո՞ւ տղա
Ցորեն ես ցանել, գարի կուզե՞ս
Մտրակի ու բլիթի սպասումներում. տղայի ծնունդը

Կանգառ 2. Ինչպե՞ս տղա ունենալ. Երեխայի սեռը 

կանխագուշակելու  պրակտիկաներ

Անցման/կենսափուլային ծեսերի միջոցով
Տեսիլք-երազների միջոցով երեխայի սեռի պլանավորման 
պրակտիկաներ
Ուխտագնացությունները
Գուշակություններ
Հղիի արտաքին տվյալների միջոցով
Պահապան միջոցառումներ «պարգև» տղաների համար
Անձնանվան միջոցով.
Խնամքի միջոցառումներ
Մոլորեցնելով չար ոգիներին

Կանգառ 3. Ծրագրավորել և պատվիրել տղա

Կանգառ 4. Պատվերի ճշգրտում. Տեսնել և համոզվել, որ տղա է

«Էդ ապարատ քանդեց ընտանիք»
Կանգառ վերջին. Ցանկությունների սրբագրում.    

մեզ տղա է պետք և վերջ
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Սեոով պայմանավորված հղիության ընդհատումներ
Սրբագրում 1.Վիժեցնող մեթոդներ 
Սրբագրում 2. Բժշկական աբորտ
Հետահայաց դիտարկումներ. Տղան պարտադիր ա, աղջիկն՝ 
անհրաժեշտություն
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հա յաս տա նում ա րու զա վա կի նա խընտ րութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե-
րի մա սին վկա յում են բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ1: Սե ռե րի խախտ-
ված հա մա մաս նութ յան ի րո ղութ յու նը փաս տում է, որ եր ևույ թի ար մատ-
ներն ի րա կա նում ա վե լի խորն են ու պայ մա նա վոր ված են մշա կու թա յին 
պատ կե րա ցում նե րով: Ըն տա նի քում տղա ե րե խա յի մա սին ե րա զում են 
տար բեր պատ ճառ նե րով. սիմ վո լիկ՝ տոհ մի հայ րագ ծա յին շա րու նա կա-
կա նութ յուն ա պա հո վե լու, կա յուն տնտե սա կան ա պա հով վա ծութ յուն ու նե-
նա լու հա մար և շատ այլ պատ ճառ նե րով, ո րոնց անդ րա դար ձել են հե տա-
զո տութ յուն նե րը: 

Վեր ջին տա րի նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են նաև Հա յաս-
տա նում տղա ե րե խա յի նա խընտ րութ յամբ պայ մա նա վոր ված` հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման բարձր տեմ պե րի մա սին: Խնդ րի շուրջ հա-
սա րա կա կան լայն քննար կում նե րը, մի ջազ գա յին և տե ղա կան բազ մա թիվ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը ո րո շա կիո-
րեն խթա նել են խնդրի մա սին հան րա յին ի րա զեկ վա ծութ յան և թի րա խա-
վոր ման աս տի ճա նը: 

2016թ.  նա խա ձեռն վեց և  ի րա կա նաց վեց օ րենսդ րա կան փո փո խութ-
յուն, ո րով նա խա տես վում է, որ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար-
հես տա կան ընդ հա տում նե րը  12-ից մինչև 22 շա բա թա կան ըն թաց քում 
ար գել վում են: « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է, որ յու-
րա քանչ յուր կին ու նի հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման (ա բոր տի) 
ի րա վունք մինչև 12 շա բա թա կան ժամ կե տը:2 

Չ նա յած փո փո խութ յուն նե րին ու օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված սահ մա-
նա փա կում նե րին, տղա ե րե խա յի նա խընտ րու թան խո րը և կա յու նա ցած 
մշա կու թա յին սո վո րույթ նե րով պայ մա նա վոր ված, հա յաս տան յան ըն տա-
նիք նե րում շա րու նա կում են կի րառ վել պրակ տի կա ներ, ո րոնց օգ նութ յամբ 

1  Նո րածինների սեռերի անհամ ամասնո թյ ոն ը Հայաս տա նոմ. ժող ովր
դագր ական  տվյալներ եվ վե րլ ո ծո թյո ն, Քրի ստոֆ Զ. Գիլմոտ ո, IRD /CE PE D 
Փա րիզ , 2 013 ht tp :// www.un .am/up/library/Sex%20Imbalance%20report_arm.
pdf; Կորսված հավասարակշռոթ յոն. արո զավակի նախընտրոթյոնը 
Հայաստանոմ» գիրքնախագիծ, ՄԱԿի բնակչոթյան հիմնադրամ, http://www.
un.am/up/library/Son%20preference_project%20book_arm.pdf; Գ. Շա հնա զարյա
ն,  Ս. Հովհաննիսյան, Սեռով պայմանավորված հղիոթյան ընդհատոմների 
համակարգային և մշակոթային պատճառները Հայաստանոմ, World Vision 
Armenia 2017, http://www.un.am/up/library/Son%20preference_project%20book_
arm.pdf: 

2  ՀՀ օրենքը «Մարդո վերարտադրողական առողջոթյան և 
վերարտադրողական իրավոնքների մասին» http://www.arlis.am/  

http://www.un.am/up/library/Sex Imbalance report_arm.pdf
http://www.un.am/up/library/Sex Imbalance report_arm.pdf
http://www.un.am/up/library/Son preference_project book_arm.pdf
http://www.un.am/up/library/Son preference_project book_arm.pdf
http://www.un.am/up/library/Son preference_project book_arm.pdf
http://www.un.am/up/library/Son preference_project book_arm.pdf
file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 
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փոր ձում են պլա նա վո րել կամ կան խո րո շել ա պա գա ե րե խա յի սե ռը: Այս 
պրակ տի կա նե րից ո րոշ նե րը ա վան դա կան են, ո րոշ նե րը նո րա մու ծութ յուն-
ներ են: Են թադ րա բար, տղա ե րե խա յի նա խընտ րութ յամբ պայ մա նա վոր-
ված, հղիութ յուն նե րի ար հես տա կան ընդ հատ ման նոր մա տիվ սահ մա նա-
փա կում նե րի ներդր մա նը զու գա հեռ, ա վե լի կակ տի վա նա նման պրակ տի-
կա նե րի շրջա նա ռութ յունն ու կի րա ռու մը: 

Սույն հե տա զո տութ յու նը նպա տակ ու նի բա ցա հայ տել, թե ժա մա նա-
կա կից հա յաս տան յան ըն տա նիք նե րում շրջա նառ վում են արդ յո՞ք  ա պա-
գա ե րե խա յի սե ռի պլա նա վոր ման և կան խա գու շակ ման մե թոդ ներ, ինչ-
պե՞ս և ի՞նչ մե թոդ նե րով են փոր ձում պլա նա վո րել կամ կան խա գու շա կել 
ա պա գա ե րե խա յի սե ռը, ի՞նչ դեպ քե րում են դի մում այս մե թոդ նե րին և  այլ 
հա րա կից հար ցադ րում ներ, ո րոնք կօգ նեն գծագ րել տղա ու նե նա լու ճա-
նա պար հա յին քար տե զի հիմ նա կան կան գառ ներն ու  պատ կե րա ցում 
կազ մել ա րու զա վա կի նա խընտ րութ յան մշա կու թա յին պրակ տի կա նե րի 
ու հա մա տեքս տի մա սին:

Հե տա զո տութ յան մե թո դա բա նութ յու նը 

Հե տա զո տութ յան խնդիր նե րից ել նե լով, նա խա պատ վութ յու նը տրվել 
է ո րա կա կան հե տա զո տութ յան գոր ծիք նե րին՝ խո րաց ված հար ցազ րույց-
ներ, խմբա յին քննար կում ներ և փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ: 

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ-
յան 4 մար զի 11 հա մայն քում. 

•  Ա րա գա ծոտ նի մար զի Թա լին քա ղաք, Լու սաղբ յուր, Ներ քին 
Բազ մա  բերդ, Ար տե նի գյու ղեր, 

• Շի րա կի մար զի Գ յում րի քա ղաք, Մար մա շեն, Կա մո գյու ղեր, 
• Տա վու շի մար զի Իջ ևան քա ղաք, Գան ձա քար գյուղ, 
• Գե ղար քու նի քի մար զի Գա վառ քա ղաք և Գան ձակ գյուղ: 

Նշ ված մար զերն ընտր վել են՝ հաշ վի առ նե լով ՎՎ- Հա յաս տան կազ-
մա կեր պութ յան կող մից նշված մար զե րում « Հո գա տա րութ յուն՝ հա նուն հա-
վա սա րութ յան» ծրագ րի ի րա կա նաց ման հան գա ման քը: Յու րա քանչ յուր 
բնա կա վայ րում ի րա կա նաց վել են խմբա յին հար ցազ րույց ներ՝ կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց հետ, ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ՝ կա նանց հետ: 

Հար ցազ րույց նե րը ի րա կա նաց վել են ո րա կա կան հե տա զո տութ յան 
մե թո դով՝ կի սա ֆոր մա լաց ված հար ցա րան-ու ղե ցույ ցով՝ բաց հար  ցե րի 
ա ռա ջարկ մամբ: 

Ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ անց կաց վել են տար բեր տա րի քի կա-
նանց հետ՝ ա վագ, մի ջին և  ե րի տա սարդ՝ մշա կու թա յին պրակ տի կա նե րի 
փո փո խութ յուն նե րին հետ ևե լու նպա տա կով: Հար ցազ րույց նե րը, վեր ծան-
վե լուց հե տո, վեր լու ծութ յան են են թարկ վել ընդ հան րաց ման մե թո դով: 
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Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ են անց կաց վել` ըստ առ կա յութ յան, 
տե ղե րում ման կա բարձ գի նե կո լո գի կամ ըն տա նե կան բժշկի հետ: 

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քի հա մար չա փա զանց կար ևոր էր ներգ-
րավ ված դի տարկ ման հնա րա վո րութ յուն ստա նա լը: Հա տուկ շնոր հա կա-
լութ յուն եմ հայտ նում «Գ յում րու մոր և ման կան ավստ րիա կան հի վան դա-
նոց» ՓԲԸ-ի ծննդա տան գի նե կո լոգ Ան ժե լա Ի սա հակ յա նին, ում ա ջակ-
ցութ յամբ 1 օր ներ կա եմ գտնվել հղի նե րի բժշկա կան կոն սուլ տա ցիա նե-
րին՝ հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով լսել 15 հղի նե րի կար ծիք ներն ու սպա-
սում նե րը ե րե խա յի սե ռի հետ կապ ված: Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց-
մա նը պատ րաս տա կա մո րեն ա ջակ ցել են նաև Գ յում րու ծննդա տան, 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ար տե նի գյու ղի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի, Ներ քին 
Բազ մա բեր դի բժշկա կան ամ բու լա տո րիա յի, Ա պա րա նի ծննդա տան, Տա-
վու շի մար զի Գան ձա քար գյու ղի բժշկա կան ամ բու լա տո րիա յի ղե կա վար 
և բժշ կա կան անձ նա կազ մե րը՝ որ պես փոր ձա գետ ներ ներգ րավ վե լով և  
ի րենց կար ծիք նե րով ու տե ղե կատ վութ յամբ կիս վե լով: 

Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի սա հուն ըն թացքն ու հա ջո ղութ-
յուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էին հա մայնք նե րում Վորլդ Վիժն 
կազ մա կեր պութ յան սո ցիա լա կան հե ղի նա կութ յամբ և բարձր ճա նա չե-
լիութ յամբ:

Հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում ՎՎ- Հա յաս տան կազ մա-
կեր պութ յան մար զա յին թի մե րին և սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րին, ում 
պատ րաս տա կա մութ յան և տե ղե րում դրա կան համ բա վի շնոր հիվ կա յա-
ցան հան դի պում ներ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի հետ:

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քի դի տար կում ներ

Հե տա զո տութ յան ընդգրկ ման բո լոր բնա կա վայ րե րում մաս նա կից-
նե րը տե ղե կաց ված էին սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հա տում նե րի հա յաս տան յան բարձր ցու ցա նիշ նե րի մա սին, ինչն 
ան շուշտ արդ յու նա վետ ի րա զեկ ման քա ղա քա կա նութ յան ցու ցիչ է: Որ-
պես ին ֆոր մա ցիա յի հիմ նա կան աղբ յուր նշվում էր հե ռուս տա տե սութ յու-
նը: Բո լոր մար զե րում և բ նա կա վայ րե րում մաս նա կից նե րը հա մա ձայն-
վում էին մաս նակ ցել հար ցազ րույց նե րի: Ե թե Ա րա գա ծոտ նի և Շի րա կի 
մար զե րում տե ղա կան մշա կու թա յին սո վո րութ յուն նե րով պայ մա նա վոր-
ված, մաս նա կից ներն ա վե լի զուսպ և սա կա վա բառ էին, ա պա Տա վու շում 
և Գե ղար քու նի քում կա նայք ա վե լի ա զատ էին ար տա հայտ վում հե տա զո-
տա կան խնդիր նե րի շուրջ: Ընդ ո րում Գե ղար քու նի քի մար զում՝ Գա վա-
ռում, ա վե լի քիչ էին տե ղե կաց ված ի րենց հա մայնք նե րում շրջա նառ վող 
ի գա կան սե ռի պտղի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող «կան խար գե լիչ» պրակ-
տի կա նե րի` ի րա վա կան տե սանկ յու նից ար գել ված լի նե լու մա սին, և, հետ-
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ևա բար, ա ռա վել ման րա մասն էին ներ կա յաց նում տղա ե րե խա ու նե նա լու  
«ճա նա պար հա յին քար տե զը»:

Խա ռը խմբե րում հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քի դի տար կում նե րը ցույց 
տվե ցին, որ տղա մար դիկ ա վե լի  միան շա նակ և կտ րուկ էին տղա ե րե խա-
յի նա խընտ րութ յան հիմ նա վո րում նե րում, ընդգծ ված ան տար բե րութ յամբ 
էին մաս նակ ցում աղ ջիկ ե րե խա նե րի մա սին քննար կում նե րին: Կա նայք 
ա վե լի տրա մադր ված են քննար կում նե րի  և նաև հե տա զո տո ղի ի գա կան 
սե ռով պայ մա նա վոր ված՝ հար ցի շուրջ ի րենց պրակ տի կա նե րով կիս վե-
լուն: Ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ անց կաց վել են տար բեր տա րի քի 
կա նանց հետ՝ ա վագ, մի ջին և  ե րի տա սարդ՝ մշա կու թա յին պրակ տի կա-
նե րի փո փո խութ յուն նե րին հետ ևե լու նպա տա կով: 

Հե տա զո տութ յան սահ մա նա փա կում նե րը.

Ընտր ված մար զե րին բնո րոշ ոչ բո լոր մշա կու թա յին/ազ գագ րա կան  
շրջան նե րի նե րա ռու մը՝ պայ մա նա վոր ված հե տա զո տութ յան ընդգրկ-
մամբ և ժամ կե տով:

Հե տա զո տութ յան սահ մա նա փակ ժամ կետ նե րը, ո րոնք հնա րա վո-
րութ յուն չեն տա լիս դի տար կել խնդիր նե րը «սե փա կան մի ջա վայ րում» 
ա վե լի եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Դի տարկ վող խնդիր նե րի զգա յու նութ յու նը ու ին տի մութ յու նը, ին չը 
մե ծա մա սամբ ծածկ վել է ո րա կա կան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ: Սա կայն 
միան շա նակ է, որ դեռևս կա տե ղե կատ վութ յուն, ո րը գաղտ նիութ յան, 
ի րա վա կան խո ցե լիութ յան և հա սա րա կա կան բա րո յա կա նութ յան հետ 
հա կա սութ յուն նե րի պատ ճա ռով մնում է քննար կում նե րից դուրս, ինչ պես 
օ րի նակ, սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հա տում նե րի ի րա կա-
նաց ման ռեալ մե խա նիզմ ներն ու «ճա նա պար հա յին քար տե զը»:

Պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա-
տում նե րի հան րա յին լայն քա րո զար շավն ան շուշտ ու նե ցել է իր արդ յունք-
նե րը: Դ րա կան ի մաս տով այս խնդրի մա սին մե դիա տե ղե կատ վութ յան 
ակ տիվ հոսքն է, ին չը բե րել էր հա սա րա կութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան 
բարձ րաց մա նը և խնդ րի գո յութ յան փաս տի ար ձա նագր մա նը: Հե տա զո-
տութ յու նը ցույց տվեց, որ այս լայն քա րո զար շա վը ու նե ցել է նաև այլ ազ-
դե ցութ յուն. պտղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հա տում նե րը 
թի րա խա վո րե լու արդ յուն քում այն ըն տա նիք նե րը, ով քեր այ նո ւա մե նայ
նիվ ի րա կա նաց նում են աղ ջիկ պտու ղի «զտում ներ», ձգտում են այս տե
ղե կութ յամբ չկիս վել հար ևան նե րի, ազ գա կան նե րի հետ, ին չի արդ յուն
քում եր ևույ թը ա վե լի է «թաքն վում» և քն նար կում նե րի հա մար ար դեն 
աս տի ճա նա բար «վե րա նում»: 
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Միա ժա մա նակ, այս եր ևույ թի ըն տա նեա ցու մը զրկում է կնո ջը, ինչ-
պես նաև ըն տա նի քի ան դամ նե րին կա տար վա ծի է մո ցիո նալ վե րապր-
ման և ֆի զի կա կան վե րա կանգն ման հնա րա վո րութ յուն նե րից՝ եր ևույ թի 
քո ղարկ ված, գաղտ նի լի նե լու, ա րագ ա ռօր յա վե րա դառ նա լու և «կա տար-
վա ծը» ա րագ մո ռա նա լու պա հան ջով պայ մա նա վոր ված:

Գեն դե րա յին զգա յու նութ յան խնդիր նե րով մտա հոգ վե լով, հե տա զո-
տութ յան մեջ ի սկզա բա նե ո րոշ վել է չնե րա ռել այն կա նանց, ով քեր ի րա-
կա նաց րել են պտղի սե ռի ընտ րութ յուն՝ ա բոր տի ի ջո ցով, նրանց հե տա-
զո տութ յան պատ ճա ռով լրա ցու ցիչ չստիգ մա յա վո րե լու և չճն շե լու նկա-
տա ռում նե րից ել նե լով: Ն րանց կող մից կի րառ ված պրակ տի կա նե րի մա-
սին տե ղե կատ վութ յու նը ստաց վել է ա նուղ ղա կիո րեն՝ հան դի պում նե րի 
ըն թաց քում՝ ա ռանց անձ նա կա նաց նե լու պատ մութ յուն նե րը կամ այլ ան-
ձանց մի ջո ցով՝ ներ կա յաց վե լով ա նա նուն՝ որ պես ի րենց կող մից լսված 
տե ղե կատ վութ յուն, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ կա նայք ի րենք են 
ցան կա ցել կիս վել սե փա կան փոր ձա ռութ յամբ:
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ԿԱՆ ԳԱՌ 1 
    

Տ ղա բեր քի ճա նա պար հա յին քար տե զի սկզբում
 

Է՜հհ, տղա ու նե նա լու ճա նա պար հը շա՜ատ դժվար է…
( Գա վառ, կին, 30տ.)

