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 1000 բառ 

 Գիտելիքներ� Առանձնայատ�կ Աշխարհը

 Դարեր� ընթացքին հայ ժողով�րդը ծնած է բազմաթիւ հանճարներ, 

 ովքեր իրենց ստեղծագործական նորարար�թիւններով նպաստած են ոչ միայն

 հայ ժողով�րդին, այլեւ ամբողջ մարդկ�թեան։ Հայ հանճարները նպաստած են 

 աշխարհին ար�եստի, արհեստի եւ գիտական տարբեր ոլորտներ�ն: Մեր 

 գործածած առօրեայ ապրանքներէն մինչեւ համաշխարհային սիր�ած կարգ

 մը �տելիքներ� հնարողները եղած են հայեր։ Օրինակ` մազերը չորցնել� 

 գործիքը, որ կարելի է ձեռքը բռնած օգտագործել հնարած է Գաբրիէլ 

 Գազանճեան ան�նով հայ մը։ Նոյնիսկ երեխաներ� շատ սիրած պաղպաղակի

 կոնաձեւ կրկնեփ�կը հնարած է ամերիկահայ գործարար Ալեքս Ման�կեան։

 Մենք աւելի հպարտ � գոհ պիտի զգայինք, երբ մեր հայորդիներ�ն բոլոր 

 ստեղծագործ�թիւններ�ն ծանօթ ըլլայինք: Բարեբախտաբար, քսանմէկերորդ 

 դար� ընթացքին հայեր� կատարած նորար�թիւնները եւ ստեղծած

 հիմնարկները սկսած են լայն տարած�մ գտնել ոչ միայն հայկական, այլեւ 

 միջազգային շրջանակներէն ներս, որոնց վառ օրինակներէն մէկն է Թ�մո 

 ստեղծարար ճարտարար�եստ�թեան կեդրոնը, որ հիմն�ած է Երեւան, 2011 

 թ�ականին։

 Ի՞նչ է Թ�մոն։ Թ�մոն արտադպրոցական կրթական ծրագիր է, 12 

 տարեկանէն մինչեւ 18 տարեկան պատանիներ� եւ երիտասարդներ� համար, 

 որ բաղկացած է ինքն�ս�ցողական վարժանքներէ, դասընթացքներէ եւ 

 աշխատարաններէ։  Պատանիները հնարաւոր�թիւն �նին �ս�մնասիրել�

 համակարգչային 14 տարբեր ոլորտներ՝ անիմացիա, խաղեր� եւ 

 շարժանկարներ� ստեղծ�մ, կայքեր� մշակ�մ, երաժշտ�թիւն, 
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 ստեղծագործ�թիւն, նկարչ�թիւն, գծանկարչական մտապատկեր եռածաւալ 

 կաղապաւոր�մ  ,  ծրագրաւոր�մ, մարդամեքենաշին�թիւն  ,  շարժական 

 գծանկարչ�թիւն  ,  լ�սանկարչ�թիւն եւ քարոզչական բոլոր  հարթակները: 

 Թ�մոյի հիմնադիրներն են լիբանանահայ Սեմ եւ Սիլվա Սիմոնեանները։ 

 Սիմոնեաններ� նպատակներէն մէկը եղած է հիմնել հայկական 

 արտադպրոցական կրթական հաստատ�թիւն մը, �ր �սանել� նպատակ 

 �նեցող հայ երիտասարդներ կարելի�թիւնը կ՛�նենան հմտանալ� զիրենք 

 հետաքրքրող համակարգչային տարբեր ոլորտներ�ն մէջ։ Եւ իրենց երազանքը 

 կ՛իրականացնեն Թ�մոն հիմնելով, հայրենիքի մէջ։ 

 Թ�մոն դարձած է իւրայատ�կ եւ առանձին աշխարհ մը, �ր 

 իւրաքանչիւր պատանի կարելի�թիւնը �նի բացայայտել� զինք հետաքրքրող 

 տարբեր աշխարհ մը եւ ստանալ նոր գիտելիքներ։ Թ�մոյի աշխարհը այն տեղն 

 է, որ հնարաւոր�թիւնը կ� տայ ար�եստագիտ�թիւնը պիտանի ձեւով 

 օգտագործել�։ Քսանմէկերորդ դար�ն երիտասարդները կարիքը �նին 

 զարգանալ� եւ նոր գիտելիքները գործնապէս  ըմբոշխնել�, որովհետեւ բոլորը 

 տար�ած են ընկերային ցանցերով եւ առցանց խաղերով, որոնք ժամանակի 

 ընթացքին կը բթացնեն եւ ծ�լ�թեան կը մատնեն իրենց միտքն � մարմինը։ 

 Փոխանակ կէսօրէ ետք տ�նը նստել� եւ ժամերով tiktok դիտել�, կարելի է 

 յաճախել Թ�մո եւ զբաղ�իլ ինքնազարգացմամբ, օգտ�ելով Թ�մոյի 

 տրամադրած միջոցներէն։ Հետեւաբար, Թ�մոն ոչ միայն գիտելիքներ� 

 հանրագիտարան է, այլեւ ժամանակը շահաւէտ օգտագործել� վայր։ Թ�մոյի 

 միջոցներէն հնարաւոր�թիւնը �նին օգտ�ել� բոլորը անխտիր, որովհետեւ 

 Թ�մոյի հիանալի առաւել�թիւններէն մէկը անվճար ըլլալն է։ Այսպիսով, ոչ մէկը 
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 կրթաթոշակ ապահովել� մտահոգ�թիւն �նի եւ անկախ ընտանիքի 

