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Ստորագրված է տպագրության՝
11.02.2009
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական
կոլեգիայի կազմը՝
Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., Առաքելյան Ն.,
Ավետիսյան Ա., Աֆրիկյան է., Բա րխուդարյա ն Վլ.,
Բրուտյան Գ., Գաբրիելյւսն է., Գրիգորյան Ս.,
Հարությունյան Բ.,Հւսմբարձումյան Ս..Հարությունյան Հ.,
Մանթաշյան Ա., Մելքոնյան Ա., Շուքուրյան Յու.,
Սարգսյան 3 ու., Սեդրակյան Դ., Քուչուկյան Ա.։
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Հոդվա ծների վերա տպ ումը հնա րավոր է միայն
խմբագրությա ն գրա վոր համաձայնության դեպքում։
Սեջբերումների դեպ քում հանդեսին հղումը պ ա րտ ա դիր
է։ Խ մբագրությունը միշտ չէ, որ հա մա կա րծիք է
հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը
պ ա տ ա սխ ա նա տ վություն չի կրում գովա զդա յին
նյութերի բովանդակության համար։
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© «Գիտության աշխարհում» գիտ ա հա նրամա տչելի
հանդեսը ստեղծվել է կառա վա րությա ն ե ՀՀ ԳԱԱ
նա խ ա գա հությա ն որոշմամբ։
Տպաքանակը՝
500 օրինակ։
Ծավալը
64 էջ։
Գինը
պայմանագրային։

ՄԵԾ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԱՅՔԱՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՈՒՐ8 ՀԱՅՈՅ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈԻՔՅԱՆ

Խմբագրության հասցեն՝
Սարշալ Բադրամյան 24 դ,
Հիմնա րա ր գ իտ ա կա ն գրա դա րա նի շենք,
10-րդ հարկ,
հեռ. 52 38 30, ֆաքս 56 80 68

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀՈՒեԵՐՈՒՄ
ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ
ՀՒՍՆԱԴԻՐՆ ՈՒ ՆԵՐՀՈՒՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
ԳԵՎՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Տ Ա ՐԵԿԱ Ն ՀԱՇՎ ԵՏՎ ՈՒԹ Յ ՈՒՆ 2008 թ վ ա կ ա ն
2008 թվականի ընթացքում «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հան
դեսը հրատարակվել է սահմանված ժամկետներում։ Հանդեսի ֆինանսավորման տարե
կան ֆոնդը կազմել է 6 միլիոն 948 հազար 200 դրամ, որից 2 միլիոն 820 հազարը կազմել է
աշխատավարձի ֆոնդը, 903.000 դրամ՝ սոցիալական հատկացումները, տպագրական ծախ
սերը եղել են 2 միլիոն 320 հազար, իսկ այլծախսոերը՝ 905 հազար 200 դրամ։
2007 թվականի համեմատ աճել է նաև բաժանորդների թիվը։
Արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն «Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրությունը
2008 թվականի չվաճառված համարներից նվիրել է հանրապետության և Արցախի կրթօջախներին։

կ ա ր դ ա ց է ք

ԱՌԱՆՑ
ՌԱԴՒՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆԱՅՒՆ
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑԱԱն
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Փ ՇՈՏ
ԿԼԻՆ ԵՐ ՃԱՆԱՊ ԱՐՀԸ
ԴԵՊԻ ԱՍՏՂԵՐ

)

ԱՅԴՔԱՆ Պ Ա Ր Զ

«ՆԱՆՈ»–Ն

Այժմյան նույնականացման կամ
ճանաչման
ռադիոհաճախակա–
նային համակարգերը (ՌՀ), որոնք
հիմնված են ժամանակակից տեսա
կան և տեխնոլոգիական նորույթնե
րի վրա, առաջարկում են բազմա
թիվ տեխնիկական լուծումներ։

Ընթերցողը
հանգամանալից
ծանոթանա «նւսնո»–ի կիրւս–
ություններին՝ սկսած մ.թ.ա. IV դ.
ամասկոսյան պողպատե թրից,
իջնադարյան եկեղեցական ոս–
եպատ ապակենկարներից մինչև
ամանակակից
արեգակնա–
ւն մարտկոցներ, լոտոսի ծաղկի
ման ինքնամաքրվող ապակիներ
լ պատուհաններ, ԴՆԹ-նանոմե–
ենաներ և ա պ ա գա հնարավոր
վանտային համակարգիչներ ու
մտածող» հագուստներ։

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԻ
ՄԵԾ
ՏԵՐՈՒԹ ՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԱՅՔԱՐԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱ ՐՑԻ
ՇՈՒՐՋ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Արխիվային փ ա ստա թղթե
րը նոր լույս են սփռում Հայոց
ցեղասպանության որոշ հար
ցերի շուրջ արդեն ձևավորված
տեսակետների վրա և սւոԻ"
պում են վերագնահատել այդ
իրադարձությունները։

ա ա 1 Հ ա յ Ա Ր Ո Ւ Մ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Իր
իմաստուն
կյան
քո վ Պ. Սևակը մեզ տվեց
գեղարվեստական ժամանակի
նորոգված և արդիական զգա 
ցողություն, դարի հետ համա
քայլ ընթանալու վստահություն,
ժամանակակից մարդու, ա ռա 
վել ևս մտավորական հերոսի
բարդ ու համադրական կեր
պար, մտածողության նոր հա
մակարգ՝ ավելի վերլուծական ու
հոգեվերլուծական...

(գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն

ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բ ա նա ս իրա կ ա ն գիտությունների դոկտոր, պրոֆե
սոր

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԻ
ՍՏԵՂ5ԱԳՈՐ5ՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
նցնող
ժամանակներն
ավելի ակնհայտ
են
դարձնում Պ. Սևակի
ստեղծագործության
պատմա
կան նշանակությունը։ Ավելի հըս–
տակ է դառնում այն ուղենիշ
դերը, որ նա ունեցավ արդի Իայ
գեղարվեստական մտքի զար
գացման գործում։
XX դարի հայ գրականության
բարենորոգչական ճանապար
հի սկզբին Վ. Տերյանն է՝ իր բա
նաստեղծական մտածողության
նոր համակարգով և «Հայ գրա 
կանության գալիք օրը» հրովար
տակով։ Արդիականության մեծ
պահանջները դարի գրակա
նություն դարձրեց ե. Չւսրենցը՝
մայր ճանապարհի բանաստեղ
ծը՝ ընթացք տալով բազմակող
մանի հարուստ որոնումների։
Այդ ճանապարհը «Մարդը ափի
մեջ» և «եղիցի լույս» ժողովածու
ներով, ինչպես նաև այդ գրքերի
գեղագիտական
դավանանքը

Ա
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I ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Գ իտ ա կա ն հետ ա քրքրությունների ոլորտր՝ հայ գ ր ա 
կանություն ն ա խ ա գ ր ա յի ն շրջա նից մինչև այսօր, հայ
մշակույթ, բանահյուսություն և հա յոց պատմություն,
տ ա րա ծա շրջա ն ի ժողովուրդներէ1 գրականություն
և հ ա մ ա շխ ա ր հ ա յի ն գրա կա նությունն իր պ ա տ մութ
յա մբ և ա րդի դրսևորումներով

ձևակերպող «Հանուն և ընդդեմ
«ռեալիզմի նախահիմքերի» հըռ֊
չակագրով շարունակեց Պ. Սևա
կը՝ իր իսկ բառերով ասած՝ Չա–
րենցի Իոգեորդին։
Զարմանալի մի զուգադիպու
թյամբ մեկի վերջն ու մյուսի սկիզ
բը կողք կողքի են։
1920-ին մահացավ Տերյանը,
նույն թվականին Չարենցն ար
դեն ազատագրվել էր նրա տի
րական ազդեցությունից և գրում
էր նոր ժամանակների առաջին
բարձրահնչյուն ռադիոպոեմները՝
դրանով իսկ ընդհատված կետից
շարունակելով իր նախորդին։
1937-ին Լեռան աղոթքներով
ավարտվեց Չարենցի ստեղծա
գործական ուղին։ Նույն թվակա
նին, Իամանման աղոթքներ գրե
լով, Պ. Սևակն սկսեց իր գրական
ճանապարհը։ Տերյան-Չարենց֊
Սևակ ժառանգորդական գիծը
ձևավորեց
գեղարվեստական
մտածողության
ավանդույթ,
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ստեղծեց XX դարի հայ գրա կա 
նության մայրուղին, ա ռա նցքա 
յին գիծը։
Ազատ էությունը, առավել ևս
ստեղծագործ ւսնԻատականու–
թյունը, ազա տ է բոլոր սահմա
նափակումների մեջ, թեև այդ
ազատության համար կարող է
նաև կյանքով վճարել։ Այլ կերպ
տաղանդը չի կայանա։ Ազատու
թյունն ստեղծագործ ա նհա տ ա 
կանության կայացման մի
ակ հնարավոր նախադրյալն
է. այդ ազատությունը նա
կարող է ստեղծել ամենա–
անազատ պայմաններում
անգամ, ինչպես գրողների
մի ամբողջ բույլ 1930֊ա–
կանների մղձավանջի մեջ։
Այդպես իր հռչակը նվա 
ճեց նաև Պ. Սևակը։ Եվ դա
արդեն այն տարիներին,
երբ ազատամտության հա
մար Իալածվում էին Բորիս
Պաստերնակը, Ալեքսանդր
Սոլժենիցինը, հոսիֆ Բրոդս–
կին, Հովհաննես Շիրազը և
հենց ինքը՝ Պարույր Սևակը։
Այդ ներքին ազատության
առկայությամբ է միայն
բացվում մտքի ծաղիկը և
դառնում արվեստ։ Տաղան
դի հետ ցանկացած հաշ

վենկատություն, ժամանակի հետ
կատարված ամեն տեսակի սա
կարկություն արվեստագետին
դատապարտում է կեղծ-թվացյալ
ազնվությունից, թույլատրելի հա
մարձակությունից ու պայմանա
վորված հանդգնությունից ծնվող
հարմարվողականության, ինչն
արդեն տաղանդի ոչ թե քողարկ
ված, այլ բացահայտ, սակայն
հրապարակայնորեն ոչ միշտ
ակնարկվող պարտություն է։ Այդ
իսկ պ ա տ ճա ռով ժամանակի
հետ ավելի մեծ լիցքավորումով
են Ինչում ասույթի սեղմություն ու
նեցող Պ. Սևակի կտակի այս տո
ղերը՝ գրված դեռևս 1959-ին.
Այն, ինչ կոչվում է գրականություն,
Դեսպանատուն չէ,
Որ զգաս-խորհես֊մտածես մի բան
Եվ այլ բան ասես։
Իսկ դու դեսպան չես,
Այլ պատգամավոր։
Ու եթե նույնիսկ դեսպան ես՝
Ապա
Դեսպան ես... կյանքի
Որքան այսօրվա,
Առավել վաղվա...

ՈՏ .

Պ. Սևակն ահա այդ ներքին
պատասխանատու ազնվության
կրողն էր, ինչն էլ անազատ պայ
մաններում նրան դարձնում է
ընդդիմության բանաստեղծ։ Այդ
ներքին ազատությունը «Մարդը
ափի մեջ» գրքում արտահայտ
վեց որպես գեղագիտություն,
որպես խոսքի նորարարություն
ու թարմություն և «Արվեստ» բա
նաստեղծության մեջ Ինչեց որ
պես հավատո հանգանակ։
Սակայն այդ ամենը Սևակի
պես քա ղա քա ցի բանաստեղծի
Իամար քիչ էր։ Գաղափա
րական կաշկանդումները
սպանում էին նրան, հւսր–
մարվողականության
և
համակերպության տանող
ձևական
կամուրջներն
այլևս չէին կարող կամար
կապել իրարից հեռացող
ափերի վրա։ Եվյոոպական
ճւսնապարՒտրդություն–
ները, խորացող շփումը
Իամաշխարհային քա ղա 
քակրթության Իետ նրան
մատնում էին անԻուսու–
թյան։ Գաղափարական
սահմանափակումը՝ որ
պես երկրի սաԻմանադ–
րական
կարգավիճակ,
զուգակցվում էր տեղա
կան մահացու գա վա ռա 
կանության հետ։ Վերևը՝
անարև երկինք, ներքևը՝
ճահիճ։ Այս ամենը շիթ ►
2009 | Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

|

3

ԳՐԱ ԿԱ Ն ՈՒԹ Յ ՈՒՆ

շիթ հոսում էի նրա մեջ և վե
րածվում «Եղիցի լույս»–ը նա խ ա 
պատրաստող բանաստեղծու
թյունների։ Այդ հոգեգալարքների
պահին Պ. Սևակն արդեն խոր
ընդդիմության մեջ էի։
Գրողի ներքին ազատությու
նը «Եղիցի լույս»–ում միանգամից
ընդունեց բաց քաղա քացիա կա ն
դիրքորոշում, ինչը ժամանակի
ճշմարտությունն ամբողջ ձայնով
ասելու անհրաժեշտություն էր,
որովհետև զաղափարական կեղ–
ծիքը՝ որպես անբուժելի Իիվան–
դություն, արդեն իսկ մահվան հո
գեվարք էր կանխատեսում։ Բաց
քաղա քացիական դիրքորոշումն
արդեն իսկ գնահատվում էր որ
պես մարտահրավեր, որովհետև
կոչված էր պատռելու կեղծիքի
դիմակն ու բւսցահայտելու դիմա
կահանդեսի գլխավորներին։ Այդ
իսկ պատճա ռով «Եղիցի լույս»–ի
պատրաստի
տպաքանակի
25000 օրինակն արգելվեց։
Բանաստեղծի
կերպարի
քաղաքացիական
շիկացումն
անհրաժեշտություն է դառնում
որոշակի պատմական իրավի
ճակներում։ Նման դեպքերում,
ինչպես Վ. Տերյանը կասեր, լռու
թյունը դավաճանություն է։ Խոս
քի քաղաքացիական շիկացումը
ոչ թե երկրորդական է դարձնում
անձնական քնարերգությունը,
այն, ինչը տանում է դեպի հոգու
խորքը, ոչ թե անկարևոր է հա
► լա ռ
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մարում սիրո ու մաքուր արվեստի
հարցերը, այլայդ ամենը միաձու
լում է մեկ ամբողջի մեջ և բարձ
րացնում մի նոր աստիճանի, ին
չը հենց քա ղա քա ցիա կա ն բաց
խոսքն է՝ ուղղված ժամանակին
և իրականությանը։ Հենց սա է,
որ ժամանակակից մարդու ամե–
նադրամատիկ մենախոսությամբ
Պ. Սևակին՝ որպես անԻատա–
կանություն և քնարական հերոս,
դարձնում է մի նոր շեքսպիրյան
Համլետ։ Ամբողջ «Եղիցի լույս»–ը
Սևակի պոեզիայի մի նոր բարձ
րարվեստ «Լինել, թե չլինել» է։
Եթե բնական վիճակում ընդու
նելու լինենք գրողի և իրականու
թյան, կյանքի և արվեստի հարա
բերությունն ու գա ղափ արական
դրվածքը, ապա Սևակն արվես
տի բարձր լեզվով խոսող ա րդա 
րամիտ ու ճշմարտախոս հոգի
էր, որի աչքի առջև մի ամբոդջ
հասարակարգի և դրա քա ղ ա 
քա ցիա կա ն խտացումն
Իանդիսացող հանրա
յին մարդու ողյ^երգու–
թյունն էր։ Բայց քանի
որ բնականը դարձել էր
անբնական, այդ իսկ
պ ա տ ճա ռով նրա ք ա 
ղաքացիական շիտակ
դիրքորոշումը, այսինքն՝
ոօ31՜1վ1^–ն, դարձել էր
ընդդիմություն, այսինքն՝
օոոօՅայւ-ա։
Սևակին ուղենիշ էր
իրական կյանքը՝ գրականության
բուն աղբյուրը, և մտավոր կյան
քը՝ որպես արվեստի փիլիսո
փայություն ու չափանիշ։ Եվ սա՝
առաջին իսկ քայլերից։ Ստեղծա
գործ անԻատը, ինչպես բնության
յուրաքանչյուր ստեղծագործութ
յուն, ժամանակի ընթացքում Իւս–
սունանում է ու ամբողջանում և
ոչ թե փոխվում։ Կաղնու սերմից
կաղնի է աճում, ոչ թե մացառ։
Թուփ դառնալու համար ծնվածը
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երբեք կաղնի չի դառնա։ Այնպես
որ Պ. Սևակի ա պ ա գա քայլերը
նրա նախաքայլերի մեջ են։ Այդ
նախաքայլերը 1942-ին տ պ ա գ
րած առաջին բանաստեղծութ
յուններն են, գյուդիցքաղաք հաս–
ցեագրած առաջին նամակները՝
իրենց գեղագիտական առա–
ջադրություններով, «Անմահները
հրամայում են» (1948) առաջին
ժողովածուն՝ հայացքի ուղղու
թյամբ և տեսադաշտի ընդգըր–
կումով։ 1950-ական թթ. առաջին
տարիների կարճատև տեղատ
վությունից Իետո, ինչը պայմա
նավորված է պաշտոնապես
գեղարվեստի հանդեպ կիրառ
վող սխեմատիզմի և անկոնֆլիկ֊
տայնության կործանարար ք ա 
ղաքականությամբ, Սևակը նոր ու
արգասավոր ճանապարհ ընկավ
«Նորից քե զ հետ» (1957) ժողո
վածուով և «Անլռելի զա նգա կա 
տուն» (1959) պոեմով։

Մեծ գրականության ճանա–
պարիին անպայման պ ետ ք է
առանձնացնել 1951-1959 թթ.,
այն տարիները, երբ Իամալսա–
րան և ասպիրանտուրա ավար
տած Սևակը վերստին՝ որպես
ուսանող, ապա նաև որպես
թարգմանիչների
դասընթացի
դասախոս, անցկացրեց Մոսկվա–
յում և կարողացավ հեռու լինել
թունավոր, երբեմն պարզապես
կործանարար նաիրյան ճահճից,
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հարաբերությունների, չափւսնիշ–
երի, պահանջների այն գա վա 
ռական անձուկ մթնոլորտից,
որի մեջ մարդն էլ, միտքն էլ կա
րող են շնչահեղձ լինել։ Այսինքն՝
այս տարիներին Սևակը թթված
նային մտավոր քա ղց չզգաց,
Իարստացրեց
կենսափորձը,
ավելի մոտիկից շփվեց համաշ
խարհային քա ղա քակրթությա
նը՝ գրականության հետ մեկտեղ
հասու լինելովնաևնկարչության,
երաժշտության, թատրոնի ար
դիական դրսևորումներին։ Հենց
այդ նպաստավոր պայմաննե
րում էլ նրա այս տարիների տե
սական և գեղարվեստական
ժառանգության մեջ մշակվեց
ժամանակակից արվեստի այն՜
բարձր գեղագիտությունը, ին
չը և նրան հարազատացնում է
եվրոպական գեղարվեստական
մտածողության պահանջներին։
Ազգայինի և համամարդկայինի
ճիշտ զգացողությունն ու բարձ
րարվեստ համադրությունը նրա
ստեղծագործությամբ ևս մնայուն
արժեք ստեղծեց։
Եթե ժամանակակից Համլետ,
ուրեմն նաև իրականությանն
ուղղված շեքսպիրյան հայացք,
ինչն առաջին Իերթին հայտնաբե
րում է ժամանակակից մարդուն,
այսինքն՝ գրականության հերո
սին, նրան, որն ըստ ամենայնի
նույնանում է բանաստեղծի կեր
պարին՝ որպես իրականության
առջև մերկ նյարդերով, բաց հո
գով և առանց դիմակի կա նգ
նած հերոս։ Գրականության մեջ
Սևակի կա տա րա ծ հեղաշրջումը
հենց ժամանակակից մարդու,
ժամանակակից մտավոր զա ր
գացած հերոսի հայտնաբերումն
էր, որը ոչ միայն գեղարվեստի,
այլև արվեստի փիլիսոփայու
թյան առանցքն է ու միջուկը։
Նախկինում մտավոր սխեմա
տիզմի կամ գունազարդման դւս–>
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►տւսպարտված, ներկայումս սահ
մանափակ պատկերացումներից
ազատա գրված մարդը նրան
ներկայանում Է իր կերպարի խոր
ու համապարփակ ընդգրկու
մով. ոչ թե մենաձայնությամբ, այլ
բազմաձայնությամբ, ոչ թե հոգու
միագիծ շարժումով, այլ բազմ–
ընթաց, ոչ թե հարթությամբ, այլ
փլվածքներով, ոչ միայն ներքին
ասոնանսով, այլև այլոց կողմից
թեև չընկալվող, բայց մշտա
պես առկա դիսոնանսով, ոչ մի
այն ներանձնային մեղեդիների
նվագով, այլև լարված ջիղերի
համանվագով, ոչ միայն ասվող
խոսքով, այլև չասվող խոսքի
ներքին հոսքով, ոչ միայն աշ
խարհի գիտակցական ընկալում
ներով, այլև ենթագիտակցական
ու անգիտակցական, ոչ միայն
խորիմաստ գրով, այլև բարդ ու
դրամատիկ նկարագրով, որը
բաբախում Էր ժամանակի ա րագ
ու բազմալիք կշռույթներով, ոչ
միայն իրերի ու հանրային կյան
քի վերլուծությամբ, այլև հոգե–
վերլուծությամբ, որը հասնում Էր
անմնացորդ ինքնաբացահայտ–
6
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ման աստիճանի։
Այս վարար հորձանքով «Մար
դը ափի մեջ» շարքում նրա խոս
քը հոսեց որպես հեղեղ, «Անլռե
լիք»֊™^ որպես հոգուց քա մվող
տեղատարափ անձրև թափվեց
հայոց բախտի դեռևս ծխացող
մոխիրների վրա, որպես ջրվեժի
հոսանք՝ հուժկու ալիքով շքե
ղորեն իջավ «Նույն հասցեով»,
«Թռուցիկ երգեր», «Ականջդ բեր
ասեմ», «Հարկ հոգեկան», «Նո
րից չեն սիրում, սիրում են կըր–
կին», «Աստծու քարտուղարը»
բանաստեղծական շարքերում,
«Երգ երգոց», «Նահանջ երգով»,
«Եվ այր մի՝ Մաշտոց անուն...»,
«Եռաձայն պատարագ» պոեմ
ների մեջ։
«Եղիցի լույս» ժողովածուի
«Եղիցի լույս», «Դիմակներ»,
«Դարակեսի պարգևները» շար
քերը այլ են։ Նորից մտաբերենք,
որ խորհրդային ժամանակնե
րում հայ պոեզիայի երկու հիմնա
կան գրքերը՝ Ե. Չարենցի «Գիրք
ճանւսպարհի»–ն և Պ. Սևակի
«Եղիցի լույս»–լւ, նախ՝ կալանքի
ենթարկվեցին, ինչին 3-4 տարի
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անց հետևեց գիրքն ստեղծող
ների ողբերգական մահը, երբ
արհեստականորեն ընդհատվեց
նրանց կյանքի ուղին։ Դրանք
արյունով գրված գրքեր են՝ ա զ
գային, հանրային, մարդկային
կյանքի ճանապարհի բարձրար
վեստ գեղարվեստական և փիլի
սոփայական արծարծումներ, ուր
ոչ միայն անցյալը, այլև գալիքն
Է բեկված ներկա օրվա մեջ, մի
կողմից՝ իր պատմական դասե
րով, մյուս կողմից՝ գալիք սպա
սումներով։
Պատմություն և իրականու
թյուն, հանրություն և անհատ,
դրանց միջև ահավոր լարվածու
թյան հասած բանաստեղծական
ոգի, որը պատմագրի վավերա
կանությամբ և ականատեսի հա
վաստիությամբ արձանագրում Է
ժամանակակից մարդու խռովքն
ու տրտունջքը, այսինքն՝ «Նո
րօրյա աղոթք» ասում, «Առա
վոտ լուս ո» ու «Լույս զվարթ»
երգում, «Ձայնիվ երկրորդ առ
տեր կարդում» և ճակատամարտ
տալիս պատի հետ, որ նույնն Է,
թե սառույցի վրա խարույկ վա–

.

ռում։ «Աշխարհին մաքրություն է
պետք»,֊ աղաղակում է նա և խո
սում մարդուն պ աշա րա ծ անո
րոշության, անտարբերության,
արհամարհվածության ու պ ա րա 
պության մասին, անգա մ որոշում
նրա ձանձրույթի չափը, հոռե
տեսության աստիճանն ու թախ
ծի երկարությունը։ Դարակեսի
պարգևը նրա համար «Դիմակ
ների փոփոխությունն է՝ հօգուտ
ւսնդիմակության», որպեսզի ամ
բողջ ձայնով ասի, որ մենք ամո
թալի խաբեության մեջ ենք։ Փոխ
վել է մեր լեզուն, որը ոչ թե ասում
է այն, ինչ մենք մտածում ենք, այլ
խոսում է ինքնահոս բառերով,
որ գա ղա փ ա րա կա ն կեղծիքն
են վերածում ջրաղացի։ Փոխվել
է մեր դեմքը։ Ի՜նչ դեմք, երբ կա
դիմակը՝ ամեն մի ծես ու հան
դեսի համար տարբեր։ Փոխվել
է մարդը՝ հեռանալով ոչ միայն
իր բնական պ ա րզ վիճակներից,
այլև այն ամենից, ինչ կոչվում է
արժանապատվություն՝ որպես
ճշմարտախոսություն, որպես ար
դարամտություն, որպես մտավոր
բարոյականություն։
Այսպես
ամբողջ
«եղիցի
Լույս» գ ի ր ք ը և հատկապես նըշ–
ված շարքը կեղծված ու կեղծիքի
մեջ ավարտ վող իրականության,
այդ իրականության ժամհարնե–
րի, այդ կյանքի մեջ ա պ րող և ող
բերգական դատւսպարտվածու–
թյամբ բախումների մատնված
բանաստեղծի ճիչն է՝ հասցված
գեղարվեստական խոսքի բարձր
լարվածության։ Այդ միջավայրը
մի ամբողջ թատերաբեմ է՝ իր
ծաղրածուներով ու խեղկա տ ա կ
ներով, խաղալիք սարքողներով
ու ծրագրավորված մարդ-մեքե–
նաներով, համազգեստի վերած
ված մարդ կատարածուներով,
վերահսկիչներով, չտեսներով,
դիմակահանդեսի
գլխավոր
ներով և այդ ամենի դատն ու

-
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դատաստանն անող, հեղձուկ
խլացուցիչների մեջ եղիցի լույս
կանչող մունետիկ բանաստեղ
ծով, որի մասին են ասված իր
իսկ տողերը.

ծողության նոր համակարգին
համապատասխան՝ նա շրջա
նառեց գեղարվեստական պ ա տ 
կերի ու չափածո խոսքի բաց–
շղթայազերծ կառուցվածք՝ ընդ
Բախտի ճամփեքը տարբեր են լինում,
դեմ կրկնաբերվող նույնալիք
Բախտն ամեն մեկին սիրում է տարբեր,
շարժման,
գործադրեց լեզվական
Նրանք ծնվում են, որ ապրեն հարբած,
նոր
մտածողություն՝
ժամանա
Իսկ դու, որ մի օր քեզանով հարբեն։
Այդ թատերաբեմը ժա մա  կակից գրական հայերենի, ժա 
նակի դրաման էր՝ զավեշտա– մանակակից հայերենի կենդանի
կան-ծիծաղելի, առավել ևս՝ խոսվածքի, հնաբանության, նո
ողբերգական-կործանարար տե րաբանության, անգամ օտ ա րա 
սարաններով, որի մեջ երկատ բանության հարուստ շերտերով։
ված, քա ռա տ վա ծ մարդ-բանաս– Եվ պատահական չէ, որ նրա բա
տեղծն ի վերջո իր ժամանակի ռապաշարը օգտագործված բա
խաչափայտին գամված մի նոր ռագանձով ամենահարուստն է
Փրկչի կերպարանք պիտի ստա մեր գրողների մեջ։ Պ. Սևակը մեզ
նար։ Այո, Փրկչի, այլ տարբերա տվեց նաև անցյալի արժեքների
կով՝ Մարգարեի, Գուշակի, Պայ թարմացված զգացողություն, և
ծառատեսի, որովհետև եկավ և դա Մաշտոցից, Նարեկացուց ու
ինչպեսից («արվեստի արհես Սայաթ-Նովայից մինչև Թուման–
տից») առաջ և հետո տեսավ բո յան ու Չարենց։ Պատկերացնելու
լորի աչքի առջև կախված ժա մա  համար Սևակի կարևորությունը՝
նակի մեծ հարցականը, որը հենց հապա փորձեք վերջին կես դա 
ժամանակի մեծ ինչն էր՝ բուն րի մեր մտավոր կյանքի համա
ասելիքը, որ նրբորեն շրջանց պատկերից մի պահ դուրս թողնել
վում էր ու տրվում էր չտեսնելու։ նրան։ ժամանակը, եթե անգամ
Պ. Սևակը տեսավ այդ ինչը, ժա  չդատարկվի, ապա կառաջանա
մանակի մեծ տագնապներից մի սև ու մութ խոռոչ, որն այլևս չի
ա ռա ջա ցա ծ ու տագնապներ իմաստավորվի ոչ մի բանով։ Իսկ
գուժող այդ մեծ հարցականը և դա նշանակում է, որ նա ոգու լույ
խոսեց դրա մասին՝ հասնելով սով լցրեց ոչ միայն ժամանակի
անգա մ ինչ անելու և ինչ չանելու իր նվաճած վիթխարի տարածու
պ ա րզ պատգամների։ Իր իմաս թյունը, որը այլևս ոչ թե սև խոռոչ
տուն կյանքով և սխրալի գործու է, այլ գրականության պատմու
նեությամբ Պ. Սևակը մեզ տվեց թյան մի որոշակի փուլ, այլև մեր
գեղարվեստական ժամանակի հոգիները՝ որպես ապրող և ներ
նորոգված և արդիական զգա  կա ու գալիք ժամանակների հետ
ցողություն, դարի հետ համա խոսող կենդանի ձայն։ Դրանով
քայլ ընթանալու վստահություն, է պայմանավորված նրա մշտա
ժամանակակից մարդու, ա ռա  պես ներկա ու ստեղծարար ներ
ժամանակակից
վել ևս մտավորական հերոսի գործությունը
գեղարվեստական
մտածողութ
բարդ ու համադրական կերպար,
յան
վրա։
Դրանով
է
պայմանա
մտածողության նոր համակարգ՝
ավելի վերլուծական ու հոգեվեր– վորված նաև Պ. Սևակի փառքն
լուծական, քա ն պատմողական ու մեծությունը համայն հայության
ու նկարագրական, ավելի ասեր– գիտակցության մեջ, ինչի համար
գային, քա ն երգային։ Մտա– էլ այսօր մեծարում ենք նրան։»
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Բարև, Պարույր։
Ես քեզ ասում եմ՝ բարև, և գիտեմ, որ ի
պատասխան կլսեմ քո ձայնը։
Քո ձայնով ինձ կպատասխանեն երգե
ցիկ, կարկաչուն գետերը Հայաստանի։
Անհանգիստ, ինչպես դու։ Շռայլ, ինչպես
դու։ Իմաստուն, ինչպես դու։ Եվ հավերժ,
ինչպես դու։
Ինձ կպատասխանեն քո արևոտ հողի
աշխատավորները՝ մարդիկ, որոնց ափերը
կոշտ են քարի պես, իսկ սրտերը թրթռուն
ու բաց, ինչպես Սևանի հարթությունը։ Ինձ
կպատասխանեն հազարամյա պատմութ
յան հզոր որոտները, կյանքը հաստատող,
ցնծուն ձայները, որ լսվում են ծննդատնե

...Պարույր Սևակն այնպիւփներից եղավ, որ պի
տի ապրի այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ
պիտի ապրի հայ ժողովուրդը, իսկ հայ ժողովուրդը
անմահներից մեկն է աշխարհում։
...Ինչպե՞ս կարելի է Պարույր Սևակի
գերեզմանի առաջ չհավատալ հոգու անմահութ
յանը...
ՎԱՋԳԵՆ Ա

... Պարույրի թողածը անգնահատելի ու շատ է,
բայց տ ա րա վ իր հետ անհամեմատ ավելին։ Նա
ուներ ասելիք, լի էր ամենով։ Պարույրը ժողովրդի
ծնունդն էր, նրա հոգու պահանջը, նրա հույզերի
երգիչը։ Պարույրը քա ղա քա ցի էր, ինտերնացիո
նալիստ, մեծ հայրենասեր։
Հավատում եմ, որ ամեն հայ և օտարազգի
նրա պոեզիայի մեջ ի՛ր սրտի, ի ր հույզերի լարը
կգտնի։
Գրիգոր Խանջյան

րից։

Անցյալը կպատասխանի և ներկան։
Թռչունները և աստղերը։
Ցողի կաթիլները և անձրևի կաթիլները։
Ինձ կպատասխանեն այսօրվա և վաղ
վա սիրահարված հողերը։ Քո ձայնով կպա
տասխանեն։ Քո բանաստեղծություննե
րով։
Դրա համար՝ միշտ բարև, մեր Պարույր։
Շնորհավորում եմ քեզ ծննդյանդ օրվա
առթիվ։
06.02.1974 թ.