Ին չո՞ւ տ ղա
« Հի մա ա ռանց պլա նա վո րե լու ե րե խա ու նե նում են մե նակ աղ քատ 

ըն տա նիք նե րը, քա նի որ պե տութ յու նը  ե րե խու փող ա տա լիս, ու նե նում 
են, վար կեր փա կում…» ( Թա լին, Ար տե նի)

Տ ղա ե րե խա ու նե նա լու ցան կութ յու նը բնո րոշ է հա յաս տան յան հա սա-
րա կութ յա նը: Պատ ճառ նե րը, թե ին չու են մար դիկ ու զում ան պայ ման տղա 
ե րե խա ու նե նալ, քննարկ վել են տար բեր մի ջազ գա յին և տե ղա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րում. հայ րագ ծա յին ազ գակ ցա կան հա մա կարգ, տղա նե րի և 
ծ նող նե րի հա մա տեղ ապ րե լու մշա կու թա յին ա վան դույ թի կեն սու նա կութ-
յուն, թույլ զար գա ցած գյու ղատն տե սութ յան պայ ման նե րում տղա մար դու՝ 
որ պես աշ խա տու ժի ներգ րավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն և  այլն: 

Միա ժա մա նակ ա ռանձ նաց վել են այն բո լոր նա խա պայ ման նե րը, 
ո րոնք ա պա հո վում են նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նութ յու նը Հա-
յաս տա նում. ա րու զա վակ ու նե նա լու շեշ տա կի նա խա պատ վութ յուն, ըն-
տա նի քի մի ջին կազ մի կտրուկ փոք րա ցում և ծ նե լիութ յան գոր ծա կից նե րի 
փո փո խութ յուն ներ, ժա մա նա կա կից վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի մատ չե լիութ յան աճ:  Ս րանք էլ ի րենց հեր թին, պայ մա նա վոր ված են 
սո ցիա լա կան, ժո ղովր դագ րա կան, մար դա բա նա կան և տն տե սա կան, 
ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ գոր ծոն նե րով3։ Ինչ ևէ, ո րոշ հե տա զո տութ-
յուն ներ մատ նաշ վում են տղա ե րե խա ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար-
տե զում» ազ գագ րա կան ոչ լիար ժեք տվյալ նե րի առ կա յութ յու նը4, ին չը 

3 http://www.un.am/up/library/Sex%20Imbalance%20report_arm.pdf p. 910
4  Նորածինների սեռերի անհամամասնոթյոնը Հայաստանոմ 

file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 
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խո չըն դո տում է խնդրի հա մա կող մա նի լու սա բան մա նը և բա րե լավ ման 
ուղ ղութ յամբ քա ղա քա կա նութ յան մշակ մա նը:

Չ ցան կա նա լով կրկնել ար դեն իսկ ար ված հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը, այս հե տա զո տութ յան հա մա տեքս տում կներ կա յաց վի 
տղա ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար տե զը»  և հատ կա պես տղա ե րե-
խա չու նե ցող կա նանց և ն րանց ըն տա նիք նե րի առջև ծա ռա ցած հա սա րա-
կա կան/մշա կու թա յին մար տահ րա վեր նե րը: 

Հե տա զո տութ յան սկզբից ինձ հա մար փի լի սո փա յա կան հար ցադ-
րում էր, թե ինչ պես է կի նը կա րո ղա նում «ֆիլտ րել և վե րաց նել» իր սե փա-
կան տե սա կին: Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ տղա 
ե րե խա յի նա խընտ րութ յու նը և դ րան հաս նե լու փոր ձութ յուն նե րը ի վեր ջո 
կնո ջից դուրս և  ուղ ղա կի կնոջ մի ջո ցով ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն ներ 
են: Հա յաս տա նում առ կա գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան մշա կու թա յին 
պրակ տի կա նե րի անդ րա դար ձե րում տղա ե րե խա յի նա խըն րութ յու նը ևս 
հա մար վում է աղ ջիկ նե րի, կա նանց ոչ լիար ժեք արժ ևոր ման հետ ևանք և  
արդ յունք, իսկ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ-
հան տում նե րը՝ գեն դե րա յին բռնութ յան ևս մի տա րա տե սակ՝ որն ի րա-
գործ վում է ինչ պես դեռևս չծնված աղջ կա, այն պես էլ աղ ջիկ պտուղ կրող 
կնոջ նկատ մամբ5: Այն քան կար ևոր է տղա ե րե խա ու նե նա լու մշա կու թա-
յին պրակ տի կան, որ այն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է կնոջ կար գա վի ճա-
կի, հե ղի նա կութ յան ու հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն կալ ման վրա: 

Ցո րեն ես ցա նել, գա րի կու զե՞ս
Հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ տի րա պե տող է կամ հա տուկ բարձ-

րա ձայն վում և տի րա ժա վոր վում է այն մտայ նութ յու նը, որ կինն է պա տաս-
խա նա տու պտղի սե ռի հա մար՝ հա կա ռակ այն հաս տատ ված կեն սա բա-
նա կան թե զի, որ բա ցա ռա պես տղա մար դու սերմ նաբ ջիջ նե րի քրո մո սո-
մա յին հա մադ րութ յամբ է պայ մա նա վոր վում ե րե խա յի սե ռը:

Կ նոջն են մե ղադ րում, որ աղ ջիկ ա լի նում: Կինն էլ, որ թուք ու մուր չու
տի, գնում ա մի 10 ան գամ էլ հա նում, մինչև տղա լի նի: ( Գա վառ, կին, 30 տ.)

Կ նոջն են մե ղադ րում տղա ե րե խա չու նե նա լու հա մար: Դեռևս մինչ 
հղիութ յու նը, հղիութ յան ողջ ըն թաց քում, ծննդա բե րութ յու նից հե տո և 
հատ կա պես միայն աղ ջիկ ե րե խա ներ ու նե ցող կա նայք մշտա պես քննա-
դատ վում են: Թե պետ հար ցազ րույց նե րի արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ 
բո լորն էլ տե ղե կաց ված են ե րե խա յի սե ռը պայ մա նա վո րե լու գոր ծում 
տղա մար դու ո րո շիչ դե րի մա սին, սա կայն հան րա յին պի տա կա վո րում նե-

ժողովրդագրական տվյալներ եվ վերլոծոթյոն…  http://www.un.am/up/library/
Sex%20Imbalance%20report_arm.pdf, էջ 35:

5  A. Voskanyan, Sexselective abortions as part of genderbased discrimination in 
Armenian family. http://ysu.am/files/Anna%20Voskanyan%20pdf%20eng.pdf 

file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 
file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 
http://ysu.am/files/Anna Voskanyan pdf eng.pdf
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րում այս գի տե լի քը չի շրջա նառ վում: Հատ կա պես կա նայք «Ո՞վ  է պա
տաս խա նա տու ե րե խա յի սե ռի հա մար» հար ցին շշու կով պա տաս խա նում 
էին, որ տղա մար դը՝ «ցո րեն են ցա նում, գա րի՞ են հնձում» ա սաց ված քի 
մեջ բեր մամբ: 6

  Ան գամ դեռևս չծննդա բե րած կա նայք, ով քեր ու նեն միայն քույ-
րեր, ար դեն իսկ հայտն վում են պո տեն ցիալ մե ղա վո րի դե րում, քա նի որ 
ըստ ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան, հնա րա վոր է «մո րը քա շի (նման-
վի), մե նակ աղ ջիկ բե րող լի նի»: Հե տա գա յում, ար դեն աղ ջիկ ե րե խա ու-
նե նա լու պա րա գա յում, բա ցա ռա պես կա նանց են ուղղ վում «մե ղադ րանք-
նե րը». «Իմ աղ ջիկ որ ե ղավ, իմ կե սուր ը սավ, քոռ ցա, վա խե նամ քա շես 
քու մոր» ( Թա լին) կամ

« Մորն է քա շել, աղ ջիկ բե րող է: Թամ բալ (ծույլ) աղ ջիկ ես, 
չկա րո ղա ցար տղա բե րես, (Գ յում րի): 

«Որ աղ ջիկ ա ծնվում, կնոջ ե րե սով են տա լիս, ա սում են 
ծուխս մա րե ցիր կամ ա սում են ի րա մորն ա քա շել աղ ջիկ բե
րող…» ( Տա վու շի մարզ, Գան ձա քար):

Իսկ տղա ու նե նա լու դեպ քում կնո ջը գո վում են « Հորդ տու նը շեն մնա, 
մեջքդ դա լար մնա» և  այլ ար տա հայ տութ յուն նե րով:

Հայ րիշ խա նա կան հա սա րա կա կան կարծ րա տի պե րով պայ մա նա-
վոր ված տղա մար դիկ ևս «հա վա տում են» ե րե խա յի սե ռը պայ մա նա վո րե-
լու կա նա ցի հնա րա վո րութ յուն նե րին և  ի րենց վար քը աղ ջիկ ե րե խա յի 
ծնվե լու պա րա գա յում կար գա վո րում հա մա ձայն այս տե սանկ յան. «Ես ին
չը՞ղ կր նամ աղ ջիկ ու նե նամ» (Գ յում րի, տղա մարդ):  

Աղ ջիկ ե րե խա յի թե րար ժե վոր ման պրակ տի կա նե րում միայն աղ ջիկ 
ե րե խա ու նե ցող տղա մարդ կանց մա սին ծաղ րա կան բա նաձ ևե րի առ կա-
յութ յան պայ ման նե րում տղա մար դիկ ձգտում են խու սա փել նման ի րա վի-
ճակ նե րում հայտն վե լուց.

Ես մի հղի ու նեի, ա ռա ջին աղ ջիկն ու նե ցան, հայ րը թա ղում 
հայտ նի տղա էր, ե րե խուն ծննդատ նից տուն չէր ու զում տա նել, 
ա սում էր մայ լեն (թա ղա մա սում) ըն ձի կը սեն աղ ջիկ ես ու նե ցել: 
(Գ յում րի, գի նե կո լոգ)

6  Այս ասացվածքը թեպետ ողղակի սերմի և դրանից դորս եկող պտողների 
տարբերոթյան անհնարինոթյան մասին է, սակայն հիմքոմ դարձյալ ոնի 
աղջիկ երեխայի թերարժեվորման մասին ողերձ: Հայոց մշակոթյոմ ցորենը 
միշտ համարվել է ավելի բարձրարժեք սերմ, քան գարին: Այս պարագայոմ 
տղա երեխայի նմանեցոմը ցորենին, իսկ աղջկա նոյնականացոմը ցորենից 
ցածրարժեք հացաբոյսի` գարո հետ, ևս ցոցադրոմ են տղա երեխայի 
նախընտրոթյան խորը մշակոթային արմատները:
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Կամ

Ախ պերս 3 աղ ջիկ ու նի, ա մեն ե րե խու ծնվե լուց ա ռաջ հերս 
ախ պորս կը սեր սոխ կեր, ախ պերս թե զզվիմ գը, հե տո օր եր
րորդ աղ ջի կը ու նե ցավ, հերս կը սեր, ը բը հը մի չես զզվի քեզ նից, 
որ 3 աղ ջիկ ու նիս: ( Շի րա կի մարզ, Ա մա սիա, տղա մարդ)

Հատ կա պես միջն տա րի քի կա նայք հա ճախ են հի շում պատ մութ յուն-
ներ, թե ինչ պես են տղա մար դիկ ան տե սել երկ րորդ կամ հա ջորդ աղ ջիկ 
ծննդա բե րած կնո ջը՝ ան գամ չայ ցե լե լով ծննդա տուն կամ նրանց հա մար 
սնունդ չտա նե լով:

«Իմ եր րորդ աղ ջի կը որ 1979 թվին ծնվեց, մարդս չե կավ հի
վան դա նոց, ին քը մե խա նիկ էր աշ խա տում, միան գա մից տոմս 
ա ռավ ու գնաց Ռու սաս տան, հե տո մի 6 ա միս հե տո ե կավ, կես
րարս ե րե խուն ցույց տվեց, եր կար ժա մա նակ չէր գրկում, չէր սի
րում էդ ե րե խուն»: ( Տա վուշ, Իջ ևան, կին, 64 տա րե կան)

Կա նայք ևս շատ են ձգտում ան պայ ման տղա ու նե նալ, քա նի որ դա 
ի րա կան հնա րա վո րութ յուն է ըն տա նի քում դիր քա վոր վե լու, կար գա վի ճակն 
ամ րապն դե լու և  ա պա գա յի հա մար կա յու նութ յան ե րաշ խիք ու նե նա լու: Ըն-
տա նիք նե րում ե րի տա սարդ կա նանց/հարս նե րի ա վե լի ստո րա դաս ված և  
են թա կա դիր քով պայ մա նա վոր ված  «տղա ու նե ցավ, ոտ քը տեղ բռնեց» 
ար տա հայ տութ յան ար ժե քը նկատ վում է նաև մեր օ րե րում. «Ես մեկ տղա 
ու նեմ, տե գորս կի նը` մեկ աղ ջիկ, և կոնկ րետ իմ սկես րայ րի հա մար ես 
ա ռա վել ու գե րա կա դիրք ու նեմ, ին քը ինձ մեծ տեղ է տա լիս ու ա վե լի լավ 
վե րա բեր վում»,-պատ մում է գյում րե ցի 25 տա րե կան կի նը, ով ապ րում է 
ա մուս նու ծնող նե րի և  եղ բոր հետ նույն տա նը և կա րող է ա ռօ րեա կան հար-
թութ յուն նե րում գնա հա տել վե րա բեր մուն քի ու վար քի տար բե րութ յուն նե րը: 

Հատ կա պես ա ռա ջի նը աղ ջիկ ծնվե լուց հե տո ըն տա նիք նե րում ան դա-
դար են դառ նում խո սակ ցութ յուն նե րը տղա ե րե խա յի սպաս ման մա սին. 

Մե ծերն ըն տա նի քում կա րող ա բա ռե րով չա սեն, բայց գոր
ծո ղութ յուն նե րով, պահ ված քով ա նընդ հանտ հի շեց նում են, որ 
տղա թոռ է պետք, իսկ ով տղա չու նի ա սում են քոռ ցում ը նուր, 
աղ ջիկ ու նե ցավ: ( Թա լին, տղա մարդ, 3 աղ ջիկ նե րի ու մեկ տղա յի հայր)

Այ սօ րի նակ  մշա կու թա յին պատ կե րա ցում նե րով պայ մա նա վոր ված 
պար տադ րող սո ցիա լա կան ճնշում նե րը լար վա ծութ յուն են ա ռա ջաց նում 
ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն նե րում և կա նայք ի րենք՝ ձգտե լով խու սա փել 
այս սպաս վող ան հաշտ ու լար ված զրույց նե րից, շատ են ձգտում հնա րա վո-
րինս շուտ ի րա կա նաց նել ի րենց հիմ նա կան ա ռա քե լութ յու նը՝ տղա ու նե-
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նա լը. «Ա ռա ջին հղիութ յունս ա , դե մեկ ա ինչ կու նե նամ, բայց եր ևի ա վե լի 
շատ տղա, որ էդ դար դից պրծնիմ (Գ յում րի)», ան կեղ ծո րեն պատ մում էր գի-
նե կո լո գիա կան խորհր դատ վութ յան այ ցե լած ե րի տա սարդ կի նը:

Գի նե կո լոգ նե րը ի րենց ընդ հան րա կան գնա հա տա կան նե րում ևս շեշ-
տադ րում են այս խնդի րը, երբ կա նայք են պար տա վոր ված ու պա տաս-
խա նա տու զգում տղա ե րե խա ու նե նա լու հա մար. «Ե րեկ մեկն ե կավ, 
ա ռա ջին ե րե խեն է, ա սում է բժիշկ ջան, տղա՞ է: Ա սում եմ ին չի՞դ  է պետք, 
պա տաս խա նում է հը բը չսե՞ն տ ղա է ու նե ցել»: (Գ յում րի, գի նե կո լոգ, տղա-
մարդ):

Կամ.  «Ան գամ բժշկու հի ու նենք, ա սում ա հը բը մար դուս հա մար մի 
հատ տղա չբե րե՞մ»:  (Գ յում րի, գի նե կո լոգ, կին)

Տա վու շի մար զի գյու ղե րից մե կի ըն տա նե կան թե րապևտն էլ հի շում 
էր, թե ինչ պես էր ի րենց հա մագ յու ղա ցի կի նը 3 աղ ջիկ ու նե նա լուց հե տո 
ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող վտան գի պա րա գա յում հա մար ձակ վել տղա 
ու նե նալ. «ա սում էր մեռ նեմ էլ, ա մուս նուս հա մար մի տղա պի տի բե րեմ»:

Հա յաս տան յան բարձր միգ րա ցիոն ցու ցա նիշ նե րի պայ ման նե րում, 
հատ կա պես հե տա զո տութ յան մեջ ընդգրկ ված մար զե րում տղա ու նե նա-
լով կա նայք ակն կա լիք են ստա նում, որ ա մու սի նը չի թող նի ըն տա նի քը՝ 
այլ ըն տա նիք կազ մե լու նպա տա կով, կամ չի դա դա րեց նի գու մա րա յին 
տրանս ֆեր նե րը. « Բա րե կա միս կի նը գնաց բախտ գու շա կո ղի մոտ, ի րա 
ա մու սի նը խո պան էր, ու զում էր ի մա նա, ոնց ա նի, որ տղա ու նե նա ու 
ա մու սի նը ի րա մոտ մնա: Վեր ջը ստաց վավ տղա ու նե ցավ, դե ա մու սինն 
էլ հի մա կա պը պա հում ա» (կին, Գե ղար քու նիք, Գա վառ)

Տ ղա մար դու՝ որ պես պտղի սեռն ա պա հո վո ղի մա սին ու ղեր ձի ակ տիվ 
հան րայ նա ցու մը կա րող է նպաս տել կնո ջը՝ որ պես  «տղա բե րո ղի » հիմ-
նա կան մե ղա վո րի մա սին ա ռաս պե լի ա պա կա ռուց մա նը և հան րա յին 
քննար կում նե րի ա ռանց քի փո փոխ մա նը:

Մտ րա կի ու բլի թի սպա սում ե րում. տղա յի ծնուն դը
Ե թե տղա չու նե նա լը կնոջն ուղղ ված մե ղադ րանք նե րից զատ ու ղեկց-

վում է նաև նրա նկատ մամբ ան տար բեր վե րա բեր մուն քի ու վար քի դրսևո-
րում նե րով և  ա մուս նուց նվա զա գույն ակն կա լիք նե րի սպա սում նե րով, 
ա պա տղա ու նե նա լը՝ հատ կա պես սպաս ված,  ու ղեկց վում է կնոջ հան-
դեպ վե րա բեր մուն քի ու վար քի բա րե լավ մամբ: Ընդ ո րում վե րա բեր մուն-
քի տար բե րութ յու նը սկսվում է դրսևոր վել ան գամ պտղի սե ռի բա ցա-
հայտ ման պա հից. ա ռա վել խնա յող վե րա բեր մունք հղիի նկատ մամբ, նրա 
ցան կութ յուն նե րին, սննդա յին նա խընտ րութ յուն նե րին դրա կան ար ձա-
գան քում, հղիութ յան հետ կապ ված գան գատ նե րի նկատ մամբ ու շադ-
րութ յուն, կեն ցա ղա յին պար տա կա նութ յուն նե րի հնա րա վո րինս վե րա-
բաշ խում, տան ան դամ նե րի կող մից հղիի է մո ցիո նալ տրա մադ րութ յուն-



14

նե րի գի տակ ցում և  այլ բա զում ա ռօ րեա կան դրսևո րում ներ: Այս բո լո րը 
ինչ պես հղիի, այն պես էլ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի կար ծի քով չեն 
ի րա կա նաց վում օ րի նակ երկ րորդ կամ եր րորդ աղ ջիկ ե րե խա յի սպա սող 
հղիի նկատ մամբ:

Ան գամ ման կա բարձ գի նե կո լոգ ներն են փաս տում, որ կա նայք էլ գի-
տակ ցե լով ի րենց կար ևոր դե րա կա տա րու մը տղա ե րե խա «պարգ ևե լու» 
գոր ծում հա ճախ շա հար կում են հղիութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը՝ 
ա վե լի թանկ «վա ճա ռե լով տղա բեր քը»:

Հա յաս տա նում դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րից հաս տատ ված սո վո-
րույ թի հա մա ձայն ե րե խա յի ծնվե լու լու րը հո րը և ս պա սող բա րե կամ նե րին 
փո խան ցող բու ժա կին գու մար են տա լիս՝ որ պես շնոր հա կա լութ յուն՝ «մա-
ղա րիչ»: Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում գրանց ված նյու թե րը ցույց տվե ցին, 
որ տղա ե րե խա նե րի ծնվե լու դեպ քում ե րե խա յի հա րա զատ նե րը ա վե լի 
«ա ռա տա ձեռ նութ յուն են» ցու ցա բե րում, քան աղ ջիկ ե րե խա յի ծնվե լուց.

Մի մարդ կար մեր գյու ղում, 4րդ  աղ ջի կը որ ծնվեց, ես ու սա
նի տար կան ի րար մեջ վի ճում էինք, թե ով գնա լու րը հայտ նե լու: 
Սա նի տար կեն ինձ ա սեց, էդ ու րիշ ժա մա նակ վա զում ես լու րը 
տա լու, դե հի մա էլ գնա: Ս տիպ ված գնա ցի, հայ րը տե սավ ա սում 
ա հը՞: Ա սում եմ ախ պեր ջան, մի սպի տակ … Ա սում ա հը՞ Ես էլ 
ռիսկ չեմ ա նում ա սեմ, թե է լի աղ ջիկ, շա րու նա կում եմ, թե բո յով, 
սի րուն… Հե րը ջղայ նա ցած, թե ով ա՞: Ս տիպ ված ա սե ցի աղ ջիկ… 
Հա մար յա հար ձակ վել էր վրես: (Ա րա գա ծոտ նի մարզ, ման կա բարձ)

  Ծնն դա տան անձ նա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ թե պետ 
սկզբնա պես հեր քում են ժա մա նա կա կից տար բե րակ ված դրսևո րում նե րի 
առ կա յութ յուն նե րը, սա կայն հար ցադր ման արդ յուն քում այ նո ւա մե նայ նիվ 
հի շում են  տար բեր պատ մութ յուն ներ, թե ինչ ակ նա ռու ու րա խութ յուն ու 
ոգ ևո րութ յուն է տի րում տղա ե րե խա յի ծնվե լու ժա մա նակ: 

Ծնն դատ նից դուրս գրվե լը ևս ժա մա նա կա կից ի րո ղութ յուն նե րում ու-
ղեկց վում է ո րո շա կի տո նա կա տա րութ յուն նե րով: Հիմ նա կա նում ըն տա-
նի քի ա ռա ջին ե րե խա յին ծննդատ նից տուն ու ղեկց վում են տո նա կան մի-
ջո ցա ռում նե րով՝ նո րած նի հա մար հա տուկ զգեստ են պատ րաս տում, հա-
րա զատ նե րը նկա րա հա նում են ըն թաց քը, փու չիկ ներ ու ծա ղիկ ներ են 
բե րում ծննդա տուն: Ինչ պես հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի, այն պես 
էլ բու ժանձ նա կազ մի գնա հա տա կան նե րը ցույց են տա լիս, որ հատ կա պես 
սպաս ված տղա ե րե խա յին ծննդատ նից ու ղեկ ցում են ա վե լի տե սա նե լի 
տո նա կա նութ յամբ, տղա ե րե խա յի ծնվե լուց հե տո ծննդա տան բա կում 
սպա սող նե րի խմբի բուռն ու րա խութ յամբ: Գ յում րիի ծննդատ նե րից մե-
կում ան գամ մե քե նա վա րել չի մա ցող ծննդկա նին տղա ու նե նա լուց հե տո 
ա մու սի նը ավ տո մե քե նա էր նվի րել՝ այն տո նա կան փա թե թա վոր մամբ բե-
րե լով ծննդա տան բակ: 
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Ես, ա մու սինս, 4 աղ ջիկս, կե սուրս, կես րարս, կե սու րիս կե
սու րը ապ րում էինք մի փոքր տան մեջ, ա մու սինս ա սում էր 
մինչև տղա չու նե նաս, տու նը չեմ սար քի, երբ տղաս հոկ տեմ բե
րին ծնվեց, նո յեմ բե րի վեր ջին մեր տան երկ րորդ հար կը ար դեն 
պատ րաստ էր,իր կեն սա կեր պի բա րե լա վումն է հի շում Գալ յա տա տի կը, 
ով ապ րում է Ա րա գա ծոտ նի մար զում:

Ձ ևա վոր ված սո վո րույ թի հա մա ձայն տղա ծննդա բե րած կնո ջը ա մու-
սի նը կամ սկե սու րը ա վե լի հա ճախ են ոսկ յա զարդ նվի րում, ին չը հա յաս-
տան յան պրակ տի կա նե րում հա մար վում է բարձր գնա հա տան քի ցու ցադ-
րում: Մինչ դեռ հատ կա պես երկ րորդ և հա ջորդ աղ ջիկ ե րե խա նե րի ծնուն-
դը սո վո րա բար ա վե լի «անն կատ» է անց նում. «Ա մու սինս 3 աղջ կեր քիս 
հա մար մա ղա րիչ չի էլ ա րել, իսկ տղիս հա մար՝ շատ շու քով» (կին, Տա վու շի 
մարզ, Գան ձա քար):

Ան գամ աղ ջիկ ե րե խա ծնվե լու դեպ քում փոխ վում է նաև շնոր հա վո-
րանք նե րի բո վան դա կութ յունն ու ձևը. 

«Ո չինչ, կար ևո րը ա ռողջ լի նի, ո չինչ երկ րոր դը աղ ջիկ է , ստիպ ված 
եր րորդն էլ կու նե նաք» ար տա հայ տութ յուն նե րով, ո րոնք հստակ ցու ցում 
են հա սա րա կութ յու նում կարծ րա ցած մշա կու թա յին կարծ րա տի պե րի մա-
սին. « Մեր հար ևա նու հին 3 տղա ու ներ, մայրս 3 աղ ջիկ, երբ հար ևա նու
հու ա ռա ջին թոռ նի կը աղ ջիկ ծնվեց, մայրս ա սեց աչք ներս լույս, հար ևա
նու հին նե ղա ցած ձայ նով պա տաս խա նեց, թե մար դու դժբախ տութ յան 
վրա պետք չի ու րա խա նալ…» ( Տա վու շի մարզ, կին, 30 տա րե կան,):

Ս պաս ված տղա ե րե խա յի (այ սինքն երբ ըն տա նի քում կա աղ ջիկ ե րե-
խա) ծննդյան առ թիվ բուռն է կազ մա կերպ վում հատ կա պես հոր կամ պա-
պի կի կող մից «աչ քա լու սան քը», երբ ըն կեր նե րը, հա րա զատ նե րը հա վաք-
վում են նշե լու ե րե խա յի ծնուն դը: Մինչ դեռ հատ կա պես երկ րորդ աղջ կա 
ծնվե լու առ թիվ ա ռա վե լա պես ե րե խա յի մայ րը զգում է ըն տա նի քի ան-
դամ նե րի, հա րա զատ նե րի, հար ևան նե րի «լուռ դժգո հութ յու նը», որն ու-
ղեկց վում էր ժլատ և  այ նո ւա մե նայ նիվ տղա ե րե խա յի սպաս մանն ուղղ-
ված բա րե մաղ թանք նե րով. «ո չինչ, հա ջոր դը տղա կլի նի կամ ո չինչ, մի 
նեղ վեք, աղ ջիկ բե րո ղը տղա էլ կբե րի՛» 

«Երբ երկ րորդ աղ ջիկս ծնվեց, կես րարս աչ քի լուս չա սեց, իսկ երբ 
եր րոր դը ծնվեց, ըն հան րա պես հետս չխո սաց»,-պատ մում է Շի րա կի 
մար զի գյու ղե րից մե կում ապ րող կի նը, ով 4 աղ ջիկ ու նե նա լուց հե տո ի 
վեր ջո ի րա կա նաց րել էր կես րա րի ե րա զան քը և տ ղա էր ու նե ցել, ում կո չել 
էին սկես րայ րի ա նու նով:

Այ սօ րի նակ մշա կու թա յին կա ղա պար նե րի առ կա յութ յան ու շրջա նա-
ռութ յան պայ ման նե րում կա նայք էլ ծա նոթ լի նե լով ի րեն ցից հիմ նա կան 
ակն կա լիք-պա հան ջին, ձգտում են հնա րա վո րինս ա րագ ի րա կա նաց նել 
այն՝ դի մե լով տար բեր փոր ձութ յուն նե րի ու հնարք նե րի:
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ԿԱՆ ԳԱՌ 2 
    

Ինչպե՞ս տղա ունենալ. Երեխայի սեռը 
կանխագուշակելու  պրակտիկաներ

 

Այ սօ րի նակ գրա ռում ներն ու բա նա վոր հար ցում նե րը հա մա տա րած 
են Հա յաս տա նում: Տ ղա ու նե նա լու ե րա զան քով ա պա գա մայ րե րը, նրանց 
սկե սուր նե րը, մայ րե րը, բա րե կամ նե րը, հար ևան ներն ու ըն կեր նե րը 
փնտրում են հա վաս տի ու փորձ ված մե թոդ ներ: 

Հե տա զո տութ յան սկզբում մտա վա խութ յուն ու նեի, որ հե տա զո տա-
կան կան խա վար կա ծը չի հաս տատ վի և կ պարզ վի, որ հիմ նա կան մե թո դը 
ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յունն է: Սա կայն հե տա զո տութ յան արդ-
յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ տղա ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար տե-
զի» կան գառ նե րը բազ մա զան են: Կա կոնկ րետ շրջա նառ վող գի տե լիք և 
պ րակ տի կա նե րի հա մա խումբ, ո րոնց մի ջո ցով մար դիկ ձգտում են պլա-
նա վո րել ա պա գա ե րե խա յի սե ռը` հիմ նա կա նում ա րա կան:  Հատ կա պես 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, որ տեղ ի րա կա նաց վել է հե տա զո տութ յու-
նը, երբ ևէ չի ներ կա յաց վել որ ևէ դեպք, երբ ծնող նե րը դի մել են տար բեր 
հնարք նե րի աղ ջիկ ե րե խա յի ծնուն դը պլա նա վո րե լու նպա տա կով: 

Գ րանց ված պրակ տի կա նե րից ո րոշ նե րը փո խանց վում են ա վան դա-
բար սերն դե սե րունդ: Ո րոշ ներն ա վե լի ժա մա նա կա կից են և կապ ված են 
բժշկութ յան, տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յան ա ճի և մաս սա յա կա նաց-
ման հետ:
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Անց ման/կեն սա փու լա յին ծե սե րի մի ջո ցով
Անց ման ծե սեր են հա մար վում մար դու նոր սո ցիա լա կան կա տե գո րիա յի 

կամ ստա տու սի ձեռք բե րումն ամ րագ րող ծե սե րը7, ինչ պես օ րի նակ ծնուն դը, 
ա մուս նութ յու նը, հա սու նութ յու նը, մայ րա նա լը/հայ րա նա լը և մա հը: 

Այս շար քում ա մե նա տա րած վա ծը և «ճա նա պար հի» սկիզ բը պայ մա-
նա վո րող սո վո րույ թը, ո րը վե րար տադր վում է նաև ժա մա նա կա կից ի րո-
ղութ յուն նե րում, հար սա նի քի ժա մա նակ նո րա հար սի գիր կը տղա ե րե
խա տա լու սո վո րույթն է,  հար սին ուղղ ված այն ակն կա լի քով «որ հա
ջորդ տա րի էս ժա մա նակ մի ղոչ տղա էլ դու գրկես» Ա մուս նա նա լու և  ըն-
տա նիք կազ մե լու` ա րու զա վա կի մի ջո ցով վե րար տադ րութ յուն ա պա հո-
վե լուն ուղղ ված այս ան ցու մա յին, շե մա յին ծեսն այն քան է հիմ նա վոր ված 
մշա կու թա յին պատ կե րա ցում նե րում, որ վե րա փոխ ման չի են թարկ վում. 
«մեր հար ևա նի տղա յի հար սա նի քի ժա մա նակ հար սը ա ռա ջի նը մի աղ
ջիկ ե րե խու գրկեց, ու հե տո ա ռա ջին հղիութ յու նը վի ժեց, թե հի մա դա էր 
պատ ճա ռը, թե չէ, չեմ կա րա ա սեմ, բայց ի րանց տա տի կը շատ էր նեղ վել, 
որ հար սը ա ռա ջի նը աղ ջիկ էր գրկել» (կին, Թա լին):

Ըստ էութ յան ա վան դա կան հար սա նե կան ծի սա շա րի տար բեր փու լե-
րում էր տղա ե րե խա յի մաս նակ ցութ յու նը կար ևոր վում: Գե ղար քու նի քի 
մար զում սո վո րույթ կար, որ  հար սա նե կան շո րե րը ձևե լիս. «դիտ մամբ 
դրսից մի տղայ էին ներս բե րում, իսկ կես րանց տուն ա ռա ջին ան գամ 
մտնե լիս` մի ա րու ե րե խայ էին գրկին դնում, որ պես զի ի րենք էլ տղա զա-
վակ բե րեն»8: Կամ  հար սին տա նող ձիու վրա տղա ե րե խա էին նստեց-
նում: Այս բո լոր մի ջո ցա ռում ներն ի վեր ջո կոչ ված էին հար սի գլխա վոր 
ա նե լի քի՝ որ դեծ նութ յան ա պա հով մա նը: Գե ղար քու նի քի մար զում այն քան 
տի րա պե տող է տղա ե րե խա ու նե նա լու ձգտու մը, որ այն ար տա հայտ վում 
է նույ նիսկ ըն տա նի քում ծնված ե րե խա յի ա տամ հա տի կի ժա մա նակ: 
Ա տամ հա տի կը նշում են ե րե խա յի ա ռա ջին ա տա մը դուրս գա լու ժա մա-
նակ՝ փաս տե լով ե րե խա յի հա սու նաց ման հեր թա կան փու լը: Ա տամ հա-
տի կի ժա մա նակ ե րե խա յի առջև դրված տար բեր ի րե րի մի ջո ցով փոր ձում 
են կան խո րո շել ե րե խա յի հե տա գա մաս նա գի տա կան ընտ րութ յու նը: Ի 
հա վե լումն այս փոր ձա ռութ յան, Գա վա ռում պատ մում էին, որ ե րե խա յին 
ա ռա ջարկ վող ի րե րի շար քում նաև դա նակ են դնում և  ե թե փոք րի կը դա-
նակն է  վերց նում, դա նշա նա կում է, որ ըն տա նի քում հա ջորդ նո րա ծի նը 
տղա է լի նե լու: 

7 Ван Геннеп А. Обряды перехода — М. : Восточная литература, 1999.
8 Լալայան Ե., ԱՀ, ՆորԲայազէտի գաւառ, 1907, գիրք 16, էջ 275:
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Տե սիլքե րազ նե րի մի ջո ցով ե րե խա յի 
սե ռի պլա նա վոր ման պրակ տի կա ներ

Այս պրակ տի կա նե րը աս տի ճա նա բար նվա զում են, սա կայն դրանք 
հիշ վում և կար ևոր վում են պտղի սե ռի ա վե լի հա վաս տի ստու գում նե րից 
հե տո: Ե րազ նե րում սրբե րի հայտն վե լը և  ե րե խա ու նե նա լու մա սին հու-
շում նե րի ներ կա յաց նե լը սրբի կող մից մեկ նա բան վում է անպտ ղութ յան 
պա րա գա յում՝ ուղ ղա կի ե րե խա յի ծնունդ, իսկ տղա ե րե խա յի սպաս ման 
դեպ քում՝ որ պես ա րու զա վա կի ծնվե լու հու շում.