 եկամ�տէն, բոլորը կարելի�թիւնը �նին անվճար Թ�մո յաճախել�։ Անկախ 

 անվճար ըլլալէ, Թ�մո ընդ�ն�իլը բարդ հարց չէ: Ո՛չ մ�տքի քնն�թիւն, ո՛չ ալ 

 հարցաքնն�թիւն: Թ�մոյի այս առանձնայատ�կ առաւել�թիւնները 

 երիտասարդի մը համար անհաս սեպ�ող երազանքը կը վերածէ 

 իրական�թեան, �ր անկարելին կը դառնայ կարելի։ 

 Թ�մոյէն ներս, պատանիները նաեւ հնարաւոր�թիւնը �նին գծել� իրենց 

 իսկ յատ�կ կրթական �ղին, այսնինքն պատանին ազատ է ընտրել� որեւէ 

 դասընթացք եւ զբաղ�ել� այն նիւթով որ զինք կը հետաքրքրէ։ Կարճ 

 ինքն�ս�ցողական համակարգչային վարժ�թիւնները պատանիներ�ն կը 

 ծանօթացնեն տասնըչորս ոլորտներ�ն, որմէ ետք, հմտանալ� համար, ըստ 

 փափաքի կարելի է ընտրել միայն վեց ոլորտներ: Վեց ոլորտները հաստատելէ 

 ետք կը սկսին դասընթացները, �ր կարելի է աւելի խորքով ծանօթանալ անոնց։ 

 Դասատ�նե՞րը. տասնըչորս նշ�ած ոլորտներ�ն փորձագէտներն են: Այս 

 մասնագէտները ե՛ւ Հայաստանէն ե՛ւ արտերկիրէն կ� գան, իրենց 

 մասնակց�թիւնը բերել� օրէ օր աճող այս ծրագիրին ։ Օրինակ՝ Ալեքս Ուլոա, 

 Միացեալ Նահանգներ� Գոլոմպիա համալսարանի �սանող եւ դասախօս, 

 սկսած է դասաւանդել Թ�մոյի մէջ արդէն երեք տարի է։ Ան աշակերտներ�ն կը 

 ծանօթացնէ գեղար�եստական ստեղծագործ�թեան եւ կը սորվեցնէ այն 

 յատ�կ հմտ�թիւնները, որոնք պատանիները պէտք �նին որակաւոր 

 գեղար�եստական գրական�թիւն ստեղծել� համար։ Փորձառ� եւ 

 հանրաճանաչ մարդիկ նաեւ մաս կը կազմեն Թ�մոյի խորհ�րդին։ Նշանաւոր 

 ամերիկահայ երգիչ եւ  Grammy  մրցանակաբաշխ�թեան թեկնած�  Սերժ 
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 Թանկեան, Թ�մոյի խորհ�րդի անդամ է։ Ինչպէս նաեւ Րաֆֆի Կրիկորեան, ով 

 ղեկավարած է Uber-ի ճարտարար�եստ�թեան կեդրոնը եւ իր ներդր�մը 

 �նեցած է Uber-ի ինքնավար ինքնաշարժներ� արտադր�թեան մէջ։ Այսպիսի 

 մարդոց հետ առընչ�թիւն �նենալը մեծ առաւել�թիւն է ոչ միայն Թ�մոյի 

 աշակերտներ�ն, այլեւ Թ�մո հաստատ�թեան, որովհետեւ հետագային 

 այսպիսի  մասնագէտներ կը հանդիսանան Թ�մոն միջազգային շրջանակներ� 

 կապող օղակը։ 

 Սկզբնական շրջանին Թ�մոն սկսած է որպէս փոքր �ս�մնական կեդրոն 

 Երեւանի մէջ, ապա՝ լայն տարած�մ գտնելով տարբեր մասնաճիւղներ բացած է 

 Հայաստանի քանի մը մարզեր�՝ Գիւմրիի, Դիլիջանի, Սիսիանի, Կապանի մէջ, 

 ինչպէս նաեւ՝ Արցախի մէջ։ Այսպիսով, Թ�մոն կը նպաստէ նաեւ Արցախի 

 երեխաներ� յառաջդիմ�թեան եւ զարգացման, որ շատ մեծ կարեւոր�թիւն 

 �նի, մանաւանդ 2020-ի պատերազմէն ետք։ Թ�մոն, Արցախի երեխաներ�ն 

 համար, այն լ�սամ�տն է, �րկէ պկապ կը հաստատէ յառաջադէմ աշխարհի 

 հետ: 