Ռոբերտ ՌՈԺԳեՍՏՎեՆՍԿհ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Նրա մեջ մի այրող բան կար։ Բորբոքող, անկա
սելի, ձգող մի բան։ Թուխ, լայնաշուրթ, լարված,
զգայուն։ Խոշոր աչքերում՝ մշտական անհանգըս–
տություն։ Մշտասևեռ վիճակ։ Շատ կարևոր մի
մտքի հետամուտ մշտապես, որը կռահել չէի կա
րողանում։ Պւսրույը Սևակը այդպես էլ գաղտնիք
մնաց...
Նրա ներսը ամբողջովին եռք էր ու փոթորիկ։ Նա
բազմաթիվ մտահղացումներ ուներ։ Գովեստներ
չէր որոնում, այլ ձգտում էր հասկացված լինել։
Լև Օղերով

... Նա կյանքից մի բան էր պահանջում։ Պահան
ջում էր, որ ամեն ինչ լինի միանգամից։ եվ միան
գամից եղավ... Բանաստեղծ դա րձա վ միանգա
մից, ճանաչվեց միանգամից, բոլոր կոչումներն ու
դափնիները ա տ ա ցա վ միանգամից...Մեր նորա
գույն բանաստեղծության մայր գերանն էլ կոտր
վեց միանգամից, ու մայր սյունն էլ ծալվեց միան
գամից...Նրան ճանաչող աշխարհն էլնրա անողոք
բացակայությամբ ամա յա ցա վ միանգամից։ Չճա
նաչող աշխարհն էլնրանով լցվեց միանգամից.,.Ա–
սում են՝ «պրծավ, գնաց»։ Պարույր Սևակը չպրծավ,
գնաց...Դեռ ա պ ա գա ն է Պարույր Սևակը...Մեր
պարտքն է մասունք ա ռ մասունք հավաքել, ամ
բողջացնել Սևակի առօրեական և աստվածային
կերպարը և հանձնել սերունդներին...
Համո Սահյան

Նա զգայուն էր ծաղկաթերթի, բառի, զգացմուն
քի հանդեպ։ Չխնայեց իրեն։
Սևակի բանաստեղծությունները կմնան։ Նրանք
շարունակում են հնչել և խորհել։ Արվեստը և պ ա տ 
մությունը մահվան հաղթահարումն են։ Բանաս
տեղծի ոգին և անհատականությունը, որ ամ
փոփված են բանաստեղծական քառատողերում,
«ցպահանջ» հասցեագրված են միլիոնավոր ա պ 
րող և դեռ չապրող մարդկանց։
Անդրեյ Վոզնեսենսկի

Կյանքում նա շատ անմիջական էր, բարի, զգա 
յուն, բաց հոգու տեր մարդ։ Թեև մի քիչ էլ «ծուռ»։
Նրա հետ շփվելը հեշտ էր ու հաճելի։ Նրա միտ–
քը, ողջ ինտելեկտը համազոր էին հայոց խորհըր–
դանշական նա հա պ ետ Արարատի իմաստուն և
ճերմակ բարձունքներին, նրա մարդկային և բա
նաստեղծական խա ռնվա ծքը լեռնային գետակի
բուռն հոսք էր հիշեցնում...Բուն հայկական խա ռն
վածքի մարդ...
***
...«Եղիցի լույս», նման ցանկություն, որ նա
ընտրել էր իբրև խորագիր իր սքանչելի պ ոետ ա 
կան շարքի, իր հա րա զա տ երկրին և ողջ ա շխա ր
հին կարող էր մաղթել միայն այն բանաստեղ
ծը, որի սիրտը լի է բարությամբ, ազատությամբ,
գեղեցկությամբ ու սիրով դեպի մարդը։ Դեպի այն
մարդը, ում մեծագույն սիրովնա քնքշորեն տանում
էր իր «ափի մեջ»՝ այնքան մոտիկ իր շռայլ սրտին։
Նրա ամբողջ քնարերգությունն ու էպիկական
ստեղծագործությունը թա փ ա նցվա ծ էր լուսակիր
բարու և ազատության բերկրանքով։

* * *

Իր մեծ նախորդների՝ Նարեկացու և Շնորհալու,
Աբովյանի ու Ալիշանի, Սիամանթոյի ու Չարենցի
ոգին էր, որ հարազատ որդու իրավունքով ժա ռա ն
գել էր նա։ Կոմիտասյան անլռելի զանգակատան
արձագանքներն էին նիրհում նրա արյան մեջ, որ
արթնացան ու հնչեցին այնքան ուժգին, այնքան
հարազատ ու հայրենաշունչ... Հնչեցին՝ իրենց ղո
ղանջները փլելով ամբողջ հայ ժողովրդի հոգում՝
Մայր Հայաստանից մինչև Սփյուռքի հեռավոր ծայ–
րերը։

ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

***
ժողովուրդը քե զ ծնեց մաքառման գնով, ծնեց
ժամանակին, որպեսզիքո միջոցովերգեր իր ցավն
ու ուրախությունը։ Այդպիսի անհատներ ժողովուր
դը հեշտությամբ չի ծնում և չի կարող հեշտությամբ
բաժանվել նրանցից։
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԱԱՐՅԱՆ

***
Աշխարհում լավ բանաստեղծները քիչ չեն, բայց
քիչ է թիվն այն բանաստեղծների, ովքեր նոր ակոս
են բացում գրականության մեջ և դառնում ժա մա 
նակի գեղագիտական մտքի օրենսդիրներ։ Պա
րույր Սևակը բոլոր իսկական մեծերի նման ընդ–
լայնեց մեր ժողովրդի հոգևոր սահմանները, դուրս
բերեց 30 000 քառ. կմ. տարածությունից և այն դի
տեց դարի ու ժամանակի բարձունքներից։
ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑՅԱՆ

***
...Օրհնյալ է այն երկիրը, որ հանճարեղ զավակ
ներ ունի։ Եվ երիցս է օրհնյալ, որ կարողանում է
գնահատել այդ հանճարեղ զավակներին։
ՋԱՆՍՈՒՂ ՉԱՐԿՎԻԱՆԻ

***
Պարույր Սևակը հայ ժողովրդի հավատարիմ
զավակն ու նրա ճշմարիտ բանաստեղծն է՜ տ ա 
ղանդով ու համոզմունքով։ Ականջ դրեք Պարույր
Սևակի զանգին... Նա գիտեր, որ ուրիշի վիշտ չի
լինում, և կարողանում էր ամբողջ աշխարհին կա–
րեկցել բառ ու բանիվ, իսկ բառը նրա գործն էր,
նրա ճակատագիրը... Ականջ դրեք Պարույր Սևակի
զանգին...

ՄՒԽԱՅԻԼ ԴՈՒԴՒՆ

ԷԴՐՒԱՐԴԱՍ ՄեԺԵԼԱՅՏԻՍ
1. 2009
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*****

...Պարույրինման պոետները գրելիս այրվում են,
պարզապես բոցավառվում։ Կյանքում էլ նա զար
մանալի անհանգիստ էր, կրքովէր խոսում։ եթե սի
րում էր, ապա սիրում էր ամբողջ հոգով։ Կիսաբե
րան ոչինչ չէր ասում։ Սովորություն չուներ, այսպես
ասած, կես խոսքով հասկացնելու։ Միշտ էլ մեծերի
ճշմարտությունը ոչ միայն մեծ, այլև մերկ է լինում...
Սևակը հեռացավ իր ուժերի ծաղկման շրջանում,
բայց նրան վիճակված էր ոչ միայն հայոց ցավի և
ուրախության երգիչը լինել, այլև ուղեկիցը ազգի
անմահության...
ԹեՅՄՈՒՐԱՁ ՋԱՆԳՈՒԼՍՇՎԻԼԻ

Պ. Սևակը բացառիկ երևույթ է։ Նրա նման հան
ճարներ հազվադեպ են ծնվում։ Ես համարձակվում
եմ պնդել, որ նման գործիչ մինչև Սևակը չի էլ եղել։
Նա առանձնանում էր հայրենասիրությամբ և ք ա 
ղաքացիականությամբ, և հենց դրա համար էլ կոչ
եմ անում, որ նրա սիրտը թաղվի մեր Մեծագույն
գործիչների կողքին՜ Կոմիտասի անվան Պանթեո
նում...«Չգիտեմ, թե ով և երբ է որոշել բանաստեղ
ծին թաղել հայրենի գյուղում, բայց կարծես դրանով
«արժեզրկել» են նրան։ Այն ամենը, ինչ վերաբե
րում է Պ.Սևակին, պետք է հաշվարկված լինի ոչ թե
այսօրվա ու վաղվա, այլև հավերժության համար...
Այդպես արդեն պատահել է Հ.Թումանյանի, Վ.Սա–
րոյանի հետ։ Բայց մեծերի սրտերը պետ ք է թաղ
ված լինեն միասին...
ՍՈՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Ի1° 1 . շ 0 0 9

Մեջբերում ենք նաև Պարույր Սևակի «Ծաղրա
ծուն» բանաստեղծության մկրատված հատվա
ծը։ Դեռևս հեռավոր 1969-ին, երբ «Եղիցի լույս»–ը
տպարանում էր ու կալանքի տակ, հենց տ պ ա րա 
նում էլ մկրատվեց։ Դա ակնհայտ է անգամ անզեն
աչքով դիտելիս։ Բավական է միայն նայել արդեն
1971 թվականին հրատարակված «Եղիցի լույս»–ի
50-րդ էջին և կարելի է համոզվել, որ այդ էջը (և ոչ
միայն այդ էջը) մկրատվել է և հետո սոսնձվել։
(Բանաստեղծության մկրատված հատվածը)
Ես այսօր պիտի ձեզ հավատացնեմ,
Ձեզ հավատացնեմ ֊ի ն ձ վհատեցնեմ,
Որ հենց վաղվանից,
Պատվով ու հարգով,
Բանտարկյալները գազանանոցի
(Փղից սկսած ու հասած օձին),
Առանց խտրության ու տարբերության,
Բոլորը պիտի ստանան կարգով
Հա մա պ ա տ ա սխա ն շքանշաններ
Եվ... ինչի համար.
Լոկ համբերության...
Շքանշաններ կստանան, այսպես,
Բոլորը,
Գուցե զեբրերից բացի՝
Այն հին էշերից, որ մինչև այսօր
Չեն դարձել կարգին լավքաղաքացի.
Երբեմն, դարձյալ տալիս են քացի՝
Իրենց վանդակի ճաղերին թեպետ,
Բայց մեկ չէ՞ միթե, քա ցի է քացին...
(Բանաստեղծության այս մկրատված հատվածն առաջին ան
գա մ տպագրվել է «Հայատանի Հանրապետություն» օրաթեր
թում, թիվ 24 (87), 31 հունվարի, 1991թ.)

Հանրությանը քիչ հայտնի է նաև այն փաստը,
որ «Սարդարապատ» հանրահայտ երգի բառերը
պատկանում են Սևակի գրչին։ Բանաստեղծն այն
գրել է 1968 թ.՝ Սարդարապատի հերոսամարտի
50-ամյակի և հուշահամալիրի բացման առիթով։
Բայց հետագայում այս գործը ոչ միայն տեղ չի
գտել նրա երկերում, այլև երգարաններում հազ
վադեպ է հիշատակվում հեղինակի անունը։ Իսկ
երաժշտության հեղինակը էդգա ր Հովհաննիսյանն
է։

Երբ չի լինում ելք ու ճար,
Խենթերն են գտնում հնար,
Այսպես ծագեց, արեգակեց
Սարդարապատի մարտը մեծ։
Զանգեր, ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին։
Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից։
Ավարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
Որ շունչ առա ծ շունչներս տ ա նք
Սարդարապատի պ ա տ ի տակ։
Զանգեր, ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին։
Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից։
Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք՝ դեռ կգանք,
Երբ տան զանգը, ահազանգը,
Որ մեր հոգու պ ա րտ քը տանք։
Զանգեր, ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին։
Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից։

...Մենք հաճախ ենք անհասկանալիորեն ժլատ
ապրող մեծերի նկատմամբ, և նրանք գնում են՝
չլսած, չվայելած շատ բան, որ իրենցն էր։ Ուրեմն,
ևս մեկ անգամ ապրենք մեծ Ափսոսանքը՝ մեր
խնայած, տնտեսած քնքշությունների համար...Նա
անթեք էր, աներեր, բայց և փխրուն, ճշմարտախոս
էր երբեմն դաժանության չափ, բայց և ներողամիտ
էր, հանդուրժող, գիտեր հրճվել իր էության բոլոր
բջիջներով և նույն կրքով տառապել, բորբոքվել,
ատում էր ոչ միայն սուտը, այլև կես ճշմարտութ
յունը՜ թե՛ կյանքում, թե՛ արվեստում...Նա գիտեր
լաց լինել և ծիծաղել այն էլ ինչպես լաց լինել և,
մանավանդ, ինչպե՜ս ծիծաղել...Նա սիրում էր իր
հայրենիքը ոչ միայն որդու, այլև հոր և տանտիրոջ
իրավունքով և, հավանորեն, այս ամենից էին նաև
նրա բանաստեղծական դառնությունները։ Նա
չափից ավելի խորն ու զգայուն էր ապրում իր ժո
ղովրդով...Նա գիտեր մեր անցյալի կորուստները,
դրա համար զգուշացնում էր. «Մենք իրավունք չու
նենք ուշանալու պատմության գնացքից»։ Անցնող
ժամանակը բարեխիղճ գրադարանավար չէ, որը
դարակների վրա գրողներին դասավորում է ըստ
այբուբենի։

ՎԱՐԴԳեՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Կազմեց ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ
1\օ 1 . 20 09

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Պ Ա Տ Մ ՈՒԹ Յ ՈՒՆ

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պ ա տ մությա ն ինստ իտ ուտ ի ա վ ա գ գ ի տ ա շ
խ ա տ ող,
պ ա տ մ ա կ ա ն գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
եծ
տերությունների
միջև ընթացող դիվա
նագիտական պայքա
րը նոր դրսևորումներ ստացավ
Առաջին համաշխարհային պ ա 
տերազմի ամենւսողբերգւսկան
իրադարձության՝ Հայոց ցեղաս
պանության ընթացքում։ Արխի
վային փաստաթղթերը նոր լույս
են սփռում որոշ հարցերի շուրջ
արդեն ձևավորված տեսակետ–
ների վրա և ստիպում են վերագ
նահատել այդ իրադարձություն
ները։ Մասնավորապես արդեն

Մ
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միանշանակ հնարավոր չէ պնդել,
որ Օսմանյան Թուրքիայում ԱՄՆ-ի
դեսպան Հենրի Մորգենթաուն իր
կառավարության կամ իր անձ
նական նախաձեռնությամբ է
սկսել բողոքել թուրքական կա
ռավարությանը՝ հայկական կո
տորածների համար։
Դեռ 1915 թ. սկզբին Ռուսաս
տանի արտաքին գործերի նա 
խարար Սւսզոնովին ուղղված
հեռագրում Ամենայն հայոց կաթո
ղիկոսը նշում էր, որ դիմել է չեզոք
պետություններին՝ Միացյալ Նա
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հանգների նախագահին և Իտա
լիայի թագավորին՝ կոտորվող
խ ա ղա ղ բնակչության պ ա շտ պ ա 
նության խնդրանքով։ Գևորգ \/–ը
կարծում էր, որ տվյալ պայման
ներում չեզոք պետություններն
ավելի շատ կարող են ազդել Օս
մանյան կայսրության վըւս, քանի
որ ի տարբերություն վերջինիս
դեմ պատերազմող Ռուսաստա
նի և Անտանտի մյուս երկրների՝
նրանք պահպանել էին իրենց
դեսպանատները Կ.Պոլսում և
կարող էին անմիջականորեն

Պ ԱՏՄՈՒԹ Յ ՈՒՆ

բողոքել երիտթուրքական կա
ռավարությանը։ Սակայն Գևորգ
\/–ը, հասկանալով, որ իր դիմու
մը չեզոք պետություններին չէր
կարող ունենալ ցանկալի արդ
յունք, խնդրում էր, որ այդ երկըր–
ներում ռուսական դեսպանները
պաշտպանէն իր դիմումը, ինչը
կնշանակեր, որ Ռուսաստանն էլ
է պաշտպանում այդ դիմումը չե
զոք պետությունների առաջ։
1915 թ. ապրիլի 4-ին Սազո–
նովը ստանում է նաև Կովկասի
փոխարքայի օգնակա նի հեռա
գիրը, որտեղ խնդրվում էր ճշտել
արտաքին գործերի նախարարու
թյան դիրքորոշումը՝ կաթողիկո
սի առաջարկության վերաբերյալ։
Ապրիլի 9-ին Սազոնովը պ ա տ ա ս
խանում է Կովկասի փոխարքայի
օգնական Վ.Վ. Միշլաևսկուն. «ես
առաջարկել եմ Վաշինգտոնում և
Հռոմում մեր ներկայացուցիչնե
րին պաշտպանել կաթողիկոսի
հայտարարությունը հյուսիսամե–
րիկյան նահանգների և Իտալիա
յի կառավարությունների առջև»1։
Այսպիսով՝ Սազոնովը բա վա րա 
րում է կաթողիկոսի խնդրանքը։
Սազոնովի հանձնա րարա կա 
նը Վաշինգտոնում ռուսական
դեսպանին ի վերջո հասնում է իր
1 > 4 տ * 5 )ղ ա բ օ.ա ա տ օ ՚ա օ ա տ տ ա ւ տ 3110x7
«աւ6բ08սա3«3,
շ տ բ ա ւ III,
՝. 7, Կ. 2, 07թ. 227.
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VI.֊յւ 1931-1940

նպատակակետին։ Անուղղակի վըւս, որ Ռուսաստանի տարած
աղբյուրներից պ ա րզ է դառնում, քում կան շատ մահմեդական
որ ռուսական դեսպանի գործու ներ, և որ նրանք ապահովված
նեության արդյունքում Միացյալ են կրոնական հետապնդումնե
Նահանգները սկսում է միջոցներ րից»2։ Պետական քարտուղար
ձեռնարկել և սրանից հետո է, որ Բրայանի այս հեռագրով է, ըստ
դեսպան Մորգենթաուն սկսում է էության, հիմք դրվում Մորգեն–
ակտիվորեն բողոքել Թուրքիա թաուի ակտիվ գործունեությա
յի կառավարությանը՝ հայերի նը։ Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ
դեմ նրա կիրառած քա ղա քա կա  կաթողիկոսի դիմումը Միացյալ
նության առթիվ։ 1915 թ. ապրի Նահանգներին չէր ունենա այն
լի 27-ին Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը, ինչ ունեցավ Ռու
պետական քարտուղարը հեռա սաստանի արտգործնախարար
գիր է ուղարկում Թուրքիայում Սազոնովի հանձնարարությամբ
դեսպան Մորգենթաուին։ Հեռա  Վաշինգտոնում ռուս դեսպան
գրում մասնավորապես ասված է. Բ.Ա. Բախմետևի միջամտության
«Ռուս դեսպանը մեր ուշադրութ հետևանքով, և չի կարելի ըստ
յունն է հրավիրում Ամենայն հա արժանվույն չգնահատել այս
յոց կաթողիկոսի կատարած կոչի փաստը։ Փաստորեն, այս փաս
վրա, որ մեր կառավարությունը տաթուղթը հիմք է տալիս կար
օգտա գործի իր բարի միջնոր ծելու, որ Կ.Պոլսում ամերիկյան
դական ծառայությունները Թուր դեսպան Մորգենթաուի գործու
քիայի կառավարության հետ՝ նեությունը՝ ի պաշտպանություն
խ ա ղա ղ բնակչության կոտորածը հայերի, սկսվել է Ռուսաստանի
Թուրքիայի տարածքում կանխե միջնորդությունից հետո միայն,
լու համար։ Ձեզ խնդրվում է թուր քանզի առանց պետական քա ր
քա կա ն կառավարության ուշադ տուղարի նման ցուցումի՝ Մոր–
րությունը հրավիրել այս հարցի գենթաուն իրավասու չէր այդ
վրա՝ արդյունավետ միջոցներ անելու։
Կաթողիկոսի
հեռագիրը,
օգտագործելու՝ այլ դավանանք
ունեցող հայերին բռնություննե ինչպես նաև այլ տ ա գնա պ ա 
րից պաշտպանելու նպ ա տ ա  լի լուրերը, որոնք ստացվում էին
կով։ Ռուս դեսպանն ուշադրութ Արևմտյան Հայաստանից, ստի–>
յուն է հրավիրում այն փաստի 2քշբշրտ 8.61&էտ§ էօ քօւ՚շւտ ո Տ.շ13եօոտ Օք էհտ
Ս ա է տ ճ ՏէՅէտտ, ՚^ Յ Տ հտ ջէօո, 1928, բ. 980.
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►պեցին, որ արտաքին գործերի
նախարարությունը և մասնավո
րապես Սազոնովը սկսեն լրջորեն
մտածելն միջոցներ ձեռք առնել՝
արևմտահայերին փրկելու ուղ
ղությամբ։ Փարիզում և Լոնդո
նում ռուս դեսպաններին ուղղված
1915 թ. ապրիլի 12-ի հեռագրում
Սազոնովը նրանց հանձնարա
րում է գործունեություն ծավալել
համապատասխան
կառավա
րությունների առաջ Թուրքիայի
դեմ համատեղ հայտարարություն
ընդունելու վերաբերյալ՝ կապ
ված Թուրքիայի տարածքում հա
յերի կոտորածների հետ։ Որպես
նման որոշման հիմք՝ Սազոնովը
հեռագրի սկզբում նշում է, որ նա 
խարարությունում ստացվել են
նոր տեղեկություններ՝ Ասիական
Թուրքիայում տիրող անիշխա
նության և թուրքերի և քրդերի
ձեռքով հայերին կոտորելու մա
սին3։ Սազոնովը դեսպաններին
խնդրում էր առաջարկել դաշնա
կիցներին, որ Ռուսաստանի հետ
համատեղ Անգլիան և Ֆրան
սիան հանդես գան հայտարա
րությամբ՝ ուղղված Թուրքիայի
կառավարությանը, որտեղ հայե
րին կոտորելու անձնական պ ա 
տասխանատվությունը կդրվեր
թուրքական
նախարարների
խորհրդի բոլոր անդամների,
ինչպես նաև բոլոր այն քա ղ ա 
քացիական և ռազմական պաշ
տոնատար անձանց վրա, որոնք
3։ \ * 6 ; * ^ ա բ ( ա ա տ օ -ա օ ս ա ւա տ ... շտբ. III, X. 7,
Վ. 2, Շ1՝թ.252.
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առնչություն ունեն այդ դեպքերի
հետ։ Ռուսական այս նա խա ձեռ
նությունը նպատակ ուներ դա 
դարեցնելու թուրքական կա ռա 
վարության
գործունեությունը։
Դրանով էր բացատրվում այն
հրատապությունը, որով Ռուսաս
տանը ձեռնամուխ եղավ խնդրի
իրականացմանը։ Դեսպաններին
առաջարկվում էր անգլիական
և Ֆրանսիական կառավարութ
յունների այս առաջարկության
հետ համաձայնության դեպքում
«պայմանավորվել հայտարա
րության տեքստի մասին, որը
ցանկալի կլիներ հրապարակել
որքան հնարավոր է շուտ և երեք
երկրներում միևնույն օրը»4։
Ֆրանսիայի արտաքին գործե
րի նախարար Դելկասեն 1915 թ.
ապրիլի 27֊ին հեռագիր է ու
ղարկում Լոնդոնում ֆրանսիա
կան դեսպան Պոլ Կամբոնին,
որտեղ, հայտնելով, որ ռուսա

ռուսական կառավարությանը»5։
Ռուսաստանն իր հերթին ա ռա 
ջարկում էր դաշնակիցներին,
համատեղ հայտարարությունը
քննարկելով հանդերձ, զուգահե
ռաբար միջոցառումներ ձեռնար
կել թուրքական կառավարության
վրա չեզոք պետությունների օգ 
նությամբ ներգործություն ունե
նալու համար՝ հայերին օգնելու և
փրկելու նպատակով։ Ընդ որում,
Ռուսաստանն առաջարկում էր
այս վերջին քայլը համարել ոչ թե
այլընտրանք դաշնակիցների հա
մատեղ հայտարարությանը, այլ
դրան լըացնողզուգահեռակցիա։
Ռուսաստանը, այսպիսով, ա ռա 
ջարկեց ֆրանսիական և անգ
լիական կառավարություններին
հասնել այն բանին, որ ԱՄՆ-ի և
Իտալիայի կառավարությունները
նույնպես թուրքական կա ռա վա 
րությունից պահանջեն հայերի
կոտորածի դադարեցում։

կան առաջարկն ընդունելու դեմ
«առարկություններ չի տեսնում»,
խնդրում էր պարզել անգլիական
կառավարության կարծիքը և
նրա համաձայնությունը՝ «տեքս
տի մշակումը հանձնարարելու

Ան գլի այ ի արտաքին գործե
րի նախարար Գրեյը ռուսական
առաջարկության հետևանքով
հանձնարարեց իր դեսպաննե
րին Հռոմում և Վաշինգտոնում
պաշտպանել ռուսական դես
պանների ջանքերը։ Նմանա–

4 ւ՜տ ա ա ւօ . շ բ ա ա տ Օ օ « յ« շ տ օ « ւա ո տ բ ա ւ.
Օ տ օ բ ա ւճ /ք օ ւ օ ^ շ յո ՜օ հ . 11օ./։ւ բտ/ԼՁւօէււտ0
ԻՃ.Ւ1տբշ0<;յաՅ, Տ բ. 1983, օ յբ . 280.
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տիպ ցուցումներ տրվեցին նաև
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի
նախարարության կողմից ֆրան
սիական դեսպաններին։
Սակայն շատ շուտով այս լրա
ցուցիչ միջոցառումները գնա 
հատվում են ոչ արդյունավետ,
Աորգենթաուի գործունեությունը
Կ.Պոլսում չի բավարարում մաս
նավորապես
Ռուսաստանին։
Արդեն 1915 թ. մայիսի 5-ին Փա
րիզում Ռուսաստանի դեսպ ա նա 
տունը հայտնում է Ֆրանսիայի
արտաքին գործերի նա խ ա րա 
րությանը, որ հայերի նոր ջար
դերի մասին տեղեկություններ
ստանալու և ամերիկյան դեսպ ա 
նի միջամտության անարդյունա–
վետության հետևանքով Ռուսաս
տանն անհրաժեշտ է համարում
շտապ հրապարակել Սազոնովի
առաջարկած կոլեկտիվ հայտա
րարությունը Թուրքիային՝ հա
մաձայն ապրիլի 26-ի ռուսական
հուշագրի տեքստի։
1915 թ. մայիսի 10-ին Լոնդո
նում ռուսական դեսպան Բենկեն–
դորֆը նմանատ իպ զրույց է
ունենում անգլիացի դիվա նա 
գետների հետ։ Բենկենդորֆը Ա.
Նիկոլսոնին հարցնում է ԱՄՆ-ի
և Իտալիայի կառավարություն
ների հետ Անգլիայի շփումների

մասին։ Վերջինս հայտնում է, որ
անգլիական արտաքին գործե
րի նախարարության ստացած
հեռագրից պ ա րզ է դառնում, որ
այդ «բանակցությունները անո
րոշ են և, հավանաբար, չեն տա
սպասվելիք արդյունք»։ Այդ ժա 
մանակ ռուս դեսպանն ուղղակի
հարցնում է, թե արդյոք Անգլիան
չի համաձայնվի, որ դաշնակից
տերությունները հրապարակեն
հայտարարություն, որով հայերի
նկատմամբ կատարված բռնութ
յունների պա տասխանատվութ
յունը կդրվի թուրքական կա ռա 
վարության վրա։ Ռուս դեսպանի
համառությունը, անշուշտ, պ ա 
տահական չէր, այն բացատրվում
էր նրանով, որ Անգլիան բնավ չէր
ցանկանում փակել թուրքական
կայսրության հետ գաղտնի գոր
ծարքի ճանապարհը։
Նիկոլսոնը զրույցի ընթացքում
նշում է, որ անգլիական կա ռա վա 
րությունը Սալոնիկից հեռագիր
է ստացել, որ հայերը գրավել են
Վանը, պայթեցրել են հյուրանոցը
և քանդել քաղաքը, որից հետո
թուրքերը կրկին այն գրավել են
և դրանից հետո են կատարվել
ջարդերը։ Նիկոլսոնն ակնարկում
էր, որ եթե այս տեղեկություննե
րը համապ ա տասխանեն իրա–
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կանությանը, ապա Թուրքիան
կարող Է արդարացում գտնել
դրանով։ Բենկենդորֆը նրան
պատասխանում Է, որ, հավա
նաբար, արյունալի սադրանքնե
րից հետո հայերն այլ կերպ չէին
կարող գործել, և որ, երբ խոսք
է լինում թուրքերի մասին, նման
փաստարկները զուրկ են որևէ
իմաստից5։ Պարզ էր, որ Նիկոլսո–
նի այս դատողությունը հետապըն–
դում էր միայն հայտարարությու
նը ձգձգելու կամ ընդհանրապես
դրանից հրաժարվելու նպատակ։
Այն, որ սա լոկ Անգլիայի կողմից
բերված պատրվակ էր՝ հայերի
կոտորածին
արձագանքելուց
հրաժարվելու համար, ցույց է
տալիս այն փաստը, որ Բենկեն–
դորֆի դատողություններից հե
տո Նիկոլսոնն այլևս չի պնդում
իր տեսակետը։
Սազոնովին ուղարկած 1915 թ.
մայիսի 12-ին հեռագրում Բենկեն
դորֆը մանրամասն ներկայաց
նում է իր զրույցը Նիկոլսոնի հետ,
իսկ Սազոնովը դեսպանին ուղղ
ված հաջորդ հեռագրում գրում
է. «Լիովին հավանություն եմ
տալիս Նիկոլսոնին տված Ձեր
պատասխանին։ Կասկած չկա,
2009
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► որ հայերի ապստամբությունը
Վանում առաջացել է կոտորածի
պատճառով, այլ ոչ թե հակառա
կը, որովհետև հայերի համար
իմաստ չուներ նախքան մեր զոր–
քերի գալը շարժում սկսել քրդե–
րի և թուրքերի գերազանցող ու
ժերի դեմ»7։
1915 թ. մայիսի 20-ին Բենկեն
դորֆը հեռագրով տեղեկացնում
է Սազոնովին, որ նույն հարցերի
շուրջ զրուցել է Անգլիայի արտ ա
քին գործերի նախարար Գրեյի
հետ, որը կասկած է հայտնում
տերությունների
սպառնալիք
ները հրապարակելու գործնա
կան նպատակահարմարության
վերաբերյալ, ինչը քիչ ազդեցութ
յուն կարող է ունենալ Թուրքիայի
վրա։ Ռուս դեսպանը Գրեյին պա
տասխանում է, որ դաշնակիցնե
րի հատուկ ևնույնիսկ ռազմական
շահերի համար շատ կարևոր է
ողջ հայկական տարրի շրջանում
դաշնակիցների հեղինակության
պահպանումը, որ ենթադրվող
հայտարարությունը անվիճելիո
րեն ազդեցություն կունենա բոլոր
հայերի վրա ընդհանրապես, և որ
այն արագ կտարածվի փորձութ
յունների ենթարկվող հայ բնակ
չության շրջանում8։ Փաստորեն,
այստեղ Գրեյը դժկամություն է
ցուցաբերում նշված հայտարա
րությանը Անգլիայի միանալու
հարցում, և Բենկենդորֆը ստիպ
ված բացում է ռուսական դիվա
նագիտության «խաղաքարտը»,
որի իմաստն այն էր, որ այս
հայտարարությունն ուղղված էր
ոչ այնքան Թուրքիայի կառա
վարության դեմ, որքան հայե
րին քաջալերելուն և պայքարի
հանելուն։ Բենկենդորֆը Գրեյի
ուշադրությունն է դարձնում ա
7 Հ ա յե ր ի ց ե ղ ա սպ ա ն ութ յուն ը Օ ս մ ա ն յա ն
կ ա յսր ութ յունում , Փ ա ս տ ա թ ղթ ե րի և
նյութերի ժ ո ղո վա ծո ւ, Մ. Ն ե ր ս ի ս յա ն ի խ մ բ .,
Ե ր ., 1991, էջ 3 4 0 ։
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հանգամանքի վրա և խնդրում,
որ անգլիական կողմը լուրջ վե
րաբերվի դրան։ Այնուհետև Գրեյը
հարցնում է ռուս դեսպանին, թե
արդյոք բավարար չի լինի, եթե
Ռուսաստանը միայնակ հանդես
գա։ Փաստորեն, Լոնդոնն ավե
լի հարմար էր գտնում, որ միայն
Ռուսաստանը հանդես գա նման
հայտարարությամբ, եթե այդքան
շատ է կամենում ոգևորել հայե
րին։ հ պատասխան՝ ռուս դես
պանը նշում է, որ նման ելքը Ռու
սաստանի համար միշտ էլ կա,
բաց է մնում, բայց դա բավարար
չի լինի։ Դեսպանն ընդգծում է, որ
մինչև այդ դաշնակիցները միշտ

հանդես են եկել միասին, և այդ
կարգը պետք է կիրառվի նաև
ապագայում և ամենևին միևնույն
չէ՝ երեք տերությունները միա
սին կդատա պարտեն թուրքերի
գործողությունների
եղանակը,
թե ոչ։ Սրանք բավական ազդե
ցիկ փաստարկներ էին, որոնցով
Բենկենդորֆը հասկացնում էր
Գրեյին, որ ռուսական կողմն Անգ–
լիայի պատճառաբանություննե–
րի տակ հասկանում է Անգլիայի
դժկամությունը Անտանտի տե–

Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ | Տ1շ 1 2009

րությունների միասնական ակ
ցիային մասնակցելու հարցում
և վերջում նաև ակնարկում է,
որ դաշնակիցները այս հարցում
պ ետ ք է առաջնորդվեն ոչ թե այն
դրույթով, թե ինչ շահ կտա այս
հայտարարությունը յուրաքանչ
յուրին, այլ տերությունները, ռուս
դեսպանի կարծիքով, իրենց բա
րոյական պարտքը պետք է հա
մարեն մի ամբողջ ժողովրդի
նկատմամբ կատարված ոճրա
գործության դատապարտումը։
Գրեյի վրա այս փաստարկները
ազդեցություն են թողնում, և նա
հայտնում է, որ ի գիտություն է
ընդունում ասվածը և մասնակցե

լու է հարցի քննարկմանը։
Նույն օրը Պետրոգրադում Մեծ
Բրիտանիայի դեսպանը տեղե
կացնում է Սազոնովին, որ արտ–
գործնախարար Գրեյն ընդունում
է Թուրքիայի կառավարությանն
ուղղված՝ հայերի կոտորածի կա
պակցությամբ հայտարարութ
յան տեքստը, և որ ինքը՝ Գրեյը,
պատրա ստ է հրապարակել այն
Լոնդոնում, հենց որ ֆրանսիա
կան կառավարությունը կհայտնի
իր համաձայնությունը։ Հետաքր–

-

քԻՐ է. ՈՐ չնւսյած այն բանին, որ
ֆրանսիական կառավարությու
նը իր համաձայնությունն արդեն
տվել էր, կապելով այն Անգլիայի
համաձայնության հետ, վերջինս
կատարում էր նույնը՝ Ֆրանսիայի
հետ կապելով իր համաձայնութ
յունը։ Սա խոսում էր այն մասին,
որ թե Ֆրանսիան և թե Անգլիան
ցանկանում էին որքան հնարա
վոր է ձգձգել Ռուսաստանի նա 
խաձեռնության
իրագործումը։
Շնորհիվ այն բանի, որ Սազոնո
վի հանձնարարությամբ երկու
ռուս դեսպանները՝ Բեկենդորֆը
Լոնդոնում և հզվոլսկին Փարի
զում, զուգահեռ և հետևողական
ա շխա տ ա նք էին կատարում, այս
ձգձգումները ռուսական համա 
ռության հետևանքով հասցվե
ցին նվազագույնի։ Սազոնովը
խնդրում էր հզվոլսկուն ա րա գա ց
նել Ֆրանսիայի համաձայնութ
յան ստացումը, և մայիսի 20-ին
Ֆրանսիայի արտգործնախարա–
րը պատասխանում է հզվոլսկուն,
որ ֆրանսիական կառավարութ
յունը պ ա տ րա ստ է Փարիզում
հրապարակել հայտարարութ
յունը։ Բայց դրա հետ մեկտեղ,
«ելնելով այն հանգամանքից,
որ Ֆրանսիայում բնակվում են
բավական թվով մահմեդական
ներ, և Ֆրանսիայի համար անհ
րաժեշտություն է առաջանում
խնայել նրանց կրոնական զգա 
ցումները», Ֆրանսիայի արտ–
գործնախարարն առաջարկում
էր ռուսական կողմի ա ռա ջա ր
կած տեքստի երկրորդ պ ա րա գ
րաֆում նշված «քրիստոնության
և քաղաքակրթության դեմ» բա
ռերը հանել հայտարարության
տեքստից9։ Սա բացատրվում էր
նրանով, որ նշված բառերը կա–
րողէին ստեղծելտպավորություն,
որ Ֆրանսիայի շահերը Թուրքիա
յի նկատմամբ կա պ վա ծ են միայն
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քրիստոնյա բնակչության հետ։ նախարարին փոխանցում է նոր
Ֆրանսիական
կառավարու տեքստ, որտեղ «քրիստոնեութ
թյունն այս հարցում ստացել էր յուն» բառը հանված էր, և թողն
նաև անգլիական կառավարու ված էր «քաղաքակրթության
թյան աջակցությունը։ Այսպիսով՝ դեմ» ձևակերպումը։ Բացի այդ,
անգլիական և ֆրանսիական վերջին պարագրաֆում խոսվում
կառավարությունները ձգտում էր պատասխանատվության մա
էին թուլացնել հայտարարութ սին և առաջարկվում էր «հայե
յան «սուր անկյունները», որոնք րի կոտորածի մասնակիցներին»
առաջարկել էր Ռուսաստանը։ պատժելը փոխարինել «նման
Փաստորեն, ռուսական ծրագ կոտորածի մասնակից» բառե
րում «քրիստոնեության և ք ա  րով։ Այս ձևակերպումը մտցնում
ղաքակրթության դեմ» բառերը էր ընդհանրացման որոշակի աս
շատ կոնկրետ և հստակ մեղադ տիճան՝ նշելով, որ մեղավորնե
րանք էին Թուրքիայի հասցեին, րը պատժի են ենթակա ոչ միայն
սակայն Ֆրանսիան և Անգլիան հայերի, այլև որևէ «նման կոտո
չցանկացան հարցն այդքան սուր րածի» համար10։ Այս ընդհանրա
դնել և ավելի մեղմ ձևակերպում ցումով Անգլիան և Ֆրանսիան
ների կողմնակից էին։ Հարկավոր խուսափում էին կոնկրետ հայե
է նշել, որ նրանց այդ ա րձա գա ն րի կոտորածի համար պատժելու
քը ոչ միայն թուրք գործակալնե գաղափարից, որը, անշուշտ, թու
րի գաղտնի ա շխա տ ա նքի արդ լացնում էր հօգուտ հայերի հայ
յունքն էր, այլև բուն Անգլիայի տարարության տեքստի շեշտադ
իշխանությունների դիրքորոշու րումը։ ելնելով իրավիճակից, երբ,
մը, որի ղեկավարող շրջաններն փաստորեն, այս փոփոխություն
օգտագործում էին իրենց իսկ ներով էականորեն փոփոխվում
կողմից ստեղծված մահմեդա էր ռուսական տեքստի նա խ նա 
կանների «կարծիքը»՝ Հայկա կան տեսքը և, ամենակարևո
կան հարցի այնպիսի քա ղ ա քա  րը՝ ձգձգվում էր հայտարարութ
կան և տարածքային լուծումների յան հրապարակումը, Ւզվոլսկին
համար, որոնք ուղղված կլինեին ստանում է Սազոնովի հեռագի
անգլիական և գաղութատիրութ րը, որով հրահանգվում էր շտապ
յան ազդեցության շրջաններում տեղեկացնել Ֆրանսիայի արտ–
ռուսական ազդեցության թուլաց գործնախարարին Ռուսաստանի
մանը։ Ռուսական նախագծում դիրքորոշման մասին. «Կայսե
հեղինակները, խոսելով այն մա րական կառավարությունը հա
սին, որ հայերի ցեղասպանութ մաձայն է փոխարինել «քրիստո
յունը հանցագործություն է՝ ուղղ նեության և քաղաքակրթության
ված «քրիստոնեության դեմ», այս դեմ» բանաձևը «մարդկության
բառերի մեջ դնում էին որոշակի և քաղաքակրթության դեմ» բա
դիվա նագիտակա ն իմաստ, որն ռերով և ավարտել հայտարա
ուղղված էր երկու չեզոք քրիս րությունը այնպես, ինչպես կա
տոնյա պետությունների՝ Իտա մենում է սըր էդվարդ Գրեյը՝
լիայի և ԱԱՆ-ի հասարակական «հայերի կոտորածի» փոխարեն՝
կարծիքի ուշադրությանը, որտեղ «նման կոտորածի» բառերով»11։»
էական դեր էր խաղում կրոնա
կան գործոնը։
10 5շբ06ւ՝08 10. Րտտօաւտ Յբա>տ..., շյբ. 23.
տ ո ՚օ տ ա ռ ւ օ րտտօԱււօտ շբ« յա տ
Մայիսի 21-ին անգլիական 11

9 Տտբօշատ 10. 1՝6«օււաւ Յ բատ..., <^բ. 28.