«Ես չգի տեի, որ աղ ջիկս հղի էր, ե րա զիս մի մարդ ե կավ մո
րու քով ու գա վա զա նով, ա սեց, որ ե րե խա ա ծնվե լու: Հե տո ի մա
ցա, որ աղ ջիկս հղի ա, ծնվեց, ու Գ ևորգ դրե ցինք՝ ի նշան սուրբ 
Գ ևոր գի»: (կին, Տա վու շի մարզ, Իջ ևան)

Ուխ տագ նա ցութ յուն նե րը 
Այ ցե լութ յուն նե րը դե պի սրբա վայ րեր, ո րոնք հայտ նի են ի րենց ե րե-

խա և նաև տղա ե րե խա «պարգ ևե լու» զո րութ յամբ, ա վան դա բար հա մա-
տա րած էին, սա կայն ներ կա յումս կորց նում են ի րենց նշա նա կութ յու նը 
ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում: Թե պետ քիչ չեն պատ մութ յուն նե րը, թե ինչ-
պես են եր կար տա րի նե րի՝ հիմ նա կա նում ա ռաս պե լա կան հա մար վող 7 
տա րի ուխ տագ նա ցութ յուն նե րից հե տո ծնվել սպաս ված տղա նե րը. «Ին ձի 
ստե ղի կնգտիք ը սին, որ սուրբ պտի եր թամ, 7 տա րի ո տով Սուրբ Հով
հան նես եմ գնա ցել, որ 4 աղ ջիկ նե րիցս հե տո տղա ու նե նամ», -պատ մում 
է տի կին Գալ յան, ում տղան ի վեր ջո ծնվել է ուխ տի գնա լու արդ յուն քում, 
սա կայն ս. Գ ևոր գի տո նին: Տ ղա յին ան վա նել են Գ ևորգ, սա կայն քա նի որ 
հա մոզ ված են ե ղել, որ տղա յին պարգ ևել է Ս. Հով հան նե սը, տղա յի ծնվե-
լուց 35 տա րի անց 2011 թվա կա նին Սուրբ Հով հան նե սի մա տու ռի մոտ 
շնոր հա կա լա կան խաչ քար են տե ղադ րել: 

Հատ կա պես Շի րա կի մար զում, Թա լի նում, Տա վու շում ե րե խա պարգ-
ևե լու զո րութ յամբ հայտ նի էր և  այժմ էլ հայտ նի է Lո ռու մար զի Հար թագ-
յու ղի Ս. Հով հան նե սի մա տու ռը, որ տեղ ա վան դա բար տա նում էին է պի-
լեպ սիա յով հի վանդ ե րե խա նե րին, և խոր հուրդ էին տա լիս գնալ անպ-
տուղ կա նանց կամ տղա ե րե խա յի փա փա գով տար ված կա նանց, ինչ պես 
նաև Շի րա կի մար զի Հա ցիկ գյու ղի՝ Թո փառ լո ւի Ծակ քա րը9: Հիմ նա կա-
նում ս. Հով հան նես այ ցե լում էին Աստ վա ծած նի վե րա փոխ ման տո նին, 
կամ ան հա տա կան այ ցե լութ յամբ՝ լուռ, եր բեմն ո տա բո բիկ հաղ թա հա րե-

9  Հ. Աբրահամյան, Շիրակի վարդավառյան ոխտավայրերը (համառոտ 
նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտոթյոնների 
կենտրոն, Գիտական աշխատոթյոններ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտոթյոն» հրատ., 
Եր., 2012, էջ 167:  http://shirak.asjoa.am/456/1/159168.pdf: 
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լով բար ձուն քը: Կա նայք ի րենց հետ ա վել էին վերց նում, ո րով ավ լում էին 
Ս. Հով հան նե սի բա կը՝ իբրև նրան ծա ռա յե լով, նվեր ներ էին մա տու ցում, 
գառ զո հա բե րում: Ծակ քար այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ «վեր ջա պես» 
ծնված տղա նե րին անց կաց նում էին քա րի մի ջով, ո րից հե տո նա հա մար-
վում էր պաշտ պան ված: Տա վու շի մար զում գրանց ված մի պատ մութ յուն էլ 
հու շում է, որ եր կար սպաս ված տղա նե րին ձգտում էին պաշտ պա նել բո-
լոր հնա րա վո րութ յուն նե րով. «Ա մու սինս  5 քրոջ վեր ջին ախ պեր ա, որ 
ծնվել է, ի րանց տա նը մի կա վի պու լիկ (կճուճ) ա ե ղել, դրա տա կը կտրել 
են ու ի րանց էդ պու լի կի մի ջով անց կաց րել»: Եր ևա կա յա կան սահ ման նե-
րի ու փոր ձութ յուն նե րի, մի աշ խար հից մյուս աշ խարհ անց նե լու ծե սե րի 
մի ջո ցով հա յոց մշա կույ թում պահ պա նել են հիմ նա կա նում տղա ե րե խա-
նե րին, որ պես ըն տա նի քի ա վե լի գնա հատ ված ու կար ևոր ան դամ նե րի:

Գու շա կութ յուն ներ
Ս պաս վող պտղի շուրջ գու շա կութ յուն նե րը մշտա պես ու ղեկ ցել են 

կնո ջը: Հայ կա կան ա վան դա կան հա սա րա կութ յու նում այ սօ րի նակ գու շա-
կութ յուն ներն ա վե լի բազ մա զան էին և շր ջա նառ վում էին կյան քի բո լոր 
ի րա վի ճակ նե րում: Ժա մա նա կա կից ի րո ղութ յուն նե րում ևս գու շա կութ յուն-
նե րին, ե րազ նե րին տրվում է հա տուկ նշա նա կութ յուն10, հատ կա պես 
սպաս վող կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րի հա մա տեքս տում, ինչ պի սին 
ե րե խա յի ծնունդ է և հատ կա պես տղա ե րե խա յի սպա սե լի քը: Տ ղա ե րե-
խա յի մա սին ե րա զող ըն տա նիք նե րում ու շադ րութ յուն են դարձ նում ա մե-
նա տար բեր սիմ վո լիկ եր ևույթ նե րի, ո րոնք մի գու ցե ա ռօր յա կյան քում 
անն կատ մնա յին: 

Տ ղա ե րե խա յի սպա սում նե րում մեծ կար ևո րութ յուն է տրվում ե րազ
նե րի մեկ նութ յա նը: Ե թե ա ռաս պե լա կան, աստ վա ծա յին կեր պար նե րով 
ե րազ նե րը մեկն վում էին բա ցա ռա պես հօ գուտ տղա ե րե խա յի սպաս վե լիք 
ծնուն դի, ա պա ա ռօր յա ե րազ նե րի բո վան դա կութ յան մեկ նութ յամբ ո րո-
շում էին տղա, թե՞ աղ ջիկ է ծնվե լու. դա նակ, գյու ղատն տե սա կան աշ խա-
տան քա յին գոր ծիք ներ տես նե լու դեպ քում հա մար վում էր որ տղա կծնվի, 
մինչ դեռ ա սեղ, կո ճակ, խնձոր տես նող նե րը աղ ջիկ էին սպա սում. «Ե րա-
զիս մեր բա կում փոքր դա նակ ներ էին թափ ված, հա վա քե ցի, հե տո բա-
ժա նե ցի քրոջս ու ե րեքն էլ ինձ պա հե ցի, ես ու նե ցա ե րեք տղա, ինքն էլ 
ե րեք…» (կին, Ա պա րան): Ընդ ո րում ե րե խա յի սե ռի մա սին ե րազ նե րը 
«տեսն վում էին» ոչ միայն հղիի, այլև նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի, հար-
ևան նե րի ու ազ գա կան նե րի կող մից և  ան պայ ման դրանք մա սին պատ-
մում էին հղիին: 

Մո գա կան – հ մա յա կան գու շա կութ յուն ներ սպաս վող ե րե խա յի սե ռի 

10  Антонян Ю., Магическое целительство и гадание в Армении (диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук), Ер., 2007
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մա սին ար վում էին ինչ պես պտղի սե ռը կան խա գու շա կե լու, այն պես էլ 
տղա ե րե խա «պատ վի րե լու» հա մար: Տար բեր բախ տա գու շակ ներ՝ բախտ 
նա յող ներ, մոմ թա փող ներ, ա ղոթք ա նող ներ, թուղթ ու գիր ա նող
ներ, ան գամ աստ ղա գետ ներ ա ռա ջար կում էին և  են ի րենց հմտութ յուն-
նե րը՝ տղա ե րե խա պլա նա վո րե լու «ճա նա պար հա յին քար տե զում»: Ե թե 
ա վան դա կան հա սա րա կութ յուն նե րում հա մայն քա յին կա պե րով և կեն սա-
կեր պով պայ մա նա վոր ված այ սօ րի նակ գու շա կութ յուն նե րը ար վում էին 
հա մայն քի ան դամ նե րի հա մար այս շնորհ նե րով օժտ ված նե րի կող մից, 
ա պա այ սօր ար դեն պա հան ջար կով պայ մա նա վոր ված՝ շրջա նառ վում են 
կո մեր ցիոն ա ռա ջարկ ներ: Ժա մա նա կա կից ի րո ղութ յուն նե րում, երբ հան-
րա յին դիս կուր սում խրա խու սե լի չի հա մար վում բախ տա գու շա կութ յուն-
նե րի դի մե լը, այս ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վում են հնա րա վո րինս գաղտ-
նի, ա ռանց հան րայ նաց նե լու, ինչն էլ նպաս տում է ծի սա կան շղթա յի շա-
րու նա կութ յա նը: Գե ղար քու նի քի մար զում, հատ կա պես Գա վա ռի Գան-
ձակ հա մայն քում մեծ ճա նա չում ու նի բախ տա գու շակ Վար սի կը, ով իր 
հար սի նկատ մամբ բռնութ յան փոր ձե րի կի րա ռու մից զատ11 հայտ նի է 
նաև տղա ե րե խա պարգ ևե լու շնոր հով. «Իմ բա րե կա մը ե կավ Վար սի կի 
մոտ, նա նա յեց, ա սեց, թե որ օ րը հղիա նա, որ տղա լի նի: Ու թուղթ ու գիր 
ա րեց /մո գա կանհմա յա կան մի ջոց ներ/, որ իր ա մու սի նը Ռու սաս տա նից 
գա: Ու էդ պես էլ ե ղավ»: (կին, Գա վառ, Գան ձակ հա մայնք):

Թա լի նի Ներ քին Բազ մա բերդ գյու ղում էլ դեռևս հի շում են, թե ինչ-
պես էին մար դիկ մի «սև հավ» գտած, գրկած գա լիս ի րենց գյու ղա ցի Մո-
սո յի մոտ՝ գու շա կութ յուն ներ ա նե լու «Իր մոտ պահ վում էր Էրգ րից բեր
ված սուրբ գրքեր, թուղթ ու գիր էր ա նում, որ տղա ու նե նա յին»: 

Սուր ճի բա ժա կի մրու րով գու շա կութ յուն նե րը ևս  ու ղեկ ցում էին տղա-
բեր քի ճա նա պար հին: Սուր ճի բա ժա կի նստվածք-մրու րով գու շա կութ յուն-
ներ ա նում էին ինչ պես հա տուկ այս գոր ծում մաս նա գի տա ցած կա նայք, 
այն պես էլ «սի րո ղա կան» զբաղ վող նե րը: Ե թե «մաս նա գետ նե րի» գու շա-
կութ յուն նե րը ա վե լի դժվար էր կազ մա կեր պել, պետք էր հա տուկ պայ մա-
նա վոր վել, մի գու ցե նաև նվեր պատ րաս տել, ա պա կա նանց ժա ման ցա յին 
սուրճ խմե լու խմբե րում հա ճախ էին դի մում գու շա կութ յան այս ձևին. 
սրճե փում եփ ված սուր ճը խմե լուց հե տո բա ժա կը շրջում էին փոք րիկ ափ-
սեի վրա, նստվա ծը հո սում էր և բա ժա կի պա տե րին ա ռա ջաց նում տար-
բեր պատ կեր ներ, ո րոնք էլ մեկ նա բա նե լով՝ փոր ձում էին գու շա կութ յուն-
ներ ա նել. « Մի օր ես ու ըն կե րու հիս դաշ տից տուն էինք գնում, ա սեց գի
տես ե րե խա եմ սպա սում, եր կու աղ ջիկ ու ներ, մտա ծում էր էդ էլ ա աղ
ջիկ, ա սեց ու զում եմ հա նեմ, ես ա սե ցի ա րի գնանք մեր տուն կո ֆեիդ 
բա ժա կը նա յեմ: Նա յե ցի, ա սե ցի հաս տատ տղա ա, մի հա նի, դե էն ժա
մա նակ էլ է խո չկար, ինձ հա վա տաց ու չհա նեց: Հի մա ա միս ներն անց

11  http://hetq.am/arm/news/30981/bakhtagushakvarsikikhoshtangumnerientarkvats
harsnardarutyunepntrum.html 
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նում են, իմ սիր տը կանգ նում ա, ա սում եմ, բա ո՞ր  աղ ջիկ ծնվի: Ու բա րե
բախ տա բար տղա ծնվեց, հի մա հենց էդ տղին տես նում եմ, հի շում եմ որ 
դրա պատ ճա ռը ես եմ» (կին, 50 տա րե կան, Ա պա րան):

Հ ղիի ար տա քին տվյալ նե րի մի ջո ցով
« Մեր հար ևա նը եր րոր դո վը հղի էր: Ե րեք ան գամ գնա ցել էր 

Եր ևան, չէր ստաց վել է խո ա նել: է նա մի օր մեր գյու ղում իր տան 
դի մաց հան դի պում ա մեր գյու ղա ցի մի կնգա, ով կա րո ղա նում էր 
փո րը շո շա փե լով ի մա նար ե րե խի սե ռը: Նա էլ ա ռանց ի մա նա լու 
սրա դար դը, ձե ռը քսում ա փո րին ու ա սում ա, որ աղ ջիկ ա: Դե 
էն ա հե տո էլ գնաց է խո յի, է լի ա սին աղ ջիկ ա, հա նեց» (կին, Գան-
ձա քար, Իջ ևան):

Հ ղիի փո րի դիր քով, ար տա քի նի փո փո խութ յամբ ե րե խա յի սե ռը ո րո-
շեն ու նի շատ հին պատ մութ յուն ու ա վան դույթ ներ: Ի հար կե, ժա մա նա կա-
կից ի րո ղութ յուն նե րում այ սօ րի նակ գու շա կութ յուն նե րը ո րո շիչ  չեն հա-
մար վում տղա ե րե խա ու նե նա լու ճա նա պար հին, սա կայն ակ տի վո րեն 
շրջա նառ վում են հղիութ յան ըն թաց քում՝ ժա ման ցա յին և հե տաքրք րութ-
յան նկա տա ռում նե րով: Ա վան դա կան կեն ցա ղում տա րած ված ու փո-
խանց ված սո վո րութ յուն նե րից է, որ ե թե հղի  կի նը քո րոց, ցա խա վել, 
թիակ գտնի` տղա է ու նե նա լու, իսկ ե թէ ա սեղ, ա վել, մատ նոց`աղ ջիկ12: Այս 
գու շա կութ յուն նե րից ո րոշ նե րը կեն սու նակ են նաև մեր օ րե րում «Ես մեր 
ըն տա նի քում ա ռա ջին ե րե խան եմ; Երբ մայրս ին ձա նով հղի է ե ղել, 
հայրս գոր ծից գա լուց ճա նա պար հին մի ա սեղ է գտել, բե րել է տուն, հորս 
մայ րը բա ցատ րել է, որ ա սե ղը աղջ կա նշան է: Հայրս տա րել է և  ա սե ղը 
դրել այն նույն տե ղը, որ տե ղից գտել էր, բայց փաս տո րեն օ գուտ չու նե
ցավ, ես ծնվե ցի» (23 տա րե կան կին, Գա վառ):

Հ ղիի ար տա քին տես քի, ինք նազ գա ցո ղութ յան  և  պտղի վար վե
լաձ ևի գու շա կութ յուն նե րը ևս բազ մա զան են. «աջ յան /կողմ/`խա ղա՝ 
տղայ է լի նե լու , ե թէ ձախ`աղ ջիկ» (Ն. Բազ մա բերդ, Թա լին) 

« Թէ ե րե խան ձկի պէս լող է տա լիս`ա րու է, թէ գոր տի պէս պը պը զած 
է` աղ ջիկ»13: 