 Թ�մոյի արտակարգ եւ անկրկնելի աշխատանքը ոչ միայն տարած�մ 

 գտած է Հայաստաի եւ Արցախի մէջ, այլ նաեւ նախանձ արթնց�ցած է 

 միջազգային շրջանակներ�ն մէջ։ Տարբեր երկիրներ սկսած են հետաքրքր�իլ 

 Թ�մոյով եւ ջանք չեն խնայեր Թ�մոյի մասնաճիւղ մը �նենալ�։ Ներկայիս, 

 Հայաստանէն դ�րս Թ�մոն կեդրոններ �նի Փարիզի, Պէյր�թի, Մոսկ�այի, 

 Տիրանայի, Պերլինի, Քիեւի եւ Լիոնի մէջ։ Վերջին քանի մը տարիներ� ընթացքին 

 Պոլսահայերն ալ սկսած են հետաքրքր�իլ Թ�մոյով, նպատակ �նենալով 

 ապագային Թ�մոյի մասնաճիւղ մը �նենալ Թ�րքիա։ 
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 Թ�մոյի ընդլայն�մը կը նպաստէ ե՛ւ հաստատ�թեան, ե՛ւ Հայաստանին: 

 Աշխարհի վրայ փոքր կէտ մը ըլլալով հանդերձ, Թ�մոյի միջոցաւ Հայաստանը 

 կը գրաւէ միջազգային ոլորտին մէջ մեծ դեր �նեցող երկիրներ� 

 �շադր�թիւնը։ Թ�մոն հայ պատանիին � երիտասարդին նպաստել� կողքին, 

 մեծ դեր կը խաղայ Հայաստանի ճանաչման, զբօսաշրջիկներ� աճին եւ 

 տնտես�թեան վերելքին: Մեծաթիւ սփիւռքահայեր, ովքեր Հայաստան 

 կ՛այցելեն, անպայման կը հանդիպին Թ�մո։ Անոնցմէ շատերը կը դառնան 

 ժամանակաւոր աշակերտ եւ արդիւնաւէտ արձակ�րդ մը կ’անցնեն հայրենիքի 

 մէջ: Թ�մոյի ստեղծած այս առիթը այնքան կը խանդավառէ սփիւռքահայ 

 երիտասարդները, որոնք յաճախ իրենց հայրենադարձ�թեան երազը 

 կ’իրականացնեն։ Կարգ մը երիտասարդներ, �սանելով Թ�մոյէն ներս, 

 ապագայի ծրագիրներ կազմած են Հայաստանի հետ կապ�ած։ Շատեր� 

 նպատակը կը դառնայ իրենց �ս�մը շար�նակել� Հայաստանի մէջ կամ 

 հետագային տեղափոխ�իլ եւ իրենց գործը շար�նակել Թ�մոյէն ներս։ 

 Ուրիշներ իրենց աջակց�թիւնը կը ց�ցաբերեն ն�իրատ��թիւններ 

 կատարելով, որ կը նպաստէ Թ�մոյի ապագայ գործ�նէ�թեան, յարատեւման 

 եւ յառաջդիմ�թեան: 

 Ճարտարար�եստի եւ գիտական ճանաչող�թիւն ձեռք բերելով, 

 մանաւանդ միատեղ մտածել, լ�ռ աշխատիլ � ստեղծագործել� կամք 

 սորվելով հայ պատանին պիտի դառնայ գիտակից հայ երիտասարդ, որ ձեռք 

 պիտի բերէ հայ ազգը անաղարտ, արի, հայրենասէր � աշխատ�նակ պահել� 

 �նակ�թիւնը: Սպարապետ Գարեգին Նժդեհ ըսած է. «Ուզո՞ւմ ես գ�շակել, 



 6 

 տեսնել մի ժողովրդի ապագան՝ նայի՛ր նրա երիտասարդ�թեան»: (  Պատանի՛, 

 ասա՛ քո նպատակը, որ ասեմ քո երիտասարդ�թիւնը): 

 Հետաքրքրական է, որ Սեմ եւ Սիլվա Սիմոնեանները ստեղծարար նոր 

 գիւտ մը չեն կատարած: Անոնց հնարամտ�թիւնը՝ պատանիները հետաքրքրող 

 արդէն իսկ գործող բոլոր գիւտերը ի մի խմբել� եւ զանոնք հայ պատանիին 

 տրամադր�թեան տակ ձրի դնել� մէջ կը կայանայ: 

 Ստեղծագործ�թիւնը մարդկ�թեան յառաջդիմ�թեան գլխաւոր կռ�անը 

 կը հանդիսանայ: Սակայն իսկական գիւտարարը այն է, որ գիտէ իրեն 

 ընձեռն�ածը օգտագործել բարի եւ արդիւնաւէտ գործեր� համար: 

 Թ�մոն աշխարհին ցոյց կ� տայ հայ ազգի ապրող, ստեղծագործող եւ 

 արարող միտքը, որ կը ներշնչէ բոլոր անոնց, որոնք իրենց գաղափարները 

 կեանքի կոչել� համար կը գործեն: 
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