V

&Ոհ՚ՆԴ®եՆՏԱւ
գ ր ԱԳ 0. 1՝ս Ն

/ / ՛Լ 1/

I– էք՛ >1 1&.

ր՛տ^ո ո ՛ե՜
իքօ1. ;
.***

ՕաՅՏՕՏՕՈ ա ո շ բ ւ ա 1915-1916, 5թ., 1995,

Շ7բ. 20.

9 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

| 17

► Այսպիսով՝
Ռուսաստանը,
փաստորեն, զիջում էր անում և
նահանջում էր իր նախնական
տեքստից։ Միաժամանակ Ռու
սաստանի արտգործնախւսրա–
րությունը հասկացնել էր տալիս,
որ Անգլիայի և Ֆրանսիայի դի
տողություններն ընդունվել են
որպես ծայրահեղ միջոց՝ մայի
սի 24-ի հայտարարության հրա
պարակումը չձախողելու նպ ա 
տակով, և հույս էր հայտնում, որ
Փարիզն ու Լոնդոնը կընդունեն
իր ներկայացրած փոփոխութ–
I յունները։ Ռուսաստանը, փ աս
տորեն, առաջարկում էր փոխզի–
ջումային ձևակերպումներ՝ քաջ
գիտակցելով, որ առանց Լոն
դոնի և Փարիզի առաջարկները
հաշվի առնելու՝ ընդհանրապես
կվտանգվի այս հայտարարութ
յան ընդունումը։ Միաժամանակ
Սազոնովը հստակ հասկացնում
էր, որ նշված զիջումներից զատ՝
Ռուսաստանը չի դիմի այլ զիջում
ների։
Ռուսաստանի
համառութ
յան շնորհիվ այս ձևակերպումն
ընդունվեց, քանի որ այն ոչ մի
քա ղա քա կա ն հիմք չէր թող
նում Անգլիային և Ֆրանսիային
նախկին անհամաձայնություն–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ների համար և ամբողջովին
հիմնավորված էր միջազգային
իրավունքի տեսանկյունից։ Արդ
յունքում՝ 1915 թ. մայիսի 24-ին
հայտարարությունը միաժամա
նակ հրապարակվեց Փարիզում,
Լոնդոնում և Պետրոգրադում։
Վերջնական տեքստն ընդունվեց
այնպես, ինչպես պնդում էր Ռու
սաստանն իր վերջին լրացումնե
րով։
Առաջին հայացքից թվում է,
թե սա միանգամայն տեղին ու
պահանջված
հայտարարութ
յուն է, սակայն պարզվում է, որ
այն ձեռք է բերվել Ռուսաստանի
ակտիվ ջանքերով և դիվա նագի
տական համառությամբ։ Հայտա
րարության վերջնական տեքստը
Պետրոգրադում պաշտոնապես
հրապարակեց Պետրոգրադի հե
ռագրական գործակալությունը.
«Վերջին ամսվա ողջ ընթացքում
Հայաստանում կատարվում է
հայերի ջա րդքրդերի և թուրքերի
կողմից՝ օսմանյան իշխանութ
յունների բացահայտ թողտվութ
յամբ, իսկ երբեմն էլ՝ ուղղակի
օժանդակությամբ։ Նոր տոմա
րով ապրիլի կեսերին հայերի

ո ՛՛..

ջարդ է տեղի ունեցել էրզրումում,
Դերջանում, էգինում, Բիթլիսում,
Մուշում, Սասունում, Զեյթունում
և ամբողջ Կիլիկիայում, գլխովին
կոտորվել են Վանի շրջակայքի
հարյուր գյուղերի բնակիչները,
բուն Վանում հայկական թաղա
մասը պաշարվել է քրդերի կող
մից։ Միևնույն ժամանակ Կ.Պոլսի
թուրքական կառավարությունը
բանտարգելության և չտեսնված
ճնշումների է ենթարկում խա ղա ղ
հայ բնակչությանը։ ելնելով Թուր
քիայի կողմից մարդկության և
քաղաքակրթության դեմ կատար
ված նոր հանցագործություննե
րից՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի
և Անգլիայի դաշնակից կա ռա վա 
րությունները սրանով հրապա
րակայնորեն հայտարարում են
Թուրքիայի կառավարությանը, որ
իրենք այս հանցագործություննե
րի անձնական պ ա տ ա սխ ա նա տ 
վությունը դնում են թուրքական
կառավարության բոլոր անդամ
ների, ինչպես նաև նրա տեղա
կան ներկայացուցիչների վրա,
որոնք մասնակից են նման կոտո
րածին12։ Փաստաթղթում հստակ
նշվում է թուրքական կառավա–

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

րության վերաբերմունքը հայերի
զանգվածային կոտորածներին
ոչ միայն «թողտվության», այլև
«ուղղակի
օժանդակության»
ձևով։ Սկզբունքային նշանակու
թյուն ունի այն փաստի արձա 
նագրումը, որ կատարվում են նոր
հանցագործություններ, դրանով
իսկ առաջին" նշվում է, որ հայերի
զանգվածային ոչնչացման նա խ 
կին գործողությունները նույնպես
եղել են հանցագործություններ,
և երկրորդ՝ ընդգծվում է հայե
րի նկատմամբ կա տա րվա ծ նոր
հանցագործությունների կապը
նախկինների հետ։ Միջազգային
իրավունքի տեսակետից հայ
տարարությունը նշանակալից է
նրանով, որ հայերի ցեղա սպ ա 
նությունը «մարդկության և ք ա 
ղաքակրթության դեմ» ուղղված
հանցագործություն
որակելով՝
այդ միջազգային հանցագոր
ծության անձնական քրեա կա ն
պատասխանատվությունը դնում
է թուրքական կառավարության
և նրա տեղական բոլոր ներկա
յացուցիչների վրա։ Սրանով իսկ
հայտարարությունը միջա զգա
յին մասշտաբով սկիզր դրեց ֆի
զիկական անձանց անձնական
պատասխանատվությանը, ընդ
որում, այն ոչ երկիմաստ և բա
ցահայտ մերժում է «պետական
գործողություն» ձևակերպմանը
հղում կատարելու հնարավորութ
յունը, որի համաձայն՝ պ ետ ա 
կան մարմինները վերագրվում
են պետությանը, ինչը բացառում
է ֆիզիկական անձանց անձնա
կան պատասխանատվությունը,
որոնք այդ գործողությունների
իրականացնողներն են13։ Հա 
մաձայն հայտարարության՝ հա
յերի ցեղասպանության մեջ մե
ղավոր անձանց պաշտոնական
դրությունը, անկախ այն բանից,
13 ւ՜ա օփ ւօ. Յ բ ա ա 8 Օ ա ա ւօ ւօ ա ա ռ տ բ ա . . . ,
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թե նրանք կառավարության ան Նուբար փաշան, որի մեջ՝ որպես
դամներ են, թե կառավարության հայ կաթողիկոսի ներկայացուցիչ
ներկայացուցիչներ տեղերում՝ չի և հայկական ազգային պատվի
կարող դիտարկվել որպես ար րակության նախագահ, խնդրել
դարացուցիչ հանգամանք պ ա  է փոխանցել Սազոնովին խոր
տիժը մեղմացնելու համար։ Հա  երախտագիտություն՝ «եռանդուն
յերի ցեղասպանության այսպիսի և մեծահոգի հայտարարագրի
որակումն իր հետ բերում է մի համար» և հայերի ազատության
ջազգային հանրության և ա ռա  հույս էր հայտնում ի շնորհս կայ
ջին հերթին այն պետությունների սերական և դաշնակցային կա–
(որոնք ստորագրել են հայտա ռավարություների հզոր կամքի։
րարության տակ կամ ընդունել Հայ գործիչները հայտարարութ
են նրա մեջ տվյալ գնա հա տ ա  յան հրապարակմանն ուղղված
կանը) կողմից արդարադատու Ռուսաստանի ջանքերը գնահա
թյան ճանաչումը, որը հնարավոր տում էին որպես կարևոր նա 
է դարձնում այդ հանցագործութ խաձեռնություն։ Փաստաթղթի
յան հետևանքների ավելի ամբող գործնական
նշանակությունը
ջական վերացումը, իրավունքի և հետևյալում էր. Փաստաթղթով
ճշմարտության վերականգնու Համաձայնության տերություննե
մը14։
րը, Ռուսաստանի գլխավորութ
Այսպիսով՝ 1915 թ. մայիսի յամբ, հայերին հավաստում էին,
24-ի հայտարարությունը միջազ որ սատարում են նրանց ընդդեմ
գային իրավունքի տեսակետից Թուրքիայի և այդպիսով փորձում
արդիական լինելով իր հրապա էին ապագայում ևս ունենալ հա
րակման պահին՝ միաժամանակ յերի ակտիվ մասնակցությունը
կարևոր հիմք հանդիսացավ ցե Թուրքիայի դեմ պայքարում, ինչը
ղասպանության
վերաբերյալ ձեռք բերվեց։
Փաստաթղթի
գործնական
հետագա միջազգային փաս
տաթղթերի համար, և այս գոր նշանակությունն եղավ այն, որ
ծում գլխավոր և նշանակալից Գերմանիան, որը Թուրքիայի հո
դերը, անշուշտ, պատկանում է վանավորն էր, աստիճանաբար
Ռուսաստանին։ Ւ դեպ, պետք է սկսեց «ձեռքերը լվանալ» կա
հատուկ ընդգծել, որ հայտարա տարված հանցագործություննե
րության այն ձևակերպումը, որ րից՝ խուսափելով իր պ ա տ ա ս
հայերի նկատմամբ կատարված խանատվության բաժնից։ Այս
զանգվածային կոտորածը «հան հանգամանքը որոշակի զսպող
ցագործություն է՝ ուղղված մարդ դեր կատարեց երիտթուրքերի
կության և քաղաքակրթության վրա, քանզի վերջիններս արդեն
դեմ», տեղ է գտել «Ցեղասպա չունեին Գերմանիայի այն ակտիվ
նության կանխարգելման և դրա խրախուսանքը, որը կար պատե
համար պատժի» 1948 թ. դեկ րազմի սկզբնական շրջանում։
Վերջինիս մասին անուղղա
տեմբերի 9-ի համաձայնագրում։
Մայիսի 29-ին Փարիզում ռուս կի վկայություն կա ավստրիա–
դեսպան հզվոլսկին հեռագիր է կան արխիվի դիվա նագիտա
ուղարկում Սազոնովին, որտեղ կան փաստաթղթերից մեկում,
նշում էր, որ դաշնակիցների հայ որը թվագրված է 1915 թ. սեպ
տարարության կապակցությամբ տեմբերի 12-ով։ Փաստաթըղ–
նամակով իրեն է դիմել Պողոս֊ թում մասնավորապես ասված
է. «Ռուսները, անգլիացիները ե>
14 53բՇ6Ր 08 10. ՐՏհՕՓէՏ Յ թ ա ա ..., օ ՝բ . 26.
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►ֆրանսիացիները չեն զլանալու
հարուստ նյութերի հիման վրւս
Հայկական հարցը քննարկել
հաշտություն կնքելուց հետո նայդ
ընթացքում և գոհունակությամբ
անարգանքի սյունին կգամեն
անտարբերությունը, որին այս,
այնուամենայնիվ, բարձր զար
գացած ցեղը (հայերը) զոհ դար
ձավ։ Հարկ է երկյուղել, որ այդ
մեղադրանքը զգալիորեն բաժին
է ընկնելու Գերմանիային, քանզի
այն գովեստը, որ գերմանական
կողմը առատորեն շռայլում է
Թուրքիայի, ընդհանրապես դիտ
վելու է որպես Թուրքիայի գործո
ղությունների հովանավորություն։
Թուրքիայի ծանր սխալների մեծ
մասը բարդվելու է Գերմանիայի
վրա, քանզի հակառակորդները
(Ռուսաստանը, Անգլիան և Ֆրան
սիան) կհավատացնեն, որ Թուր
քիան, որն ամեն ինչում հետևում
էր Գերմանիային, նաև հայերին
հալածելը նույնպես Գերմանիայի
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գիտությամբ և լռելյայն համա
ձայնությամբ է կատարել»15։
Փաստորեն, Համաձայնության
տերությունների այս համատեղ
ակցիան որոշակի ազդեցություն
է ունեցել Եռյակ դաշինքի պե
տությունների վրա, ինչն էլ տեղ
է գտել Գերմանիայի դաշնակից
Ավստրո-Հունգարիայի դիվանա
գիտական գրագրության մեջ։
Այս հայտարարություն մեջ
տեղ գտ ա ծ մեղադրանքներն ու
սպառնալիքները լրջորեն մտա֊
հոգեցին նաև Օսմանյան Թուր
քիային, որն իր պարտքը համա
րեց պատասխանել Անտանտի
տերությունների հայտարարութ
յանը։ Պատասխանում բացար
ձակապես հերքվում է հայերի
ընդհանուր ջարդի մասին մե
ղադրանքը և տրվում են որոշ
«պարզաբանումներ»,
որոնք

հանգում են հետևյալին. «Հայ
ժողովրդին ամեն պատեհ առի
թով օսմանյան կառավարութ
յան դեմ մղողները Անտանտի
տերությունների, մասնավորա
պես Ռուսաստանի և Անգլիայի
գործակալներն են... Ռուսական
կառավարությունը, թրքա հպ ա 
տակ հայերին զինվորագրելով և
զինելով, մեր սահմաններն Է ու
ղարկում»16։ Բերվում Է նախկին
օսմանյան երեսփոխան Արմեն
Գարոյի (Գարեգին Փաստրմաջ–
յան) օրինակը, որը Գրոյի և Խեչո–
յի խմբերի հետ անցել Էր օսման
յան սահմանը։ Այնուհետև Էնվերը
միանգամից «դասեր է տալիս»
Ռուսաստանին,
Ֆրանսիային,
Անգլիային և ԱՄՆ-ին, որոնք եթե
չքաջալերեին հայերին, նրանք
կթողնեին ներկա կառավարութ
յան դեմ ելնելու իրենց բոլոր ջան–

150տ է»տ ւշհ ֊ճ ա ւշա 6 Ո , 1 8 7 2 -1 9 3 6 Ր&1<։տււա–
քետօաԱոջ ճւբ1օււտէւտշհշւ՝ /սէօոտէոօ1<տ, է.VI,

ցե ղ ա ս պ ա ն ո ւթ յա ն հ ա ր ց ե ր ը հ ա յ

1 9 1 5 -1 9 1 6 , \ « 6 Ո , 1 9 9 5 , թ . 4 7 3 7 .
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16 Կ ա ր ա պ ե տ յա ն Մ. Հա յոց 1915–1916թթ.

քերը և կդառնային օրինապահ
քա ղա քա ցիներ17։ Ինչպես երևում
է թուրքական դիվանագիտութ
յունն իր հանցագործություննե
րը փորձում էր արդարացնեք
փոխադարձ
մեղադրանքներ
ներկայացնելով Անտանտի տե
րություններին։
Առաջին
համաշխարհայի
նից հետո Թուրքիայի հետ Սև–
րում հաշտության պայմանագիր
կնքելիս երեք տերություններից
երկուսը՝ Անգլիան և Ֆրանսիան
(Ռուսաստանն այդ ժամանակ
արդեն խորհրդային էր ևչէր մաս
նակցում այդ գործընթացներին),
փորձեցին իրագործել հա մա տ եղ
հայտարարության դրույթները՝
պատերազմական հանցագործ
ներին պատժելու և պատմա կա ն
արդարությունը վերականգնելու
նպատակով, սակայն այդ ջան
քերն օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ
պատճառներով այդպես էլ մնա
ցին թղթի վրա։
Այս փ ա ստաթղթի համար
պատասխանատվություն կրող
հայտարարության տակ ստո
րագրած տերություններից Հայոց
ցեղասպանությունը պ ա շտ ոնա 
պես ճանաչել ու դա տ ա պ ա րտ ել
են միայն Ռուսաստանը և Ֆրան
սիան։
Թերևս վաղուց եկել է ժա մա 
նակը մյուս երկու երկրներին՝ Մեծ
Բրիտանիային և ԱՄՆ-ին, հիշեց
նել իրենց պարտավորություննե–
րը՝ կապված 1915 թ. մայիսի 24-ի
հայտարարության հետ, որպես
զի վերականգնվի պատմա կան
արդարությունը, և վերացվեն ցե
ղասպանության հանցագործութ
յան հետևանքները։ ■
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«Բենեդիկտոս XVI պապը, որը
վերջերս հիշեցրել է տնտեսական
ճգնաժամի պատճառով խուճապի
մատնվածներին, որ «փողն ունայ
նություն է», դեռևս 20 տարի առաջ
կանխագուշակել է վարկային ճգնա
ժամը»,֊ գրում է "1հտ 1ոճ0բ6ոճ6ոէ”
թերթը։
«Այն կանխագուշակումը, թե
քայքայված տնտեսությունը, են
թարկվելով սեփական օրենքնե
րին, կարող Է փլուզվել, տեղ Է գտել
ներկայիս Պապի կողմից անգլերեն
լեզվով գրված մի փաստաթղթում»,հայտարարել Է Իտալիայի ֆինանս
ների նախարար Ջուլիո Տրեմոն–
տին։
«Շուկայական տնտեսությունը
և բարոյականությունը» վերնագրով
փաստաթուղթը գրել Է Ռաւոցինգե–
րը, որն ավելի քան 2 տասնամյակ
եղել Է Հովհաննես Պողոս II պա
պի խորհրդականը աստվածաբա
նության հարցերով, քննադատել
Էր ազատական տնտեսագետների
պատկերացումներն այն մասին, թե
շուկայի բնական օրենքները, ըստ
Էության, լավն են և անպայմանորեն
օգտակար։ Կարդինալը հայտարա
րել Է, որ աղքատ երկրների աճող
չքավորությունը, «որը վկայում Է
շուկայական տնտեսության պայ

մաններում դրանց աղետալի վիճա
կի մասին», պսակազերծում Է շու
կայական տնտեսությանը հատուկ
առաքինության մասին հայտարա
րությունները։ Ցածր բարոյական
որակներ ունեցող շուկայական խա
ղամոլների կողմից հասցվող վնա
սը կարող Է կործանարար լինել ողջ
համակարգի համար։
«Կարգ ու կանոնի, խորը կրո
նական համոզմունքների արդյունք
հանդիսացող կարգապահության
բացակայությունը կարող Է հանգեց
նել շուկայական օրենքների սնան
կությանը»,– հայտարարել Է նա։
Վերջերս Տրեմոնտին հայտարարել
Էր իր հակաշուկայական գաղա
փարների մասին։ Այսօրվա ճգնա
ժամից շատ առաջ նա մատնացույց
Է արել գլոբալացման թերություն
ները և պահանջել Է վերադառ
նալ դեպի այնպիսի ավանդական
արժեքներ, ինչպիսիք են Աստծո
նկատմամբ հավատը, ընտանիքը ե
հայրենիքը։
2008 թ. հոկտեմբերի 6-ին Հռո
մի պապ Բենեդիկտոս XVI-ը հայ
տարարել Էր, որ համընդհանուր
ֆինանսական ճգնաժամը վկայում
Է դրամի անօգտակարության և նյու
թական արժեքների կուտակման
անիմաստության մասին։
Խէբ։//հօՄ2տբօոժտո1.ո6էխօճժ/654476
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1ԱՆՎԱՆԻ Հ Ա Յ Ե Ր

ՎԵՐԺԻՆԵ ՍՎԱԶԼՅԱՆ
Բ ա նա սիրա կա ն ցիտությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ հնա գիտ ությա ն և ա զգա գրութ յա ն ինստ ի
տ ուտի ա ռ ա ջ ա տ ա ր գ ի տ ա շխ ա տ ո ղ

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

ՀԱ Ր Ո Ի Թ Ս Ա Ս Ո Ւ Ն 8 Ա Ն
այոց ցեղասպանությու
նից մազապուրծ, ար
մատներով զեյթունցի
Մնացականի և Ազատուհու հա
մեստ ընտանիքում 1950 թ. ծնվել
է Հարութ Սասունյանը։
1965 թ. ընտանիքը Հալեպից
փոխադրվել է Բեյրութ, որտեղ
Սասունյանը սովորել է Սոֆյա Հա
կոբյան վարժարանում՝ իր լավա
գույն նիշերով միշտ մնալով դա 
սարանի առաջին աշակերտը։
Լիբանանի
տնտեսական
ճգնաժամի հետևանքով ընտա
նիքի հայրը ի վիճակի չի լինում
վճարել որդու ուսման վարձը, և
Հարութը հեռացվում է դպրոցից։
Նա տխուր-տրտում դուրս է գալիս

Հ
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դպրոցից և փողոցում հանդիպում
մի ծանոթի, որը, իմանալով նրա
տխրության պատճառը, խոր
հուրդ է տափս դիմել Հովակիմ–
յան-Մանուկյան դպրոցի տնօրե
նին՝ անվճար սովորելու համար։
Սասունյանը ներկայանում է տ նօ
րենին, սակայն պաւովախնդ–
րությունից մղված՝ անհարմար է
զգում անվճար սովորելու մասին
ակնարկել, այլ խնդրում է; զեդչով
ձևակերպել իր ուսուցումը դպրո
ցում։ Նրան մերժում են՝ ասելով.
«Զեղչով դպրոց չկա...»։ Այնպես
որ, երկու օրվա ընթացքում երկու
դպրոցներից մերժված Հարութը,
համակերպվելով իր ճա կա տ ա գ
րին, գնում-նստում Է ինքնաշար–
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ժի անիվներ նորոգող իր հոր
խանութի դռան առաջ։
Հաջորդ օրն իր դասընկերնե
րից մեկը հայտնում Է, որ ուսման
վարձն արդեն վճարված Է, և նա
կարող Է դպրոց գնալ։ Զարմա
ցած Հարութը գնում Է Սոֆյա Հա
կոբյան վարժարանի գրասենյակ
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և հարցնում, թե ով է վճարել իր
ուսման վարձը։ Պատանին թա
խանձագին խնդրում է հայտնել
իր բարերարի անունը, որպես
զի իր շնորհակալությունը հայտ
նի նրան, բայց հրաժարվում են՝
ասելով. «Մեզ պատվիրված է իր
անունը չհայտնել»։ Օրեր անց
անհանգիստ պատանին դա րձ
յալ դիմում է նրանց՝ ասելով. «Այս
ոսկե առիթն ով է պարգևել ինձ։
Ասացեք, խնդրեմ, նրա անունը։
Խոստանում եմ չարտահայտվել,
բայց գոնե սրտիս մեջ, հոգուս
խորքում երա խտ ա պ ա րտ լինեմ
նրան»։ Վերջապես ընդա ռաջե
լով նրան՝ ասում են. «Քո անգլե
րենի ուսուցչուհի օրիորդ Օլիվյա
Պւսլյանը, դասարան մտնելով,
նկատել է, որ ամենալավ սովո
րող աշակերտի՝ Հարութի նստ ա 
րանը պ ա րա պ է, հարցրել է, թե
նա ինչու է բացակա։ Իմանալով
պատճառը՝ եկել, ասել է. «Իմ
ամսականես պահեցեք և Հա–
րութին կանչեցեք»։ Հարութը
լուռ լսում է այս ամենը և, հա վա 
տարիմ իր տված խոստմանը,
երախտագիտության զգացումը
սրտում, շարունակում է սովորելն
ավարտում է դպրոցը գերազանց
նիշերով։
1969 թ. նա մեկնում է ԱՄՆ՝
ուսանելու Նյու Յորքի Կոլումբիա
համալսարանի
միջազգային
հարաբերությունների բաժնում՝
մասնագիտանալովարաբ-իսրա֊
յելյան պատերազմի գծով (1Տ/1/\)։
1975 թ. նրա ծնողները ևս
Բեյրութից
վտխադրվում
են
Լոս Անջելես։ Ապա Սասունյանը
ԱՄՆ-ի Փեփըրթայն համալսարա
նի բիզնեսի բաժնում ստանում է
մագիստրոսի երկրորդ դիպլոմը
(1\/18/\) և ա շխ ա տ ա նքի անցնում
Բւ՜օշէշր & 03ւոԵ16 ընկերությու
նում, որտեղից նրան գործուղում
են ժնև՝ որպես այդ ընկերութ
յան միջազգային մարքեթտինգի

պ ատ ասխանատու մենեջեր։
1978 թվականից ժնևում
սկսվում Է Հարութ Սասունյանի
կյանքի կարևորագույն հանգրվա
նը, քանի որ ժնևում Էր գտնվում
ՄԱԿ՜Ի Մարդկային իրավանց բա
ժանմունքը։ Այն 1972 թվականից
սկսելէր զբաղվելցեղասպանութ–
յունների հարցով, և զեկուցողը՝
ռուանդացի Նիկոդեմ Ռուհաշ–
յանքիքոն, վեց տարի շարունակ,
տարաբնույթ ճնշումների ներքո,
1978 թ. վերջապես զեկույցը ներ
կայացրել էր Մարդկային իրա
վանց ենթահանձնախմբին, սա
կայն պարզվել էր, որ թուրքական
ճնշումների հետևանքով 30-րդ
պարբերության մեջ ջնջված էր
Հայոց ցեղասպանության մասին
հիշատակումը, և նույնիսկ զեկու
ցողը ներկա չէր այդ օրվա նիս
տին։ երբ Հարութ Սասունյանը
տեսնում է, որ ցեղասպանության
զեկույցը ներկայացված է առանց
հայոց ցեղասպանության պար
բերության, Հայ դատի մի քանի
երիտասարդների հետ անմիջա
պես գործի է անցնում, որպեսզի
ՄԱԿ-ի ենթահանձնախումբը չվա–
վերացնի այդ անկատար զեկույ
ցը։ ՄԱԿ-ի ենթահանձնախումբը
զեկուցողին հանձնարարում է
վերանայել իր զեկույցը, որի նյու
թը Ցեղասպանության ոճրի կան
խարգելումն ու պատժումն էր։
Սակայն զեկուցողն իրեն տրված
հանձնարարությունը չի կա տ ա 
րում և թուրքական ճնշումների
ներքո այլևս ՄԱԿ-ի ենթահանձ–
նաժողովին չի ներկայանում։
Ի տես այդ բոլորի՝ Հարութ
Սասունյանը, հավատարիմ զեյ–
թունցու իր հաստատուն արմատ
ներին, իր ընկերների հետ միա
սին սկսում է հետապնդել հայ
ժողովրդի համար ճա կա տ ա գ
րական դարձած այդ հարցը։ Թե
պետ նա ՄԱԿ-ում պաշտոն և ձայն
չուներ, բայց մտածում ու գտնում

է ելքը՝ դառնալով Միացյալ ա զ
գերի կազմակերպությունում ար
ձանագրված ամերիկյան հնդկա
ցիների ոչ կառավարական մի
կազմակերպության (Ւ1<30) ան
դամ։ Այդպիսով՝ ստանում է ժնե–
վում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավանց
բաժանմունքի նիստերում ելույթ
ունենալու իրավունք։
երբ նիստի նախագահողը
հայտարարում էր, թե այժմ ձայ
նը տրվում է ամերիկյան հնդկա
ցիների ներկայացուցչին, Հարութ
Սասունյանը ոտքի էր կանգնում
և հանգամանորեն ներկայաց
նում 1915 թ. երիտթուրքական
կառավարության գործադրած
հայոց ցեղասպանությունը։ Նրա
այս, ինչպես և մյուս համար
ձակ ելույթներն առաջացնում
էին ենթահանձնաժողովի Թուր
քիայի ներկայացուցիչների զայ
րույթը։ Վերջիններս հակառակ
ելույթներ էին ունենում, բայց Հա–
րութ Սասունյանն առանց վարա–
նելու հակահարված էր տալիս
նրանց։ Իսկ ընդմիջմանը, նրա
կողքից անցնելով, մատնացույց»
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►էին անում նրան և թուրքերեն
ասում. «Բու դա քոմիթաջի դըր»
(Սա էլ կոմիտեական, այսինքն՝
հայդատական է)։ Այդ տարիների
նիստերի արձանագրությունների
մեջ Հարութ Սասունյանի անունը
մշտապես հիշատակվում էր։
1983 թ. ժնևում ՄԱԿ-ը նոր զե
կուցող է նշանակում՝ անգլիացի
Բենջամին Րւիթըքըրին, որպեսզի
վերանայի և այժմեականացնի
անցյալում կիսատ մնացած զե
կույցը։ Նա երկու տարի ա շխա 
տում և ներկայացնում է իր զե
կույցը, որի 24-րդ պարբերության
մեջ արդեն հիշատակվում էր հա
յոց ցեղասպանությունը։ Այնպես
որ, երկարատև, համառ ջանքե–
րի շնորհիվօրակարգից հանված
Հայոց ցեղասպանության հարցը
վերստին իր տեղն է գտնում զե
կույցի մեջ։
1985 թ. այս վերանայված
զեկույցը ներկայացվում է ժնե–
վում ՄԱԿ-ի ենթահանձնախմբի
քննարկմանը և ընդունվում 14
կողմ և 1 դեմ ձայնով։ ՄԱԿ-ի
ենթահանձնաժողովն
ընդու
նում է ցեղասպանության մասին
ընդհանուր զեկույցը, որի 24-րդ
պարբերության մեջ առաջին
անգամ հիշատակվում է Հայոց
ցեղասպանությունը։ Հարութ Սւսսունյանը հասել էր իր նպ ա տ ա 
կին։
1982 թ. Սասունյանր Փոխա
դրվում է Կալիֆոռնիա, որտեղ
նրա առաջ նոր հորիզոններ են
բացվում։ Ֆրեզնոյում լույս տես–
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նող “7հ6 ՇՅ||քօտւՅ Օօսոտւ՜" հե
ղինակավոր
շաբաթաթերթի
25 տարվա հրատարակիչ Զորջ
Մեյսընը (էլմասյան) Հ. Սասան
յանին է հանձնում իր պաշտոնը
և նրան պատգամում. «Երդվի՜ր,
որ թերթի համար ամեն շաբաթ
մի սյունակ պիտի գրես, թեկուզ՝
հոգնած լինես, թեկուզ՝ քա ղ ա 
քում չլինես...»։ Եվ արդեն 25
տարի շարունակ Հ. Սասունյանը
ոչ միայն հավատարմորեն կա
տարում է իր խոստումը՝ առանց
բացթողումի ամեն շաբա թ գրե–
լովիր կուռ և հավասարակշռված
խմբագրականները, այլև թեր
թի խմբագրությունը Ֆրեզնո–
յից տեղափոխել է Լոս Անջելես՝
ավելի դյուրացնելով երթևեկի և
փոխադրականի հարցերը։
1988 թ., երբ Ադրբեջանական
ԽՍՀ-ում տեղի ունեցան սումգա–
յիթյան ահավոր ջարդերը, և հայ
ժողովուրդը կրկին սուգ ու ողբի
մեջ էր, Հ. Սասունյանը որոշեց այդ
հարցը ևս ներկայացնել աշխա ր
հին։ Նա դարձյալ ժնև մեկնեց
և ՄԱԿ-ի Մարդկային իրավանց
բաժանմունքում ելույթ ունեցավ
արդեն որպես ամերիկահայ։
Բայց քանի որ Հայաստանը դեռ
Խորհրդային Միության կազմում
էր, նա մտածեց չվնասել Հայաս
տանին և սկսեց բանակցելժնևում
ՄԱԿ-ի ԽՍՀՄ պատգամավորի
հետ հայտնելով, որ մտադիր
է ելույթ ունենալ. «Ես Սովիետ
Միությունը չպիտի մեղադրեմ,
այլ պիտի մեղադրեմ ազերի ոճ–
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րագործներին, որոնք այս ոճիրը
գործեցին։ Եվ, ընդհակառակը,
պիտի գնահատեմ Գորբաչովին,
որը իբր արդյունք իր գլասնոս–
տի՝ դատ ա պ ա րտ ի ազերի այդ
ոճրագործներին»։ Սակայն ԽՍՀՄ
պատգամավորը պ ա տ ա սխ ա 
նում է. «Մեզ չի հետաքրքրում, թե
ինչքան զուսպ կլինի ձեր խոսքը։
Մենք նախընտրում ենք, որ այն
ընդհանրապես չլինի»։ Սակայն
ըմբոստ զեյ թուն ցին ընդդիմա
նալով ասում է. «Ես պարտավոր
չեմ ձեզանից թույլտվություն հայ
ցել, քանի որ ես ոչ կառավարա
կան կազմակերպության անդամ
եմ և իրավունք ունեմ որևէ հար
ցով ելույթ ունենալու։ Ես պա րզա 
պես, ա ռ ի քաղաքավարություն
տեղեկացնում եմ, որպեսզի ձեզ
անակնկւսլչլինի, քանի որ ես հայ
եմ, և իմ հայրենիքը Սովետական
Միության կազմում է»։ Հաջորդ
օրը, երբ ելույթներն սկսվում են,
հերթը հասնում է Հ. Սասանյա
նին։ Երբ ներկայացնում էր Սում–
գայիթի դեպքերը, Սովետական
Միության ողջ պատվիրակությու
նը ոտքի է կանգնում և հեռանում
ՄԱԿ-ի դահլիճից։
1988 թ. Հայաստանի կոր
ծանարար երկրաշարժից հետո
մարդասիրական
օգնությունն
ավելի արդյունավետ կազմակեր
պելու նպ ա տ ա կով ամերիկահայ
յոթ գլխավոր կազմակերպութ
յունների՝ Ամերիկայի հայկական
համագումարի, ՀԲԸՄ֊ի, ՀՕՄ-ի,
Հայաստանյայց առաքելական
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եկեղեցու և Ազգային առաջնոր
դարանի, Հայ ավետարանչական
ընկերակցության և Լինսի հիմ
նադրամի նյութական հնարա
վորությունները համադրվեցին,
և ի մի բերվելով՝ 1989 թ. հիմնա
դրվեց Միացյալ հայկական հիմ
նադրամը, որի ղեկավար նշա 
նակվեց Հարութ Սասունյանը։
Հիմնադրամն իր գործունեության
շուրջ 20 տարիների ընթացքում
միասնաբար Հայաստան է ա ռա 
քել մարդասիրական օգնություն՝
146 բեռնատար օդա նա վ և 1575
կոնտեյներ՝ ծովային ճա նա պ ա ր
հով, որոնց ընդհանուր արժեքը
կազմում է 525 միլիոն դոլար։
1998 թ., երբ հայ մեծ բարե
րար Քըրք Քըրքորյանը առաջին
անգամ Հարութ Սասունյանի հետ
այցելեց Հայաստան, խոստ ա ցա վ
ենթակառուցային ծրագրեր իրա
կանացնելու համար հատկացնել
170 միլիոն դոլար։ Այդ բոլոր աշ
խատանքները, ինչպես նաև ներ
կայումս Հայաստանի և Արցախի
մեջ 60 միլիոն դոլար արժողութ
յամբ նոր ծրագրերը վերահսկում
է Լինսի հիմնադրամի ա վա գ
փ ոխնա խա գա հ Հարութ Սասուն–
յանը։
Ավելի ուշ՝ 2006 թ., երբ իս–
րայելյան օդուժը ռմբակոծում էր
Լիբանանը, ազգասեր Քըրք Քըր
քորյանը, ՕԻտ-ի հեռուստաալի–
քով տեսնելով այդ դրվագները,
մտահոգված լիբանանահայ հա
մայնքի ճակատագրով, հեռա
խոսով կապվում է Հ. Սասունյանի
հետ և հուզումով հարցնում, թե
ինչպես կարելի է օգնել լիբանա–
նահայ մեր հայրենակիցներին։
Հ. Սասունյանն ուսումնասիրում է
Լիբանանի կացությունը և պ ա ր
զում, որ այդ ռմբակոծումներից
հայ համայնքը վիրավորներ և
զոհեր չի ունեցել, ուստի ա ռա 
ջարկում է Քըրք Քըրքորյանին
նյութական և բարոյական օ գ 