Ե թե հղի կնոջ ե րե սը պայ ծառ է, ա պա ծնվե լիք ե րե խան ա րու է, իսկ 
ե թե «մթրուկ», այ սինքն տխուր`աղ ջիկ14: 

Նույն տրա մա բա նութ յամբ թա լին ցի նե րի շրջա նում հա մա րում են, 
ե թե խո րոտ կութ յուն տվե ե րե խուն, կո թութ յուն /տգե ղութ յուն/ տվե մա-
մուն, ու րեմն աղ ջիկ է ծնվե լու:

12 Լալայան Ե., ԱՀ, ՄոշՏարօն, 1916, գիրք 26, էջ 177:
13 Լալայան  Ե., ԱՀ, Գանձակի գավառ, 1900, գիրք Զ, էջ 275:
14  Լալայան Ե., ԱՀ, ՄոշՏարօն, 1916, գիրք 26, էջ 176:
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Ե թե մայ րը հղիութ յան ժա մա նակ վատ է զգում, աղ ջիկ է, հի մա է 
տան ջում, որ հե տո չտան ջի ( Տա վու շի մարզ):

Հ ղիի փո րը վերև լի նե լու դեպ քում տղա էին սպա սում: 
Տա րի քով ա վե լի մե ծա հա սակ նե րը հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հի-

շում էին, թե մինչև սո նոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յան մուտք գոր ծե լը ինչ պես 
էին հմուտ ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րը կա րո ղա նում ո րո շել ե րե խա յի 
սե ռը՝ սրտի զար կե րի հաշ վար կով կամ ո րո վայ նում տե ղադ րութ յամբ: 

Մեր օ րե րում էլ կի րառ վում է թե լի օգ նութ յամբ գու շա կե լու մե թո դը, 
երբ թել են անց կաց նում մա տա նու մի ջով և  այն ան շարժ պա հում հղիի 
ո րո վայ նի վրա և թե լի պտտվե լու ուղ ղութ յամբ՝ կլոր թե հե տո ւա ռաջ ո րո-
շում էին սպաս վող պտղի սե ռը:

Գու շա կութ յուն ներ էին կա տա րում Նոր տար վա հա մար թխվող ծի-
սա կան խմո րե ղե նով, ե թե տան հար սի հա մար նա խա տես ված թխված քը 
թոն րում ուռ չում էր դե պի վեր, հա մա րում էին որ գա լիք տա րում ըն տա նի-
քում ա րու զա վակ է ծնվե լու15: Գու շա կութ յուն ներ ար վում էին նաև թո նիր 
նետ վող խմո րագն դի մի ջո ցով, ե թե ճայ թում էր՝ տղա պետք էր սպա սել, 
իսկ ե թե մնում էր թոն րի հա տա կին՝ աղ ջիկ ( Վա յոց ձոր, Մա լիշ կա): Ըստ 
էութ յան բո լոր գու շա կութ յուն նե րում հստակ ցուց վում է նաև տղա ե րե խա-
յի մշա կու թա յին նա խընտ րութ յու նը և բարձր ար ժե քը աղջ կա հա մե մա-
տութ յամբ, երբ ժո ղովր դա կան պատ կե րա ցում նե րում ա ռանց քա յին հա-
մար վող սխալ, վատ հատ կա նիշ նե րը՝ ձախ կող մը, տգե ղը, վատ զգա լը 
կապ վում էին աղջ կա ծնուն դի հետ, իսկ դրա կան հատ կա նիշ նե րը՝ տղա-
յի: Տա րած ված էին նաև այլ գու շա կութ յուն ներ, երբ կրծքի կա թը կա թեց-
նում էին ջրի մեջ, ե թե տար րա լուծ վեց, հա ջորդ ե րե խան աղ ջիկ էր ծնվե լու 
( Գա վառ), ե թե կա թի լի ձևը պահ պան վեց՝ տղա, կամ մի ջա տի հա տուկ 
տե սա կի վրա հղին թքում է, ե թե սատ կեց տղա է (Ա մա սիա) և  այլն:

Պա հա պան մի ջո ցա ռում եր «պարգև» տղա նե րի հա մար 
Անձ նան վան մի ջո ցով.

Երբ ծնվում էին ա ռաջ նեկ դուստ րե րը, ո րի հետ սկիզբ էր առ նում 
ծնող նե րի տագ նա պը, սկսում էին կի րա ռել տար բեր կան խար գե լիչ մի ջո-
ցա ռում ներ: Ձեռ նարկ վող ա ռա ջին մի ջոց նե րից մեկն ան վան օգ նութ յամբ 
հա ջորդ դուստ րե րի ծնուն դը կան խելն էր: Դ րա հա մար աղ ջիկ նե րին, օ րի-
նակ, հա ճախ կո չում էին ա վարտ նշա նա կող բա ռե րով` Բա վա կան, Թա-
մամ, Վեր ջիկ, Բո լիկ, Հե րիք (նազ), Է վել (ի նա), հու սա լով ընդ հա տել ան-

15  Ա. Օդաբաշյան, Քրիստոնեական Ամանորի հետ կապված որոշ ծիսական 
վերապրոկներ, ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր, 1965, N3, http://basss.asjoa.
am/2605/1/19653(91).pdf; Հ. Խառատյան, Հայ ժողովրդական տոները, 
Զանգակ, Եր., 2005; Ռ. Ծատորյան, Հայոց ավանդական տոնական 
ոտեստը, Գիտոթյոն,  Եր., 2011: 
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ցան կա լի ծնունդ նե րը և, որ հա ջորդ ե րե խան որ դի ծնվեր:  Մինչ դեռ տղա-
նե րի հա մար ընտր վում էին Ա վագ, Ա ռա ջին, Անդ րա նիկ, Կա րա պետ 
ա նուն նե րը16, որ իբր տղա նե րի շար քում սրանք ա ռա ջին ներն են, իսկ մյուս 
տղա նե րը դեռ պի տի ծնվեն17:

Ս պաս ված տղա նե րի ա նուն նե րում հա ճախ են հան դի պում քրիս տո-
նեա կան սրբե րի և  եր ևույթ նե րի ա նուն ներ՝ Նա րեկ, Հով հան նես, Գ ևորգ, 
Ա վե տիս, ո րոնց մա սին պատ մութ յուն նե րը տա րած ված են ժա մա նա կա-
կից կեն ցա ղում. «մեր գյու ղա ցին 5 աղ ջիկ ու նի, 5րդի ա նու նը դրե ցին Բա
վա կան, հե տո ծնվեց տղա, ա նու նը դրե ցին Նա րեկ»: ( Թա լին, Ա րա գա ծոտն)

«Իմ հո րա քույ րը 2 աղ ջիկ թոռ ու նի, 3րդը տղա ծնվեց, գառ 
մա տաղ ա րե ցին, ա նու նը դրե ցին Ա վե տիս» ( Տա վուշ, Իջ ևան):

« Քե ռիս 3 աղ ջիկ ու ներ, 4րդը տղա ու նե ցավ, գնաց Սուրբ 
Հով հան նես, խնդրեց, ա սեց, ե թե տղա ծնվի, ձեր ա նու նով կկոչ
վի, ա վել էին տա նում, էն տեղ ավ լում, որ պես սուրբ ա վել…» ( Շի-
րա կի մարզ, Ա մա սիա)

Ե թե քրիս տո նեա կան բո վան դա կութ յամբ ներշնչ ված անձ նա նուն նե րը 
ա վե լի տա րա ծում գտան հետ խորհր դա յին շրջա նում, ա պա խորհր դա յին 
շրջա նում սպաս ված տղա ե րե խա նե րին փրկում էին թուր քի ա նուն դնե-
լով.«Իմ հո րեղ բոր կի նը ծննդա բե րում էր, բայց ե րե խա նե րը չէին ապ րում, 
մա հա նում էին, վեր ջա պես մի տղա ծնվեց, ո րո շե ցին, որ թուր քի ծա խեն, 
կան չե ցին ի րանց դոս տին /բա րե կա մա ցած մարդ/, որ ե րե խուն գրկեց, ի րա 
շա պի կը հագց րեց, ա նունն էլ դրեց Հա միդ» ( Տա վու շի մարզ, Իջ ևան):

Հա մա ձայն նույն հա վա տա լիք նե րի, այդ ու ժե րը գի տակց վում էին որ-
պես ու րիշ լեզ վով խո սող, ու րիշ կեն ցաղ ու նե ցող: Ուս տի ծնող նե րը և մոտ 
ազ գա կան նե րը այդ կերպ փոր ձում էին խա բել օ տար ու ժե րին, իբր ե րե-
խա ներն ի րեն ցը չեն, այլ նրան ցը, ում այդ ո գի նե րը հո վա նա վոր են:18 Այս 
սո վո րութ յու նը կեն սու նակ էր մինչև 1970-ա կան նե րը, հե տա գա յում 
բժշկութ յան զար գաց մամբ պայ մա նա վոր ված և ման կա մա հա ցութ յան 
տեմ պե րի կրճատ մամբ, սո վո րույ թը մա րեց, իսկ Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յու նից հե տո՝ իս պառ վե րա ցավ: Փո խա րե նը, հատ կա պես տղա ե րե-
խա նե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով տա րած վեց քրիս տո նեա կան սրբե-
րի ա նուն նե րով ան վա նա կո չե լու սո վո րույ թը:

Ն. Մար գար յա նը հա յե րի մոտ անձ նա նուն նե րի ընտ րութ յան հիմ նա-
կան մո տիվ նե րին նվիր ված իր աշ խա տան քում ներ կա յաց նում է բա զում 

16  Թվարկած անոնները Հովհաննես Մկրտչի մակդիրներն են և տրվոմ էին նաև 
այդ սրբի տոնին կնքվող երեխաներին:

17  Ն. Մարգարյան, Անձնանվան ընտրոթյոնը արևելահայոց մեջ 19րդ դարի 
վերջ20րդ դար, 2000թ., Թեկնածոական ատենախոսոթյոն, անտիպ, ԳԱԱ 
Հնագիտոթյան և ազգագրոթյան ինստիտոտի գրադարան

18 Ն. Մարգարյան, նշվ. աշխ.: 
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այլ օ րի նակ ներ, թե ինչ պես են պահ պան ման, ու ժի, հա ջո ղութ յան հետ 
կապ ված ա նուն նե րը նա խա տես վում տղա նե րի, իսկ պտղա բե րութ յան, 
որ դեծ նութ յան սիմ վո լի կա ու նե ցող ա նուն նե րը՝ աղ ջիկ նե րի հա մար:19

Խ նամ քի մի ջո ցա ռում եր
 Տ ղա ե րե խա նե րի ծնվե լու ու րա խութ յունն ու ղեկց վում էր նաև նրանց 

բազ մա պատ կե լու, ինչ պես ըն դուն ված էր Շի րա կի և Ա րա գա ծոտ նի մար-
զե րում՝ ջխտե լու ակն կա լի քով, ին չը տա րած ված է ան գամ ժա մա նա կա-
կից կեն ցա ղում: Մինչ դեռ ա վե լորդ է  քննար կել աղ ջիկ ե րե խա յին բազ-
մա պատ կե լու հար ցադ րու մը: Ա վան դա կան կեն ցա ղում ա ռա ջին ան գամ 
ե րե խա յին լո ղաց նե լիս` տատ մայ րը/ծնունդ ըն դու նող կի նը, ե թե ե րե խան 
ա րու էր` կաթ սա յի մեջ մի քա նի թաս ջուր էր թող նում, որ պես զի նրան հա-
ջոր դո ղը ևս տ ղա լի նի, իսկ ե թե աղ ջիկ էր`ամ բողջ ջու րը թա փում էին, 
որ պես զի «Ինչ պես ջու րը կտրւում է, այն պէս էլ աղջ կայ “քո քը” (ար մա տը) 
կտրո ւի և  այլևս աղ ջիկ չծնո ւի»20: Այս սո վո րույթ նե րի վե րապ րուկ ներ հե-
տա զո տութ յան արդ յուն քում չեն գրանց վել, սա կայն սրանց ներ կա յա ցու-
մը նպա տակ ու նի ցույց տալ ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րի ու դրա-
նով պայ մա նա վոր ված   հա մա տեքս տի ար մատ ներն ու պատ մութ յու նը:

 Մո լո րեց նե լով չար ո գի նե րին
Ս պաս ված տղա ե րե խա յի ծնուն դին հա ջոր դող պաշտ պա նա կան մի-

ջո ցա ռում նե րից էին տար բեր խոս տում ներն ու զո հա բե րութ յուն նե րը: 
Սուրբ վայ րեր ուխ տագ նա ցութ յուն նե րի «արդ յուն քում» ծնված տղա 

ե րե խա նե րի մա զե րը հա ճախ ծնող նե րը «խոս տա նում, ուխ տում էին»  7 
տա րի չկտրել: Ա ռա ջին ան գամ մազ կտրե լը ևս  ի րա կա նաց նում էին սրբի 
մա տու ռի մոտ զո հա բե րութ յու նից հե տո: Այս ծե սի նպա տա կը ի վեր ջո 
հան գում էր ե րե խա յին պաշտ պա նե լուն, չար, վնա սա տու ու ժե րի հա մար 
ան ճա նա չե լի դարձ նե լուն: Այ սօ րի նակ ծե սե րի մա սին պատ մութ յուն նե րը 
ներ կա յաց վում էին Տա վու շի և Շի րա կի մար զե րում՝ նշե լով սա կայն, որ 
վեր ջին նման դեպ քե րը գրանց վել են մոտ 7-8 տա րի ա ռաջ: 

Հե տաքրք րա կան է, որ հա յոց մշա կույ թում ե րե խա յի պաշտ պա նե լուն 
ուղղ ված այլ ծե սեր էին մշակ ված. հատ կա պես այն ըն տա նիք նե րում, որ-
տեղ ման կա կան մա հա ցութ յու նը բարձր էր, ծնված ե րե խա նե րից քչերն էին 
ապ րում, հիմ նա կան ջան քերն ուղղ վում էին ծնված տղա ե րե խա նե րին չար 
ու ժե րից, հի վան դութ յուն նե րից պաշտ պա նե լուն. ան ճա նա չե լի դարձ նե լու 
նպա տա կով մա զե րը չէին կտրում (աղ ջիկ ե րե խա նե րին չար ու ժե րից 
պաշտ պա նե լու մա սին ա վան դույթ նե րի մա սին տվյալ ներ չեն ներ կա յաց-

19 Մանրամասն տես Ն. Մարգարյան, նշվ. աշխ.:
20 Լալայան Ե., ԱՀ, ՆորԲայազէտի գաւառ, 1907, գիրք 16, էջ 37:
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վել):  Վե րո հիշ յալ մի ջո ցա ռում նե րը բխում են այն պատ կե րա ցում նե րից, որ 
ե րե խա նե րը վա ղա ժամ մա հա նում կամ հի վան դա նում են ա ներ ևույթ թշնա-
մի ու ժե րի, չար ո գի նե րի, հո գեառ հրեշ տակ նե րի պատ ճա ռով:

Այս սո վո րութ յու նը կեն սու նակ էր մինչև 1970-ա կան նե րը, հե տա գա-
յում բժշկութ յան զար գաց մամբ և ման կա մա հա ցութ յան տեմ պե րի կրճատ-
մամբ պայ մա նա վոր ված, սո վո րույ թը մա րեց, իսկ Հա յաս տա նի ան կա-
խութ յու նից հե տո՝ իս պառ վե րա ցավ: Փո խա րե նը, հատ կա պես տղա ե րե-
խա նե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով տա րած վեց քրիս տո նեա կան սրբե-
րի ա նուն նե րով ան վա նա կո չե լու սո վո րույ թը: Գառ զո հա բե րե լու՝ մա տաղ 
ա նե լու սո վո րույ թը դեռևս ո րո շա կիո րեն կեն սու նակ է Հա յաս տա նում, երբ 
սրբա վայ րեր այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ «խոս տա նում են» խնդրանքն 
ի րա կա նա նա լու հա մար կամ դրա նից հե տո մա տաղ ա նել: 
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ԿԱՆ ԳԱՌ 3 
    

Ծրագրավորել և պատվիրել տղա
 

Կերթան սուրբ Հովհաննես, գրբացների մոտ, թելով 
հաշվարկ էնողներ կան, ընպես աբսուրդ բաներ 

կենեն՝ կակալը՝ ընկույզը դնեն բանկի մեջ, տանեն 
թաղեն սարի քյալլեն…

(Գյումրի, գինեկոլոգ)

Այն մեթոդները որոնքհիմնված են մինչև հղիանալը սեռի ընտրութ
յան սկզբունքի վրա, դրանց համար պահանջվում է սերմնահեղուկի տե
սակավորում, նախաբեղմնավորման փուլում գենետիկական կանխորո
շում կամ արհեստական բեղմնավորում իրականացնելու համար անհրա
ժեշտ բարդ սարքավորումների հասանելիություն։ Այնուամենայնիվ, ար
ժեքի և մատչելիության հետ կապված գործոնները սահմանափակում են 
այս տեխնոլոգիաների կիրառումը Հայաստանում21:Սակայնհատկապես
առցանցհարթակներում շրջանառվում էտեղեկատվությունայնմասին,
որ «գենետիկական անալիզի» միջոցով հնարավոր է «պատվիրել» տղա
երեխա:Այսքննարկումներնէլչենակտիվանում,քանիորինֆորմացիան
քիչէ,արժեքըթանկ,ճանապարհը՝բարդ:

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ մի ջին տա րի քա-
յին խմբի կա նայք և տ ղա մար դիկ ա վե լի տե ղե կաց ված են ա վան դա կան 
հա մար վող մե թոդ նե րից, ո րո շա կիո րեն կի սում են դրանց հա վաս տիութ-
յու նը: Ե րի տա սարդ կա նայք և տ ղա մար դիկ լսել են այդ պի սի մե թոդ նե րի 
մա սին, թե պետ ար դեն չեն կի րա ռում՝ նա խընտ րե լով «սե փա կան ա վան-
դույթ նե րի» ստեղ ծու մը, կո մեր ցիոն ա ռա ջարկ նե րի սպա ռու մը:

Ըն տա նի քում աղ ջիկ ե րե խա նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ժա մա նա-
կա կից ի րո ղութ յուն նե րում հիմ նա կա նում չեն հա մար ձակ վում պլա նա վո-
րել հա ջորդ ե րե խան՝ ա ռանց հաշ վարկ նե րի դի մե լու:

« Հաշ վար կի» մե թոդ նե րը նշվում են որ պես հիմ նա կան ո րո շիչ մե թոդ՝ 
21  Նորածինների սեռերի անհամամասնոթյոնը Հայաստանոմ 

ժողովրդագրական տվյալներ եվ վերլոծոթյոն, http://www.un.am/up/library/
Sex%20Imbalance%20report_arm.pdf, էջ 16:

file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 
file:///C:/Users/Jasmena/Desktop/ 


27

տղա ե րե խա պլա նա վո րե լու գոր ծում: Ընդ ո րում, հաշ վար կի մաս նա գետ-
նե րը հիե րար խիկ աս տի ճա նա կար գում են. բա րե կամ, ծա նոթ, հար ևան 
ուղ ղա կի հաշ վող նե րից մինչև այդ գոր ծում հմտա ցած և ճա նաչ ված մաս-
նա գետ ներ և ծա ռա յութ յուն ներ: Տ ղա ու նե նա լու կոնկ րետ ե րա զան քով 
մտա հոգ ված նե րը անց նում են հաշ վարկ նե րի բազ մաս տի ճան ճա նա պար-
հով՝ փոր ձում և հա մադ րում են մի քա նի ին ֆոր մա ցիա ներ՝ ին տեր նե տից, 
ծա նոթ նե րից և  ո րո շում ըն դու նե լու դեպ քում դի մում են ա ռա վել փորձ ված 
«մաս նա գետ նե րի» օգ նութ յա նը: 

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ հատ կա պես մար-
զե րում բու ժանձ նա կազ մը՝ բու ժակ նե րը, ման կա բարձ նե րը և  ան գամ ո րոշ 
դեպ քե րում թե րապևտ նե րը ի րենք են ներգ րավ ված այս հաշ վարկ նե րում՝ 
ի րա կա նաց նում են դրանք ինչ պես կա մա վոր այն պես էլ գու մա րի կամ 
նվե րի դի մաց: 

«Իմ հար սին տա րա կոն սուլ տա ցիա, բժշկու հին մտե րիմ էր, 
ա սաց մի հատ չհաշ վենք, նոր հաշ վա ռենք, դե ին քը ար դեն 3 ամ
սում էր,  ա ռա ջի նը աղ ջիկ էր, տե նանք ինչ կու նե նաս, ին քը 
տար բեր բա ներ հարց րեց, ի րանք մաս նա գի տո րեն են հաշ վում, 
ա սաց, որ տղա պի տի լի նի, տղա ու նե ցավ, չնա յած հե տո է խոն 
էլ ա սեց, որ տղա ա» (կին, Ա պա րան, գյուղ) 

Առ ցանց հար թա կում ևս  ար դեն գոր ծում են ե րե խա յի սե ռի հաշ վար-
կի ծա ռա յութ յուն ներ: Ֆեյս բուք յան « Սե ռի հաշ վարկ» է ջը ա ռա ջար կում է 
իր ծա ռա յութ յուն նե րը եր ջա նիկ ըն տա նիք ու նե նա լու հար ցում, տար բեր 
խմբե րում և ֆո րում նե րում հար ցե րին ի պա տաս խան հայտն վում են ա ռա-
ջարկ ներ՝ վստա հե լի և  արդ յու նա վետ հաշ վար կե լու ե րե խա յի սե ռը՝ հա-
մադ րե լով զույ գե րի տա րի քը, բեղ մա վոր ման տա րին, ա մի սը, վեր ջին 
դաշ տա նի օ րը և  այլ ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ին ֆոր մա ցիա: Շի րա կի 
մար զում, հատ կա պես Գ յում րի քա ղա քում ևս հայտ նի են այն մաս նա գետ-
նե րը, ո րոնք հաշ վարկ նե րի հա վաս տիութ յան ցու ցա նի շը բարձր է հա-
մար վում մարդ կանց պատ կե րա ցում նե րում: 

Մար զա յին հե ղի նա կութ յուն նե րից զատ կան հա մա հան րա պե տա կան 
«ճա նա չում» ու նե ցող հաշ վող ներ22, ում մոտ նա խա պես գրանց վում են և  
ա միս ներ շա րու նակ հաշ վառ վում՝ մինչև հղիա նա լը: Ընդ ո րում հղիա նա-
լուց հե տո հաշ վարկ ի րա կա նաց նո ղը, ե թե ան գամ այն ի րա կա նաց րել է 
գու մա րի դի մաց, այլևս պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում հաշ վար կի 
արդ յուն քի հա մար: 

22  Սեռի հաշվարկ իրականացնողների անոնները չեն նշվոմ, նրանց առավել 
չհանրայնացնելո նպատակով: Թեպետ,  կ արծոմ ենք, որ լրացոցիչ 
կարիք կա թիրախավորել խնդիրը՝ գտնելով և ցոյց տալով դեպքեր, երբ 
հաշվարկները ցանկալի արդյոնք չեն ապահովել:
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Տ ղա ե րե խա յի ծնվե լու հա վա նա կա նութ յու նը հաշ վար կում են մի քա-
նի տա րած ված մե թոդ նե րով.

Ար յան թար մաց ման, ըստ ո րի հա մար վում է, որ տղա մար դու ար յու-
նը փոխ վում է 4 տա րին մեկ ան գամ: Բեղմ նա վոր ման ժա մա նակ կնոջ 
տա րի քը պետք է բա ժա նել 3-ի, տղա մար դու նը՝ 4-ի, ում տա րի քից ա վե լի 
քիչ մնա ցորդ մնա, այդ սե ռի ե րե խա էլ կծնվի, այ սինքն՝ ում ար յու նը 
ա վե լի «ե րի տա սարդ» է բեղմ նա վոր ման պա հին, այդ սե ռի ե րե խա էլ 
ծնվում է: Ըն թաց քում ար յան լուրջ կո րուստ նե րը՝ ծննդա բե րութ յուն, վի-
ժում, ա բորտ, ար յան հանձ նում, ար յան փոխ նե րար կում, ազ դում են հաշ-
վարկ նե րի վրա: 

Չի նա կան և ճա պո նա կան օ րա ցույց նե րի մե թոդ նե րով հաշ վարկ-
նե րը տա րած ված են առ ցանց տի րույ թում և  ի մա ցութ յան դեպ քում 
դրան ցից կա րե լի է ինք նու րույն օգտ վել, թե պետ այս մե թոդ նե րի 
նկատ մամբ հա վատն այն քան էլ մեծ չի՝ դրանց մատ չե լի լի նե լու պատ-
ճա ռով: 

Փոխարենը դեռևս սովետական կամ ռուսական թերթերից կտրված 
թերթիկ-աղյուսակները (մագաղաթների և հին գրերի նմանությամբ) 
ավելի մեծ վստահություն են վայելում  քանի որ իրականացվում են ծեսի 
պատասխանատու «մոգի»՝ հաշվարկողի և հավատացյալի միջև. 
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Ն կար նե րում պատ կեր ված կամ դրանց նմա նութ յամբ ի րա կա նաց-
նող գի տա կա նութ յան և բժշ կութ յան մո տե ցում նե րին բա ցա ռա պես հա-
կա սող ու ան հիմն այս թղթիկ ներն էլ հան դի սա նում են տղա ե րե խա յի 
պատ վի րա թեր թեր՝ հե տա գա յում պատ ճառ հան դի սա նա լով նոր հիաս-
թա փութ յուն նե րի, զրկանք նե րի ու ապ րում նե րի,- « Կե սուրս հաշ վում է, 
ա սում է, որ սո վո րել է դեռ ու սա նող ժա մա նակ, ինչ որ մի գե ղար վես տա
կան գրքից»,-պատ մում է գյում րե ցի կի նը:  

Ընդ ո րում, հաշ վարկ նե րը հա ճախ այս պարզ թեր թիկ նե րով չեն 
սա հա ման փակ վում, ե թե կա րիք կա ո րո շե լու կոնկ րետ ար գա սա բեր 
կամ «տղա յա բեր» բեղմ նա վոր ման օ րը, կի նը մի քա նի ա միս, 3-ից 
սկսած պետք է գտնվի հաշ վար կո ղի «ճի րան նե րում». դաշ տա նի օ րե-
րով կան խո րո շե լով հղիաց ման նպաս տա վոր օ րե րը՝ հաշ վար կող նե րը 
3-9 ա միս շա րու նա կում են ի րենց աշ խա տան քը, ո րի ար ժե քը սկզբնա-
կան մոտ 20.000 դրա մից ամ սա կան տա տան վում է 3-5000 դրամ: Այս 
մե թոդ նե րի կի րառ ման արդ յուն քում սահ ման վում են նաև այն ժա մա-
նա կագ րա կան շե մե րը, ո րի շրջա նակ նե րում հա նա րա վոր է տղա անկն-
կա լել. Դե ինձ հաշ վեց, ա սեց կամ մինչև էս տար վա վերջ, կամ էլ 2019-
ից շուտ չի լի նի. « Հո րեղ բորս աղ ջի կը հաշ վում ա, ա սում ա որ օ րը 
հղիա նաս, որ տղա լի նի, ի րա հաշ վե լով հարսս ու տե գորս հար սը 
հղիա ցան ու տղա ու նե ցան: Իսկ մյուս տե գորս աղ ջի կը եր կու աղ ջիկ 
ու ներ, հղիա ցավ, զան գե ցինք էդ հաշ վո ղին, նա նա յեց, ա սեց աղ ջիկ ա, 
դե ի րանք էլ գնա ցին հա նե ցին, ու համ էլ ա սեց, որ մեկ էլ ի րանք տղա 
կու նե նան 2019 թվին, դե դա սե զո նա յին ա… հե տո է լի մի ան գամ ի րա 
ա սե լով ընդ հա տեց…» (կին, Ա պա րան)

Այս սահ մա նա փա կում նե րը և տ ղա ու նե նա լու ան հագ ձգտու մը պայ-
մա նա վո րում են նոր վե րար տադ րո ղա կան պրակ տի կա նե րի ձև. «Ես գի
տեմ դեպ քեր, երբ կոնկ րետ Գա վա ռում հաշ վողն ա սել էր, թե կոնկ րետ որ 
օ րը հղիա նար, ա մու սինն էլ Ռու սաս տան էր, տոմս ա ռավ, թռավ ի րա 
մոտ, հի մա տղա ու նեն» (կին, Գա վառ):

Հաշ վարկ նե րի այս մե թոդ նե րին և ցան ցին կա րե լի էր հա տուկ ու շադ-
րութ յուն չդարձ նել, ե թե դրանք ո րո շիչ չհա մար վեին ե րե խա յին ծնվե լու 
հնա րա վո րութ յուն տա լու հար ցում: Հաշ վարկ նե րով հղիա նա լուց հե տո 
տղա ե րե խա յի սպա սող հղի նե րը չեն շտա պում հաշ վառ վել որ պես հղի: 
Լուռ սպա սում են 10-12 շա բաթ, որ պես զի հնա րա վո րութ յուն ու նե նան 
ճշգրտել արդ յուն քը, ա պա նոր հան րայ նաց նել հղիութ յան փաս տը: Պատ-
մութ յուն նե րը այս հաշ վարկ նե րի «սխալ նե րի» մա սին, ո րոնք ի վեր ջո 
ա վե լաց նում են չծնված աղ ջիկ նե րի քա նա կը Հա յաս տա նում՝ շրջա նառ-
վում էին հե տա զո տութ յան ողջ ըն թաց քում՝ ա ռանց մար զա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի:
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« Սո նո յի բժիշ կը ա սել էր տղա ա, հե տո աղ ջիկ ծնվեց, ըն գել 
էին հետ ևից, ու զում էին թե խեղ դեն» ( Տա վուշ, Իջ ևան)

Կամ

«Ըն կե րու հիս պաշ տոն յա յի կին ա, մի աղ ջիկ ու նի, էս 
հղիութ յու նը…. Հաշ վար կեց, ա սեց տղա ա, բայց պարզ վեց աղ
ջիկ ա, դե ինչ, ստիպ ված պի տի բե րի, բայց ի րանք ու ժեղ սթրես 
են տա նում » (կին, Գ յում րի)
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ԿԱՆ ԳԱՌ 4 
    

Պատ վե րի ճշգրտում. 
Տես նել և հա մոզ վել, որ տղա է

 
Գ նում ես …. յա նի մայ րը հաշ վար կում ա, հե տո գնում ես …յա
նի մոտ նա յել տա լիս, հա մոզ վում որ տղա ա, նոր միայն …յա

նի մոտ հաշ վառ վում՝ որ պես լավ գի նե կո լոգ: 
Գ յում րի, կին

«Էդ ա պա րատ քան դեց ըն տա նիք»
(Ա րա գա ծոտն, Ներ քին Բազ մա բերդ, տղա մարդ)

Տար բեր գու շա կութ յուն նե րի, կան խո րոշ ման պրակ տի կա նե րի, հաշ-
վարկ նե րի արդ յուն քում ար ձա նագր ված հղիութ յան ըն թաց քի հա ջորդ 
փու լը տղա պտու ղի գո յութ յան փաս տի ստու գումն է ուլտ րա ձայ նա յին հե-
տա զո տութ յան մե թո դի  (ՈՒՁՀՄ) մի ջո ցով: Հե տա զո տութ յան մեջ նե րառ-
ված մար զե րում բո լո րը տեղ յակ էին նա յել տա լու, սո նոգ րաֆ, սո նո ա նե-
լու, է խո ա նե լու ( Շի րակ, Ա րա գա ծոտն), ա պա րատ ընգ նե լու ( Գե ղար քու-
նիք) մե թո դի մա սին՝ որ պես պտղի սե ռը ո րո շե լու միակ ար ժա նա հա վատ 
և  անս խա լա կան մե խա նիզ մի: 

ՈՒՁՀՄ նե րառ վե ցին հղիութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի շար քում 
1990-ա կան նե րից և ներ կա յումս հա մա տա րած կի րառ վում և  ըն կալ վում 
են որ պես պտղի սե ռը ո րո շող մե թոդ: Հե տա զո տութ յան ա վե լի տա րի քով 
մաս նա կից նե րը հի շում էին այս հնա րա վո րութ յան ա վե լի վաղ տա րա ծու-
մը ԽՍՀՄ կենտ րո նում՝ Մոսկ վա յում. «Ես ար դեն եր կու աղ ջիկ ու նեի, եր
րոր դով հղի էի, ա մուս նուս ա սե ցի ա րի գնանք Մոսկ վա ստուգ վե լու, 1986 
թիվն էր, բայց ին քը չթո ղեց, ա սեց, մեկ ա, 100 աղ ջիկ էլ ու նե նաս, վեր ջը 
տղա բե րե լու ես» ( Տա վու շի մարզ, Իջ ևան, գյուղ):

Ընդ ո րում, հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի կար ծի քով ևս  այն հան-
դի սա նում է շրջա դար ձա յին կետ՝ քննարկ վող խնդրի հա մա տեքս տում. 
« Նախ կի նում բազ մա զա վա կութ յու նը ըն դուն ված էր, մի ջի նը 67 ե րե խա 
էին ու նե նում, ոնց լի նի մեջ նե րը մի եր կու տղա լի նում էին բնա կան ձևով, 
իսկ հի մա քա նի որ մար դիկ ու զում են եր կու սից ա վել ե րե խա չու նե նալ, 
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լար վա ծութ յու նը մե ծա նում է և  ու զում են ի րենց ա պա հո վագ րել էդ է խո
յով» (տղա մարդ, Ա պա րան):

Մի ջին տա րի քի կա նայք, ով քեր գի տեին և պատ մում էին պտղի սե ռի 
ա վան դա կան գու շա կութ յուն նե րի մա սին, նշում էին, որ այս գոր ծո ղութ յուն-
նե րը արդ յուն քում ի րա վի ճակ չէին փո փո խում, այ սինքն հղիութ յու նը շա-
րու նակ վում էր և միայն ծնվե լուց հե տո էր պարզ դառ նում ե րե խա յի սե ռը:

Խնդ րի մա սին խո սե լիս թվում է, թե ի՞նչ հե տա զո տե լու կա րիք կա, 
երբ  հղին ուղ ղա կի գնում է  ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յան և  ի մա-
նում է պտղի սե ռը: Հե տա զո տութ յան ազ գագ րա կան մե թոդ նե րի կի րա-
ռու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց բա ցա հայ տել այս թվաց յալ ակն հայտ 
կան գա ռը՝ տղա ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար տե զում»: Բժշ կութ յան 
մեջ սահ ման ված է , որ պտղի սե ռը կա րե լի է բա ցա հայ տել հղիութ յան 12 
-14 շա բաթ նե րից սկսած:23

Հե տա զո տութ յան այս մա սում պտղի սե ռի ո րոշ ման ուլտ րա ձայ նա յին 
մե թո դի կի րառ ման պրակ տի կա նե րին անդ րա դար ձը պայ մա նա վոր ված է 
միայն այն հան գա ման քով, որ դրա ան ցան կա լի արդ յունք նե րը ո րո շիչ են 
լի նում հղիութ յան ընդ հանտ ման հա մար: 

Այս պրակ տի կա նե րը ի հար կե կի րառ վում են այն կա նանց կող մից, 
ով քեր «պատ վի րել» և ս պա սում են կոնկ րետ տղա ե րե խա յի: Թե պետ, 
ե րե խա յի սե ռի մա սին հար ցում նե րը ըստ գի նե կո լոգ նե րի հա մա տա րած 
են նաև ա ռա ջին այ ցե լութ յան և հաշ վառ ման ժա մա նակ. «Ե րեկ մի հղի 
ե կավ մոտս, ա ռա ջին ե րե խան էր ու միան գա մից հարց նում է, բժիշկ ջան, 
սե ռը կը սե՞ս: Ա սում եմ ին չի՞դ  է պետք, ա սում ա դե շոր բան առ նե լու հա
մար: Ու այդ նույն կի նը երբ ի մա ցավ, որ աղ ջիկ է ու նե նա լու, միան գա մից 
տխրեց» (Գ յում րի, գի նե կո լոգ)

Եվ այս պես հղիութ յան թես թը կամ դաշ տա նա յին ցիկ լի ու շա ցու մը 
հու շում են հնա րա վոր հղիութ յան մա սին այն կնո ջը, ով ան համ բեր սպա-
սում է տղա ե րե խա յի: Փաս տին հա ջոր դում են լուռ և լար ված սպաս ման 
ա միս ներ. « Մեկ տղա ու նենք, ե կել ենք սե ռը ի մա նանք, մեր պա բան Ռու
սաս տան  կըս պա սե, ին քը տղա գու զե, դե ախ պո րը ախ պեր է պետք, դե 
ես էլ աղ ջիկ, բայց որ պա պան կու զե… (Գ յում րի)»:

Տ ղա յով հղի լի նե լու փաս տը պար զե լու նպա տա կով կա նայք հղիութ-
յան վաղ ժամ կետ նե րում այ ցե լում են ՈՒՁՀ կամ ի րենց մար զա յին կամ 
միան գա մից եր ևան յան հայտ նի մաս նա գետ նե րի: Ընդ ո րում, ան գամ 
մար զա յին մաս նա գետ նե րի կող մից հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը մեկ 
կամ մի քա նի ան գամ ևս ճշգր տում են ար դեն Եր ևա նում: Ե թե ՈՒՁՀ որ-
պես հղիութ յան թեսթ են թադ րում է  անվ ճար ի րա կա նա ցում, ա պա պտղի 
սե ռի բա ցա հայտ ման հա մար մար դիկ պատ րաստ են վճա րել լրա ցու ցիչ 

23  Fetal gender assignment by firsttrimester ultrasound Z. EFRAT, T. PERRI, E. 
RAMATI, D. TUGENDREICH and I. MEIZNER, Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 
27: 619–621
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գու մար, ո րը հմուտ մաս նա գետ նե րի դեպ քում կկազ մի 5-10.000 դրամ: Հե-
տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի պատ կե րա ցում նե րում պտղի սե ռի հայտ-
նե լը պար տա դիր են թադ րում է ա ռան ձին գու մա րի վճա րում, ո րը ա ռան-
ձին է հղիութ յան կոն սուլ տա ցիա նե րի գու մա րից: Հե տա զո տութ յան ըն-
թաց քում շրջա նառ վում էին նաև պատ մութ յուն ներ, երբ ՈՒՁՀ մաս նա գե-
տը՝ զգա լով, որ աղ ջիկ պտու ղի լու րի մա սին հայտ նե լը կա րող է ճա կա-
տագ րա կան լի նել, ա սել է, թե դեռևս չի եր ևում պտղի ան հար մար դիր քի 
պատ ճա ռով և  ա ռա ջար կել է եր կու շա բաթ անց մո տե նալ՝ հու սա լով, որ 
ար դեն մեծ պտու ղի դեպ քում հղիութ յան ընդ հատ ման ո րո շումն ա վե լի 
դժվա րութ յամբ կի րա կա նաց նեն. «Ես աղ ջիկ չէի ու զում, 14 շա բա թա կան 
էր հղիութ յունս, գնա ցի է խո յի, ա սեց սե ռը չի եր ևում, դե հի մա հաս կա նում 
եմ, որ խա բեց: Աղ ջիկս ծնվեց: Ու հի մա տա րի նե րի հեռ վից կա րող եմ 
վստահ ա սել, որ իմ ողջ կյան քում ա մե նա խե լա ցի քայ լը որ ա րել եմ, դա 
իմ աղջ կա ծնունդն է» ( Տա վու շի մարզ, ըն տա նե կան բժիշկ):

Ի հար կե, այս պատ մութ յուն նե րում եր բեմն լի նում են եր ջա նիկ 
ա վարտ ներ, սա կայն ա ռա վել նպա տա կաս լաց նե րը, ո րոնք փա փա գում 
են տղա ե րե խա ու նե նալ՝ ի վեր ջո հա մառ ու հետ ևո ղա կան ջան քեր ու ռե-
սուրս ներ ներդ նե լով, գտնում են այն մաս նա գե տին, ով ի րենց հա մար բա-
ցա հայ տում է ե րե խա յի սե ռը «Ա պա րա տի բժշկու հին հաշ վեց, ա սեց տղա 
ա լի նե լու, հե տո եր կու ան գամ ա պա րատ ըն գավ, ա սե ցին աղ ջիկ ա, հե
ռաց րեց» ( Գե ղար քու նիք, Գա վառ):

Ընդ ո րում պտղի սե ռի ՈՒՁՀ հայտ նի մաս նա գետ նե րի մոտ հայտն-
վելն էլ պա հան ջում է լրա ցու ցիչ ժա մա նակ. նախ նա կան գրան ցում, կոնկ-
րետ սահ ման ված վճա րի մու ծում, հեր թեր, սպա սում ներ:

« Չեք պատ կե րաց նե, թե ինչ ա հա վոր վի ճակ է էդ է խո յի 
մոտ: Գ յում րիում մի հայտ նի մաս նա գետ կա, մի ան գամ գնա ցել 
էի հե տա զո տութ յան ու տե սա մի ջանցք նե րում նրա մոտ սպա
սող կա նանց: էն քաան լար ված էին…Ի րենց հեր թը հաս նե լուց ու 
ներս մտնե լուց ա ռաջ խա չակնք վում էին, հե տո ե թե ա սենք մե կը 
դուրս էր գա լիս ու ի րենց ա սած էին լի նում տղա, սպա սող նե րը 
ան համ բեր հարց նում  էին հը՞, ի՞նչ  ը սավ, նա էլ ու րախ ա սում էր 
տղաաա ու ձեռ քը դնում էր մյուս սպա սող նե րի գլխին՝ որ պես 
տա րո սի նշան» (Գ յում րի, կին)

Ընդ ո րում, հատ կա պես մար զե րում տա րած ված պրակ տի կա նե րում 
ա մուս նա կան զույ գե րը միա սին չեն այ ցե լում ՈՒՁՀ, այլ հղի կնո ջը որ պես 
կա նոն ու ղեկ ցում է սկե սու րը, ա մուս նու քույ րը, իր մայ րը, ըն կե րու հին և  
այլ կին հա րա զատ ներ: Հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում ան ձամբ ներ-
կա եմ գտնվել նման բա րե կա մա կան գի նե կո լո գիա կան այ ցե լութ յուն նե րի 
և  հստակ է, որ այս ֆոր մա տը չի ստեղ ծում որ ևէ հնա րա վո րութ յուն բժշկի 
և  ա պա գա ե րե խա յի ծնող նե րի հա մար հա մա տեղ քննար կե լու և  ի րա վի-
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ճա կը «յու րաց նե լու». «Ին ձա նից մեծ մի քույր ու նեմ, մա մաս ի մա ցել ա որ 
հղի ա, 1993 թիվն ա ե ղել,  գնա ցել ա ա պա րա տի բժշկու հին նա յել ա, ա սել 
ա աղ ջիկ ա, ո րո շել ա, որ պետք չի: Պա պաս ե կել ա տուն, տե սել ա , որ 
մա մաս տա նը չի, տա տիկս ա սել ա, որ ի րա մոր հետ գնա ցին հա նե լու… 
Պա պաս վա զե լով մի կերպ հա սել ա հի վան դա նոց ու ես էդ պես մի կերպ 
փրկվել եմ, ու ես կա րող ա ծնված չլի նեի, բայց ին չի՞, ի՞նչ  էի ա րել մա մա
յիս, ես մինչև հի մա էլ, հենց հի շում եմ, մա մա յիս նե րել չեմ կա րո ղա
նում…» ( Գե ղար քու նիք, Գա վառ)

Բ ժիշկ ներն էլ նշում են, որ ե զա կի դեպ քե րում, երբ հստակ զգա ցել են, 
որ աղ ջիկ պտու ղը վտան գի տակ է, հա տուկ կան չել և զ րու ցել են հղիի 
զու գըն կե րոջ հետ և բա ցատ րա կան աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում 
հղիութ յու նը շա րու նակ վել է: 

«Հ ղի նե րից մե կին անց յալ տա րի է խո յի ժա մա նակ ա սել էինք 
աղ ջիկ (ա ռա ջին ե րե խան էր), հա ջորդ օ րը ա ռա վոտ շուտ աղջ կա 
մայ րը ե կել էր բժշկի դռան մոտ ու ա սում էր՝ մի բա րի սուտ ա սեք, 
ե րե խուս տու նը ա րունք է ըն կել, ա մու սի նը չի ու զում, հե տո հետ
նե րը զրու ցե ցինք, դե ծնվեց էդ աղ ջի կը… (Գ յում րի, գի նե կո լոգ)

ՈՒՁՀ հմուտ մաս նա գետ նե րը Հա յաս տա նում ճա նաչ ված են և ն րանց 
քա նա կը չի անց նում մեկ տասն յա կը: Այս շար քում կան ա ռա վել «ա ռաս-
պե լա կան» կեր պար ներ, ով քեր պտղի սե ռը հղի նե րին հայտ նում են 
ՈՒՁՀՄ կի րառ ման հենց սկզբից և  ան գամ այլ մաս նա գետ նե րի մոտ այ-
ցե լութ յուն նե րից հե տո ա վե լի լար ված հղի նե րը ան պայ ման ձգտում են 
վեր ջին հա մո զիչ տվյալ նե րը ստա նալ նրան ցից. «Էդ …. սա սուն ցի նե րի 
աստ վածն ա, վեր ջին խոս քը նրանն ա, ում մոտ էլ գնան, վեր ջը նա ա 
ճիշտ ա սում» (Ա րա գա ծոտն, Ն. Բազ մա բերդ, տղա մարդ):

Բ ժիշկ ներն ու գի նե կո լոգ նե րը պատ մում են տար բեր դեպ քեր, երբ 
ի մա նա լով, որ աղ ջիկ են սպա սում, հղին ու իր բա րե կամ նե րը ան բար յաց-
կամ վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում ի րենց հան դեպ. «Ա ռօր յա յում ճա նա
չում էի այդ մարդ կանց, ին տի լի գենտ, նոր մալ մար դիկ էին, մի օր կի նը 
քրոջ հետ ե կավ, սե ռը ի մա ցավ որ աղ ջիկ է, դու ռը վրաս էն պես ու ժեղ 
շրխկաց նե լով հե ռա ցավ: Հետ ևից դուս ե կա, հարց րե ցի ես ինչ կապ ու նեմ 
կամ ին չով եմ մե ղա վոր, քույն ա սում է, դե սիր տը շատ ա նեղ ված, էլ չդի
մա ցավ…»

Ի հար կե, տղա ե րե խա յի սպաս ման մա սին լուրն էլ ան չափ ա ռա տա-
ձեռն է դարձ նում ծնող նե րին և հա րա զատ նե րին. «Ա մու սինս օ դե րով էր 
թռնում, երբ բժշկու հին ա սեց, որ տղա ա, համ ի րան գու մար տվեց, համ 
էլ ա սեց, որ տղես ծնվի, ես ձեզ նո րից կայ ցե լեմ: Տ ղաս որ ծնվեց, նո րից 
կոն յակ ու կոն ֆետ տա րավ: Բժշ կու հին շատ էր զար մա ցել, ա սել էր չէի 
սպա սում, որ հե տո էլ կհի շեք ինձ»: (կին, Գ յում րի)
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ԿԱՆ ԳԱՌ ՎԵՐՋԻՆ 
    

Ցան կութ յուն նե րի սրբագ րում. 
մեզ տղա է պետք և վերջ

 

Ինչ պես վար վե՞լ, թող նել որ աղ ջի կը ապ րի, թե՞ ոչ: Այս հար ցադ րում-
նե րի և դ րանց լուծ ման առջև են կանգ նում այն ծնող նե րը, ով քեր փա փա-
գում են տղա ու նե նալ և պար զում են, որ աղ ջիկ են սպա սում: 

Սեոով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հա տում եր
Հա մար վում է, որ տղա ե րե խա յի նա խընտ րութ յան կոնկ րետ ի րա վի-

ճա կի մա սին պետք է խո սել այն դեպ քե րում, երբ մեկ աղ ջիկ ու նե ցող կի-
նը ա վե լի շատ ա բորտ է ի րա կա նաց րել, քան մեկ տղա ու նե ցող կի նը: Հա-
յաս տա նը այս ցու ցա նիշ նե րով հա մար վում է ա րու զա վա կի նա խընտ-
րութ յան եր կիր, քա նի որ տղա ե րե խա յի մշա կու թա յին նա խընտ րութ յուն-
նե րը վե րած վում են նաև կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն նե րի՝ ան ցան կա լի աղ-
ջիկ պտուղ նե րից ա զատ վե լու նպա տա կով:

Ի հար կե, տղա ե րե խա յի սպա սու մով ոչ բո լոր աղ ջիկ ե րե խա յով 
հղիութ յուն ներն են ընդ հատ վում; Սա կայն հե տա զո տութ յան արդ յունք նե-
րը հա մադր վե լով այլ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քեե րի հետ, հու շում 
են, որ խնդիրն առ կա է: Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում պտղի ի գա կան սե-
ռը պար զե լուն հա ջոր դած հղիութ յան ընդ հատ ման մա սին պատ մութ յուն-
նե րը ակ տիվ շրջաառ վում էին. 

«Հ ղի ու նեինք, 2 աղ ջիկ ու ներ, եր րոր դին էր սպա սում, մի օր 
ե կավ ա սեց, թե ինձ հաշ վա ռու մից հա նեք, էլ հղի չեմ, ընդ հա տել 
եմ, է լի աղ ջիկ էր, ա մու սինս կտրա կա նա պես ա սեց մեզ պետք 
չի, կհա նես, նոր կգաս մոտս՝ Ռու սաս տան» (Գ յում րի, ման կա բարձ)

կամ

«Ա խալ քա լա կից մի կին կար, 3 տա րի մոտս բուժ վում էր 
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անպտ ղութ յու նից, հե տո վեր ջա պես հղիա ցավ, ի մա ցան աղ ջիկ 
էր, ընդ հա տե ցին…» (Գ յում րի, գի նե կո լոգ):

« Մի կին կար, ա հա գին մեծ հղիութ յուն էր, ընդ հա տեց Եր
ևա նում, քա նի որ ա մու սի նը ա սեց կբա ժան վեմ» (Ա պա րան, գի նե-
կո լոգ):

Ըն դա ռաջ գնա լով հան րա յին մտա հո գութ յուն նե րին 2016թ. նա խա-
ձեռն վեց և  ի րա կա նաց վեց օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն, ո րով սահ ման-
վեց, որ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում-
նե րը 12-ից մինչև 22 շա բա թա կան ըն թաց քում ար գել վում են24: Մինչ դեռ, 
« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր կին 
ու նի հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման (ա բոր տի) ի րա վունք մինչև 
12 շա բա թա կան ժամ կե տը:25 Այս սահ մա նով է պայ մա նա վոր ված պտղի 
սե ռի ո րոշ ման ժամ կե տը՝ ա բոր տի թույ լատ րե լի ժամ կետ նե րում տե ղա-
վոր վե լու կամ դրան մոտ լի նե լու, ինչ պես նաև փոքր ժամ կետ նե րում 
հղիութ յան ընդ հատ ման հետ կապ ված է մո ցիո նալ, ֆի նան սա կան և  
ա ռող ջա կան ռիս կե րը նվա զեց նե լու նկա տա ռում նե րով:

Հա յաս տա նում հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի ցու ցա-
նիշ նե րի մա սին ար վել են հե տա զո տութ յուն ներ26: Այս հե տա զո տութ յան 
խնդիր նե րից չէ ա բորտ նե րի քննար կու մը: Հար ցին անդ րա դարձ է կա-
տար վում, որ պես ա րու զա վակ ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար տե զի» 
վեր ջին կան գա ռի:

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման տա րածք նե րում հղիութ յան ար-
հես տա կան ընդ հա տումն ան վա նում են «հա նել, հե ռաց նել» ար տա հայ-

24  Թեպետ հետազոտոթյան ընթացքոմ բոժ անձնակազմի կողմից հետադարձ 
տեղեկատվոթյոն չի գրանցվել՝ օրենդրական այս փոփոխոթյան մասին: 

25  ՀՀ օրենքը «Մարդո վերարտադրողական առողջոթյան և վերարտա դրողա
կան իրավոնքների մասին», հոդված 10, կետ 2:  http://www.arlis.am/  