նություն ցուցաբերել Լիբանանի
բոլոր հայկական վարժարաննե
րին։ Մեծ բարերարը համաձայն
վում է։ Հ. Սասունյանը մեկ ա ռ մեկ
ուսումնասիրում է յուրաքանչյուր
դպրոցի վիճակը, ուսուցիչների
և պաշտոնյաների նախորդ մեկ
տարվա չվճարված ա շխ ա տ ա 
վարձերի քանակը, դպրոցական
ների չվճարած ուսման վարձերի
պարտքերը, ինչպես նաև յուրա
քանչյուր դպրոցի տնօրինության
ընթացիկ ծախսերը։ Այդ բոլորի
ընդհանուր գումարը դառնում է
4,5 միլիոն դոլար։
երբ սկսվում է 2006 թ. դպրո
ցական շրջանը, Հ. Սասունյանն
այցելում է Լիբանան։ 1969 թվա
կանից ի վեր չէր եղել Լիբա
նանում։ Նա այցելում է բոլոր 28
հայկական դպրոցները և յուրա
քանչյուր դպրոցի տնօրինութ
յանն անձնապես հանձնում այդ
գումարի կեսը՝ որպես առաջին
կիսամյակի աշակերտական ուս
ման վարձ, իսկ 2007 թ. գա րնա 
նը՝ երկրորդ կիսամյակի սկզբին,
բոլոր դպրոցների տնօրեններին
հանձնում է մնացած գումարը,
ներառյալ այն երկու դպրոցները,
որոնք 37 տարի առաջ իրենից
երես էին շրջել, երբ դրամ չէր ու

նեցել վճարելու։ Հ. Սասունյանը
նաև բարեկամաբար խորհուրդ
է տալիս տնօրեններին, որ երբևէ
որևէ աշակերտ նյութականի չգո
յության պատ ճա ռով դպրոցից
չհեռացվի, ուսումից չզրկվի, ք ա 
նի որ ոչ ոք չգիտի, թե այդ աշա
կերտը, եթե իր ուսումը շարու
նակի, ապագայում ինչ կարող է
դառնալ՝ ուսուցիչ, տնօրեն, գիտ 
նական, կաթողիկոս, թե դպրոցի
բարերար։ Այդ առիթով Հ. Սա–
սունյանը, հիշելով մոտ 40 տարի
առաջվա իր անգլերենի ուսուց
չուհի օրիորդ Օլիվյւս Պալյանի
սրտառուչ արարքը՝ դպրոցի իր
ուսման վարձը իր կողմից վճա
րելը, փնտրում, գտնում է նրան
Բեյրութի արվարձաններից մե
կում, որտեղ մեն-մենակ ապրում
էր արդեն տարիքն առած ուսուց
չուհին։ Հ. Սասունյանն այցելում
է նրան լիբանանահայ եկեղեցու
առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Գեղամ
սրբազան Խաչերյանի և իր միքա–
նի նախկին դասընկեր-դասընկե–
րուհիների հետ միասին։ Շուրջ 40
տարվա ընթացքում այդ առաջին
անգամն էր, որ նա առիթ էր ու
նենում իր երախտագիտությունը
հայտնելու սիրելի ուսուցչուհուն։
Այսօր Հ. Սասունյանը հանրա–»
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ճանաչ ազգային և միջազ
գային հւսսարակական–
քա ղա քա կա ն գործիչ է և
մի շարք աշխատություննե
րի հեղինակ։ Նա ծառայելէ
Լոս Անջելեսի Բ8Տ հեռուս–
տաընկերության Համայն
քային խորհրդատվական
կազմում։ “1հ6 ՇՅհքօտւց
Շօսո6Ր” շաբաթաթերթի
խմբագրական մշտական
սյունակի փւսստավավե–
րական և քա ղա քա կա ն
►մեկնաբանի՝ նրա վերլուծական արժեքավոր գրվածքները
նաև համացանցի միջոցով համաշխարհային ընթերցող լայն
շրջանակ ունեն։ 2005 թ. ԱՄՆ-ում լույս է տեսել նրա «Հայոց
ցեղասպանություն. Աշխարհը բարձրաձայնում է. 1915-2005.
Փաստաթղթեր և հռչակագրեր» ("7հ6 /\ո՜ո6ու3ո Օօոօշւճտ։
7հ6 \իյ01՜1Ճ Տթ631<Տ Օսէ, 1915-2005, 00ՇԱ1Ո6ՈէՏ ՅՈճ 06Շ|3–
ՐՅէւօոտ." <316ոԺյ16, Շ31ւք0տւ3) անգլերեն հատորը, որը նույն
թվականին Բեյրութում հրատարակվել Է նաև արաբերեն
թարգմանությամբ։ Հուսանք, որ գրքի հայերեն տարբերակը
ևս լույս կտեսնի Հայաստանում։
Հ. Սասունյանն իր մասնագիտական փորձառությունը սի
րահոժար փոխանցում Է Հարավային Կւսլիֆոռնիայի համալ
սարանի Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի
ղեկավար խորհրդին, ինչպես նաև Փասադենայի Մեյֆիլդի
Ավագ դպրոցի տնօրենների խորհրդին։
Հայաստանի Հանրապետության նա խա գա հ Ռոբերտ Քո–
չարյանը Հարութ Սասունյանին պարգևատրել Է «Անանիա
Շիրակացի» պատվո շքանշանով, Ամենայն Հայոց Գւսրեգին
Բ կաթողիկոսը՝ «Սուրբ Սահակ - Սուրբ Աեսրոպ» շքանշանով,
Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ Ա Կաթողիկոսը՝ «Սուրբ Մեսրոպ
Մաշտոց» շքանշանով։ Նրան շնորհվել Է նաև Հայաստանի
Հանրապետության երկքաղաքացու առաջին անձնագիրը,
ինչպես նաև ԱՄՆ-ի համար ամենահեղինակավոր, կոնգրե
սի պաշտոնական գրանցումներում արձանագրվող՝ Էլիս
Այլընղի պատվո շքանշանը, որը հանձնվում Է այն երևելի
ամերիկացի քաղաքացիներին, որոնք օգնել են իրենց Էթնիկ
խմբերին ինտեգրվել ամերիկյան կյանքին՝ միաժամանակ
պահպանելով իրենց ազգային ինքնությունը։
հ դեպ, ՀՀ նախա գա հ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև
միջազգային բարձրաստիճան այլ անձինք, ջերմորեն շնոր
հավորել և արժևորել են Հ. Սասունյանի ազգային և միջազ
գային հասարակական-քաղաքական երկարամյա բեղուն
գործունեությունը։
Օրերս Լոս Անջելեսում բազմամարդ ու շքեղ հանդիսա
վորությամբ նշվեց "7հ8 ՇՅ|ւէօտւՅ Օօսո 61՜” շաբաթաթերթի
50-ամյա հոբելյանը, որտեղ բարձր գնահատվեց Մեծ հա
յի Հարութ Սասունյանի բազմաբովանդակ և երախտաշատ
առաքելությունը հանուն հայ ժողովրդի, որի նվիրյալ զավակն
Է ինքր՝ Հարութ Սասունյանը։»
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ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆ ՆՅՈՒԹ, ՈՐԸ
ԿԼԱՆՈՒՄ Է ՒՐ ՎՐԱ ԸՆԿ
ՆՈՂ ԼՈՒՅՍՒ ԳՐԵԹԵ 100%-Ը
ԱՄՆ գիտնականները ստեղծել են
«գերսև» նյութ, որը կլանում Է իր վրա ընկ
նող լույսի 99,955%-ը։ Ածխածխային նա–
նոխողովակներից թղթի հաստությամբ
պ ա տրա ստված նյութը մոտավորապես
30 անգամ ավելի «մուգ Է», քա ն ավան
դական սև գույնը։ Գիտնականները հույս
ունեն, որ այդ նյութից պատրաստված
Էկրանները որոշակի պայմաններում կա
րող են անտեսանելի դարձնել առարկա
ները, որոնք փակում են այդ Էկրանները։

Այս նյութը ստեղծել են Տրոյ քա ղա քի
(Նյու Յորքի նահանգ) Ռենսլերի ճա րտ ա 
րագիտական ինստիտուտի մի խումբ
մասնագետներ, մասնավորապես Շոն
Յու– Լինը ևՊուլիկելԱջայանը։Նրանց աշ
խատանքը, որի մասին հաշվետվությու
նը հեղինակները զետեղել են նանոտեխ–
նոլոգիաներին նվիրված ԱՄՆ գիտական
մասնագիտացված հրատարակություն
ներից մեկում, կարևոր քայլ Է օպտիկայի
ոլորտում և լույսի մասնիկների՝ ֆոտոն
ների հնարավորություններն օգտ ա գոր
ծելու գործում։ Նյութը պատրաստած
հետազոտողների վկայությամբ՝ ԱՄՆ
պաշտպանության նախարարության աշ
խատակիցներն առաջիններից Էին, ում
հետաքրքրելէ իրենց աշխատանքը։
հէէթ։//\ա ս> .տ ռսԽ .ա /ոշա /ռոԱ ՚շԽ 80904.հէու1

Վերջին
ավելի

տարիներին, իսկ
ստույգ՝ նախորդ
դարի 70-ականներից, մարդկութ
յան գործունեության գրեթե բոլոր
բնագավառներում ի հայտ է եկել
նոր տերմին՝ «Նանո»։ Խոսքն,
իհարկե, նանոտեխնոլոգիաների,
նանոգիտությսւն և նսւնոինդուստ–
րիայի մասին է։ ճիշտ է,նանոտեխ–
նոլոգիաները մեծ մասամբ հասու
են աշխարհի գերզարգացած ու
հզոր երկրներին, ինչպիսիք են
ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Կանադան
և այլն, սակայն Հայաստանում այն
նույնպես զբաղեցրել է իր պատ
վավոր տեղը։ Ինչպես հայտնի է,
«նանոէլեկտրոնիկան» Հայաս
տանում գիտության զարգացման
գերակա ուղղություններից է, ինչը
սուղ բնական ռեսուրսներով մեր
երկրի համար ունի ռազմավարա
կան նշանակություն։
2008 թ. դեկտեմբերի 3-5-ը Ռու

սաստանի Դաշնության մայրաքա
ղաքում "Ր օօա ա օ" պետական
կորպորացիան առաջին անգամ
կազմակերպեց նանոտեխնոլո–
գիաների և նանոինդուստրիայի
բիզնեսէքսպո Ա «Ռուսնանոֆո–
րում», որին մասնակցեցին նա–
նոոլորտի աշխարհի խոշորագույն
ֆիրմաների
ներկայացուցիչ
ներ, հռչակավոր գիտնական
ներ և երիտասարդ ասպիրանտ
ներ։ ՀՀ-ից «Ռուսնւսնոֆորումի
երիտասարդ
գիտնականների
մրցույթի» մասնակցության հրա
վեր ստացան ՀՀ ԳԱԱ ակադեմի
կոս է.Մ. Ղսւզարյանի ղեկավարած
Ռուս-հայկւսկան (Սլավոնական)
համալսարանի գիտական խմբի
երիտասարդ գիտնականները։
Հիշյալ խմբից Ա.Ա. ճանճապան–
յանի և Դ.Բ. Հայրապետյւսնի ներ
կայացրած գիտական հոդված
ները հաղթահարել էին մրցույթի
նախնական փողը, ինչը նրանց
հնարավորություն տվեց պատվով
ներկայացնելու մեր երկիրն այդ
միջոցառմանը։
Իւ°1. ;

«Ռուսնանոֆորում»–ի բազմա
թիվ գիտական և տեխնոլոգիա
կան նորությունների հետ մեկտեղ
ասպիրանտները Հայաստան բե
րեցին նաև մեծ քանւսկությամբ
գիտահանրամատչելի գրակա
նություն։ Այդպիսի մի ուշագրավ
գրքույկ՝
3x0 ոբօօ՝օ1՛՛
վերնագրով (ռուսերենով, վերահ
րատարակման
իրավունքով),
հրատարակել է "ՐՕՇՈ/աՕ" պե
տական կորպորացիան (թօբս13Ր.
ատոՅՈՕ-օօտ), որում զետեղված
նյութերը առաջիկայում կփոր
ձենք ներկայացնել ընթերցողին։
Գրքույկը սքանչելի պարզությամբ
ու հմտությամբ ներկայացնում է
ռուսական և համաշխարհային
նանոտեխնոլոգիական ձեռքբե
րումները։ Մատչելի ներկայացվում
է «նանո»–\\ անցյալը, այսօրն ու
հնարավոր ապագան։ \/ւ™/Լիա–
հույս ենք, որ ներկայացվող նյու
թերը բավականություն կպատճա–
ռեն մեր ընթերցողին։
«Գիտության աշխարհում» գ/հ
խմբագրություն
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Ի՞ՆՉ է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
«ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ»
Ի~եՉ Է «ՆԱՆՈՆ»

Նանո նախածանցը (հունա
րեն՝ նանոս– գաճաճ) նշանակում
Է մեկ միլիարդերորդական մաս։
Մեկ նանոմետրը (1 նմ) մետրի
մեկ միլիարդերորդական մասն Է
(10/9 մ)։
Ինչպես պատկերացնել այդ
քան փոքր տարածություն։ Դա
հեշտ Է պատկերացնել մանրա
դրամի օգնությամբ, նանոմետ
րը և մետրը մասշտաբով հարա–
բերակցվում են ինչպես 1 կոպե
կանոցը և երկրագունդը (ի դեպ,
եթե Երկրի յուրաքանչյուր բնա
կիչ հատկացնի 1 կոպեկ, ապա
դրանցով հնարավոր Է շղթա շա
րել Հասարակածի շուրջ, անգամ
եթե որոշ մարդիկ սովորականի
պես ժլատություն անեն)։
Փոքրացնենք փղին մինչև
մանրէի չափերը (5000 նմ), այդ
դեպքում փղի մեջքին նստած լվի
երկարությունը կլինի ճիշտ 1 նա–
նոմետր։ Եթե մարդու հասակը
28 | ԳԻ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

հանկարծ փոքրանա մինչև 1 նա–
նոմետր, ապա մենք կկարողա
նանք ֆուտբոլ խաղալ առանձին
ատոմներով։ Թղթի հաստությունը
մեզ կթվա 170 կմ-ին հավասար։
Իհարկե, դա սոսկ երևակա
յության խ ա ղ է։ Այդքան փոքր
մարդիկ և անգամ միջատներ
չեն կարող գոյություն ունենալ։
Նանոմետրով չափվում են միայն
ա մենապարզ էակները՝ վիրուս
ները (դրանց միջին երկարությու
նը 100 նմ է)։ Կենդանի բնությու
նը վերջանում է մոտավորապես
10 նանոմետրի սահմանագծին,
այդպիսի չափեր ունեն սպիտա
կուցների բարդ մոլեկուլները,
որոնցից կառուցվում է կենդանի
աշխարհը։ Հասարակ մոլեկուլ
ները դրանցից 10 անգամ ավե
լի փոքր են։ Ատոմի մեծությունը
կազմում է մի քանի անգստրեմ (1
անգստրեմը հավասար է 0,1 նմ)։
Օրինակ՝ թթվածնի ատոմի տ րա 
մագիծը հավասար է 0,14 նմ։
Այստեղ է նանոաշխարհի՝
նանոչափեր ունեցող աշխարհի
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ներքին սահմանը։ Հենց նանոաշ–
խարհում են ընթանում հիմնա
րար կարևորության գործընթաց
ները. կատարվում են քիմիական
ռեակցիաներ, կառուցվում է
բյուրեղների,
սպիտակուցնե
րի ճշգրիտ երկրաչափությունը։
Հենց այս գործընթացների հետ
գործ ունեն նանոտեխնոլոգները։
«ՆԱՆՈ» ...
«Տ ԵԽ Ն ՈԼՈԳ ԻԱ Ն ԵՐ»

Նանոտեխնոլոգիաները նա 
նոչափեր ունեցող կառույցներ
ստեղծելու եղանակներ են, որոնք
նյութերին ու սարքավորումներին
հաղորդում են օգտակար, իսկ
երբեմն պարզապես արտասովոր
հատկություններ։ Նանոտեխնոլո–
գիան թույլ է տալիս տեղադրել
դեղամիջոցի մի մասնիկը կա
ղապարի մեջ և առանց հարևան
բջիջները վնասելու՝ ուղղել այն
ճիշտ դեպի հիվանդ բջիջը։ Նա֊
նոտեխնոլոգիաների արդյունք է
նաև ջրի զտիչը, որը հագեցած
է բազմաթիվ նանոմետրային
խողովակներով, որոնք բաց են
թողնում ջուրը, բայց չափազանց
նեղ են խառնուրդներ և մանրէ–

ներ բաց թողնելու համար։ Նանո–
տեխնոլոգները լաբորատորիա
ներում արդեն ւիորձարկում են
գերնյութեր՝ ածխածնային նրբա–
թելեր, որոնք հազա րա պ ատ իկ
ավելի ամուր են, քա ն պ ողպ ա 
տը, ծածկեր, որոնք առարկան
անտեսանելի են դարձնում։ Իսկ
նանոարտադրանքի որոշ տե
սակներ արդեն վաճառվում են
խանութներում։
ՆԱՆՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ն ա նոկոսմետ իկա բառը հա
ճախ է լսվում գովազդային հո
լովակներում. կոսմետիկ քսուք
ների բաղադրիչ մաս կազմող
նանոմասնիկները մաշկից հե
ռացնում են ամենաչնչին կեղտը։
Հայտնի է, որ մանրէներն արծաթ
չեն սիրում, իսկ նանոմասնիկ–
ների տեսքով արծաթը դրանց
պարզապես սարսափեցնում է և
Նկ. 2. Ածխածնի 60
ատոմներից բաղկացած
միացություն՝ ֆոլլերենի տրամագիծը,
որի մոդելը պահում է ձեռքում գիտնա
կանը, կազմում է մոտավորապես 0,71
նանոմետր։

մատնում փախուստի։ Հիգիենա
յին հետևողներն ավելի ու ավելի
բարձր են արժևորում այսպիսի
արծաթե հավելումներով գործ
վածքները. դրւսնցից արդեն նա–
նոգուլպաներ են կարում։ Ասենք՝
սովորական դարձած շատ իրեր
ևս հնարավոր չէ պատկերացնել
առանց «նանոյի»։ Ձեր համա
կարգչի պրոցեսորը պարունա
կում է նանոչափերի միլիոնավոր
տրանզիստորներ, ցուցասարքը
(դիսւիլեյը) ևս պատրաստել են
նանոտեխնոլոգները։ «Նանոն»
արդեն ամենուր է. նանոտեխ–
նոլոգիաներ օգտագործում են
զինվորականները, բժիշկները և
անգամ սննդամթերք ա րտ ա դ
րողները*
Շարունակությունը հաջորդիվ

Նկ. 1. «Ծաղկեփունջ» նանոկառուցվածք, որը
ստացվել է սիլիցիումի կարբիդի կառավարվող բյուրեղացման
եղանակով, որտեղ որպես կատալիզատոր օգտագործվում է գալիումը։
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ՍԵՎԱԴԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թ ղ թ ա կ ի ց ա նդա մ, ֆ իզիկա մա թ եմա տ իկա կա ն գիտ ութ
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Ն ազա րովի ա ն վա ն երկրա ֆ իզիկա յի և ինժեներա յին
սեյսմա բանությա ն ինստ իտ ուտ ի տ նօրեն
Գ իտ ա կա ն հետ ա քրքրությունները՝ երկրաֆիզիկա, ինժեներա յին
սեյսմա բանությա ն

ՍՏԵՓԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ե րկրա ր ա ն ա հ ա ն քա բ ա ն ա կ ա ն գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ երկրա ֆ իզիկա յի և ինժեներա յին սեյսմա բանությա ն
ինստ իտ ուտ ի ա ռ ա ջ ա տ ա ր գ ի տ ա շ խ ա տ ո ղ
Գ իտ ա կա ն հետ ա քրքրությունները՝ ինժեներա յին երկրա ֆ իզի
կա, սպ ա սվող սեյսմիկ վ տ ա ն գ ի գնա հ ա տ ո ւմ

ՌՈԼԱՆ ԳԱՍՊԱՐ6ԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ երկրա ֆ իզիկա յի և ինժեներա յին
սեյսմաբանության ինստ իտ ուտ ի գ ի տ ա շ խ ա տ ո ղ
Գ իտ ա կա ն հետ ա քրքրությունները՝ ինժեներա յին
և բ ն ա պ ա հ պ ա ն ա կ ա ն երկրաֆիզիկա, շրջա կա
միջա վա յրի մոնիթոըինգ

Հ ա յ աստանի Հ ա ն րա պ ե տ ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ
«ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՍԵՅՍՄԱՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՑՈՒՆ»
ՄԵԹՈԴԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՈԱՆԿԱՐՆԵՐՒ ՄԱՍՒՆ
պեկտրալ սեյսմւս–
1>
հետախուզություն»
(ՍՍ) մեթոդը համեմատաբար
երիտասարդ երկրաֆիզիկական
մեթոդ է, որը դեռևս լայն տարա
ծում չի ստացել էՅ–51։
Մեթոդի հեղինակն է Սանկտ
Պետերբուրգի «Գեոֆիզպրոգ–
նոզ» գիտատեխնիկական ֆիր
մայի տնօրեն Ա.Գ. Գլիկմանը։
Սկսած 1990 թ. այդ մեթոդով
ֆիրման երկրաֆիզիկական հե
30 I Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
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տազոտություններ է կատարում
զանազան խնդիրների լուծման
համար։
Ալմաստի հանքավայրերի հա
ջողված որոնողական ա շխ ա 
տանքներ են կատարվել Արխան–
գելսկի, Լենինգրադի և Պերմի
մարզերում, Բաշկորկոստանում,
Բևեռային Ուրալում և Նոր Երկիր
կղզում։ Ստորգետնյա ջրերի որոն
ման ոլորտում նույնպես հաջող
ված հետազոտություններ են կա
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տարվել Լենինգրադի մարզում։
Ածխահանքերի շահագործման
ժամանակ լեռնաերկրաբանա–
կւսն գործընթացների կա նխա 
գուշակման մեթոդիկան ժա մա 
նակին ներդրված է եղել ԽՍՀՄ
բոլոր ածխահանքերում, ինչպես
նաև Սոլիկամսկի կալիումական
աղերի, Լենինգրադի մարգի այր
վող թերթաքարի և շինարարա
կան նյութերի հանքավայրերում
ք5)։ Հատկանշական են Սանկտ
Պետերբուրգի Կրասնի Բոր փոր–

ԵՐԿՐԱ Ֆ ԻԶԻԿԱ

ձադաշտի տարածքում ֆիրմայի
կատարած բնապա հպանական
հետազոտությունները։ Ֆիրման
մշտապես մասնակցում է Սանկտ
Պետերբուրգի և Լենինգրադի
մարզի տարբեր շինությունների
համար նա խա տ եսվա ծ շինհրա
պարակների ինժեներաերկրա
բանական հետազոտություննե
րում, մասնավորապես Սանկտ
Պետերբուրգի նա վահանգստի
Ա ֆիննական ծովածոցի հարա 
վային ափին կառուցվող տերմի–
նալների, շրջանային ավտոմայ–
րուղու, մետրոպոլիտենի, ինչպես
նաև Ռուսաստանի հյուսիսային և
կենտրոնական տարածքներում
կառուցվողերկաթուղիների ևխո–
ղովակաշարերի տարածքներում։
Իրականացվել են յուրահատուկ
հետազոտություններ երկաթբե
տոնյա ցցերի, ինչպես նաև տա ր
բեր տիպի կոնստրուկցիաների՝
բլոկների, վերգետնյա և ստոր
գետնյա միաձույլ կառույցների,
մետաղական կոնստրուկցիանե
րի, խողովակաշարերի ա խ տ ո
րոշման բնագավառում՝ վերջին
ներիս հուսալիության աստիճանը
գնահատելու համար։ Զբաղվել
են զանազան ստորգետնյա ին
ժեներական հաղորդակցության
ուղիների որոնմամբ և գծածըր–
մամբ, այդ թվում էրմիտաժի
ցամաքուրդային
համակարգի
և շատ տարիներ առաջ Սանկտ

Պետերբուրգում քա նդվա ծ կա
ռույցների հիմքերի հայտնաբե
րումով։
Թվարկված բոլոր աշխա
տանքների մանրամասներին կա
րելի է ծանոթանալ հէէր։//^«^.
ոք^օրհ^տ-տբհ.™/
ինւոերնե–
տային կայքում, որտեղ տրված
են նաև այն տեսական և փորձա
րարական հետազոտությունների
արդյունքները, որոնց հիման վյւա
մշակվել Է «Սպեկտրալ սեյսմահե–
տախուզություն» մեթոդը և հա
մապատ ասխան սարքերի համա
դրը։
Սարքերի համալիրում (նկ. 1)
իր յուրահատուկությամբ առանձ
նանում Է նմանակը չունեցող
սեյսմընդունիչը (նկ.2), որի գլխա
վոր առանձնահատկությունն այն
Է, որ վերջինիս սեփական տա
տանման հաճախականություն
ներն անհամեմատ ավելի մեծ են,
քա ն գրունտների սեփական տ ա 
տանման հաճախականություն
ները, ինչի շնորհիվ նվազագույ
նի Է հասցվում տվիչի սեփական
տատանման ազդեցությունը։
ՍՍՊ մեթոդի տեսական և
գործնական հիմնավորումները,
ինչպես նաև կատարված դաշ
տային հետազոտությունները մեծ
հետաքրքրություն առաջացրին
տեսական և կիրառական երկ–
րաֆիգիկական դիտարկումներով
զբաղվող մասնագետների շրջա

Նկ.1. Սպեկտրալ սեյսմահետախուզության համար
նախատեսված սարքերի համափրը

նում։ Այսպիսով՝ հիմք ընդունելով
հանրապետության տարածքում
սեյսմաբանական, բնապահպա
նական, ինժեներաերկրաբանա
կան ևայլբնույթի խնդիրներ լուծելու
ՍՍՊ մեթոդի անվիճելի հեռան
կարայնությունը՝ ստեղծվեց հե
ռակա
համագործակցություն,
ձեռք բերվեցին սեյսմընդունիչ,
Էլեկտրոնային բլոկ, ինչպես նաև
անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթ
ներ։ Նշենք, որ համալիրի մեջ
ընդգրկված Էլեկտրոնային բլոկը,
ինչպես նաև ծրագրային փաթեթ
ները մշակվել և ստեղծվել են
Սանկտ Պետերբուգի պետական
ճարտարագիտական համալսա
րանի տեխնիկական կիբեռնետի
կայի ֆակուլտետի չափող տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների
ամբիոնի դոցենտ՝ տեխնիկական
գիտությունների թեկնածու, մեր
հայրենակից Ս. Միրանյանի կող
մից։
Նոր մեթոդի յուրացման ու
հնարավորինս արագ ներդրման
նպ ա տ ա կով ինստիտուտ հրա
վիրվեց մեթոդի հեղինակը՝ Ա.Գ.
Գլիկմւսնը, ում հետ կատարվե
ցին առաջին համատեղ փոր–
ձամեթոդական դաշտային հե
տազոտությունները, մշակվեցին
և մեկնաբանվեցին ստացված
արդյունքները։
Կատարվեցին ընդամենը երեք
փորձնական ՍՍ-պրոֆիլացում-Ւ

Նկ.2. Գլիկմանի սեյսմընդունիչը
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ԵՐԿՐԱՖ ԻԶԻԿԱ
Թավշուտի ջրամբարի ՜*
պատվարը պլանում

Տեղամասեր
1. Պատվարի աջ լանջը
բնութագրող ՍՍՊ կտրվածքը
2. Լանջի և պատվարի մարմնի
սահմանագիծը
3. Մակերեսին արտահայտված
տեսանելի նստվածքային
տեղամաս
4. Չերևացող նստվածքային կամ
թուլացված տեղամաս

Լցվածքային գրունտ

Պատվարի միջուկը

Նկ. 3 Թավշուտի ջրամբարի պատվարը պլանում և ՍՍ պրոֆիլացված տեղամասի
48 մետրանոց հատվածի ուղղահայաց կտրվածքը

գներ, առաջինը՝ Թավշուտի ջրամ
բարի պատվարի վրա, երկրորդը՝ տության համար խիստ կարևոր
Գյումրի քա ղա քի խիտ բնակեց է գործող ջրամբարների պ ա տ 
ված այն հատվածում, որտեղ վարների ընթացիկ վիճակի
դիտարկումներից մի քանի օր գնահատումը, ինչպես նրանց
առաջ տեղի էին ունեցելքյարիզի վտանգավորության աստիճա
փլուզումներ, և երրորդը՝ Գյում– նի գնահատման, այնպես էլ
րիի հյուսիսարևմտյան մասում ընթացիկ վերանորոգման աշ
խատանքների պլանավորման
գտնվող Մուշ թաղամասում։
Նշված տեղամասերի ընտ տեսակետից։ Դեռևս 2005 թ.
րությունը հիմնավորված էր Թավշուտի ջրամբարի պ ա տ վա 
նրանով, որ առկա բնական և րի վրա տեղակայված ինժենե֊
կայանի,
տեխնածին
գործընթացների րասեյսմաչափական
ինչպես
նաև
իրականացված
հետևանքով (ջրերի ներծծում,
տարալվացում
(սուֆոզիա), երկրաֆիզիկական ուսումնասի
գրունտների փլուզում և նստե րությունների տվյալների համա
ցում, ռադոն գազի անոմալ ար ձայն՝ պատվարի աջակողմյան
տազատում և այլն) (1յ, նրանք հատվածում հայտնաբերվել էին
առանձնանում են իրենց պոտեն տեղային անոմալ գործընթաց
ներ, որոնք հետագայում պ ա տ 
ցիալ վտանգավորությամբ։
Այսպիսով՝ առկա էին բավա վարի վրա արտահայտվեցին
րար հիմքեր՝ ՍՍՊ մեթոդի հնա նստեցումների տեսքով ք6ի Նկ.
րավորությունները գնահատելու 3-ում պատկերված է Թավշուտի
համար։ Բերենք մի քանի օրի ջրամբարի պատվարը պլանում,
նակ։
որտեղ առանձնացված են տե
Այսպես՝
մեր հանրապե– սանելի վտանգված տեղամա–
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սերը։ Մանրամասնորեն տրված
է պատվարի աջ տեղամասի 48–
մետրւսնոց հատվածի ուղղահա
յաց կտրվածքը, որի վրա տեղա
կայված են ՍՍՊ-ն արդյունքները։
Հետաքրքիր
պատկեր
է
ստացվել երկու միջավայրերի
սահմանագծում (2-կետագծեր)
(9-12 մ), որտեղ հստակ երևում է
սպեկտրների
մաքսիմումների
դասավորությունը երկու միջա
վայրերի սահմանագծով։
ՍՍՊ կտրվածքի վրա (տե–
ղամաս-3), 15-19 մ տեղամասը
համընկնում է պատվարի վրա
տեսանելի
դեֆորմացիաների
սահմանների հետ, նույն նմանա
կությամբ 27-30 մ տեղամասում
(տեղամաս-4) առանձնանում է
ևս մեկ դեֆորմացված կամ թու
լացած միջավայր, որը պ ա տ 
վարի մակերևույթին դեռևս չի
արտահայտվում։ Նշենք, որ հա

Նկ.4. Գյումրի քաղաքի գւխավոր
քյարիզների ճյուղավորումներից մեկը

մաձայն Գլիկմանի մեթոդիկայի՝
կարելի է որոշել նաև պատվարի
միջուկ-լցվածքային գրունտ սահ
մանագիծը։
Գյումրին հանրապետության
այն բնակավայրերից է, որը նա խ 
կինում ունեցել է ջրամատակա
րարման և ջրահեռացման ստոր
գետնյա համակարգ՝ կառուցված
յուրօրինակ ճա րտ ա րա գիտ ա 
կան լուծումներով \2\. Այն մի
ստորգետնյա հիդրոտեխնիկա
կան կառույց է՝ բավական բարդ

ԵՐԿՐԱ Ֆ ԻԶԻԿԱ

Նկ.5. Քյարիզի փլուզումից վնասված տուն
Արցախ թաղամասում (ք. Գյումրի)

և աո. այսօր ոչ բավարար չափով
ուսումնասիրված ստորգետնյա
ուղիների ցանց (Նկ.4)։
Քյարիզների և զանազան
ստորգետնյա ջրատարների կող
քին այստեղ գոյություն ունեն
ոչ այնքան հասկանալի նշա 
նակության թունելներ և ստոր
գետնյա ուղիներ, ինչպես նաև
տարալվացման
հետևանքով
առաջացած
դատարկություն
ներ։ Ստորգետնյա այս անհա–
մասեռություններն իրենց գոյութ
յունը պարբերաբար զգացնել են
տալիս քա ղա քի տարբեր տ եղա 
մասերում տեղի ունեցող նստե

ցումներով, փլուզումներով (Նկ.5)
և այլափոխումներով (Արցախ և
Չորի թաղամասեր, Շիրակացի,
Նժդեհ, Սայաթ-Նովա փողոց
ներ)։ Վերջին տարիներին նշված
գործընթացների ակտիվություն
է նկատվել հատկապես Ավզնոց
կոչվող թաղամասում։
Այդպիսի տեղամասերից մե
կում կատարվելէ ՍՍ պրոֆիլավո–
րում (նկ. 6)։ Ինչպես երևում է ՍՍՊ
կտրվածքից քյարիզի տեղամա
սում, հինգ մետր խորության վրա
առանձնանում է մեկ մետր լայ
նությամբ ձագարաձև պատկեր,
որը, ըստ Գլիկմանի, «տեկտո
նական խա խտ մա ն գոտի» է (5)։
Նույն կտրվածքի վրա 11,5-14,5
մ տեղամասում նկատվում է ևս
մեկ անոմալ գոտի (կարմիր ընդ
հատվող գծերով շրջան), որը,
ամենայն հավանականությամբ,
պայմանավորված է փլուզված
քյարիզի ճյուղավորումով։
ՍՍՊ մեթոդի փորձարկման
հաջորդ տեղամաս ընտրվեց
Գյումրիի հյուսիսարևմտյան ծայ–

րամասի տարածքում (Մուշ թա
ղամաս) հայտնաբերված բարձր
գ ա զ ա թ ա փ ա ն ց ե լի ո ւթ յա մ բ
բնութագրվող ռադոնավտանգ
գոտին \7\. Ստացված արդյունք
ների համադրումից պարզվեց,
որ ռադիոակտիվ էմանացիայի
գումարային անոմալիան (գծագ
րում պատկերված ճեղքավոր
ված տուֆերի տեղամաս) համա
պատասխանում է ՍՍՊ մեթոդով
ստացված կտրվածքի այն հատ
վածին, որտեղ առանձին կետե
րում ստացված սպեկտրները
տեղաշարժված են որոշակի օրի
նաչափությամբ (նկ .7) \յ\.
Այսպիսով՝ կատարված փոք
րածավալ ուսումնասիրություն
ն ե ր վկայում են ՍՍՊ մեթոդի
արդյունավետության և հանրա
պետության տարածքում լայնա
ծավալ աշխատանքներ իրակա
նացնելու
անհրաժեշտության
մասին։ ՍՍՊ մեթոդի իրականաց
ման կարևորագույն փուլը ստաց
ված արդյունքների մշակումն
ու մեկնաբանումն է։ Հավաստիդ
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Նկ.6. Քյարիզի տեղամասում ՍՍՊ մեթոդով կատարված
հետազոտությունների արդյունքները, ա) ՍՍՊ ուղղահայաց
կտրվածքը, բ) ինժեներաերկրաբանական կտրվածքը.
1-բնահող, 2֊ավազակավ, 3-կարբոնատացված կավեր,
4-փլվածքյարիզի ուղղահայաց կտրվածքր, 5-քյարիզի
ճյուղավորման ուղղահայաց կտրվածքը

Յշ շտտոյ ը շ ռ *
Նկ. 7. Ռադոնավտանգ գոտիների հայտնաբերման համար
կատարված ռադիոէմանացիոն և ՍՍՊ մեթոդներով
ստացված արդյունքները
ա. ՍՍՊ կտրվածքը
բ. ռադիոակտիվ էմանացիայի գումարային գրաֆիկը,
գ. ինժեներաերկրաբանական կտրվածքր. 1-ծածկութային
նստվածքներ, 2,3-համապատասխանաբար հոծ և ճեղքա
վորված տուֆեր, 4-ձեղքվածքային գոտիների սահմանները
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►գիտական մեկնւսբանություննե–
րի համար անհրաժեշտ է տևա
կան և մանրակրկիտ աշխա
տանք։ Ինչպես արդեն նշվել է,
մեր տարածաշրջանը՝ որպես լեռ
նային գոտի, իր կառուցվածքա
յին առանձնահատկություններով
էապես տարբերվում է ռուսական
հարթավայրային շրջաններից,
որոնց համար ստացված են
բավական հարուստ վիճակագ
րական նյութեր՝ անհրաժեշտ
վերլուծությունների և մեկնա–
բանությունների համար։ ՍՍՊ
մեթոդի փոքրածավալ ա շխա 
տանքների արդյունքները վկա
յում են, որ ՌԴ պայմանների
համար մշակված ոչ բոլոր մե
թոդական դրույթներն են կիրա
ռելի մեր հանրապետությունում։
Անհրաժեշտ է ՍՍՊ-ի փորձամե–
թոդական հետազոտություններն
իրականացնել ինժեներաերկրա
բանական և երկրաֆիզիկական
տեսանկյունից առավել ման
րակրկիտ ուսումնասիրված տե
ղամասերում։
Բոլոր դեպքերում ՍՍՊ մեթո
դի փորձարկման նախնական
տվյալները հուսադրող են, ինչը
և հիմք հանդիսացավ ընթացիկ
տարում ինստիտուտում նոր փոր–
ձամեթոդական աշխատ անքնե
րի նախատեսման համար։
Մեթոդի ներդրումը հնարա
վորություն կստեղծի իրակա
նացնելու զանազան օբյեկտնե
րի օպերատիվ հետազոտում,
որոնցից առաջնային կարելի է
համարել գործող ջրամբարների
պատվարները՝ նրանց ընթացիկ
վիճակի գնահատումով, սողան–
քային լանջերը, կարստասուֆո–
զիոն դատարկությունները, խո
շոր ջրագծերը, գազատարների
և երկաթուղիների գծածիրները,
կամուրջների և այլ կառույցների
հենասյուներր, ինչպես նաև կրող
կոնստրուկցիաների կայունութ
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յան վիճակը, հայտնաբերելու
հնագիտական պեղումների հա
մար անհրաժեշտ տարածքներ,
չարտահայտված հին կառույց
ների հիմնատակեր, գծածիրներ
և այլ օբյեկտներ։
Այժմ «Գեոֆիզպրոգնոզ» գի
տատեխնիկական ֆիրմայի հետ
տարվում են բանակցություններ՝
հանրապետությունում
համա
տեղ գիտական ծրագրերի իրա
կանացման ուղղությամբ։ Մաս
նավորապես առաջ է քաշվում
երկրաշարժերի առաջացման մե
խանիզմի նոր մոդել, որը հայտնի
է, այսպես կոչված, «պլանետար
բաբախումներ» անվան տակ,
այս երևույթը ուսունասիրվել է
տիեզերական գեոդեզիայի մե
թոդով՝ ՕԲՏ համակարգի միջո
ցով, Ա. Դ. Սաշուրինի
կողմից։
Ֆիրմայում կատարվում են նոր
սարքերի համալիրի նախագըծ–
ման աշխատանքներ, որոնց
միջոցով հնարավոր կլինի խոր
քային տեկտոնական խզվա ծք
ների գոտիներում ուսումնասիրել
«պլանետար բաբախումների»
փոփոխման օրինաչափություն
ները, որոնց հայտնաբերումը
կարող է նոր փուլ բացել բնական
և տեխնածին աղետների կան

խագուշակման ասպարեզում։»
Օ գտ ա գործվա ծ
գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յո ւ ն
1. քցշոՅբո» 9.1<., ՐցշոՅբո» 8.Բ. 0
38031<0Ո03Ա՝–է6Շ1<ԱՃ Ո բօՏ ՈՑ Ա Յ Ճ
3. ՐւՕ Ա բԱ Ա 630 01Հթ6ՇՐՈՒէ0ՇՐՈ6Ա.

2. I"ՅօոՅբյա Բ.«. 1Հ ոբօՇոՑստ

ցՕՅհսաօՑՑաս ս 3ւ<տս8ս33վսս ոբօՑտոե–
հե/ճ ՈՑՈտայս ա րոտբբսրոօբսս Տ. Րւօսբս.
ՈբԱ1<ՈՅՇհե16 ՑՕՈբՕՇեւ ՅՑՕՅբՅֆԱԱ Ա
360Ո03ԱԱ ՅՕբհե1Հ 06ՈՅՕՈ)6 Ա ձՈեՈԱԱՕՀՕ–
ՐԱԱՅՈՅԱՕՀՕՅՕ Ո0ՈՇՅ. 1 / 1 3 Ըթ683Ւ| ,

2007Ո, Շ1. 61-65.

3. Րոսա Յ հ &.Ր. 0 շտ բ^տ ^բտ ոօոո
^Ոթ^Յ Ա Ճ
ՒէՍԲՃ.

/8

1ՀՕՈ&63Ւ1ԱԱ ՈթԱ

/«.

Շ տ Յ ա ե1 6

4. ւ՜ոաաՅհ ^.1՜. 0 ոբսք/ւտհՑհսս
ԱՅՐՈՕՇՅ

00/7

Շ ո ո ՈբՕՅհՕՅԱբՕՑՅհԱՈ 360–

ՇԱհՅա^6Շ1<ԱՀՀ6Ո6հ1ԱԱ.

հէԼբ։//ո6\«ցտօբհ^տ.տթե.ոյ/ւ–ս/€1օօ1.տհէա1.
5. (՜ՈաաՅհ

ՇՈՏ1<տբՅՈեՒ13ք1

Շ6Աա0բ3386Շ1<3 - ԱՇքՈՕՀԱ Ա ՇՈ6 ՇՇՄ18 ԱՈ.

հճբ.11՝Հա՝էՏ.ոտացշօբհ՝յտ.տթեյս1քս13ճ\շԽ1

ց0օո2ՕՕ5/ւոժ6ճ.տհէտ1

6. |<ՅթՅՈ67ՈՒ| Շ.Շ. VI

ՇՏԱՇԱԱԿՏՕՀՕՕ

ԱԱՀբՕբՅԱՕհԱբՕՅՅհԱՏ
ՐՈ&բբԱէՈՕբԱԱ
138ա^ՐՈՇ1<030, /ՀՅՁՐՈՕՀՕՅՕ, քխ<03330<030
ս /ՆզաՕՀՕՅՕ ՑՕծՕՀբՅաՈԱԱՀ (ՒէՅ^Կ. թ7՚<–

0. 1\/1. 0քՅհհ6ՇՅՒ|). Փօհ«Ե1
Ւ1^Ւ1 Բ/\
Ռօւսբւ4, 1998, 64 07թ.
7. Ճ3տթ3173ո Տ.1<. Օո էհ& է^ՑՇհՅՈ՜աՈ
օք & յՃօո ձոօա տ Խ տ Բ ոժսշւոց ւո էհտ Տտօ֊
Ճ^ՈՅՐՈ՚ւռ7.0Ո6Տ. 1հ@29էհ Տ6Ո6^ց//ՀՏՏՅՐՈեկ
օք էհ@ 1ոէ8Րոցէւօո31 ձտտօէէՅէ՚ւօո օք Տտ/տաօ/–
օ ց / յոԺ Բհ^տւշտ օքէհօ էՅՐէհ՚Տ էոէտոօր. 7հ6Տ–
ՏՅ|0Ո||<1, 0^606. 1997. բ.155.
8. ՏՅտհօսհո *.0 ., ԲՅՈ2հ1Ո էՀ./Հ.,

է<0ՏէՈ1|(073 իյ.ք<., «օտէոյ|«^ (ա. /քՀօժ(

ոոտշհՅՈ՚ւշտ - 3 ռհ3116ոցտ քօր տօշւտկք։ Բռ–
ՇՑՑժւոցտ օք էհտ 1ՏԲԽ1 րօց՚ւօոՅէ տ^ռւբօտԽտ
ԷՍքՀՕէՀ 2001. էտբօօ, ք|Ո|ՅՈճ 3-7 յԱՈ6

Պ ձ ա ս .ւ–

ՈՐԸ ՓԱԿՈՒՂՈՒ ԱՌԱՋ ԷՐ ԿԱՆՏ^
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒՆ
ասնամյակներ շարունակ համաշխար
հային գիտությանը հետաքրքրում Էր,
թե երբ և որքան են քնում կետերը։ Այդ հարցի
պատա սխանը տվել են բրիտանացի գիտ նա 
կանները։ Շոտլանդիայի Սենտ Էնդրյուս հա
մալսարանի գիտական խումբը պարզել է, որ
կետերը քնում են մի կարճ ժա մա նա կա հա տ 
վածում՝ ջուրը սուզվելիս։ Այսպիսով՝ նրանք
«կուտակում են» 10-15 րոպեանոց քուն մի
քանի ժամվա ընթացքում։
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Կ ՐԵՏ Ե Կ Ղ Զ Ո Ւ Մ
ՀԱ Յ Տ Ն Ա Բ Ե Ր Ե Լ ԵՆ Հ
ՏԵՔՍՏԵՐ՝
Ս.ԳԱՄԵՄՆՈՆԻ
ԼԵԶՎ ՈՎ
ունաստանի
մշակույթի
նախարարությունը հայտ
նել Է Կրետե կղզում հնագետների
կատարված խոշոր հայտնագոր
ծության մասին։ Այնտեղհայտնա–
բերվելեն Մինոյան լեզվով մ.թ.ա.
1700 տարի առաջ գրվա ծ տեքստ
պարունակող երկու թրծակավե
տախտակներ։ Այսօր դրանք հին
հունական
մատենագրության
ամենավաղ նմուշներն են, որոնք
գիտնականներն անվանում են
գծային գիր՝ Ա։
Հայտնագործությունը
կա
տարվել Է կղզու արևմտյան
մասում, որտեղ հնագետների
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արշավախումբը պեղումներ Էր
կատարում Հայա քա ղա քի դի
մաց գտ նվող բլրի վաղուց լքված
մի հատվածում։ Մինոյան ք ա 
ղաքակրթության գոյության ժա 
մանակաշրջանում (մ.թ.ա. 2800–
1150 թթ.) այստեղ գտնվում Էր
Կիդոնիա բա րգավաճող քա ղ ա 
քը։ Հնագետները պարզել են,
որ այն այրվել Է մ.թ.ա. IV հար
յուրամյակում տեղի ունեցած ու
ժեղ հրդեհի ժամանակ։ Սակայն
անհետացած մշակույթի մի ք ա 
նի առարկաներ պահպանվել են.
դրանք երկու կավե վառարան
ներ են, վերը նշված տ ա խ տ ա կ
ները և մեկ սափոր։ Վերջինիս
մեջ զետեղված Էր լավ պա հպ ա ն
ված մի տեքստ, որը գրված Էր Բ
գծային գրով։
Այսպիսի անվանումը կա պ 
ված Է այն բանի հետ, որ գրի
տողերը բաժանված են ուղիղ
գծերով։ Ի տարբերություն մինչ
օրս չվերծանված Ա գծային գրի՝

Ի ԴեՊ...
է*

*7 ”

Նախկինում
գիտնականներին
չէր հաջողվում պարզել, թե ինչպես
են քնում անընդհատ շարժման մեջ
գտ նվող կետերը։ Նշված բացահայ
տումը հերքեց այն տեսությունը, որի
համաձայն, կետերի և դելֆինների
քնելու գործընթացները համանման
են։ Դելֆիններն օժտ վա ծ են չափա
զանց բարդ կենսաբանական մե
խանիզմով, որի շնորհիվ գլխուղեղի
երկու կիսագնդերը քնում են հերթով,
ուստի դելֆինն ունի անընդհատ ար
թուն մնալու հնարավորություն։
հէէթ։//\ոա.։ոօսԽ.ու/ո«ա/օ^Խ1տ 80919հէոմ
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Բ գիրն անցյալ դարի 50-ական
թթ. սկզբում հաջողվել էր վեր
ծանել։ Այն վերծանել էին ա նգ
լիացի գիտնականներ Մայքլ
Վենտրիսը և Զոն Չադվիկը։ հ
դեպ, նրանցից առաջինը, որն
ամենևին էլ լեզվաբան չէ, այլ
ճարտարապետ է, Երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմից
հետո կարողացել է վերծանել
ճապոնական հույժ գաղտնի մի
կոդ, որի շնորհիվ փրկել է ճա–
պոնիայի դեմ մարտնչող հազա
րավոր դաշնակիցների կյանքը։
Ուսումնասիրելով կրետեմիկեն–
յան գրերը՝ նրանք բացահայտել
են, որ այդ գրերի յուրաքանչյուր
նիշ համապատասխանում է մի
ձայնավորի կամ բաղաձայնի ու
ձայնավորի կապակցմանը։ Հենց
այդ լեզվով էին խոսում Միկենեի
արքունիքում, ուր կառավարում
էր Տրոյական պատերազմում
հունական զորքերի առասպելա
կան առաջնորդը, որի սխրանք–
ներր նկարագրված են Հոմերոսի
«Իլիականում»։
Պեղումների ժամանակ հայտ
նաբերվել է նաև մ.թ.ա. V դարի
մի գերեզմանոց։ Գիտնական
ների կարծիքով՝ մանկական
ոսկորների մեծ քանակությունը
կղզում երեխաների մահացութ
յան բարձր ցուցանիշի ա պ ա 
ցույցն է։
Հունական իշխանություննե
րի որոշմամբ՝ ողջ հողամասը,
որտեղ հնագետները կատարել
են իրենց հայտնագործություննե
րը, դառնալու է թանգարան բաց
երկնքի տակ։
հէէբ։//աոք.տօս1<օ.ու/ժե^€1–)ւ/օ^։շԽ60001.հէտ1
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1ՔԻՄԻԱ

ՌԱԶՄԻԿ հՍՊ ՒՐՑԱՆ
Ք իմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գ իտ ա կա ն ուսումնասիրությունների ոլորտը՝
թթվա ծին, ծծումբ, ա զ ո տ պ ա րունա կող հ ա գ ե ց ա ծ
հետ երոցիկլիկ միացությունների ճեղքմա ն ռեա կ
ցիա ներ

ՀՌ ՒՓ ՍԻՄ Ե եՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գ իտ ա կա ն ուսումնասիրությունների ոլորտը
ուսումնասիրություններ շր ջ ա կ ա միջա վա յրի
քիմիա յի բնա գ ա վ ա ռ ո ւմ

ՕԶՈՆԱՅԻՆ Շ ԵՐՏ Ի
ՀՅ ՈՒԾ ՈՒՄ Ը
Մ Թ Ն ՈԼՈՐՏ ՈՒՄ ՕԶՈՆԻ
ԱՈԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔԱՑՔԱՑՄԱՆ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԸ
զոնը թթվածնի ալոտրոպիկ ձևափոխու որը գրավում է միջանկյալ վիճակ 0 ~ 0 պարզ
թյունն է, որում թթվածինը ցուցաբերում կապի 0.149ՆՃ և 0 = 0 կրկնակի կապի 0.1207սմ
է +4 օքսիդացման աստիճան
միջև։ Այդ պատճառով էլ օզոնի մոլեկուլում (0 ^
03(0 +10շ)։ Օզոնի մոլեկուլը դիամագնիսական
կապիէ, կարգը 1.5 է։
ունի անկյունային տեսք (<000=116,5°)։ Օզոնի
Օզոնը կապույտ գույնի, խիստ գրգռող հոտով
մոլեկուլի կառույցը կարելի է պատկերացնել տոքսիկ գ ա զ է։ Հեղուկ օզոնը մուգ կապույտ գույնի
հետևյալ բանաձևով՝
հեղուկ է, պինդ վիճակում իրենից ներկայացնում է
մուգ մանուշակագույն բյուրեղներ (էհալւ1ան=192.70)։
Քանի որ օզոնի մոլեկուլը օժտ վա ծ է բարձր բևեռա
կանությամբ, հետևաբար օզոնը ունի բարձր եռման
ջերմաստիճան (–111,9°Շ), քա ն թթվածինը, որով
0 0 կապի երկարությունը հավասար է 0.128 նմ, բացատրվում է օզոնի գույնի ինտենսիվությունը և
ջրում լավ լուծելիությունը։

Օ
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Օզոնը հայտնաբերվել է 1785 թ. հոլանդացի
ֆիզիկոս Վան-Մւսրումը։ Օզոն անունը առաջացել
է հունական «օզո» բառից, որը նշանակում է հոտ
արձակել։ Օզոնը մաքուր վիճակում ստացել են
գերմանացի քիմիկոսներ Ռիզենֆելդը և Շվաբը
1922 թվին։
Քիմիական հատկություններով օզոնը շատ ան
գամ ավելի ա կտ իվ է քա ն թթվածինը։ Օզոնը հեշ
տությամբ գունազրկում է ներկերը, քայքայում է
օրգանական միացությունները, ֆոսֆորը, ծծումբը
ևնույնիսկքիչակտիվարծաթը, սնդիկը, վերածվում
են հա մա պ ա տ ա սխ ա ն օքսիդների։
+ 03

+ Օշ.

Որպես ուժեղ օքսիդիչ՝ օզոնը օգտագործվում է
խմելու ջրի մաքրման, օդի ախտահանման, ճար
պերի և յուղերի գունազրկման և հոտերի վերացման
համար։ Օդում օզոնը պարունակվում է չնչին քա նա 
կությամբ (0,000001% ըստ ծավալի)։ Դաշտերի,
անտառների, օվկիանոսների օդում օզոնի քանակը
ավելի շատ է, քա ն բնակավայրերի օդում։
Օզոնը երկրի վյ՜ւա ցրված է 15-150 կմ բարձ
րությամբ մթնոլորտում։ Մթնոլորտի օզոնային շեր
տը պաշտպանում է երկրի վրա գտ նվող ողջ կեն

դանի աշխարհը կոշտ ուլտրամանուշակագույն
(ՈՒՄ) և համեմատաբար փափուկ ռենտգենյան
ճառագայթներից։
Երկիր մոլորակը յուրաքանչյուր տարի կորցնում
էօզոնային շերտի 0,5%-ը։ Վերջին 10-15 տարիների
ընթացքում նրա քանակը պակասել է 7%-ով և
նկատվում է այդ պրոցեսի ինտենսիվ աճ։ Ամենա
շատ կորուստները նկատվում են անտարկտիկա
կան գարնանը և հոկտեմբեր ամսին։ Բայց ներ
կայումս հյուսիսային լայնություններում նկատվում է
կորուստ 10%–\\ չափովձմռանը Լւ գարնանը և 5%՝
աշնանը։ 1997թ. առաջին կիսամյակում ողջ
արկտիկայի վրա ծագեց իր չափերով հսկա
օզոնային անցք՝ 30 մլն կմ2 մակերեսով։ 03֊ի
ամսական նվազեցումը գարնանը հասնում է 30֊
40%-ի։
Հարավային կիսագնդում 5 տարիների ընթաց
քում (1993-98 թթ.) անցքը մեծացել է 2 անգամ՝
հասնելով 22 մլն կմ2։ Ստացված տվյալները լրիվ
հաստատում են օզոնային շերտի քիմիական քա յ
քայման տեսությունը։
1996 թ. Ծեր վին Ռոուլենդը, Մարիո Մոլինան՝
ԱՄՆ֊ի Կալիֆոռնիայի համալսարանից, և Պաուլ
Կրուտցենը Գերմանիայից ստացան Նոբելյան»
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►մրցանակ ստրատոսֆերայի օզոնի խտության
նվազեցման պատճառների պարզման համար։
Նրանք կարողացան ապացուցել, որ օզոնի
հիմնական քայքայիչները քլորի կամ ֆտորի
ատոմներն են, որոնք պոկվել են հալոզենացված
ածխաջրածիններից արեգակնային ռադիացիայի
ազդեցության տակ։
Օզոնիյուրաքանչյուր կորցրածտոկոսը մոլորակի
տարածքում մարդկանց մոտ առաջացնում է կու
րության լրացուցիչ 150 հազար դեպք կատ արակ
տից, 2.ճ%–ով ավելանում է մաշկի ուռուցքային
հիվանդությունների թիվր։
Ապացուցված է, որ կոշտ ուլտրամանուշա
կագույն լույսը ճնշում է օրգանիզմի իմունային հա
մակարգը։ Ուլտրամանուշակագույն ճառա գա յթ
ները (ռադիացիան) ընդունակ են թափանցել
օվկիանոսի մակերեսի միջով՝ մեծ վնաս հասցնելով
ձկնային պաշարներին և սննդային շարքի ֆիտո–
պլանկտոնային հիմքին, որը կարող է որոշակի բա
ցասական ազդեցություն ունենալձկովսնվողբնւսկ–
չության վրա։
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Եթե մթնոլորտում բացակայեր օզոնը, ապա
արևից երկիր ուղարկված ճառագայթները
կոչնչացնեին կենդանի օրգանիզմներին։ Օզոնը
հիմնականում կլանում է Արևից Երկիր ուղարկած
ճառագայթներից ուլտրամանուշակագույն ճա ռա 
գայթները, որոնք վնասակար են աչքի ցանցա
թաղանթի համար։ Սովորական պայմաններում
մնացած ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները
կլանվում են աչքի ոսպնյակի կողմից։ Սակայն
ոսպնյակի օգնությունը չէր բավարարի, եթե
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների քանակը
ավելանար։ Դա անխուսափելի կլիներ, եթե մթնո
լորտում օզոնի քանա կը փոքրանար։
Օզոնի շերտը (օզոնոսֆերան) գտնվում է ստրա
տոսֆերայում. բևեռային լայնություններում՝ երկրի
մակերևույթից 7(9կմ և հասարակածից 50\հ Ճ բարձ
րության վրա։ Նրա մաքսիմալ խտությունը (մոտ
5մլն՜;) նկատվում է 20-25 կմ բարձրության վրա,
որտեղ նրա պարունակությունը կազմում է մոտ 5
մոլ 03 օդի
մոլեկուլի հանդեպ։ Օզոնոսֆերայի
շերտում օզոնը գտնվում է խիստ նոսրացված վի–

|

-

ճակում։ Եթե հնարավոր լիներ հավաքել երկրի մա
կերևույթի մթնոլորտում գտնվող ողջ օզոնը
101.3°կՊա ճնշման և 20 ^պ ա յմա ններում, ապա
այդ շերտի հաստությունը կկազմեր 3 մմ։ Նրան ան
վանում են երկրի վա հա ն։
Օզոնի քա նա կի ավելացումը ոչ պակաս վտան
գավոր է, քա ն նվազումը։ ՈՒՄ ճառագայթները
անհրաժեշտ են վիտամին 0-ի առաջացման հա
մար, որը կատարում է կարևոր դեր օրգանիզմի
կազմավորման գործում։ Եթե ՈՒՄ ճառագայթները
լրիվ կլանվեին օզոնով, ապա այդ ճառագայթները
չէին հասնի երկիր, և վիտամին 0 չէր առաջանա,
որի բացակայությունը կհանգեցներ կենդանիների
և մարդկանց մահացմանը (ոչնչացմանը)։
Մարդիկ և կենդանիները իրենց ամբողջ կյանքն
անցկացնում են օդում, որում 23% –ը, ըստ զա նգ
վածի, թթվածինն է։ Եթե օդում պարունակվի օզոն
1:1000000 հարաբերությամբ, ապ ա մարդիկ
կզգան հոգնածություն, գլխացավ։ Իսկ ավելի բարձր
կոնցենտրացիաների
դեպքում
նշված
ախտանիշներին ավելանում են սրտխառնոց, քթից
արյունահոսություն, աչքերի բորբոքում, սրտամկանի
այլասերում, մահ։
Օզոնի առաջացումը ֆոտոքիմիական պրոցես է
լույսի մասնակցությամբ։ Որքան փոքր է լույսի ալիքի
երկարությունը, այնքան շատ էներգիա էնա կրում։
Որպեսզի թթվածնի մոլեկուլը տրոհվի ատոմների,
անհրաժեշտ է 242 նմ ալիքի երկարությամբ ՈՒՄ
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում։

Օշ(գ) +

0*(գ) + 0(գ)

(1)յ

որտեղ Խ ՈՒՄ ճա ռագայթի ֆոտոնն է։ Հենց որ
առաջանում են թթվածնի կենտ էլեկտրոնով ռա 
դիկալներ, նրանք սկսում են փոխազդելմոլեկուլյար
թթվածնի հետ՝ առաջացնելով օզոն։

Օշ(գ) + 0*(գ) --- 03

(2)

Ֆոտոքիմիական պրոցեսի արդյունքում օզոնի
առաջացումը կարող է հավասարակշռվել ռեակ
ցիաներով, որոնց հետևանքով նա քայքայվում է։

03(Գ) + --- ► Օշ(գ) + 0(Գ)
03(գ) + 0*(գ) --- ► 202(գ)

(3)
(4)

Տեղի է ունենում նաև լրացուցիչ ռեակցիա, որը
կարտահայտվի հետևյալ սխեմայով՝

0*(գ) +0(գ) + 1Տ/1(Գ)-- ► Օշ(գ) + 1\/1(գ)
Տվյալ պրոցեսում

անհրաժեշտ

(5)

է «երրորդ

-
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մարմինը» (ձք), որը ռեակցիայի ընթացքում վերցնում
է ավելցուկ էներգիան։ Այդպիսի մարմին կարող է
լինել կա՛մ թթվածնի, կա՛մ ազոտի մոլեկուլյո։ Առանց
«երրորդ մարմնի»՝ թթվածնի առաջացրած մոլեկուլը
նորից կքայքայվի։ Սակայն «օզոնի քիմիան» միայն
այս սխեմայով բավարար լրնյել չէր կարող, քանի որ
պրոցեսին մասնակցում են նաև ջրածին, ազոտ և
քլոր պարունակող մոլեկուլներ։

ՕՈ(գ) + 03(Գ)--- ►Օշ(գ) + ՈՕշ (գ) (6)
ՈՕշ(գ) + 0*(Գ) --- ծՈ(գ) + Օշ(գ)
(7)
Նման ռեակցիայի հավասարումներ կարող
են ընթանալ նաև այլ միացությունների հետ,
օրինակ՝ Ի10֊\\, որը մթնոլորտ է արտանետվում
ինքնաթիռների շարժիչներից, կամ 1ՎշՕ - ի, որը
ստրատոսֆերա է թափանցում տրոպոպաուզայով։

ա(գ). + օ 3(գ) —
^Օշ(գ) + օ՞(գ) —

օ 2(գ) + ա 2(գ)
ա(գ) + Օշ(գ)

Ա շՕ (գ) + Օ(Գ) ----- * ֊ 21ՎՕ(գ)

(8)
(9)
(10)

ինչպես նաև քլորի՝

օ 3(գ) +01(գ) — օ 2(գ) + ռօ\գ)
010*(գ) +0*(գ) ֊ – *֊ Օշ(գ) + 01(գ)

(11)
(12)

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ յուրաքանչ
յուր ռեակցիայում օզոնը և թթվածինըքայքայվում են
երբ նորից հայտնվում են 0 3 , Ի10 և 01: Այսպիսով՝
նրանց կարելի է դիտել որպես կատալիզատորներ,
որոնք քայքայում են օզոնը։
Օզոնի քայքայման պրոցեսներում ամենամեծ
դերը կատարում են քլոր և ֆտոր պարունակող
միացությունները։ Մթնոլորտում սովորաբար քլորը
գտնվում է մեթիլքլորիդի (Շ Տ 3Շ1) տեսքով, որը
մթնոլորտ է թափանցում ծովային և երկրային
կենսաբանական աղբյուրներից։
XX դարի 70-ական թվերին քլոր և ֆտոր ած
խաջրածինները, որոնք օգտագործվում էին որպես
աերոզոլ փոշիացուցիչներ և սառնագենտներ,
սկսեցին լայնորեն տարածվել տրոպոսֆերայում։
Այդ ժամանակ կարծում էին, որ չկա այդ
բարձրակայուն
միացությունների քայքայումը
մթնոլորտի ներքին շերտերում բացատրող որևէ
մեխանիզմ։
Սակայն երբ պարզվեց, որ ֆտոր և քլոր ածխա
ջրածինները ընդունակ են թափանցելու ստրա
տոսֆերա, հնարավոր դարձավբացատրելունրանց
ազդեցության մեխանիզմը օզոնի շերտի վրա։
Օրինակ ՇԲՇկ (ֆրեոն - 11) և ՇԲշՕկ (ֆբեոն - 11),
կլանում են ՈՒՄ ճառագայթներ ( 190 - 220 նմ)
ալիքի երկարությամբ, որը հանգեցնում է ֆոտոդի–
սոցման ռեակցիաներին։»
Ի1օ1. 2009 | Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
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Ք ԻՄ ԻԱ

19-24 ռեակցիաների հաջորդականությունը
հատկապես արա գ է ընթանում ցածր ջերմաստի
ճաններում։ Այս ցածր ջերմաստիճանային պրոցես
ները բացահայտորեն ապացուցում են օզոնի
նվազեցումը, որը ակնհայտ դիտվում է Անտարկտի–
դայի վրա։ Օզոնի հետագա նվազեցումը հնարավոր
է դարձնում նրա քայքայումը հետերոգեն մեխա
նիզմով։ Բացի պինդ մակերեսներից՝ միջնորդների
դերում կարող են հանդես գալ հեղուկները և այ–
րոզոլները։
Ահա այս կապը, որ գոյություն ունի քլոր, ֆտոր
օրգանական միացությունների, օզոնի շերտի քայ
քայման միջև, հնարավոր է դարձնում երկրի մա
կերեսին ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների
ինտենսիվության աճը, որի հետևանքով մարդկանց
մոտ նկատվում է չարորակ ուռուցքների աճ։ Այս
երևույթները գրավեցին լայն հասարակության
ուշադրությունը։
Անցյալ դարի յոթանասունական թվականների
Օ ք Շ13(Գ) + հV ----- »-֊ եՐ0 1 շ(գ) +Շ1(Գ)
(13)
Ւէ ա շ(գ) +հV--- ► էք՝01(գ) +01(Գ)
(14) վերջերին քլորֆտոր ածխաջրածինն երի կիրառումը
Այս ռեակցիաների արդյունքում առաջանում են դեզոդորանտներում սահմանափակվեց ԱՄՆ-ում։
1980 թ. Կանադայում ՄԱԿ-ի ծրագրով, 1987 թ.
քլորի ազատ ռադիկալներ, որոնք փոխազդում են
Մոնռեալի գիտաժողովում երեք երկների կողմից
օզոնի հետ կատալիտիկ մեխանիզմով։
համաձայնագիր ստորագրվեց քլորֆտորածխաջ–
0 3(Գ)+Շ1(Գ) -----► 0շ(գ)+010*(գ)
(15)
րածինների արտադրությունը 50%–ով կրճատելու
(16) վերաբերյալ։ 1989 թ. Հելսինկիում, 1992 թ. Կոպեն
Շ10*(Գ) + 0*(Գ)-Օշ(գ) + 01(գ)
Գումարային ռեակցիան կլինի՝
հագենում հաստատվեցին Մոնռեալի համաձայնա–
0 3( գ )+ 0 (գ ) ----->–20շ(գ)
(17)
գրի դրույթները։ Դա բերեց քլորֆտորածխաջրածին–
ների արտադրության լրիվ դադարեցմանը 2000 թ.։
Սակայն 010° ռադիկալը միշտ չէ, որ ռեակցիայի
Զարգացած երկրներում ածխաջրածինները կամ
մեջ է մտնում ատոմար թթվածնի հետ։ Այն կարողէ
հերմետիկացման
ալտերնատիվ սառեցնող մի
փոխազդել ազոտի օքսիդների հետ՝
ջոցները աերոզոլ տարաներում փոխարինվեցին
Շ10(գ)+ա2(գ)+ ^ (պ) — ► օ ւ օ ա 2(գ)+ւ^պ) (18) հիդրոքլորֆտորածխաջրածիններով, որոնց 95%-ը
Այս ռեակցիան կարևոր է նրանով, որ նրա օ գ  ավելի քիչ է քայքայիչ օզոնի համար, քա ն քլոր–
նությամբ հեռացվում են օզոնի քայքայման ցիկլում ֆտորածխաջրածինները։ Այդ նյութերը օգտագործ
գտնվող ազոտի և քլորի միացությունները։ Սակայն վում են պոլիստիրոլային փրփուրների արտադրու
եթե ներկա են (ձ1պ) կամ հեղուկի կաթիլներ, ռեակ թյան մեջ և որպես սառնագենտ՝ սառնարաններում։
Որպես ալտերնատիվ սառեցնող ագենտ՝ այժմ
ցիան ընթանում է ֆազերի բաժանման մակերեսին,
ապա քլորը կարող է անջատվել։
մշակվում է պրոպանբութանային խառնուրդ՝ սառ
շ ւ օ ա 2(գ)+ռշւ(գ)— *–շւ2(գ) + աՎ օ3
(19) նարանային տնտեսություններում օգտագործելու
01շ(գ) + ^ -----► 2Շ1(գ)
(20)
համար։
20(գ) + 203(Գ)----► շ ձ օ (գ ) + 20շ(գ)
(21)
Չնայած քլորֆտորածխաջրախինների ա րտ ա դ
2Շ10՚(Գ) + ^ (պ)-----► Շ120 2(գ) + ^ (պ)
(22)
րության քա նա կի կրճատմանը՝ դեռ երկար կշարու
Շ1շՕշ(գ) +հV-------► ՇւՕշ(գ) +Շ1(Գ)
(23)
նակվի նրանց ազդեցությունը օզոնային շերտի վրա
€10՜շ(Գ) + ^(պ)--------------- ------ Շ1(Գ) + Օշ(գ) +1^(պ)(24)
(այդ գազերը երկար են մնալը օդում՝ 40-150 տ)։«
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎՈԼԿՈՎ

կրճա տ ումներով

ՖԻԶԻԿՈՍՆԵՐԻ ԱՊՇԵՑՈՒՑԻՉ
ՎԱՐԿԱօՆԵՐԸ

են առաջացել բնու
Ի նչպես
թյան օրենքները։ Վաղժա–
մանակներում մարդիկ կարծում
Էին, որ դրանք հղացել Է Աստ
ված։ Այսօր ֆիզիկոսները կրկին
վերադառնում են այդ հարցին
և առաջ են քաշում զարմանալի
վարկածներ։
Այնուամենայնիվ, ինչ Է բնութ
յան օրենքը։
Մենք տեսնում ենք, որ աշ
խարհն ապրում Է «բնության
օրենքներ» կոչվող որոշակի
կանոններով։ Դրանք հասկա
նալի են մեզ։ Գիտնականները
բացահայտում են այդ օրենքնե
րը և սահմանում են դրանք։ Այդ
օրենքների Փնտրտուքը համար
վում Է հետազոտողների ամենա
կարևոր և պատվա վոր պ ա րտ 
քը։ Գիտության առաջընթացը
սերտորեն կա պվա ծ Է բնության
օրենքների բացահայտման հետ։
Դրանք օգնում են ընդհանրացնել
փաստերը, բացատրել կա տ ա ր
վող երևույթները, կանխատեսել
ապագան...

Բայց ինչպես են հայտնվել
այդ օրենքները։ Արդյոք դրանք
հավերժ են, թե փոփոխվում են
ժամանակի ընթացքում։ Արդյոք
բնությունը կուրորեն Է ենթարկ
վում այդ օրենքներին, թե կարող
Է խա խտ ել դրանք։ Ինչու դրան–
ցից շատերը, հատկապես ֆի
զիկայի օրենքները, մենք կարող
ենք սահմանել մաթեմատիկայի
լեզվով։
Գուցե Աստվածն ինքը մաթե
մատիկոս Է, ինչպես կատակում
են գիտնականները։
Դարեր շարունակ մարդիկ,

առանց երկար մտածելու, պ ա 
տասխանում Էին այդ հարցերին։
Բնության օրենքները հղացել Է
Աստված։ Դրանք գործում են հա
վերժ։ Ուստի դրանք առաջացել
են Տիեզերքի արարման պահին,
գիտական լեզվով ասած՝ Մեծ
պայթյունի ժամանակ։ եվ հավա
նաբար այդ ժամանակ դրանք
արդեն «կատարյալ Էին»։ Բայց
դրան դժվար Է հավատալ։ Արդ
յոք կարելի Է ամեն ինչ նա խ ա տ ե
սել։ Տիեզերքի առաջացման պ ա 
հին ինչու Էր հարկավոր օրենք,
որը «հսկեր», որպեսզի ԿելվինիՒ
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►սանդղակով բացարձակ զրո
յին մոտ ջերմաստիճանում
որոշ մետաղներ կորցնեն
էլեկտրական դիմադրությու
նը։ Ի"նչ ցածր ջերմաստիճանի,
ինչ բացարձակ զրոյի մասին
կարող էր խոսք լինել այն պա
հին։ Անդադար եռացող այն
«սկզբնական ապուրում», որ
ողողել էր նորածին տիեզերքը,
խոսք անգամ չէր կարող լինել
գերհա ղորդա կա նությա ն
սին։

մա 

Իսկ եթե պատասխանենք
այլ կերպ։ Գուցե բնության
օրենքները ոչ ոք չի° «արարել»։
Գուցե դրանք աստիճանա
բար ձևավորվել են միլիոնավոր
տարիների ընթացքում... Նման
գաղափարները հակասում են
աստղաֆիզիկայում կուտակված
տվյալներին։ Հեռավոր գալակ
տիկաների լույսը մեզլուրեր է տ ա 
լիս այն մասին, թե ինչ օրենքներ
են գործել «աշխարհի արարու
մից» անմիջապես հետո։ Լուսա
յին ճառագայթների սպեկտրալ
գծերը վկայում են, որ այդ ժա մա 
նակ աստղերը ենթարկվել են այն
նույն օրենքներին, ինչ և այսօր։
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՎԱՏԻՑ ՄԻՆՉԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Հին հույների համար բնութ
յան օրենքներ գոյություն չունեին։
Նրանց պատկերացմամբ բնութ
յան պահվածքը նույնքան քա ո
սային էր, որքան մարդկային հա
սարակության պահվածքը։
Առանձին ատոմներ, որոնց
համապատասխանում էին հու
նական պոլիսները, թափառում
էին, բախվում միմյանց, կարճ
ժամանակով միանում էին, ապա
դրանց անկայուն միությունները
կրկին կազմալուծվում էին։
Որպես հետևություն՝ անտիկ
գիտնականներին
հաջողվեց
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հայտնագործելթերևս ընդամենը
երեքֆիզիկական օրինաչափութ
յուն, որոնք արժանի են «բնութ
յան օրենքներ» անվանմանը՝
լծակի օրենքը, Էվկլիդեսի լույսի
անդրադարձման օրենքը և վեր
ջապես, Արքիմեդի հանրահայտ
օրենքը («Հեղուկի մեջ ընկղմված
մարմնի վբա ազդում է դուրս մղող
մի ուժ»)։ Ասենք, ո՜չ Արքիմեդը, ո՜չ
այն ժամանակի որևէ այլգիտնա–
կան այդ դրույթներն «օրենքներ»
չէին անվանում, այլ խոսում էին
«սկզբունքների», «աքսիոմների»,
«թեորեմների» մասին, ինչպես
դա ընդունված է մաթեմատիկա
յում։ Պյութագորասի ժա մա նա կ
ներից սկսած՝ կարծում էին, որ
աշխարհի կարգավորման հիմ
քում ընկած է յուրատեսակ մա
թեմատիկական ներդաշնակութ
յուն. ամեն մի բարդ էություն ունի
իր պ ա րզ տրամաբանությունը։
Այսպիսով՝ աշխարհը կա ռա վա 
րող «սկզբունքների» կերպարն
ի սկզբանե սկսել էր ձևավորվել
մաթեմատիկական տարրերից՝
թվերից և դրանց հետ կապված
գործողություններից։
Միայն միջնադարյան Եվբո–
պայում մարդը սկսեց նկատել,
որ բնության մեջ գործում են ան
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խախտելի օրենքներ։ Եվ ինչ
պես կարող էին այդ մասին
չմտածել։ Չէ՞ որ աշխարհը
գտնվում էր խստապահանջ
Աստծո տիրակալության ներ
քո, որն ակնդետ հետևում էր,
թե ինչպես են կատարվում իր
պատվիրան-օրենքները։
Վերածննդի
դարաշրջա
նում կրոնը և բնագիտությունը
շարունակում էին մնալ սեր
տորեն միահյուսված։ Չարժե
գերագնահատել գիտնական
ների և աստվածաբանների
թշնամական
հարաբերութ
յունները։ Գիտությունն ու հա
վատը միացած էին ներքին
խորը ընդհանրությամբ։ Դրանց
բեղմնավոր կապը չի վերանում
նաև հետագայում։ Այսպես՝ Նյու
տոնը խորապես հավատացյալ
մարդ էր, իսկ Լայբնիցը բնութ
յան օրենքներում տեսնում էր
Տիրոջ անբեկանելի կամքը։ Այդ
օրենքների բուն գոյությունը վկա
յում էր այն մասին, թե որքան
ներդաշնակ է աշխարհը, և որ
քա ն գեղեցիկ է այն ամենը, ինչ
արարում է Աստված։ Գերագույն
բանականությանը հավատում էր
նաև Ալբերտ Այնշտայնը։ Առանց
այդ հավատի՝ դժվար թե ծնվեր
մեր աշխարհում բոլոր երևույթ
ները նկարագրող «տիեզերքի
բանաձևի» մասին գաղափարը։

Վերածննդի
դարաշրջանի
արհեստավորների և ճա րտ ա րա 
գետների բազմաքա նա կ բանա 
կի գործունեությունը նոր ժա մա 
նակի մարդուն ստիպեց այլկերպ
նայել Աստծո կողմից տրված
օրենքներին։ Կարելի էր ոչ միայն
ենթարկվել այդ օրենքներին, այլ
նաև օգտա գործել դրա նք սեփ ա 
կան բարօրություն համար՝ հորի
նելով այդ օրենքներով գործող
սարքավորումներ,
ներխուժե
լով այդ օրենքներով զա րգա ցող
գործընթացներ և ի վերջո ղեկա
վարել բնությունը՝ ենթարկելով
այն մարդուն, ստիպելովծառւսյել
նրան։ Տերը կարող էր միջամտել
բնության հետ մեր երկխոսությա
նը՝ երբեմն բնությունը, զրկելով
աշխարհի արարման ժա մա նա 
կից գործողօրենքներովապրելու
հնարավորությունից և ստիպելով
ապրել աստվածային Հրաշքի

օրենքով։ Բայց քա նի որ դա րա 
վոր կանոնների խախտում չի
դիտվել, ապա գիտնականների
նոր սերունդները որոշեցին, որ
Աստծո անգործությունը բխում է
նրանից, որ Նա... մահացել է, նա
չկա բնության մեջ, նա չկա այս
աշխարհում։ Դարերի ընթացքում
տիեզերքի կանոնների բացա
ռություն թույլ չտվող Աստվածն
ինքն էր բացառվել տիեզերքից՝
իբրև վերջինիս մի ավելորդ էութ
յուն։ Չոր բանաձևերի տողերը
փոխարինեցին նրան։ Բայց ան
պ ա տ ա սխա ն էր մնում այն հար
ցը, թե որտեղից մենք գիտենք, որ
մաթեմատիկայի լեզուն ճշգրիտ
արտացոլում է իրականությու
նը։ Այսօր արդեն այդ հարցին
պատասխանելու համար օգ տ ա 
գործվում են բանականի սահմա
նագծում գտ նվող բարդագույն
բանաձևեր։ Իսկ հետո։

ԻՐԱՊԱՇՏՆԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻ
ՎԻՍՏՆԵՐԸ ԵՎ ՍՆԱՑԱՕ ԲՈԼՈՐԸ

Բնության մեջ որոշ օրենքնե
րի գոյության մասին վարկածն
այնքան արդյունավետ էր, որ
գիտնականները շարունակեցին
հետևել այդ վարկածին, անգամ
երբ օրենքների ենթադրյալ արա–
րիչը՝ Աստված, վերացվեց։ Աստ
ծո վտարումը միայն բարդացրեց
օրենքների ծագման հարցը։ Արդ
յոք դրանք հավերժ են, իսկ գուցե
դրանք հավերժաբար հորինվում
են։ Բնության օրենքների էության
վերաբերյալ վեճերում առանձ
նանում են մի քանի խմբավորում
ներ։
հրապաշտները կամ պլա–
տոնիկները ենթադրում են, որ
բնության օրենքները գոյութ
յուն ունեն անկախ մեր ձևակեր
պումներից և սահմանումներից։
«Բնության օրենքները նույնքանը
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յական տրակտատում» գրում էր.
«ժամանակակից աշխարհայաց
քի հիմքում ընկած է թյուր համոզ
մունք, թե իբր բնության, այսպես
կոչված, օրենքները բնության
երևույթների էության բացատ
րություններն են»։
Պրագմատիկները, խուսափե
լով գիտական այդ երկու ճամ
բարների կողմնակիցներին հա
►իրական են, որքան աթոռները,- տուկ
ծայրահեղություններից,
գրում է նորելյան մրցանակակիր
բնության օրենքները համարում
Սթիվեն Վայնբերգը իր «Երա
են օգտ ա կա ր մի բան, որն օգնում
զանք տիեզերքի միասնության
է բավական ճշգրիտ նկարագրել
մասին» գրքում,– ես պնդում եմ,
բնության երևույթները։ «Ինձ հե–
որ բնության օրենքներն իրական
տաքրքրում է այն մոդելը, որն
են... Եթե մենք ասում ենք, որ ինչ–
առավել արդյունավետ կբացատ
որ առարկա իրական է, ապա
րի փաստերը,– գրում է ամերի
դրանով պարզապես արտահայ
կացի ֆիզիկոս և տիեզերագետ
տում ենք մեր յուրատեսակ հար
Պոլ Սթեյնհարդտը,– իսկ արդ
գանքն այդ առարկայի նկատ
յոք այն համապատասխանում է
մամբ։ Մենք կարծում ենք, որ այս
իրականությանը՝ դատարկ հարց
հարցին պետք է վերաբերվել
է։ Մոդելները միշտ պարզեցնում
ամենայն լրջությամբ, քանի որ
այն վերահսկելը մեր կարողութ են իրականությունը։ Ըստ էութ
յան, բուն իրականությունն այն
յուններից վեր է, ուստի մենք ինք
ներս կարող ենք ինչ-որ չափով քա ն էլ կարևոր չէ մեզ համար։
Մեզ հարկավոր է մի մոդել, որը
կրել դրա ազդեցությունը»։
Պոզիտիվիստները և նոմինա ամենապ արզ հայեցակարգերի
լիստները պնդում են հակառակը։ օգնությամբ կնկարագրեր բարդ
Սթիվեն Հոուքինգն ասում է. «Ֆի երևույթների բազմազանությունը
զիկական տեսությունները սոսկ և բացատրեր այն, ինչ կատար
մաթեմատիկական մոդելներ են, վում է»։
Կոնվենցիոնալիստներն ավե
որոնք մենք կառուցում ենք։ Մենք
լի
արմատական
վերաբերմունք
չենք կարող չմտորել այն մա
ունեն
բնության
օրենքների
սին, թե ինչ է իրականությունը,
քանի որ ի վիճակի չենք առանց նկատմամբ։ Նրանց համար այդ
տարբեր տեսակի մոդելների օգ  օրենքները ոչ թե օժանդակ
նությանը դիմելու ստուգել՝ ինչն երևույթներ են, որոնք հորինել են
է իրական, իսկ ինչը՝ ոչ»։ Նման մարդիկ, այլ հասարակության
կարծիքը նորություն չէ։ Ֆիզի մեջ արմատավորված որոշակի
կոս և փիլիսոփա էռնստ Մախը, կանոնների և ավանդույթների
որը ժամանակին դարձել էր Լե– արտացոլում։ Նրանց կարծիքով
նինի հարձակումների թիրախը, բնությունն ապրում է մարդկանց
կոչ էր անում սահմանափակվել կողմից պարտա դրված օրենքնե
էմպիրիկ գործընթացների մա րով...
Կոնստրուկտիվիստները կամ
թեմատիկական պարզ նկարագ
ինստրումենտալիստները
օրեն
րություններով։ Իսկ փիլիսոփա
Լյուդվիգ Վիտհենշտայնն իր քը դիտում են որպես բնությու
«Տրամաբանական փիլիսոփա– նը նկարագրելու միջոց։ Նրանց
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կարծիքով ճշմարտության կամ
ստի մասին խոսելն անիմաստ է,
և բնության օրենքները պետք է
գնահատել այլ չափանիշներով,
այն է՝ արդյոք դրանք օգտակար
են, թե ոչ՝ օգտակարությունը
հասկանալով բառացիորեն, այ
սինքն՝ արդյոք կարելի է դրանց
հիման վրա կառուցել տարբեր
սարքավորումներ, գործիքներ,
չափիչ սարքեր...
Նման վիճելի կարծիքներին
համաձայն չեն նրանք, ովքեր
զարմանում են, թե ինչ կարե
լի է կառուցել հարաբերության
տեսության կամ Շրյոդինգերի
հավասարման օգնությամբ։ Եվ
միթե մոլորակները պտտվում են
Արեգակի շուրջ միայն այն բա
նի համար, որպեսզի դրանց օգ
նությամբ մենք կարգավորենք
մեր աստղադիտակները և կա
տարելագործենք դրանց կա
ռուցվածքը։
Այս հենքի վրա շատ ավելի
գործնական են իրապաշտների
դատողությունները։ Չէ" որ նրանց
տեսակետից կարելի է բացատ
րել, թե ինչու որոշ գիտական
տեսություններ ճշմարիտ են, իսկ
մյուսները՝ կեղծ։ Բնությունը, ահա
անողոք, անկաշառ այն դա տ ա 
վորը, որը որոշում է տեսության
ճշմարիտ կամ կեղծ լինելը։ Միմ
յանցից տարբեր, բայց հավասա
րապես ճշմարիտ մի քանի տե
սություններ չեն լինում։ Դրանցից
մեկն անպայման հաղթում է, իսկ
մյուսները, անկախ իրենց հա
մոզչությունից, «պարտվում են»,
պարզվում է, որ դրանք կեղծ են։
ԻՆՉՊԵՍ է ՕՐԵՆՔ ՍՏԵՂօՎՈՒՍ

Բնության պարզագույն օրենք
ները, ինչպես, օրինակ, «ձգողա
կանության ուժի կախումը տ ա 
րածության քառակուսուց», մենք
կարող ենք պատկերացնել զուտ
երկրաչափորեն։ Բայց ինչպէա

վարվենք
հարաբերականութ
յան ընդհանուր տեսության կամ
քվանտային ֆիզիկայի հետ։ Ո՞րն
է պատճառը, որ մայր բնությանը
հայտնի են մարդկանց մեծամաս
նությանը անհասկանալի այդպի
սի բարդ կառուցվածքներ։ հսկ
գուցե մենք սխալվում ենք" կար
ծելով, թե բնությունը հետևում է
ինչ-որ բանաձևերի։ Չէ" որ օրի
նաչափություն կարելի է տեսնել
պատահական փաստերի ցան
կացած կույտի մեջ։
Հնարավոր է՝ շատ օրինաչա
փություններ, որոնք մենք ընդու
նում ենք որպես անխախտելի
օրենքներ, ընդամենը ցանկա
ցած գործընթացներում որոշա
կի սխեմաներ փնտրելու մեր ըն
դունակության
հետևանքներն
են։ Այդ ընդունակությունն ար
մատավորվել է մեր մեջ դեռևս
քարե դարում։ Այդ ժա մա նակնե
րում գոյատևելու համար մար
դը ստիպված էր ի հայտ բերել
ա րտակարգ
ուշադրություն։
Նրա հայացքից չպետք է վյ-փ֊
պեր ոչ մի կասկածելի մանրուք՝
ոչ կոտրված ճյուղ, ո7չ տրորված
խոտ, այլապես նա հեշտութ
յամբ կարող էր դառնալ գիշատ–
չի զոհ։ Վախեցողի աչքին ամեն
ինչ չափա զանցվա ծ է երևում,
ուստի մեր հեռավոր նախնինե
րը երբեմն վտ ա նգ էին նկատում
այնտեղ, որտեղ այն չկար էլ,
գազանի հետք էին տեսնում այն
տեղ, որտեղ այդ գա զա նը չէր էլ
եղել։
Ահա մենք ևս հաճախ տես
նում ենք մի բան, որը գոյություն
չունի։ Գուցե քվա նտ ային ֆիզի
կան և աստղագուշակությունն
ավելի շատ ընդհանրություններ
ունեն, քա ն կարծում են շատերը։
Նայելով հորոսկոպին կամ հա
վասարմանը՝ երկու դեպքում էլ
մենք ուզում ենք տեսնել այն, ինչ
խոստանում են այդ բանաձևերը։

Եվ մենք այդ տեսնում ենք։
Հնարավոր է, ընթերցողները
չգիտեն, որ Շրյոդինգերի հավա
սարումը՝ քվանտային ֆիզիկայի
կարևորագույն հավասարումը,
չափազանց ա զատ է բացատ
րում իրականությունը։ է. Վիհ–
մանի «Բերկլիի համալսարանի
ֆիզիկայի դասընթացում» այդ
մասին ասվում է. «Շրյոդինգե
րի հավասարման տեսությունը...
հիմնված է մի քա նի հիմնավոր
ենթադրությունների վյւա, որոն
ցից գլխավորներն են՝
մասնիկները չեն ծնվում և չեն
անհետանում, ցանկացած ֆի
զիկական գործընթացում տվյալ
տեսակի մասնիկների թիվը ան
փոփոխ է,
մասնիկների արագությունը
փոքր է. միայն այդ դեպքում է
հնարավոր ոչ ռելյատիվիստա
կան մոտավորությունը։
Այս ենթադրությունները մենք
հիմնավոր ենք համարում, ք ա 
նի որ նախ՝ փորձից հայտնի է,
որ մասնիկների սկզբնավորման
և աննիհիլացիայի գործընթաց

ները, իրոք, տեղի են ունենում,
և ապա՝ ցանկացած հիմնարար
տեսություն պետք է հաշվի առնի
հարաբերականության հատուկ
տեսության սկզբունքները։
Այնպես որ վաղ է հայտարա
րել, թե քվանտային ֆիզիկայի
օրենքները կատարելապես են
արտացոլում իրականությունը։
Կրկին մեջբերելով Վիհմանին՝
կարելի է միայն նշել. «Շրյո
դինգերի տեսության կիրառու
մը ատոմական և մոլեկուլյար
երևույթների համար պսակվեց
հաջողությամբ։ Չնայած այդ տե
սության սահմանափակությանը՝
այն կարելի է ընդունել որպես լավ
մոտավորություն։ Այն բավական
հաջող է կանխատեսում տարրա
կան մասնիկների վարքագիծը»։
Այսպիսով՝ ինչպես ֆիզիկա
յի օրենքները, այնպես էլ հորոս
կոպները
«կանխագուշակում
են», բավական է միայն դրանք
ճիշտ ձևակերպել՝ կատարե
լով որոշակի ենթադրություններ։
Գործնականում մենք ստիպված
ենք անտեսել շատ գործառույթ–»
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►ներ, որոնք խանգարում են այդ
օրենքների դրսևորմանը։ Այնպես
որ, դրանք որոշակիորեն իդեա
լականացնում են բնությունը և
հաճախ հետևում են մեր մտածո
ղության առանձնահատկություն
ներին։ Երբեմն մենք պատրաստ
ենք ավելի շատ հորինել, քան
բացահայտել օրենքները։
Վերցնենք, օրինակ, «Էներ
գիայի պահպանման օրենքը»։
Ինչ կպատահի, եթե այն հան
կարծ դադարի գործելուց թե՜ միկ
րոաշխարհում, թե՜ մակրոաշ
խարհում։ Դա մեզ չի շփոթեցնի։
Մենք համոզված ենք, որ այն ան
խախտելի Է։ Նույն պահին մենք
շտապ կհորինենք Էներգիայի նոր
ձև՝ վակուումի ինչ-որ Էներգիա,
որը կազատի մեզ ցանկացած
կասկածներից։ Եվ ահա Էներ
գետիկ հավասարակշռությունը
վերականգնված Է։
Այսպես օրինակ, երբ պարզ
վեց, որ տեսանելի Տիեզերքի
զանգվածը բավարար չէ, մեզ
հայտնի օրենքները պահպանե
լու համար, հարկ եղավ «գրչի մի
շարժումով բացահայտել» մութ
նյութը, ապանաևմութէներգիան։
Դատողությունների տրամաբա
նությունը ստիպեց մեզ ընդունել,
որ տիեզերքը 95%-ով կազմված
է այնպիսի նյութից, որը գրեթե
զգացնել չի տալիս իր ներկա
46 | Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ |

յությունը։ Այսպիսի հայտնագոր
ծությունները ոմանց դրդում են
հայտարարելու, որ ողջ ֆիզիկան
կեղծիք է։
ԵՐԲ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՀՈՍՈՒՄ է ԱՊԱ
ԳԱՅԻՑ ԴԵՊԻ ԱՆՑՅԱԼ

Ահա մի հետաքրքրական վար
կած, որը բացատրում է բնության
օրենքների էվոլյուցիան։ Պատ
կերացնենք ջուրը նետված մի
քար։ Այն առաջացնում է ալիք,
որը տարածվում է ժամանակի ու
տարածության մեջ՝ ուղղություն
վերցնելով դեպի ա պ ա գա և ան
սահմանություն։ Մենք տեսնում
ենք այդ ալիքը հաջորդ վայրկ
յանին մեզանից մեկ մետր հե
ռավորության վրա. այն վազում
է առաջ՝ ավելի հեռու... Այդպիսի
ալիքների վարքագիծը նկա րա գ
րող հավասարումն ունի երկու
լուծում։ Առաջինը՝ «ուշացող»
լուծումը, նկարագրում է ալիքի
վարքագիծը այնպես, ինչպես
այն տեսնում է դիտորդը։ Կարե
լի է դիմել հետևյալ բանաձևին.
«Ներկայից արձակվող ինչ-որ
ազդանշաններ ազդում են ա պ ա 
գայի վբա»։ Բայց կա նաև հավա
սարման այլ լուծում՝ «առաջ ընկ
նող»։ Այն ամեն ինչ նկարագրում
է ճիշտ հակառակ կերպով։ Ինչ–
որ հեռուներից և ապագայից դե
1. շ 009

պի մեզ է գալիս հազիվ նշմարելի
մի ալեծփանք։ Վեջապես հաս
նելով «այստեղ և հիմա»՝ այն
խտանում է։ Տեղի է ունենում սին–
գուլյար իրադարձություն, ք ա 
րը դուրս է թռչում ջրից։ Այստեղ
կարելի է օգտագործել հետևյալ
բանաձևը. «Ներկան ստանում է
ապագայի կողմից արձակվող
ազդանշաններ»։ Այդ ալիքի հա
մար ժամանակը հոսում է հակա
ռակ ուղղությամբ։
Իրականության այսպիսի նկա
րագրությունն առաջին հայաց
քից իսկական անհեթեթություն
է։ ժամանակի այս հիմնախընդ–
րով զբաղվել են ամերիկացի
երկու առաջատար ֆիզիկոսներ
Ռիչարդ Ֆեյնմանը և Զոն Ուիլե–
րը։ Նրանց հետաքրքրում էր, թե
արդյոք կարող է գոյություն ունե
նալ Տիեզերք, որտեղ ալիքների
նկարագրված երկու տեսակնե
րը՝ դեպի ա պ ա գա տարածվող
ալիքը և ապագայից վերադար
ձող և ներկայի վրա ներգործող
ալիքը, հանդիպում են։ Ստաց–
վել էր այսպիսի արդյունք, եթե
ենթադրենք, որ բոլոր ալիքները
գործում են «հիսուն հիսունի»
սկզբունքով, ապա բնավ անհա
վանական չէ, որ ա պագա ն ազ
դում է մեր այսօրվա աշխարհի
վրա։ Ամենազարմանալին այն
է, որ մաթեմատիկայի օգնութ
յամբ ստեղծված և իր սեփական
ապագայի ազդեցության տակ
գտնվող նման աշխարհը մենք
չենք կարողտարբերելմեզշրջա–
պ ա տ ող տեսանելի աշխարհից,
որում ապրում ենք։
Ամերիկացի ֆիզիկոս Ջոն
Կրամերը առաջարկել է մի վար
կած, որն անվանել է «ժամանակ
ների հանդիպման վարկած»։
Եթե ատոմը ֆոտոն է արձակում,
ապա դրանից բխում է, որ այդ
ֆոտոնը երբևիցե անխուսափե–

լիորեն կլանվելու է։ Առաջին իրա
դարձությունը՝ ֆոտոնի ծնունդը,
կարող է տեղի ունենալ միայն
այն դեպքում, եթե տեղի ունե
նա երկրորդ իրադարձությունը՝
դրա կլանումը։ Այդ երկու իրա
դարձություններն արձակում են
ալիքներ, որոնք տարածվում են
ժամանակի մեջ։ Մեկն ուղղութ
յուն է վերցնում դեպի ապագա ,
մյուսը շտապում է դեպի անցյալ։
Տարածության և ժամանակի մեջ
դրանք հանդիպում են։ Այսպի–
սով՝ ֆոտոնը կարող է գոյութ
յուն ունենալ միայն այն դեպքում,
եթե հաստատվի, որ դրա համար
կարևոր երկու իրադարձութ
յուններն էլ իրական են, որ այն
ծնվում է ու մահանում...
Բնության օրենքները կարող
էին առաջանալ լույսի մասնիկ
ների պես։ եթե ենթադրենք, որ
այդ մասնիկը սլանում է դեպի
հեռավոր ա պ ա գա ՝ մեր ժա մա 
նակի սահմաններից դուրս, որ
հանդիպելու է ինքն իրեն, ա պա
մենք կարող ենք նաև բնության
օրենքները դիտարկել երկու տե
սանկյունից։ Առաջինն իրա դա ր
ձությունների սովորական պատ–
ճառահետևանքային կապն է
ներկայում։ Այն է՝ տիեզերքի
նկատմամբ «դետերմինիստա֊
կան» կապը։ Մյուս տեսակետը՝
«աստվածաբանական», ա պ ա 
գան ազդում է ներկայի վրա։
Ալիքները թափանցում են ա պ ա 
գա և գալիս են այնտեղից։ Տա
րածության և ժամանակի միջև
դրանք հանդիպում են և ստեղ
ծում մի որոշ կարգավորում՝
բնության օրենքներ։ Այսպես
միավորվում են երկու վարկած
ները. առաջին՝ բնության օրենք
ները ձևավորվում են տ ա կա վ
առ տակավ, աստիճանաբար, և
երկրորդ՝ դրանք ստեղծվում են
ապագայի կողմից։

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՆ ԵՆ
ԱՐԱՐԵԼ ՄԵՐ ԱՇԽԱՐՀԸ
(Հատված գերմանացի ֆիզիկոս
պետեր Միտելշտեդտի «8ւ1ճ Օտո
\/\/ւտտ6ոօհՅքէ» հանդեսին տ րվա ծ հար
ցազրույցից)

- Կարելի է անվերջ դատողութ
յուններ անել, թե ինչ են բնութ
յան օրենքները, և արդյոք դրանք
գոյություն ունեն իրականում։ Դուք
դրանց նվիրել եք մի ամբողջ գիրք,
որն այդպես էլ վերնագրված է՝
«Բնության օրենքներ»։
Միտելշտեդտ։ - Բնության
օրենքները որոշում են բնական
երևույթների ընթացքը։ Նկարագ
րելով բնությունը՝ մենք դիմում
ենք համընդհանուր օրենքների,
ինչպես նաև որոշակի սկզբնա
կան պայմանների օգնությանը։
Այդ պայմանները բնութագրում
են մասնավոր դեպքեր և ա ռա ն
ձին գործոններ, իսկ օրենքները
հայտնաբերում են գործրնթաց–
ների որոշակի ընդհանրություն։

- Ո՞րն է բնության օրենքների
առանձնահատկությունը։
Միտելշտեդտ։ - Դրանք ավե

լին են, քա ն պարզապես տ րա 
մաբանության կամ մաթեմատի
կայի օրենքները, ուստի կարող
են հերքվել փորձնական ճանա
պարհով։ Իհարկե, տրամա
բանության և մաթեմատիկայի
օրենքները գործում են նաև նյու
թական աշխարհում, բայց չեն
հանդիսանում բնության իսկա
կան օրենքներ։ ՈՒ-շադիր զննելիս
պարզվում Է, որ բնության օրենք
ներ համարվող շատ դրույթներ
զուտ տրամաբանական-մաթե–
մատիկական օրենքներ են։ Դա
հատկապես վերաբերում Էքվան–
տային մեխանիկային։

- Բնության օրենքներ գոյութ
յուն ունեն միայն ֆիզիկայում, թե,
օրինակ, նաև կենսաբանությու
նում։
Միտելշտեդտ։ - Ֆիզիկայի
օրենքները նկարագրում են նյու
թական աշխարհի ընդհանրա
կան կատեգորիաները։ Դրանք
են ժամանակի և տարածության

օրենքները, նյութի վարվելաձևը
պայմանավորող
հիմնարար
օրենքները։ Այդ օրենքները գոր
ծում են ամենուրեք, այդ թվում
նաև կենսաբանությունում։ Իսկ
հատուկ օրենքների գոյությունը,
որոնք կիրառելի են միայն, օրի
նակ, կենսաբանությունում, որոնք
չի կարելի հանգեցնել ֆիզիկայի
օրենքներին, ես հույժ անհավա
նական եմ համարում։

- Շատ փիլիսոփաների հա
մար բնության օրենքները նման
են Պլատոնի գաղափարներին,
դրանք գոյություն ունեն մեր նյու
թական տարածաժամանակային
աշխարհից դուրս։ Մյուսների հա
մար դրանք ընդամենը օգտակար
միջոցներ են, որոնք նպաստում
են նկարագրելու դիտարկվող աշ
խարհը, կամ նույնիսկ մեր գիտակ
ցության հատուկ կատեգորիաներ
են։ Ի՞ք/չ կարծիք ունեք այս հարցի
վերաբերյալ։
Միտելշտեդտ։ - Բնության
օրենքները ձևակերպված իրո
ղություններ են, որոնց օգնութ
յամբ մենք փորձում ենք հաս
կանալ իրականությունն իր ողջ
բարդությամբ և ամբողջակա
նությամբ հանդերձ։ Բնական
երևույթներում մենք տարբերում
ենք պարզը և ընդհանրականը
(օրենքներ), բարդից և առանձ
նահատուկից (սկզբնական և
սահմանային պայմաններ)։

- Իսկ կարող ենք մենք հասկա
նալ՝ արդյոք մեր աշխարհը բնութ
յան օրենքների արդյունք է, թե հա
կառակը։
Միտելշտեդտ։ - Բնության
օրենքները, որոնք մենք ձգտում
ենք հայտնաբերել և սահմանել,
պետք է գործեն անկախ տեղից
և ժամանակից բոլոր հնարավոր
աշխարհներում։ Դրանք գործել
են նա խքա ն մեր աշխարհի ծնվե
լը և գործելու են մինչև աշխարհի
վերջը և դրանից հետո։ Այնպես
որ հենց այդ օրենքներն են կան
խորոշել մեր աշխարհի կայացու
մը, դրանք են արարել մեր աշ
խարհը։ ա
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ԺԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Կ ենսա բա նա կա ն գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ թ ղ թ ա կ ի ց ա նդամ,
Եվրոպ ա յի գիտությունների ա կա դեմիա յի ա կա դեմիկոս

ԿԵՆՍԱԲԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ուրաքանչյուրի
աշխարհըն
կալումը և հոգեկան աշխարհի
ձևավորումը մանուկ հասակից
սկսվում է մեծ հեքիաթասացների, գրող
ների, բանաստեղծների գործերին ծանո–
թանալուց, պատմական խոշոր դեմքերի,
զորահրամանատարների, թագավորնե
րի, մտածողների մասին հուշապատում
ների ընթերցումից, գեղանկարիչների,
քանդակագործների,
դերասանների,
կոմպոզիտորների
գլուխգործոցներին
հաղորդակցվելուց։ Մեզ քաջածանոթ են
ականավոր գիտնականների՝ ֆիզիկոս
ների, քիմիկոսների, մաթեմատիկոսնե
րի, աստղագետների անուններ։ Այսինքն՝
մենք գնահատում և արժեքավորում ենք
նրանց գեղագիտական, գրական, հու
մանիստական, գիտական մտքի խո
րաթափանցության, զարմարահրաշ և
հարուստ ժառանգությունը։ Ներկայաց
վող հոդվածում կփորձենք պարզել, թե
ինչպիսին է պատկերը կենսաբաններին
և կենսաբանությանը վերաբերող ոլոր
տում։ Ո՞րն է կենսաբանության ուսումնա–
սիրման-հետազոտման նյութը, ինչ տեղ
է զբաղեցնում նա մյուս գիտությունների
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ցանկում և, որ շատ կարևոր է,
ում է կարելի դասել անվանի կեն–
։ սարանների շարքին, քա նի որ
այդ ոլորտի ականավոր գիտ նա 
կաններին որոշելու հստակ չա
փանիշներ չկան։
Կենսաբանության պատմութ
յունը կարեփ է բաժանել մի քանի
շրջանների։ Անտիկ դարաշրջա
նում բնախույզներին գլխավորա
պես հետաքրքրում էին ուղղորդող
երևույթները և դրդա պ ա տ ճա ռ
ները։ Կենսաբանությունն այդ
շրջանում ինքնուրույն գիտություն
չէր, այն զուգակցվում էր բույսերի
և կենդանիների մասին գործնա
կան իմացությունների հետ՝ հիմք
ընդունելով նրանց պիտանե֊
լիությունը։
Բնագիտությունը և կենդանա
բանությունը՝ կենսաբանական
առաջին գիտությունները, երկար
ժամանակ սերտորեն կապվա ծ
էին բժշկության հետ։
Միջին դարերը՝ ընդհուպ
մինչև XVII դարի կեսը, անբա
րենպաստ էին կենսաբանական
գիտության զարգացմա ն համար,
քանի որ ա ռկա էր անհանդուր
ժողականությունը ամեն տեսակի
գիտական փորձերի նկատմամբ։
Վերածննդի դարաշրջանում
բնագիտության
զարգացումը
սկսեց աշխուժանալ։ Կոպեռնի–
կոսի արևակենտրոն տեսության
հեղափոխական
հայտնագոր
ծությունը (1453 թ.) մարդկային
միտքը ազա տեց միջնադարի
կրոնական-սխոլաստիկ փիլիսո
փայության կապանքներից, ստի
պեց բնախույզ գիտնականներին
կենդանի բնությունն ուսումնա
սիրել մարդու համար, նրա պի–
տանելիության
տեսակետից։
Հետագայում ձևավորվեցին կեն
սաբանական հետախուզություն
ների տարբեր ուղղություններ։

Հա րվեյի (1578-1657 թթ.)
հայտնագործությունները դրեցին
ֆիզիոլոգիայի հիմքերը, Լիննեյը
(1707-1778 թթ.) մշակեց կենսա
բանական դասակարգումների
հիմքերը, միաժամանակ հրաշա
լի գիտնականների մի ամբողջ
սերունդ սկսեց զբաղվել կենդա
նի բնության երևույթների համա–
կարգմամբ։ Կյուվյեն (1769-1832
թթ.) դա րձա վ համեմատական
հետազոտությունների սկզբնա
վորողը։
Կենսաբանությունն այն ժա 
մանակ կրում էր նկարագրման
դասակարգման բնույթ։ Այդ վի
ճակը պահպանվեց մինչև Չարլզ
Դա բվին ի (1809-1882թթ.) ժա մա 
նակները։

1802 թ. գերմանացի բուսա
բան Լ.Տր1փրանուսը (1779–
1865 թթ.) կյանքի մասին ընդ

հանուր գիտությունը անվանեց
կենսաբանություն։ Այլ խոսքե
րով՝ կենսաբանություն հասկա
ցության կնքահայր պետք է հա
մարել Տրևիրանուսին, քանի որ
նա առաջինը սահմանեց այդ
գիտության էությունը։ Սակայն
կենսաբանության՝ որպես բա
ցարձակապես
ինքնուրույն
գիտության, ավելի ճշգրիտ բնո
րոշումը 1809թ. տվեց Լամարկը՝
առանձնացնելովնաև կենսաբա
նության սահմանները։
Այսօր դժվար է որոշակիորեն
սահմանազատել մեծ արագութ
յամբ ճյուղավորվող կենսաբա
նական գիտության տարբեր ուղ
ղությունները։
Այս հրապարակման մեջ ներ
կայացվում են կենսագրական
տեղեկություններ այն կենսա
բանների մասին, ովքեր, անտա
րակույս, արժանի են կոչվելու
կյանքի գաղտնիքների բացա
հայտման առաջամարտիկներ։
Ընդ որում, համեմատաբար ընդ–
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►հարձակ կներկայացվեն Արիս
տոտելի, Լիննեյի, Դարվինի,
Մենդելի, Պաստերի, Պւսվլովի և
այլ ականավոր հետազոտողնե–
րի կենսագրականները, որոնց
ուսումնասիրությունները կենսա
բանության հենասյուններն են։

ԱՐԻՍՏՈՏԵԼ ՍՏԱԳԻՐԻՏ
(մ.թ.ա. 384-322 թթ.)

Հին Հունաստանի մեծա
գույն մտածող, իր դարաշրջանի
բնության ամենանշանավոր և
բազմակողմանի հետազոտող–
ներից մեկն էր։ Նա առաջինը
սկսեց ուսումնասիրել բնության
երևույթները և առաջինը փորձեց
համակարգել դրանք։ Արիստո
տելը դիտարկումներ էր կա տ ա 
րում գլխավորապես կենդանա
կան աշխարհում, խնամքով գրի
էր առնում դիտարկումները և
տեքստը, պատկերազարդում սե
փական ցուցադրական նյութով։
Անտիկ աշխարհում դրանք միակ
գիտական ձեռնարկներն էին՝
բնության երևույթների մասին։
Արիստոտելը 17 տարեկա
նում արդեն ուսանում էր Աթենքի
Պլատոնի Ակադեմիայում, որը,
իրավմամբ, գիտության կենտ
րոն էր։ Պլատոնը Արիստոտելին
անսպառ եռանդի, արտասովոր
աշխատասիրության և արտ ա 
կարգ դիտողականության հա
մար անվանում էր «Ակադեմիայի
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ուղեղ»։ Այդ տարիներին Արիս
տոտելը հարյուրավոր ուսումնա
սիրություններ գրեց փիլիսոփա
յության,
քաղաքականության,
բժշկության, բնագիտութան մա
սին։ Մինչ Արիստոտելը անտիկ
աշխարհում բնության մասին
գրականություն չկար։ Ակադե
միայում աշխատելուց քսա ն տ ա 
րի անց Արիստոտելը հրավեր
ստա ցա վ Մակեդոնիայի արքա
Փիլիփոսից և դարձավ նրա որ
դու՝ Ալեքսանդրի դաստիարակը։
Արիստոտելի առաջարկությամբ
ստեղծվեց այն ժամանակների
առաջին կենդանաբանական այ
գին։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին
Արիստոտելին նշանակեց այդ
վիթխարի հաստատության ղե
կավար, որտեղ աշխատում էր մի
քա նի հազար մարդ։
Արիստոտելը բժիշկ Նիկո–
մախի զավակն էր և շատ վաղ
ծանոթանալով
ֆիզիոլոգիայի
և անատոմիայի հիմունքներին՝
գործունեությունը ծավալեց բնա
գիտության հենց այդ ոլորտում։
Կենդանական աշխարհի համա
կարգման նրա տեսությունը վիթ
խարի նշանակություն ունեցավ
ու պարտադիր էր մինչև Լիննեյի
(XVIII դար) ժամանակները։
Մարդու մարմնի կառուց
վածքի և նրա գործառույթների
հետազոտություններում Արիս
տոտելը ընդունում էր հույն խո–
շորագույն բժիշկ Հիպոկրատի
(որը հետագայում հռչարկվեց
«բժշկության հայր») տեսակէտ
ները։ Հավատարիմ մնալով հի–
պոկրատյան տեսությանը՝ Արիս
տոտելը դասավանդում էր նրա
ուսմունքը՝ մարմնի բաղկացուցիչ
չորս հեղուկների՝ արյան, լոր
ձի, դեղին լեղու և սև լեղու մա
սին։ Այս բաղադրիչներից որևէ
մեկի գերակայությունն օրգա 
նիզմում կանխորոշում է մարդու
բնավորությունը։ Մինչև այսօր
1. 2009

էլ պահպանվում է մարդկային
բնավորության չորս տեսակների
բնորոշումը՝ սանգվինիկ (կենսա
սեր, կենսուրախ), ֆլեգմատիկ
(սառնարյուն), խոլերիկ (տա
քարյուն), մելանխոլիկ (մելամաղ
ձոտ)։
Անչափ տարօրինակ և միա
միտ պատկերացումների կողքին
Արիստոտելի գրքերում առկա են
գիտական մտքի ակնհայտ փաս
տարկություններ։ Սակայն Արիս
տոտելի գիտական այդ գա ղա 
փարները շուտով մոռացվեցին
և մինչև XIX դարը չդարձան
գիտական տեսություն։
Ստեղծագործական ոդջ ուղին
և հրապարակումների վիթխարի
ծավալն իրավունք է տալիս Արիս
տոտելին իրավմամբ անվանելու
ժամանակակից բնագիտության
հայրը և նրան վերապահելու
աշխարհի առաջին կենսաբանը
համարելու պատիվը, թեև նրա
մահից անցել է ավելի քանի 23
հարյուրամյակ։
Արիստոտելի գիտական գոր
ծունեությունը ևս մեղադրվեց
անաստվածության մեջ, ինչպես
մինչ այդ մեղադրվեց և մահա
պատժի ենթարկվեց (399 թ.)
Պլատոնի ուսուցիչ, հույն մե–

Կ ԵՆ Ս Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ծագույն մտւսծող Սոկրատեսը։
Կանխազգալով հետևանքները և
վտանգը՝ Արիստոտելը փ ա խ ա վ
էվբերո կղզի՝ իր հետ տանելով
իր ձեռագրերի մի մասը, որտեղ
և ապրեց մինչև իր կյանքի վեր–

ջը։
ԼԻՆՆԵՅ ԿԱՌԼ
(1707-1778 թթ.)

Շվեդիայի ականավոր գիտ 
նականը ծնվել է Շվեդիայի հա
րավում, գյուղական քա հա նա 
յի ընտանիքում։ Սկզբնական
կրթությունը ստացել է տեղի
դպրոցում։ Ուսուցիչները նրան
համարում էին անընդունակ և
բթամիտ, մինչդեռ տղան ար
տասովոր հետաքրքրություն էր
ցուցաբերում բույսերի նկա տ 
մամբ։ Ուսումը շարունակեց Ուփ–
սալա քաղաքում, որտեղ էլ ստ ա 
ցավ բուսաբանի բարձրագույն
կրթություն։ Լապ լանդիա կա
տարած առաջին իսկ արշավան–

կենդանիների և բրածո նյութերի
հսկայական հավաքածու, որոնց
հետազոտման արդյունքներում
1732 թ. առանձին գրքով՝ »Լապ–
լանդիայի
բուսականությունը«
խորագրով, ներկայացրեց Թա
գավորական ընկերությանը։ Սա
կայն դարակազմիկ նշանակութ
յուն ունեցավ նրա՝ ընդամենը
12 էջից բաղկացած «Բնության
համակարգը»
աշխատությու
նը, որը բերեց համաշխարհա
յին ճանաչում։ Յուրաքանչյուր
տեսակ ստ ա ցա վ լատինական
երկու անվանում, օրինակ՝ 8տէ–
աօ1ձ ոձոյ (թզուկ կղզի) լատի
նական երկու անվանումներից
առաջինը՝ գլխատառով, սեռն Է
(ՐՏՊ), իսկ երկրորդը՝ տեսակը։
Այս կերպ Լիննեյը ներկայացրեց
այն ժամանակ հայտնի բոլոր բու
սատեսակներն ու կենդանիները՝
դրանով իսկ սկզբնավորելով ողջ
կենդանի բնության համակար
գումը՝ ստանալով միջազգային
ճանաչում։
Սակայն Լիննեյը կենսաբա
նության մեջ Էվոլյուցիոն ուղղութ
յան կողմնակիցը չէր, ինչպես
Աստվածաշնչյան առասպելում,
նա նույնպես պնդում էր, որ օր
գանիզմների առաջին զույգերը
արարվել են ինչ-որ դրախտային
կղզում։

Լիննեյը պնդում էր, որ տե
սակների փոփոխականության
մասին ամեն մի դատողություն
հակառակ է կրոնական դոգ
մաներին և արժանի է պար
սավանքի։ Այսպես՝ բուսական
աշխարհի դասակարգման իր
արհեստական համակարգի հիմ
քում նա դրեց տեսակների ան
վախության հիմնադրույթը, թեև
մերժում էր էվոլյուցիոն տեսութ
յունը, սակայն նրա ստեղծած օր
գանական աշխարհի վիճակագ
րական համակարգումը դարձավ
բնագիտության
զարգացման
անկյունաքարը։ եվ դրանով իսկ
Լիննեյի առաջարկած դա սա 
կարգումը վճռական դեր խաղաց
էվոլյուցիոն տեսության զարգաց
ման համար։ Ահա թե ինչու երկար
տարիներ պահպանվեց այդ շվե–
դացի ականավոր բնախույզի մեծ
հեղինակությունը։

ՉԱՐԼԶ ԴԱՐՎՒՆ
(1809-1882 թթ.)

Անգլիացի գիտնական, բոլոր
ժամանակների ամենաականա–
վոր և հռչակավոր կենսաբաննե
րից մեկը։ Ցածր դասարանների
ուսուցիչները Չարլզի ընդունա
կությունները գնահատում էին մի
ջինից ցածր։ Դպրոցը ավարտե
լուց հետո Չարլզի հայրը տղային
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ուղարկեց էդինբուրգ՝ բժշկա
կան կրթություն ստանալու։ Սա
կայն նա չդարձավ ոչ բժիշկ, ոչ
էլ հոգևորական, չնայած հայրը
նրան ուսանելու ուղարկեց նաև
Աստվածաբանության
ֆակուլ
տետ։ Հետագայում Դարվինը
Քեմբրիջի
Աստվածաբանութ
յան ֆակուլտետում անցկացրած
երեք, ինչպես և էդինբուրգի հա
մալսարանում ուսանած երկու
տարիները համարում էր կորց
րած ժամանակ։
Նրա վրա մեծ տպավորություն
թողեց նշանավոր ճանա պ ա ր
հորդ Ալեքսանդր Հումբոլդտի
«Ուղևորություն դեպի նոր աշ
խարհի գիշերահավասարային
երկրամասերը» գիրքը։ եվ դա
էր պատճառը, որ մի գեղեցիկ օր
Դարվինը հայտնվեց «Բիգլ» նա 
վի վրա, որն ուղևորվում էր դեպի
հարավային ծովերը՝ օվկիանո–
սական հետազոտությունների։
Դա 1831 թվականն էր. 22-ամ–
յա Դարվինը «Բիգլ» նավի վյւա
անցկացրեց հինգ տարի։ ճա մ
փորդության ընթացքում Դարվի–
նի գլխում ծնվեց և հասունացավ
էվոլյուցիայի գաղափարը, որը
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կյանքի զարգացման օրենքները
բացատրում էր ավելի լավ, քա ն
մինչ այդ եղածները։
1842 թ. Դարվինը ընտանի
քո վ հաստատվեց Լոնդոնի մեր
ձակայքի Դոուն բնակավայրում։
Այդ պահից ի վեր քառասուն
տարիների ընթացքում Դոունը
դարձա վ այն կենտրոնը, որտե
ղից աշխա րհով մեկ տարածվում
էին Դարվինի հանճարեղ գա ղա 
փարները, որոնք հեղա փոխա
կան դեր էին կատարում XIX դա 
րի երկրորդ կեսի բնագիտության
զարգացման գործում։
Հենց այստեղ Դոունում վերջ
նականապես ձևավորվեց Դար
վինի նշանավոր էվոլյուցիոն
տեսության էությունը, որն իր
արդիականությունը չի կորցրել
մինչև այսօր։ Երկրի վրա գոյութ
յուն ունեցող բույսերի և կենդա
նիների տարբեր տեսակներն
առաջացել են միլիոնավոր տ ա 
րիների ընթացքում՝ անընդհատ
ենթարկվելով
փոփոխություն
ների։ Ամենապարզունակ կեն
դանական նյութերից աստիճա
նաբար ձևավորվել են ավելի և
ավելի բարդ և զարգացած ձևեր։
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Բնության մեջ միջտեսակային և
ներտեսակային մշտական պայ
քա ր է գնում երկրի վրա իրենց
տեղն ունենալու համար։
Գոյության այդ դաժան կռվում
հաղթում են միայն նրանք, ովքեր
ավելի լավ են հարմարվում շրջա
կա միջավայրին։ Բնության այս
օրենքներին ենթարկվում են նաև
մարդիկ։ Այսօրվա կենսաբանութ
յունը դարվինիզմի հիմնական
գաղափարների ընդլայնումն ու
խորացումն է։
Դարվինի
դարակազմիկ
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վաստակը նրանում է, որ կեն
սաբանության մեջ նա «նպա
տակահարմարության»
հաս
կացողությունը
փոխարինեց
բնության բոլոր երևույթների
պ ա տճա ռա կան կապի սկզբուն
քով։
Այս հիմնարար գա ղա փ ա 
րի շնորհիվ կենսաբանական
գիտությունների առջև բացվե
ցին զարգացման նոր ուղիներ,
և կենսաբանությամբ սկսեցին
հետաքրքրվել կրթված հա սա րա 
կության լայն շրջաններ, որոնք
մինչ այդ անտարբեր էին կեն

սաբանական
գիտությունների
նկատմամբ։
Դարվինի՜
«Տեսակետների
ծագումը բնական ընտրության
ճանապարհով» գլխավոր աշ
խատության հիմնարար սկզբուն
քը դանդաղ, սակայն վճռաբար
ազդեց կենսաբանության զար
գացման ընթացքի, իսկ հաճախ
էլ՝ գիտության նոր ճյուղերի և
ուղղությունների ծագման և զար
գացման վրա, անգամ այնպիսի
նոր ուղղություններ, որոնք ա ռա 
ջին հայացքից ոչ մի կապ չունեին
անգլիացի ականավոր գիտ նա 
կանի ուսումնասիրությունների
ոլորտի հետ։
էվոլյուցիոն տեսությունը նշա
նակալի ազդեցություն ունեցավ
նաև հումանիտար գիտություն
ների ասպարեզում կիրառվող
մեթոդոլոգիայի և ամենից առաջ
սոցիոլոգիայի և համընդհանուր
պատմության հետազոտական
մեթոդների ձևավորման վբա։
Գիտության մի շարք ճյուղե
րում ոչ միայն կիրառվեցին Դար–
վինից հետո կենսաբանությունում
օգտ ա գործվող հետազոտության
ճշգրիտ եղանակները, այլև, որ

ամենակարևորն է, սկսեցին կի
րառվել փաստերի պ ա տ ճա ռա 
կան կախվածության որոշման
սկզբունքները։
էվոլյուցիոն–
կենսաբանական
տեսությունը
կարևոր ազդեցություն ունեցավ
տիեզերքի ծագմանը վերաբերող
փիլիսոփայական և տիեզերագի
տական հայացքների վրա։
էվոլյուցիոն տեսությունն իր
արտացոլումը գտ ա վ հոգեբա
նության, կենսաաշխարհագրութ–
յան, մարդաբանության, լեզվա
բանության, կրոնի և շատ ու շատ
այլ գիտական ոլորտներում։
էվոլյուցիոն
տեսությունը
Դարվինին բերեց արժանի փ ա ռք
և անմահություն և, չնայած վիթ
խարի վաստակին, Դարվինը հա
մեստ կյանք էր վարում։
Գարվինը վախճանվեց 1882թ.
ապրիլի 19-ին Սյուրեյ կոմսութ
յան Դոուն փոքրիկ բնակավայրի
իր կալվածքում, ուր ոդշ քա ռ ա 
սուն տարի նա ապրեց գրեթե
մենակյացի կյանքով։ Նրա աճյու
նը թաղված է Լոնդոնում՝ Վեստ–
մինստերյան աբբայության բա
կում, ուր հանգչում են Անգլիայի
մեծագույն զավակները։ ■
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ԳԱՐՐԻ ԲԵՐԲԵՐՑԱՆ
Հա յա ստ ա նի պ ե տ ա կ ա ն ճ ա ր տ ա ր ա գ ի տ ա կ ա ն հա մա լսա 
րա նի Ռ ա դիոտ եխ նիկա յի և կա պ ի հ ա մ ա կա րգերի դեպար–
տ ա մ ե ն տ ի պրոֆեսոր, տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն գիտությունների դոկ
տոր
Մ ա սն ա գիտ ա կա ն գործունեության ոլորտը՝ հեռահաղոր–
դա կցությա ն և էներգետ իկա կա ն օբյեկտ ների տ ե ղ ե կ ա տ 
վ ա կա ն պ ա շտ պ ա նվա ծություն, ռա դիոհեռուստ ա չա փ իչ և
օբյեկտ ների ռ ա դ ի ո հ ա ճ ա խ ա կ ա ն ա յի ն նույնա կա նա ցմա ն
հա մ ա կ ա ր գ ե ր
Հեռ. 564239, 525868, 094900127,
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ԱՌԱՆՑ

ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆԱՅԻՆ
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑԱԱն ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՓՇՈՏ ԿԼԻՆԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ
ԴԵՊԻ ԱԱՏՂԵՐ
յժմյւսն նույնականւսց–
ման կամ ճանաչման
► ռա դիոհա ճա խա կա 
նային համակարգերը (ՌՀ), որոնք
հիմնված են ժամանակակից տե
սական և տեխնոլոգիական նո
րույթների վրա, առաջարկում
են բազմաթիվ տեխնիկական
լուծումներ։ Լայն հնարավորութ
յուններ ստեղծելով զանազան
տեսակի փոխադրամիջոցների
ու դրանցում տեղադրված բեռ
ների ավտոմատացված հայտ
նաբերման, հսկման և անվտանգ
երթևեկության համար՝ դրանք,
ազգային և միջազգային հա
ղորդակցության
ուղիներում
54 I ԳԻ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

ընդունված
կանոնակարգով,
ապահովում են առաքումների
հա մա պ ա տ ա սխա ն գանձումներ
և շատ ուրիշ գործընթացների
իրագործումը։ Նշված համա
կարգերի կիրառման՝ որպես ոչ
պակաս կարևոր նշանակութ
յան մի այլ բնա գա վա ռ կարելի
է ներկայացնել գիտ ա հետ ա զո
տական, մասնավորապես, բնա
պահպանական, ագրոարդյու–
նաբերական, գեոտիեզերքային,
սոցիալական միջավայրերի և
առանձին օբյեկտների հետ կա պ 
ված խնդիրների վիճակագրա
կան ու ֆիզիկական վերլուծութ
յունների ամբողջական կայքը։
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Այդպիսի համակարգերը կա
րող են զննել և ընթերցել նշված
օբյեկտների ինչպես դինամիկ,
այնպես էլ ստատիկ վիճակում,
միկրոչիպային
համակարգե
րում (ռադիոպիտակներում կամ
թագերում) գրառված ու տվյալ
միջավայրին կամ օբյեկտին վե
րաբերող ծավալուն տեղեկատ
վությունը։ Վերջինս ժամանակի
ընթացքում կարող է մնալ ան
փոփոխ կամ փոփոխվել՝ գրան
ցելով օբյեկտը կամ արտաքին
միջավայրի ազդեցությունները
բնութագրող
պարամետրերի
փոփոխությունը թագում պւսրու–
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նակվող զգայուն միկրոփոխա–
կերպիչների միջոցով։
Նշված խնդիրների մեծամաս
նությունը, որոնք առնչվում են կի
րառվող սարքավորումներին, ա–
ռաջանում են ոչ բավարար
ճշգրտությամբ տեղա դրվա ծ ան
տեննաների կամ ընթերցման
դիապազոնների չափանիշների
հաստատման սխալների հե
տևանքով։ Այդ չափանիշներն են
հաղորդման հզորությունը, տվյալ
ուղու կրող հաճախությունը, դրա
կայունությունը, ազդանշանների
սպեկտրների լայնությունների ոչ
բավարար սահմանափակումը և
այլն։ Որոշ տեխնոլոգիական
առանձնահատկություններ,
որոնք առնչվում են ռադի ո հա
ճախային ալիքների տ ա րա ծմա 
նը միկրոչիպերում տեղադրված
հանգույցների և անտեննաների
երկայնքով և էապես կարող են
ազդել ազդանշանների ընդուն
ման և հետ ագա մշակման արդ
յունքների վդա, ոչ միայն նրանց

դեմ պայքար կազմակերպելու
ոլորտի քննարկման հիմնական
ասպեկտներն են, այլ նաև միկ–
րոչիպեր չարտոնված մուտք գոր
ծելու և պարունակվող ծածկագ
րության
վերծանման
հնարավորության դեմ արգելքի
իրագործման հզոր միջոցներ։
Շոշափված խնդիրների հետ
մեկտեղ չափազանց արդիական
նշանակություն է ստանում այս
համակարգի կիրառումը ցամա
քային, ծովային, օդային հաղոր
դակցման, էներգետիկական և
հ եռա հաղորդւս կցման՝քաղաքա–
ցիական և ազգային պ ա շտ պ ա 
նության ռազմական օբյեկտների
անվտանգության ապահովման,
ինչպես նաև բնա պ ա հպ ա նա 
կան և սոցիալական միջավայ
րերում հաշվառման, կենսա
գործունեության ապահովման և
ահաբեկչական սպառնալիքների
կանխման ու ա նհա պ ա ղ վերաց
ման ժամանակակից լայնածա
վալ արմատական միջոցառում

ների իրագործման համար։
Քննարկվող խնդրի էությունը
պարզաբանելու համար դիտար
կենք նույնականացման համա
կարգերի կառուցվածքների բա
ղադրությունը և աշխատանքի
սկզբունքը։ Նշված համակարգը
բաղկացած է հաղորդիչ-ընդունիչ
բազային կայանից և տրանսպոն–
դերից, որոնցում կոդավորված
տեսքով նախապես գրառվում և
պահպանվում է տարբեր տեսա
կի բեռներին կամ շարժական
համակարգերին, ինչպես նաև
բեռնատերներին ու սպառողնե–
րին, շրջակա միջավայրի բնա
պահպանական և զանազան
օբյեկտների պաշտպանությանն
առնչվող բավարար տեղեկատ
վություն։ Նշված տեղեկատվութ
յունը կոդավորվում է առանձնա
հատուկ՝ 128-բիտանի ֆորմատից
կազմված տարբեր երկարության
բառերով, որը համաձայնեց
վում է ինտերնետի համակար
գին «Վի են ադմինիստրատոր»»
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>փոխակերպման արձանագրութ
յան միջոցով։ Բազային կայանը
հարցման ազդանշանների հե–
ռւսրձակմամբ
հայտնաբերում
է տրանսպոնդերը՝ վերջինիս
անտեննայից անդրադարձման
եղանակով ստանալով մոդուլ–
ված հարցման ազդանշանները
իր հիշողությունում պահպանվող
տեղեկատվության
համաձայն
առաջացած մոդուլման արդյուն
քի ճանաչման շնորհիվ։ Նշված
հարցումը պարունակում է պայ
մանաբառի վերնադիրը՝ թագի
էլեկտրոնային կայք չարտոնված
մուտք գործելն արգելելու հա
մար։ Պարզէ, որ պայմանաբառի
բացակայության դեպքում հար
ցումը ոչնչացվում է ( արձագանք
չի հեռարձակվում)։
Նկ.1-ում ներկայացված է օբ
յեկտների նույնականացման հա
մակարգի կառուցվածքը քՀՈՕ–
ֆորմատում (առանձնահատուկ
թվային բազմությունում), որը
հնարավորություն է տալիս ձևա
վորել ոչ միայն անհատական,
այլնաև խմբակային պատկանե
լիության եզակի (չկրկնվող) նույ–
նականացուցիչներ։
Պատկերված կառուցվածքում
բացակայում է ճակատային բլո
կի առջևում տեղակայվող 16–
բիտանի բլոկը, որը ծառայում է
ձևավորված տրամաբանական
բառերի կոդային ավելցուկի հե֊
ռահար ցիկլային ստուգմանը՝
նշված բառերում հնարավոր
սխալների հայտնաբերման և
դրանց ուղղման համար։ Նաև
բացակայում է 8 բիտից կազմ
ված ինքնաոչնչացման կոդային
բառը (Խ11–օօ(Խ), որը, ինչպես
նշված է վերոհիշյալ դրվագում,
բացառում է կոդավորված տե
ղեկատվության
չարտոնված
ընթերցումը (կոդավորված տե
ղեկատվությունը ջնջվում է), և ի
վերջո, տարբեր թագերին պ ա տ 
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կանող տեղեկատվությունը միմ
յանցից տարբերելու համար միջ–
բառային անջատման 8-բիտանի
կոդային բառերը (1օշ1<ւոց–օօօ16),
որոնք տեղակայվում են նախորդ
թագին պա տկա նող վերջին և
հաջորդ թագին պատկանող
առաջին բառի միջև՝ փակելով
յուրաքանչյուր նա խորդող տեղե
կատվական բլոկը հաջորդից։
Նույնականացման ամբողջա
21.

արժեքին։ Ընդամենը հաշված
վայրկյանների ընթացքում կենտ
րոնական համակարգչային կա–
յանը դրա (դիսփլեյ) վդա կա
տարում է համապատասխան
համեմատություն և վերջնական
արդյունքում ցույց է տալիս այն
տեղեկատվությունը, որը վերա
բերում է, օրինակ, բեռի տեսա
կին, քանակին, բեռի հարկման
տեսակին, նախնական գումա
րին, գումարի մնացորդին, միջա

5
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ճակատային
բլոկ 5ԲՇ տարբերակի
համար 8 բիտ

ԸԲՇ-Արտադրող
Օբյեկտի դասը
Մենեջեր (X V I.)
Ապրանքի տիպը
Համակարգիչ 28
(Մեծածախ
բիտ 268 մլն
պաշարման քանակի
Ընկերություններ
միավորներով) 24
բիտ 16 մլն
Ընկերություններ

Սերիական համար
(հերթական թիվ)
Անհատական
առարկայական
նույնականացուցիչ
36 բիտ 68 մլն
սերիական
համարներ

Նկ.1. ՏԲՇ– տիպի միկրոչիպերի համար նախատեսված Բ1Բ1Ը ֊ֆորմատի
անհատական տեղեկատվական մասի կառուցվածքը

կան համակարգերն այժմ նա 
խապատվորեն աշխատում են
ինչպես 660ՄՀց, 915ՄՀց, այն
պես էլ 2,45ԳՀց ֆիքսված կրող
հաճախությունների
միջակայ
քում, և ավարտին են մոտենում
հետազոտությունները՝ 5,0ԳՀց
կրող հաճախության վերջնա
կան ստանդարտացման և գործ–
նականորեն
արտոնագրված
կիրառման նպատակների հա
մար, թեև ոչ հեռու անցյալում
կիրառվում էին նաև 660ՄՀց–ից
ցածր ֆիքսված հաճախություն
ները։ Կրող հաճախությունների
այդպիսի կտրուկ աճի միտման
հիմնական պատճառը, իհարկե,
հաղորդող բազմուղի գծի խ տ ա ց
ման աստիճանի (մի ուղում օր–
թոգոնալ եղանակով համակց
ված տարբեր ուղիների թվի)
մեծացումն է, որը, անշուշտ, այլ
պայմանների անփոփոխ լինե
լու դեպքում ուղիղ համեմատա
կան է կրող հաճախականության
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վայրի ջերմաստիճանին, ճնշմա
նը, գազային բաղադրությանը
և այլն։ Կենտրոնական համա
կարգչային կայանում տեղադըր–
ված գրառող և ընթերցող ա ռա ն
ձին սարքերին ժամանակակից
պայմաններում փոխարինում է
մեկ ընդհանուր սարքավորում,
որի միջոցով միաժամանակ կա
րելի է կատարել և գրառման և
ընթերցման գործողությունները։
Նշված կայանն ազդանշան է ու
ղարկում դեպի տրանսպոնդեր,
որտեղ այն գրանցվում է հիշո
ղության սարքում և կոդավորված
տեսքով պատասխան է արձա
կում կայանին։ Հարցադրող հա
մակարգն այդ տեղեկատվությու
նը ճանաչելուց հետո հաղորդում
է «բանալու ազդանշանը» դե– ;
պի տրանսպոնդեր, որը մինչև
գրառման գործողության սկիզբը
պ ետք է ընդունի և ճանաչի «բա
նալու ազդանշանը»։
Նկ. 2-ում պատկերված է հա–
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մակարդի հիմնական կառուց
վածքային սխեման, որը բաժա ն
ված է հարցում (1), հաղորդիչ (2)
և տրանսպոնդեր (3) մասերի։
Ձևավորվող և հաղորդվող ա զ
դանշանի այն մասը, որը հեռար
ձակվում է հարցադրող համա
կարգից, պարունակում է սնման
աղբյուր (4), կրող տատանման
գեներատոր (5) և հաղորդող ան
տեննա (6)։ Հարցա դրող սա րքա 
վորումը պարունակում է ուժեղա
րար և ապամոդուլարար (7), որը
միացված է ազդանշանն ընդու
նող անտեննային (8)։ Հաղորդող
միջավայրը հիմնականում օդ ա 
յին տարածքն է, բայց եթե հա
ղորդող միջավայր է ջուրը կամ
պինդ մարմինը, ա պ ա դրանց
4
3
/~
Ր
ԿՈ»|
սնմւսն
սասանման
ւսոբյոփ ֊ ; > գենեքւստոր

տիրույթում։ Պարտադիր չէ, որ
հարցադրող սարքավորման մի
ջոցով ձևավորված ազդանշանը
լինի անընդհատ ալիքի տեսքով
կամ ունենա հաստատուն ամպ–
լիտուդ և հաճախություն։ Այդ
ազդանշանը ձևավորվում է մի
ջանկյալ գեներատորի միջոցով,
որի ելքում առաջացած ա զդա 
նշանը բացառում է հզորության
կուտակումն այլ սպառողների
կողմից և նրանց միջև գոյացող
հնարավոր
խանգարումները։
Սարքի ա շխա տանքի ժա մա 
նակ, կախվա ծ տեղանքի դիր
քից, կարող են ձևավորվել նաև
այլ օգտ ա կա ր ազդանշաններ՝
մոդուլված կրողի տեսքով։ Օրի
նակ՝ հարցման սարքավորումից

•

տվ|Ա|0եքէ
կրաւ

Ուժեղարար և
ապւսմոդու–
լարար
Ե լքա յին տ ե ղ ե կ ա տ վ ո ւթ յո ւն

Նկ. 2. Հարցադրող սարքավորման անդրադարձման մոդողարար
պարունակող տրանսպոնդերի կառուցվածքային սիսեման

համար պ ետ ք է ընտրվեն այդ
միջավայրերում տա րածվող հա
մա պ ատ ա սխան ազդանշաններ։
Տրանսպոնդերը պարունակում
է ազդանշան ընդունող և անդ
րադարձնող մոդողարար (10),
որը նա խա տ եսվա ծ է ա զդա նշա 
նի ընդունման, մոդուլման և ան
տեննայի (9) միջոցով մոդուլված
ազդանշանի անդրադարձման
համար։
Ներկայացված համակարգը
կարելի է օգտ ա գործել ռադիո
կապի համակարգերում և հե–
ռուստաչաՓման տեխնիկայում
տարածված ռւսդիոհաճախային

դեպի տրանսպոնդեր ուղարկ
վող հրահանգների ազդանշանը
մոդուլում է այդ կրող տատանու

մը։ Այն տեղեկատվությունը, որը
տրանսպոնդերում ներդրվում է
կրող ազդանշանում, կարելի է
դարձնել ճանաչելի և տարբեր
վող հարցման սարքավորումից
դեպի տրանսպոնդեր ուղարկվող
ազդանշանից՝ օգտագործելով
մոդուլման համար տարբեր հա–
ճախութան կամ ձևերի կրող ազ
դանշաններ։
Տրանսպոնդերի հիշողության
հանգույցում տեղեկատվությու
նը գրառվում և ընթերցվում է
թվային եղանակով՝ տրամաբա
նական զրոների և մեկերի տես
քով, որոնցով իրագործվում է
անընդհատ կրողի (ենթակրողի)
կոդաիմպուլսային, ամպլիտու
դային, վտւլային (8–ԲՏ1<) կամ
հաճախային (01\/1Տ1<) մոդուլում։
Նկ. 3-ում պատկերված է
թվային տեղեկատվության հա
ղորդման համար օգտ ա գործ
վող պասիվ կամ ռադիոհաճա–
խային ճառագայթմամբ գործող
տրանսպոնդերի սխեման։
Տրանսպոնդերը ընդհանուր
առմամբ նշված է (1), դիպոլա–
յին անտեննան (2) ընդունում
է հարցում կատարող սարքից
ճառագայթվող 915 (ՄՀց) հա
ճախության
ազդանշանները։
հմպենդանսի համաձայնեցված
հատվածը (3) միացվում է դիպո–
լին, որպեսզի անտեննայի դի
մադրությունը համաձայնեցվի ►
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►սխեմայի դիմադ
րությանը։
Ա զ դ ա ն շ ա ն ն եր ը
հաս–
դիպոլից տրվում են լար
տությու–
ման կրկնիչ-ուղղիչին (4),
նը 1,58 մմ է։ Այդ
որը պարունակում է դիոդներ
հանգույցի պարամետ
\/01, \/02–ը և կոնդենսատոր
րերը (երկարությունը՝ մոտա
ներ՝ 01, 02-ը։ Դիպոլը (2) ընդու
նում է հարցում կատարող սար վորապես 75 մմ, բարձրությունը՝
քից ա ռաքված ազդանշանները, 50 մմ), փաստորեն հավասար են
որից հետո այդ ազդանշանները վարկային քարտերի չափսերին։
դիպոլից տրվում են ուղղիչին։ Մյուս տարածված տարբերակը՝
Այդ ազդանշանի դրական և բա միջավայրում տեղակայված հեն
ցասական կիսաալիքներն ա ռա  քի կամ հետազոտվող օբյեկտի
ջացնում են հոսանք, որն անցնում վըա սոսնձված 0,5 մմ հաստութ
է նշված 01 և 02 կոնդենսատոր յամբ, 50 մմ լայնութամբ և 75 մմ
ներով՝ առաջացնելով ուղղված երկարությամբ շերտավորված
լարումներ։ Այդ ուղղված լարում մեկուսիչ ժապավենն է, որը պ ա 
ների դրական բևեռը տրվում է րունակում է միկրո– կամ նանո–
տրանզիստոր VII էմիտերին՝ տեխնոլոգիայով պատրա ստված
ստեղծելով դրա համար շեղման և արտաքին մեկուսիչով պ ա շտ 
լարում, ըստ որի՝ այդ տրանզիս պանված թագի բոլոր հանգույց
տորը փոխում է իր հաղորդակա ները։
նության վիճակը, երբ լարումը
Ներկայումս բարձր տեխնո
բազայի վըա էմիտերի լարման լոգիաների բուռն զարգացմանը
համեմատ դառնում է բացասա զուգընթաց զգալի արագացում
կան։ Տրանզիստոր VII բազայի է ստացել թագերի կատարելա
լարումը տրվում է միայն ընթեր– գործումը՝ հատկապես դրանց
ցող-հիշող սարքից (ք^01\/1) (13)։ մշտական և գործառնական հի
Տրանսպոնդերում (1) ւոեղադըր– շողության
սարքավորումների
ված մշտական հիշողության տեղեկատվական ունակություն
սարքն (ք–Հ01\/1) իր մեջ պահում է ների աննախադեպ ընդլայնման
տվյալ օբյեկտին բնորոշ տրա ուղղությամբ, որն, ինչպես միշտ,
մաբանական մեկերից և զրոնե զգալի նվաճումների հետ մեկտեղ
րից կազմված անհատական տե առաջ է քաշել նաև բազմաթիվ
ղեկատվությունը։
նոր խնդիրներ։ Այդ խնդիրների
Տրանսպոնդերը պ ատ րա ստ  շարքին կարելի է դասել, օրինակ,
վում է համապատասխան բարակ տեղեկատվական ունակության
մեկուսիչ նյութից, ինչպես օրի ընդլայնումը՝ առանց ընդունված
նակ՝ օրգանական ապակին, որի ստանդարտ 128-բիտանի ֆոր–
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մա տ ի
փոփոխութ
յան,
ռադիոճա
ռագայթման նկատմամբ
թափանցիկ փաթեթներում թա
գերի միջոցով նույնականացվող
նյութերի պաշտպանվածությունը
նշված ճառագայթման կործա
նիչ ազդեցությունից, հաղորդվող
տեղեկատվության սխեման, հե
տ ա գա ճանաչման ալգորիթմնե
րի իրագործումը և այլն։ Դրանց
զգալի մասի լուծումը հաջողվել
է ամերիկահայ բարերար Մայքլ
Օհանյանի աջակցությամբ մի
քանի տարի առաջ ՀՊՃՀ-ում
բացված
Ռադիոհաճախային
նույնականացման լաբորատո
րիայի աշխատակիցների և այդ
նորաստեղծ մասնագիտության
խմբի ուսանողների մասնակ
ցությամբ կատարված հետազո
տությունների շնորհիվ։ Նշված
արդյունքները, որոնք առանց չա
փազանցության կարելի է որակել
որպես հեղինակային իրավունքի
առարկա ոչ միայն ազգային, այլ
նաև միջազգային մասշտաբով,
հավատ են ներշնչում հուսա
լու, որ ՀՀ-ում հնարավորություն
կստեղծվի զարգացնել տնտե
սապես ակնհայտ շահավետ
այդ ոլորտը։ Եթե լրջորեն մոտե
նանք թեկուզ միայն ՌԴ-ի կողմից
նման ապրանքի պահանջարկի
ընդամենը 10% բավարարման
ծավալներին, ապա ստացված
եկամուտը կարող է հավասարվել
և անգամ գերազանցել հարյու
րավոր միլիոն դոլարի մակար
դակը մեկ տարվա ընթացքում։»
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Գ ԵՎ ՈՐԳ Պ ԵՏ ՐՈՍ Ց Ա Ն
Հա յա ս տ ա ն ի պ ե տ ա կ ա ն ճ ա ր տ ա ր ա գ ի տ ա կ ա ն
հա մա լսա րա նի մեխ ա նիկա յի
ա մբիոնի պրոֆեսոր, տ եխ ն ի կ ա կ ա ն
գիտությունների դոկտ որ
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րա ցա վ Հայաստանում
ճա րտ ա րա գիտ ա կա ն
մեխանիկայի բնա գա 
վառում կադրերի պ ա տ րա ստ 
ման երախտավորի՝ գիտութ
յան
վաստակավոր
գործիչ,
տեխնիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՍՍՀ ԳԱ
թղթակից անդամ Օգսեն Մուրա
դի Սապոնջյանի 100 տարին, ով
48 տարի ղեկավարել է Երևանի
պոլիտեխնիկական ինստիտու
տի (ԵրՊԻ) նյութերի դիմադրութ
յան (ՆԴ) ամբիոնը։ Մեծ է Օ.Մ.
Սապոնջյանի դերը դեֆորմաց–
վող պինդ մարմնի մեխանիկա
յի զարգացման բնագավառում,
նրա գրչին են պատկանում մի
ջազգային ճանաչման ա րժա 
նացած բա զմա թիվ ա շխ ա տ ա նք
ներ։
Օ.Մ. Սապոնջյանը ծնվել է
1908-ին Վանա լճի հյուսիսային
ափին գտ նվող Արճեշքաղաքում,
արհեստավորի ընտանիքում։ Ըն
տանիքի՝ Արևելյան Հայաստան
գաղթելուց հետո նա ապրել է որ–

Լ

Օգսեն Մուրադի Սապոնջյան
բանոցում, ավարտել Մյասնիկյա–
նի անվան միջնակարգ դպրոցը։
Հետո՝ 1928 թ., ընդունվելէ Երևա
նի պետական համալսարանի
(ԵՊՀ) տեխնիկական ֆակուլտե
տը և 1932 թ. ավարտել Շինա
րարական ինստիտուտի հիդրո
տեխնիկական կառուցվածքների
շինարարության բաժինը՝ ստա

նալով ինժեներ-հիդրոշինարարի
որակավորում։ Գեռևս ուսանող՝
1931-ից աշխատել է ինստիտու
տի տեսական մեխանիկայի (ՏԱ)
ու ՆԳ ամբիոնում որպես ասիս
տենտ։
Օ.Մ. Սապոնջյանը 1936-ին ըն
դունվել է Մոսկվայի ինժեներաշի–
նարարական ինստիտուտի աս
պիրանտուրան՝ շինարարական
մեխանիկա մասնագիտությամբ,
իսկ 1939-ին՝ պաշտպանել թեկ
նածուական ատենախոսություն՝
«Բարակ սալերի ծռման մի քանի
խնդիրների լուծումը» թեմայով։
1939-ին նշանակվել է ԵրՊհ-ի ՆԴ
ամբիոնի վարիչ և պաշտոնավա–
րել մինչև իր կյանքի վերջը։
0. Սապոնջյանը 1950 թ. Մոսկ–
վայում պաշտպանել է ատենա
խոսություն և ստացել տեխնիկա
կան գիտությունների դոկտորի
աստիճան,նույն թվականիննրան
շնորհվել է պրոֆեսորի գիտ ա 
կան կոչում։ Նրա աշխատութ–
յուններր հիմնականում նվիրված
են էլիպսաձև, կիսաէլիպսաձև,
բազմանկյուն և կիսաշրջանա–
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Նա ատենախոսությունների թե
մաներ Էր առաջարկում, խորհր
դատվություններ և սեմինարներ
Էր կազմակերպում։ Այդ շրջա
նավարտներն ընդունվեցին աս
պիրանտուրա և ժամանակին
պաշտպանեցին
թեկնածուա
կան, իսկ ես, Ս. Զարգարյանը,
Գ. Գևորգյանը, Ս. Մելքումյանը
և Է. Բելուբեկյանը՝ հետագա
յում նաև դոկտորական ատե
նախոսություններ։
Ընդհանուր
առմամբ, 0. Սապոնջյանի ան
միջական ղեկավարությամբ մի
քանի տասնյակ երիտասարդներ
պաշտպանել են ատենախոսութ
յուններ։
Նշենք, որ ՆԳ ամբիոնի գիտա–
Երիտասարդ ասիստենտ Օգսենր (վերևի շարքում՝ ձախից) Վրույր Թորգոմյանի,
մանկավարժական
կադրերից
ԼԱոն Մանուչարյանի, Սիմակ Սահակյանի և ուրիշների հետ
ոմանք տեղափոխվեցին Պոլի
օյին եզրագծերով բարակ սա երիտասարդ կադրերի համալր տեխնիկի մասնագիտական ամ
բիոններ։
լերի ծռման դեպքում դրանց ման գործընթացը։ Սապոնջյանը
Օ.Ա.
Սապոնջյանը,
լարվածադեֆորմացիոն
մանրամասն
ուսումնասի
վիճակների ուսումնասի
րելով
առաջավոր
տեխ
րությանը։ Բարակ սալերի
նիկական
բուհերի
փոր
ծռման տեսությունում նա
ձը,
որոշեց
ամբիոնում
զարգացրել Է կոմպլեքս
կատարել ուսումնամեթո
փոփոխականի
ֆունկ
դական աշխատանքների
ցիաների
կիրառման
բարեփոխում՝ մոտեցնե
սկզբունքները,
ա ռա 
լու ամբիոնում կատարվող
ջարկել Է Սեն-Վենանի
աշխատանքները դրանց
սկզբունքի ձևակերպում՝
մակարդակին և այդ գոր
տ եղա փ ոխ ությունների
ծընթացներն
իրականաց
համար։
նելու
համար
1970 թ. ինձ
Օ.Ա.
Սապոնջյանը
նշանակեց իր տեղակալ։
1960 թ. ընտրվել Է ՀՍՍՀ
Օգսեն Սապոնջյանը իր կնոջ՝ Արուսի և դստեր՝ ժաննայի հետ
Արդյունքում ամբիոնի բո
ԳԱ թղթակից անդամ, իսկ
լոր դասախոսների ջան
1962-ին նրան շնորհվել
քերով
ՆԳ առարկայից
Է հանրապետության գիտության իր տեղակալ Տ. Խոջամիրյանի
կազմվեցին
նոր
հաշվեգրաֆի֊
վաստակավոր գործչի պ ա տ վա  հետ կատարում Էր շինարարա
վոր կոչում։ Եղել Է Գիտություննե կան և մեքենաշինական ֆակուլ կական աշխատանքներ և դրան–
րի ակադեմիայի «Զեկուցումներ» տետների շրջանավարտներից ցից յուրաքանչյուրի կատարման
հանդեսի խմբագրական խոր– լավագույնների
ընտրությունը։ համար մեթոդական ցուցումներ,
հըրդի նախագահ, տերմինաբա 0. Սապոնջյանը կարողանում Էր որոնք աստիճանաբար կատա
նական կոմիտեի անդամ։ 1975թ. աշխատել բոլորի հետ ոչ միայն րելագործվել են և մինչև այժմ
լույս տեսավնրա «Բարակ առա ձ ուսումնամեթոդական հարցերի օգտագործվում են ուսումնական
գական սալերի ծռումը» հիմնա առնչությամբ, այլև մեծ ուշադ գործընթացում։ Այդ տարիներին
ՆԴ առարկայից ԵրՊհ-ում կազ
րար մենագրությունը։
րություն Էր դարձնում նրանց
մակերպվում Էին օլիմպիադա
1970-ական
թվականների գիտական
գործունեությանը՝
ներ.
հաղթողներն արդեն երկ
սկզբներից Պոլիտեխնիկի ընդ– անկախ այն բանից, ինքն Էր
րորդ
կուրսից ընդգրկվում Էին
լայնմամբ սկսվեց նԴ ամբիոնում գիտական ղեկավարը, թե՝ ոչ։
ամբիոնի ուսումնական գործըն–
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թացում։
Արդյունավետ
ա շխա տ ա նք
էր կատարում 0. Սւսպոնջյա–
նը ԵրՊհ-ի և ճա րտ ա րա պ ետ ա 
շինարարական
ֆակուլտետի
գիտական
խորհուրդներուն
Ինստիտուտի
ղեկավարությու
նը խորապես հարգում և հաշվի
էր առնում նրա խորհուրդներն
ու առաջարկությունները, որոնց
հեղինակը, իրոք, գիտության ան
դաստանում բավական հեռա
տես անձնավորություն էր և ուներ
ճիշտ կողմնորոշվելու ունակութ
յուն։
1970-1980-ական թվականնե
րը յուրահատուկ էին ՆԴ ամբիոնի
համար, քա նի որ «Կիրառական
մեխանիկա» (ԿՄ) առարկայի
դասավանդման
գործընթացը
ԵրՊՒ-ում սկսվել և իրականաց
վում էր այդ ամբիոնում։ ՆԴ և
առաձգականության տեսություն
(ԱՏ) հիմնարար առարկաներին
զուգահեռ՝ Տեսական մեխանի
կա (ՏԱ), Մեքենաների մասերի
տեսություն (ՄՄՏ) և Մեքենանե
րի մասեր (ՄՄ) ամբիոնների հա
մա պ ատ ասխա ն առարկաների
դասավանդումն ա նհամատեղե
լի էր, քա նի որ առանց հատուկ
պատրաստվածության՝ հնարա
վոր չէր, որ դասախոսները հա
վասարաչափ բաշխեին իրենց
գիտելիքները ԿՄ-ի բաղկացուցիչ
չորս առարկաների վրա։ Խնդիր
էր առաջացել նաև կուրսային
նախագծերի թեմաների՝ ըստ ԿՄ
դասավանդվող ֆակուլտետների
ճիշտ ընտրության և կազմման
գործում։ Օ.Մ. Սապոնջյանն այդ
կապակցությամբ բավական ան
հանգստացած էր և ինձ հետ այդ
հարցերը անընդհատ քննա ր
կում էր։ Նա հասկացել էր, որ ԿՄ
առարկայի տեղը ՆԴ ամբիոնը չէ։
Միակ ելքը հատուկ պատրաստ–
վածություն ունեցող կադրերով
ԿՄ առանձին ինստիտուտա–
յին ամբիոնի ստեղծումն էր (որի
մասին ես «Պոլիտեխնիկ» թեր–

թում հոդված տպագրեցի)։ Նրա
պահանջով կայացվեց ճիշտ
որոշում. ԿՄ-ի ժամերը, ըստ ֆա
կուլտետների
առանձնահատ
կությունների, բաժանվեցին ՄՄՏ
և ՄՄ ամբիոններին, ինչպես նաև
այդ ամբիոններ տեղափոխվե
ցին համապ ա տասխան դա սա 
խոսները։
0. Սապոնջյանը՝ հիմնարար
մեխանիկայի, մասնավորապես,
մաթեմատիկական ա ռա ձգա կա 
նության տեսության բնագավա
ռի այդ ճանաչված գիտնականը,
տպավորիչ գործունեություն էր
ծավալել Հայաստանի ճարտա–

որի, ինչպես ֆիզիկւսմաթեմա–
տիկական և ընդհանուր տ եխ
նիկական, այնպես էլ մասնա
գիտական առարկաները լրիվ
համապատասխանում էին ՆԴ
և ՏԱ ամբիոնների գիտական
ուղղվածությանը։ Ցավոք, 0. Սա–
պոնջյանին և Թ. Խաչատրյա
նին չհաջողվեց իրականացնել
այն իրենց կենդանության օրոք։
Նրանց մտահղացումը 1993 թ.
պետք է գործնականի վերածեր
ՀՊՃՀ ռեկտոր ՀՀ ԴՄԱ ակադեմի
կոս Յու.Լ. Սարգսյանը, ով «Մե
քենաների դինամիկա և ամրութ
յուն» մասնագիտությունը բացեց

Օգսեն Սապոնջյանը Տիգրան Խոջամիրյանի, Վանիկ Ջաքար/անի և
էդուարդ Ղազարյանի հետ

րագիտական մեխանիկայի (ՃՄ)
զարգացման համար։ 1980–ա–
կան թվականներին նա ՏՄ-ի ամ
բիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Թորգոմ
Խաչատրյանի հետ փորձում էր
ԵրՊՒ-ում բացել «Մեքենաների
դինամիկա և ամրություն» մաս
նագիտությունը, որը ԵՊՀ-ում
տարիներ ի վեր գոյություն ունե–
ցողդեֆ որմա ցվողպինդ մարմնի
մեխանիկա մասնագիտության
ճա րտ ա րագիտ ակա ն տարբե
րակն է։ Այդ մասնագիտությունը
իր իմաստով, բովանդակութ
յամբ և ծրագրերով հասկացվում
է իբրև ՃՄ մասնագիտություն,

Մեխանիկայի և մեքենագիտութ
յան դեպարտամենտում։
0. Սապոնջյանը մեծ դեր խ ա 
ղաց իմ դոկտորական ատենա
խոսության կայացման գործում։
Նա միշտ այդ կապակցությամբ
ինձ հարցուփորձ էր անում,
ոգևորում։ Սկզբում, երբ Մոսկվա–
յում 1977 թ. ծակոտկեն նյութե
րի պլաստիկության տեսության
(ԾՆՊՏ) վերաբերյալ լույս տեսավ
իմ հոդվածը, նա հաճախ ասում
էր. «Դու արդեն դոկտոր ես»։ ես,
այդ բարձր գնահատականից
քաջալերված, կրկնապատկում
էի ուժերս և բազմաթիվ նոր աշ–
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Օգսեն Սապոնջյանը ելույթ է ունենում գիտական սեմինարում,
որին մասնակցում է Գևորգ Գեոնջյանը

խտտանքներ էի կատարում ►
ԾՆՊՏ-ի կատարելագործման,
եռակալվւսծ նյութերի պլաստիկ
հատկությունների
հետազոտ
ման, վերլուծական և վերջավոր
տարրերի մեթոդով տեխնոլո
գիական խնդիրների լուծման
բնագավառներում։ 0. Սապոնջ
յանը իմ դոկտորական ատենա
խոսության պաշտպանությանը
նախորդող տարիներին արդեն
ասում էր. «երկուսիցդ (ի նկատի
ուներ ինձ և Ս. Զարգարյանին)
ով շուտ պաշտպանի դոկտորա
կան ատենախոսություն, նրան
էլ առաջադրելու եմ ՆԴ ամբիո
նի վարիչի թեկնածու»։ Մենք
երկուսս էլ դոկտորական ատե
նախոսություն պաշտպանելուց
հետո (1983թ.) դարձանք այլ
ամբիոնների վարիչներ՝ Ս. Զար–
գարյանը - ՏՄ, ես՝ Մետաղների
ճնշմամբ մշակման տեխնոլոգիա
և մեքենաների։ Մեր կարծիքն այն
էր, որ այդպիսի մարդը չպետք է
թողներ ամբիոնը։ Պետք է այնպի
սի աշխատանքային պայմաններ
ստեղծվեին նրա համար, որ կա
րողանար շարունակել ամբիոնի
ղեկավարումը։ 0. Սապոնջյանը
իր մարդկայնորեն բարձր հատ
կանիշներով, ամենօրյա ակ
տիվ ուսումնական, մեթոդական,
գիտական և խորհրդատվական
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աշխա տա նքներով բարերար մեծ
ազդեցություն ուներ Պոլիտեխնի
կի ամբողջ կոլեկտիվի վյ՜ւա։Քանի
որ ինստիտուտի և ֆակուլտետի
ղեկավարությունը մեծ հոգա տ ա 
րությամբ էր 0. Սապոնջյանին
վերաբերվում և գնահատում նրա
վաստակը, նա մնաց ինստիտու
տում որպես ամբիոնի վարիչ,
մինչև իր կյանքի վերջին օրը։ Նա
մահացավ 80 տարեկան հասա
կում իր աշխատասենյակում։
Նշենք, որ 0. Սապոնջյանի

պա տ րա ստ ա ծ
գիտամանկա–
վարժական կադրերը հետա
գայում դարձել են Հայաստա
նում մեխանիկայի զանազան
բնագավառների
հիմնարար
հետազոտությունների հեղինակ
ներ և իրենց ներդրումն ունեն
նոր գիտական կադրերի պ ա տ 
րաստման հայրենանվեր գոր
ծում։ 1990-ական թվականնե
րին պրոֆեսոր 0. Սապոնջյանի
ղեկավարած ամբիոնում արդեն
աշխատում էին մի քանի պրո
ֆեսորներ, 10-ից ավելի դոցենտ
ներ։ Այդ տարիներին բավական
ակտիվացել էին ՆԴ ամբիոնի
համագործակցական կապերը
ՀՀ ԴԱԱ մեխանիկայի ինստիտու
տի գիտաշխատողների հետ. ՆԴ
ամբիոնում դասավանդում էին
տեխնիկական
գիտություննե
րի դոկտոր, պրոֆեսոր Սուրեն
Դուրգարյանը,
տեխնիկական
գիտությունների թեկնածուներ,
դոցենտներ Ռազմիկ Կիրակոսյա–
նը, Նիկոլայ Սարգսյանը և Արեգ
Սիմոնյանը, ովքեր հետագայում
դարձան գիտության դոկտորներ
և պրոֆեսորներ։
Անհրաժեշտ եմ գտնում նշել

Օգսեն Սապոնջյանը Տեսական և կիրառական մեխանիկայի համամիութենական 5-րդ
համագումարում (Ալմա-Աթա, 1981) հայկական պատվիրակության հետ
Նկարի մեջտեղում Սուրեն Դուրգարյանը և Գևորգ Բարաջանյանը, ձախում՝ Լենսեր
Սղալովյանը և Սամվել Սարգսյանը, աջում՛ Վլադիմիր Սարգսյանն ու Լավբենտի Սով–
սիսյանը և ուրիջներ
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նաև 0. Սապոնջյանի ա րժա նա 
պ ա տ իվ կեցվածքի մասին մի
ջազգային գիտաժողովներում,
ՆԴ ամբիոն դասախոսություններ
կարդալու համար հրավիրված
պրոֆեսորների (Ն.Ն. Մալինին,
Վ.Լ. Բիդերման) և Մոսկվայից
եկած հանձնաժողովների ան
դամների (Ի.Ս. Ցուրկով, Ա.Վ.
Ալեքսանդրով) հետ աշխատելիս։
0. Սապոնջյանը հիանալի տի
րապետում էր իր դա սա վա նդա ծ
ՆԴ և ԱՏ առարկաներին՝ դրանք
մատուցում գիտա կա ն բարձր
մակարդակով, պ ա րգև մատչելի։
Նա ցուցաբերում էր անհրաժեշտ
պահանջկոտություն իր և շրջա
պատի մարդկանց և անսահման
հոգատարություն՝ ուսանողնե
րի նկատմամբ, վայելում էր իրեն
շրջապատողների սերն ու հա
մակրանքը։ Նա ա ռա նձնա հա 
տուկ մեղմ վերաբերմունք ուներ
ՆԴ լաբորատորիայի մշտական
վարիչ Պարույր Հովվյանի հան
դեպ։ Շատ կարևոր էր համարում
փորձառու գիտնականների հետ

աշխատելը և մշտապես հաշվի յունները հաղթահարելու վերա
առնում նրանց կարծիքը։ Մեծե բերյալ։ Բացի մեխանիկայից՝ նա
րին հարգոդ այդ իմաստուն մար լավ տիրապետում էր նաև հայոց
դու արժանիքները ոչ բոլորին են լեզվին, գրականությանը, պ ա տ 
հատուկ։ Երբեմն ինձ հետ առընչ– մությանը, մաթեմատիկային և
վող հարցեր քննարկելիս ասում ֆիզիկային։
Բանաստեղծութ
էր. «Սկզբում հորդ կհարցնես և յուններ էր գրում, որոնք Եղիշե
հետո կգաս ինձ մոտ, ես իմը կա Չարենցը բարձր էր գնահատել։
սեմ»։ Հետաքրքիրն այն էր, որ Ուներ արտակարգ հիշողություն
նրանց կարծիքները մեծ մասամբ և պատմելու սքանչելի ձիրք, ինչ
համընկնում էին։ Դրանով նաև պես նաև լավ զյաւցակից էր։
հարցերի հա պշտապ լուծումից
Անվանի գիտնական֊մանկա–
խուսափելով՝ տեղափոխում էր վարժն ակտիվորեն մասնակցում
հաջորդ օրը՝ դրանց հիմնավոր էր նաև ՀԽՍՀ հասարակական–
ման համար պատմելով «Ուստա քա ղա քա կա ն կյանքին, նա մի
Նաջարի աստվածը» հեքիաթը քանի անգամ ընտրվել է Երևանի
և նշում էր. «Պետք է խնդիրնե քաղաքային խորհրդի պ ա տ գա 
րը գնահատել բոլոր կողմերից մավոր, ՀՍՍՀ Գերագույն դա տ ա 
և միշտ լուծել լավատեսորեն, րանի ատենակալ և այլն։ Բարձր
լավատես մարդը չպետք է ունե գնահատելով Օ.Մ. Սապոնջյանի
նա պարտվողական կեցվածք»։ գիտամանկավարժական և հա
Նա բազմակողմանի զարգացած սարակական գործունեությունը՝
մարդ էր, խորհուրդներ էր տալիս կառավարությունը պարգևատ–
ոչ միայն ուսումնամեթոդական րելէնրան Աշխատանքային կար
և գիտական հարցերի, այլ նաև միր դրոշի շքանշանով, ՀԽՍՀ
կյանքի տարբեր բնա գա վա ռ Գերագույն խորհրդի պատվոգ–
ներում առաջացած դժվարութ րով և մի շարք շքանշաններով։ ւ
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պերը», որոնք որոշակի խնդիր
ներ լուծելիս տալու են մոտավոր
պատասխաններ՝ արտադրողա
Լ
^ 9
Ո
Ո
Տ
թ
կանության և էլեկտրասպառման
ոլորտներում շահավետության
թ
՛
բարձրացմանը զուգահեռ։
Դրանից բացի, ցուցակի հեղի
նակները ենթադրում են, որ մո
տակա տարիներին ակտիվորեն
զարգանալու
են այնպիսի կայք–
ցակի հեղինակների կարծիքով՝
հավելվածներ,
որոնցով կարելի
մագնիսական դաշտի շատ փոքր
սենսորների կիրառումը թույլ է է աշխատել ինտերնետին միաց
տալու մագնիսառեզոնանսային ված որևէ համակարգչից։
Ցուցակում տեղ են գտել նաև
տոմոգրաֆիայի հնարավորութ
Մասաչուսեթսի
տեխնոլոգիա
յունները բարձրացնել որակա–
կան
ինստիտուտի
գիտնական
պես նոր մակարդակի։ Ցուցա
հետազոտություններն
կում ներառված են նաև, այսպես ների
անլար
էլեկտրականության
ոլոր
կոչված, ցելյուլոլիտիկ ֆերմենտ
ները (0611ս1օ^էւշ 5ո27ՈՈ6տ)։ Կա– տում։ Կարծիք կա, որ հեռանկա
լիֆոռնիայի
տեխնոլոգիական րում էներգիայի փոխանցման
ինստիտուտի մասնագետների այդպիսի համակարգերը կարելի
կարծիքով՝ դրանց կիրառումը է օգտագործել ոչ մեծ սարքավո
բարձրացնելու Է կենսավառելի– րումների կուտակիչների անլար
քի արտադրության գործընթաց լիցքավորման կամ կենցաղային
սարքերի սնուցման համար։
ների արդյունավետությունը։
Վերջապես, հանդեսի ա շխա 
Հետա գա հետազոտություննե
րը՝ գրաֆենային տրանզիստոր տակիցների կարծիքով, մոտա
ների արտադրման տեխնոլոգիա կա տարիներին կարևոր դեր են
յի բնագավառում, հանգեցնելու խաղալու բջջային հեռախոսնե
են ցածր Էներգասպառմամբ հա րի օգտագործման հիման վրա
մակարգչային գերա րա գ պրոցե– ստացված վիճակագրական տե
ղեկատվության հավաքման մի–
սորներ ստեղծելուն։
ջոցները, ինչպես
Համակարգչային
նաև
մարդու ուղեղի
տեխնիկայի զարգաց– յ Լ
ա
շխա
տանքը բա
ման գործում մեծ դեր
ցատրող սկզբուն–
կարողեն խաղալնաև, 1 V* Լ ք՜ V* յ Լ
/
յ
քորեն
նոր մոդել– ;։
այսպես
կոչված,
/
«հ ա վ ա ն ա կ ա Ա , ք<Հ ,4 3 ՛ / * ները։
նային չի– Հ ա ա ,
յՀ *
հէէթ։//ա ո9 . տ ռ ս Խ .ա /

Կ Ա Ր Ե Վ -Ո Ր Ա Դ Ո Ւ յՀ
է Թ ե Խ Ն Ո Լ Ո 1-ԻԱՆԵՐԸ
տեխնոլո
Մասաչուսեթսի
գիական
ինստիտուտի
“76ՇՈօ1օց7 ք^ ւ6 « ” հանդեսում
հրապարակվել է այն 10 տեխ
նոլոգիաների ամենամյա ցուցա
կը, որոնք, հրատարակչության
աշխատակիցների կարծիքով,
հատկապես մեծ դեր են խա ղա 
լու մոտակա տարիներին։
2008 թ. կարևորագույն տ եխ
նոլոգիաների ցուցակում հայտն
վել են, այսպես կոչված, նանո–
ռադիոչիպերը, որոնք մշակել
են Կալիֆոռնիայի Բերկլիի հա
մալսարանի
գիտնականները։
Հետագոտողների
կարծիքով՝
ածխածնային նանոխողովակ–
ների կիրառումը թույլ է տալու
զգալիորեն բարելավել ռադիո–
հաճւսխական ընդունիչ-հաղոր–
դիչների բնութագրերը, մաս
նավորապես կրճատել դրանց
էներգասպառումը և հա մապ ա 
տասխանաբար մեծացնել սար
քավորումների՝ մարտկոցներով
ինքնուրույն աշխատելու ժա մա 
նակը։
Տասնյակի մեջ է մտել նաև
անկանխւստեսելի իրավիճակնե
րի մոդելավորման մեթոդիկան։
Կարծիք կա, որ տարբեր բնա
գավառների և ժամանակակից
համակարգչային տեխնոլոգիա
ների կուտակված տվյալների
համատեղման միջոցով կարելի
է ավելի լավ կանխատեսել այս
կամ այն իրադարձությունը։
Կարևորագույն տեխնոլոգիա
ների ցուցակում նշված են ատո
մային մագնիսաչափերը։ Ցու
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Բաժանորդագրվելու
համար կարող եք
զանգահարել
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