26  Առողջոթյոն և առողջապահոթյոն.վիճակագրական տարեգիրք, Երևան, 
2016, Էջ 130132  http://old.moh.am/uploadfiles/Health_Health%20Care%20
Year%20Book_2015_Arm.pdf; Հայաստանի ժողովրդագրոթյան և առողջոթյան 
հարցերի հետազոտոթյոն. Հիմնական ցոցանիշների զեկոյց 20152016 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR79/PR79.ARM.pdf ; Listening to women’s 
voices: perceptions & experiences with contraception & abortion in rural Armenia 
by Ani Jizloyan http://pqdtopen.proquest.com/doc/1499237987.html?FMT=AI; 
Knowledge, attitudes, and practice of abortion among women and doctors in 
Armenia Erica Chong, Tamar Tsereteli, Susanna Vardanyan, Gayane Avagyan and 
Beverly Winikoff, Gynuity Health Projects, New York, USA, Gynuity Health Projects, 
Tbilisi, Georgia, Women’s Rights Centre, Armenia, and State Medical University, 
Armenia, The European Journal of Contraception and Reproductive Health 
Care, October 2009;14(5):340–348, http://www.tandfonline.com.scihub.cc/doi/
full/10.3109/13625180903131348 

http://www.arlis.am/
http://old.moh.am/uploadfiles/Health_Health Care Year Book_2015_Arm.pdf
http://old.moh.am/uploadfiles/Health_Health Care Year Book_2015_Arm.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR79/PR79.ARM.pdf
http://pqdtopen.proquest.com/doc/1499237987.html?FMT=AI
http://www.tandfonline.com.sci-hub.cc/doi/full/10.3109/13625180903131348
http://www.tandfonline.com.sci-hub.cc/doi/full/10.3109/13625180903131348
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տութ յուն նե րով: Հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի և բու ժանձ նա կազ մի 
հետ հար ցազ րույց նե րը թույլ են տա լիս ար ձա նագ րել, որ հա սա րա կա կան 
պատ կե րա ցում նե րում սե ռի հիմ քով հղիութ յան ընդ հա տում նե րի հար ցում 
խիստ հա սա րա կա կան բա րո յա կան սահ մա նա փա կում ներ չեն կի րառ-
վում. « Դե ան տար բեր ա սում են, դե հա, ը դիկ ինչ է որ, ըն դա մե նը եր կու 
ամ սը կան էր» (ման կա բարձ, Գ յում րի):

Կա նայք և տ ղա մար դիկ ա ռանց հա տուկ է մո ցիո նալ լար վա ծութ յան 
քննար կում են սե ռի հիմ քով հղիութ յան ընդ հա տում նե րի եր ևույ թը` հա մա-
րե լով այն ըն տա նի քի պլա նա վոր ման և ցան կա լի սե ռի ե րե խա ու նե նա լու 
ի րա վուն քի ի րա ցում.  «դե մար դիկ տղա են ու զում ու նե նալ, բա ի՞նչ  է նեն, 
բե րեն, չկըր նա նան պա հեն, ման կա տուն տա՞ն» (Ա մա սիա, Շի րա կի մարզ):

Հե տա զո տութ յան հար ցադ րում նեը ցույց տվե ցին, որ չի գոր ծում հա-
սա րա կա կան պար սա վան քի/մե ղադ րան քի դրսևո րում՝ սե ռի հիմ քով 
հղիութ յու նը ընդ հա տած կնոջ կամ նրա ըն տա նի քի հան դեպ: 

Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հատ ման եր կու մե խա նիզմ 
է կի րառ վում՝ սե փա կան ու ժե րով և բժշ կա կան ա բորտ: Ինք նու րույն ան-
ցան կա լի հղիութ յուն նե րի ընդ հատ ման դեպ քում կա նայք ին ֆոր մա ցիան 
ստա նում են շրջա պա տից, ըն կե րու հի նե րից, տա րի քով ա վագ կա նան ցից: 
Հե տա զո տութ յան ընդգրկ ման մար զե րից միայն Գե ղար քու նի քի և Շի րա-
կի մար զում էին դեռևս կեն սու նակ հղիութ յան ընդ հատ ման ա վան դա կան 
կամ ա վե լի «հե ղի նա կա յին» մե թոդ ներ, մյուս մար զե րում թե պետ մաս նա-
կից նե րը տեղ յակ էին ա վան դա կան կամ տե ղա կան մե թոդ նե րին, սա կայն 
ինչ պես ի րենք, այն պես էլ բու ժանձ նա կազ մը նշում էր, որ այ սօր ար դեն 
կա նայք վա խե նում են ռիս կի դի մել և  ե թե գոր ծը հաս նում է ա բոր տի, այն 
ձգտում են ի րա կա նաց նել բժշկի հսկո ղութ յամբ. «Ա ռաջ ինչ ը սես չեն է րել, 
էլ աս պի րին դնել, էլ ե սիմ ինչ, բայց հը մի վա խե նում են» ( Թա լին, գյուղ, ման-
կա բարձ, 40 տար վա ստաժ): Բու ժանձ նա կազ մը հա տուկ նշում և կար ևո րում է 
տար բեր մի ջազ գա յին և տե ղա կան ծրագ րե րի ազ դե ցութ յու նը խնդրի մա-
սին ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րաց ման գոր ծում. « Հի մա ե րի տա սարդ կա
նայք ա վե լի կիրթ են, բա նի մաց, հին մե թոդ նե րից վա խե նում են, չեն օգ
տա գոր ծում: Էս դա սըն թաց ներն են շատ օգ նում են, մենք բուկ լետ ներ ենք 
բա ժա նում ա պա գա մայ րիկ նե րին, ֆիլ մեր նա յում,,, » (Ա րա գա ծոտն, Ն. Բազ-
մա բերդ, ըն տա նե կան բժիշկ)

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հե տա զո տութ յան ըն թաց քում մաս նա կից նե րը 
պատ մում էին ի րենց մի ջա վայ րում կի րառ վող վի ժում ա ռա ջաց նող տնա-
յին մե թոդ նե րի մա սին, ո րոնք կի րա ռում էին բժշկի չդի մե լու, գու մար 
չծախ սե լու, հղիութ յան փաս տը թաքց նե լու և հ ղիութ յու նից անն կատ 
ա զատ վե լու պատ ճառ նե րով: Ի հար կե, ոչ բո լոր դեպ քե րում էին այս տար-
բե րակ նե րը կի րառ վում կոնկ րետ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յուն նե-
րի ըն հատ ման հա մար, սա կայն նպա տա կա հար մար գտանք այս ին ֆոր-
մա ցիան նե րա ռել հե տա զո տութ յան այս մա սում՝ գրանց ված նյու թը պահ-
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պա նե լու և փո խան ցե լու, ինչ պես նաև հե տաքրքր ված մարդ կանց լրա ցու-
ցիչ ին ֆոր մա ցիա տրա մադ րե լու ակն կա լի քով: Միա ժա մա նակ, ե թադ րում 
ենք, որ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հատ ման ար գելք նե րի 
ներդր ման պա րա գա յում այ սօ րի նակ մե թոդ նե րի մա սին ի րա զեկ վա ծութ-
յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա կան խել դրանց կի րա ռումն ու տա րա ծու մը: 

Սր բագ րում 1.  Վի ժեց նող մե թոդ ներ
Եվ այս պես, հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի շրջա նում հայտ նի վի-

ժեց նող մե թոդ ներն են տար բեր թուր մե րի պատ րաս տու մը՝ կոն յա կով, 
պղպե ղով կամ  կոն յա կով աս պի րի նով, 10 հատ կճե պով ե փած ձու ու տե լը, 
ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծութ յան արդ յուն քում վի ժու մը՝ 
բարձր տե ղից ցատ կե լը, ծանր իր բարձ րաց նե լը, փո րը տրո րե լը, հեշ տո-
ցում տար բեր ի րեր, դե ղեր կամ մթերք տե ղադ րե լը, ո րոնք պատ կե րա վոր 
ամ փոփ ված են գյում րե ցի գի նե կո լո գի նկա րագ րութ յան մեջ. «պա ցիենտս 
պատ մում է, թե բժիշկ ջան, 2 հատ գա րե ջուր խմե ցի, աս պի րին խմե ցի, 
հե տո մերս ը սավ տատդ ձու կդներ ներ սը, հե տո ձուն կճպե ցի, դրե ցի, հե
տո տաք վան նա նստա, քի չըմ ար յուն ե կավ…..Իսկ հե տո այդ կնոջ ար
գան դը հե ռաց րե ցինք»:  (Գ յում րի, գի նե կո լոգ)

Որ պես տա րած ված դե ղա մի ջոց սայ տո տե կի կի րա ռու մը ևս նշ վում էր 
որ պես փորձ ված մե թոդ27, թե պետ մաս նա կից ներն ար դեն տեղ յակ էին, 
որ այն դե ղա տոմ սով է դար ձել28 և ձեռք բե րումն ար դեն դժվար է: 

Սր բագ րում 2. Բժշ կա կան ա բորտ
Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիութ յան ընդ հա տում նե րի հետ կապ ված 

հար ցադ րում նե րը հե տա զո տութ յան ա մե նա քո ղարկ ված մասն էին: Մաս-
նա կից նե րը գի տեին, որ Հա յաս տա նում ար գել վում է սե ռով պայ մա նա-
վոր ված ա բորտ նե րը: Սա կայն, տեղ յակ էին և ծա նոթ էին մարդ կանց/
պրակ տի կա նե րի, երբ ա բորտ էր ի րա կա նաց վել ան ցան կա լի սե ռի պտու-
ղը հե ռաց նե լու հա մար: Այս ի մաս տով դժվա րա նում էին/խու սա փում էին 
ներ կա յաց նել ման րա մաս ներ տղա ու նե նա լու «ճա նա պար հա յին քար տե-
զի» այս ան դառ նա լի, ան վե րա դարձ կան գա ռի մա սին: « Նա յե ցին տե սան 
աղ ջիկ էր, գնա ցին հա նե ցին» ար տա հայ տութ յու նով սո վո րա բար ա վարտ-
վում են պատ մութ յուն նե րը: 

Հե տա գա հար ցարդ րում նե րը ցույց տվե ցին, որ հե տա զո տութ յան 
ընդգրկ ման մար զե րում կա նայք միայ նակ են ա ռե րես վում ա բոր տին, քա-

27  Մանրամասները տես՝ Listening to women’s voices: perceptions & experiences 
with contraception & abortion in rural Armenia by Ani Jizloyan http://pqdtopen.
proquest.com/doc/1499237987.html?FMT=AI kam http://www.eurasianet.org/
node/69836  

28 http://moh.nkr.am/?p=6904 

http://pqdtopen.proquest.com/doc/1499237987.html?FMT=AI
http://pqdtopen.proquest.com/doc/1499237987.html?FMT=AI
http://www.eurasianet.org/node/69836
http://www.eurasianet.org/node/69836
http://moh.nkr.am/?p=6904
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նի որ սո վո րա բար ա մու սին նե րը նրանց չեն ու ղեկ ցում, այլ, ինչ պես գի նե-
կո լո գիա կան խորհր դատ վութ յուն նե րի ժա մա նակ, նրանք ու ղեկց վում են 
կին ազ գա կան նե րի կամ ըն կե րու հի նե րի կող մից. «դե ա մու սի նը ի մա՞լ  /
ինչ պես/ չի մա նա, փող ա տա լիս, բայց չի գա լիս» (կին, Գա վառ): Ֆի նան-
սա վո րում, եր բեմն նաև տրանս պոր տա յին տե ղա փո խում և տ ղա մար դը 
որ պես կա նոն դուրս է գա լիս «ճա նա պար հից»: 

Հար ցազ րույց նե րի նյու թե րը ցույց տվե ցին, որ սո վո րա բար մար զա-
յին փոքր բժշկա կան կենտ րոն նե րում սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ-
ներ չեն ի րա կա նաց վում, մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րով տե ղա կան 
բժշկա կան այն կենտ րոն նե րում, որ տեղ հնա րա վոր է ա բորտ ի րա կա նաց-
նել, այն ի րա կա նաց նում են գաղտ նի, ա ռանց գրանց ման, ե րե կո յան ժա-
մե րի կամ ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րի՝ բժիշկ նե րին վճա րե լով 15-30.000 
դրամ, լրա ցու ցիչ ա վե լաց նե լով 10.000-ա կան դրամ 12-շա բա թից հե տո յու-
րա քանչ յուր շա բաթ վա հա մար: «Գ նաց Եր ևան, հա նեց, ե կավ» բա նաձ ևը 
ներ կա յաց վում էր ա վե լի տա րած ված պրակ տի կա՝ սե ռով պայ մա նա վոր-
ված հղիութ յան ընդ հա տում նե րի հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում եր ևան յան 
բուժ. հաս տա տութ յուն նե րը ա ռա ջար կում են հա մակց ված ծա ռա յութ յուն-
ներ՝ սե ռի ստու գում և  ու ղեկ ցող ա բորտ՝ ան ցան կա լի սե ռի պտղի դեպ-
քում: Այս տար բե րա կը ըստ էութ յան ա վե լի հար մա րա վետ է հատ կա պես 
մար զա յին հղի նե րի դեպ քում, քա նի որ խնա յում է լրա ցու ցիչ ժա մա նակ և 
ջան քեր՝ նոր մի ջա վայ րե րում և քա ղա քում կողմ նո րոշ վե լու և  ա բորտ ի րա-
կանց նե լու հա մար:

Կա նանց ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան վի ճա կը սե ռով պայ մա նա-
վոր ված հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րից հե տո ա ռանձ նա-
պես չի կար ևոր վում, ա մեն դեպ քում այս մա սին որ ևէ մտա հո գութ յուն չի 
հնչեց վել հե տա զո տա կան հար ցադ րում նե րին ի պա տաս խան: Թե ինչ-
պես են կա նայք անց նում այս ճա նա պար հով, ինչ ֆի զի կա կան և հո գե բա-
նա կան մար տահ րա վեր նե րի առջև են կանգ նում, հար ցեր են, ո րոնք կա-
րիք ու նեն լրա ցու ցիչ հե տա զո տութ յան և հան րայ նաց ման: Կա նայք հնա-
րա վո րինս շուտ և  անն կատ վե րա դառ նում են ա ռօ րեա կա նութ յուն՝ սկսե-
լով սպա սել հա ջորդ «ի րա կան տղա յին»:

Հե տա հա յաց դի տար կում եր. 
Տ ղան պար տա դիր ա, աղ ջիկն՝ անհ րա ժեշ տութ յուն
Ցան կա ցած հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցում ա նուղ ղա կիո րեն հան-

դի սա նում է մաս նակ ցա յին գոր ծիք ու հար թակ հե տա զո տութ յան խնդիր-
նե րին ու նպա տակ նե րին անդ րա դար ձի հնա րա վո րութ յամբ: Այս հե տա-
զո տութ յու նը ևս: Մաս նա կից նե րը, ով քեր մի գու ցե հնա րա վո րութ յուն չէին 
ու նե ցել քննար կե լու տղա ե րե խա յի նա խընտ րութ յան հար ցադ րում նե րը 
ի րենց ա ռօ րեա կան պրակ տի կա նե րում, հե տա զո տութ յան ըն թաց քում 
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ռեֆ լեք սիա յի մի ջո ցով բա ցա հայ տում էին խնդրի հետ կապ ված օ րի նա-
չա փութ յուն ներ և մի տում ներ: Հատ կա պես բու ժանձ նա կազ մի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, ով քեր հար ցադ րում նե րի սկզբում որ պես կա նոն դի տար կում 
էին ներ կա յաց նում, թե խնդիրն ուռ ճաց ված է, նպա տակ ու նի շե ղել հա-
սա րա կութ յան ու շադ րութ յու նը, անպտ ղութ յու նը ա վե լի սար սա փե լի ցու-
ցա նիշ ներ ու նի, քա նի ա րու զա վա կի նա խընտ րութ յան խնդիր նե րը, 
քննար կում նե րի ա վար տին ա մեն դեպ քում խոս տո վա նում էին, որ ա յո, 
խնդիրն առ կա է: 

Միա ժա մա նակ, հատ կա պես մի ջին տա րի քից բարձր մաս նա կից նե րը 
վե րարժ ևո րե լով ի րենց կյան քի պրակ տի կա նե րը, բարձ րա ձայ նում էին 
ա րու զա վա կի նա խընտ րութ յան մշա կու թա յին սո վո րույթ նե րի ոչ ռա ցիո-
նալ լի նե լը: 

Հատ կա պես մար զե րում առ կա աղ քա տութ յան, տղա մարդ կանց ար-
տագ նա ցութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րի  պա րա գա յում նշում էին, որ մի գու-
ցե ար դեն իսկ ե րե խա յի սե ռը չի պայ մա նա վո րում ծնող նե րի ա պա հով 
կյան քը. « Հը մի եր կիրն ը նենց ա, որ աղ ջիկ ու նե ցողն էլ ա մե նակ մնում, 
տղա ու նե ցողն էլ, լրիվ էլ Ռու սաս տան են… ( Գան ձա քար)

Կամ

«Ես մի աղ ջիկ ու նեմ, տե գորս կի նը ամ բողջ կյան քում մեզ 
ծաղ րում էր, թե ձեր յուր դը /տու նը/ ո՞ւմ  ա մնա լու: Ինքն էլ տղա
ներ ու ներ, հի մի է~է, դու ռը փակ, վրան էլ մի մեծ բա նա լի, սաղ 
Ռու սաս տան են… (կին, Իջ ևան)

Հատ կա պես տա րի քով ծնող նե րի հա մար խնամ քի անհ րա ժեշ տութ-
յամբ պայ մա նա վոր ված ա վե լի են կար ևո րում աղ ջիկ նե րի հո գա տա րութ-
յունն ու խնամ քը. 

« Դե ճիշտ ա, տղա յի վրա ա թա ղե լը, վրեն քար քա շե լը… Բայց 
դե հը մի աղ ջիկ ներն ա վե լի պա տաս խա նա տուն են, քան տղա նե
րը; Աղ ջիկս օ րե կան զան գում ա, հարց նում՝ հաց կե րել ե՞ք: Իսկ 
տղեն կա րող ա հըրց նի էլ ոչ սաղ եք, թե մե ռած»: (կին, Իջ ևան)

Ս տաց վում է, որ տղա բեր քի ճա նա պար հի սկզբում բարձ րաց ված 
«տան ծու խը ծխե լու, դու ռը բաց պա հե լու, մի բա ժակ ջուր տա լու» ակն կա-
լիք նե րը տա րի նե րի հեռ վից վե րաի մաս տա վոր վե լով ամ փոփ վում են 
գան ձա քար ցի տի կին Ա մալ յա յի բա նաձ ևում  «Տ ղան պար տա դիր ա, աղ
ջի կը՝ անհ րա ժեշ տութ յուն»:


