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2 ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ

 ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ 

 ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
 ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Գենդերային լեզվաբանությունը լեզվաբանական նորագույն 
ուղղություններից է, որն ուսումնասիրում է գենդերի և լեզվի կապը, 
փոխհարաբերությունը:

12 ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆ - 150 
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Հոդվածը նվիրված է Ալ. Սպենդիարյանի ծննդյան 150-ամյակին 
և մանրամասնորեն պատմում է հանճարեղ կոմպոզիտորի կյանքի ու 
գործունեության մասին։

22 ՀՐԱՏԱՊ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՆԻԿ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

Սույն գրախոսությունը գնահատանքի խոսք է պ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Կարեն Խաչատրյանի, պ.գ.թ., դոցենտ Համո Սուքիասյանի և պ.գ.թ. 
Գեղամ Բադալյանի հեղինակած §Հայկական տարածքների բռնակ-
ցումը Թուրքիային և խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական 
թվականներին¦ (Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020) ուսում-
նասիրությանը։

32 ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ 75-ԱՄՅԱԿԸ
ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

2021 թ. ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստ-
ղադիտարանը նշում է իր հիմնադրման 75-ամյակը։ Բյուրականի աստ-
ղադիտարանը ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարևորա-
գույն գիտական հաստատություններից մեկն է, որի 75-ամյա 
ձեռք  բե րումների, միջազգային հեղինակության և ինստիտուտի կա-
յացման գործում իրենց կարևոր դերն ու նշանակությունն ունեցող 
գիտնականների գործունեությանն է նվիրված սույն հոդվածը:

Լրատվական գործունեություն 
իրականացնող` ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Նախագահ`  Սաղյան Ա. 
Պետական գրանցման 
վկայականի համարը`  03Ա055313
Տրված`   28.06.2002 թ.

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան Գ.
  Խառատյան Ա.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն. 
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 1.09.2021
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., 
Այվազյան Ս. (Ռ¸), Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Էդ.  
(հիմնադիր խմբագիր), Ղազարյան Հ., Մար տի
րոս   յան Բ. (Ռ¸), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա.,  
Շու քուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ., Սիմոնյան Ա., Վարդանյան Ե.

Êմբագրության հաëó»ն՝

Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9րդ հարկ,
Հեռ.՝ +374 60 62 35 99, ýաքս՝ +374 10 56 80 68
email: journal@sci.am

§Գիտության աշխարհում¦ գիտահանրամատչելի 
հան   դեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության ¨ ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ:

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Ìավալը՝ 64 էջ
Գինը՝ պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն խմբա
գրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա կար
ծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա տաս
խանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բո վան դակության համար:
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ՍԵՐԳԵՅ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

1990-ականներից սկսած, համացանցի զարգացմանը զուգ-
ընթաց, կիբերան վտանգությունը դարձավ մարդկության համար 
նոր մարտահրավեր: Կիբերան վտանգությունն ըստ էության գոր-
ծողությունների շարունակական համախումբ է՝ միտված հաշ-
վողական պաշարների, համակարգչային ցանցերի անհա տական 
տվյալների և այլ թվային պաշարների պաշտպանմանը չարա գործ-
ների հարձակումներից: 

50 2020 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 

 ՏԱՍՆՅԱԿԸ 
Շարունակեք կարդալ 2020 թ. տասը լավագույն նորարարական 

տեխնոլոգիաների մասին:

58 ՆԱՆՈԾԱԿՈՏԿԵՆԱՅԻՆ ՍԵՔՎԵՆԱՎՈՐՄԱՆ 

 ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ՌՈՔՍԱՆԱ ԶԱÊԱՐՅԱՆ

Նուկլեինաթթուն կենդանի օրգանիզմի գենետիկական տեղե-
կության կրողն է, ուստի նուկլեինաթթուների ճշգրիտ վերծանումը՝ 
սեքվենավորումը, չափազանց կարևոր է կենսա բժշկական հե-
տազոտություններում։ Բացի գիտա հետազոտական նպա տակ նե-
րից, նուկլեինաթթուների հաջորդականության նկարա գրումը կարող 
է կիրառվել նաև մարդու հիվանդությունների ախ տորոշման և 
անհատականացված բժշկության եղանակների մշակ ման համար:

50
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58



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՈՐՊԵՍ 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին կենտ րո նի գի
տա կան քար տու ղար,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տի 
ա վագ գի տաշ խա տող

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ ընդ հա
նուր և կի րա ռա կան լեզ վա բա նութ յուն, լեզ վա բա նութ
յան պատ մութ յուն և տե սութ յուն

20-րդ դա րի 90-ա կան նե-
րի կե սե րին հու մա նի տար գի-
տութ յուն նե րում սկսվեց գեն դե
րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
բուռն զար գա ցում: « Գեն դեր» 
եզ րույ թը վե րա բե րում է հա սա-
րա կու թյան մեջ տղա մարդ կանց 
և կա նանց զբա ղեց րած դիր քին, 
նրան ցից ակն կալ վող վար քի 
նոր մե րին, հո գե բա նա կան և 
սո ցիա լա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին։ Այդ ի րո ղութ-
յամբ պայ մա նա վոր ված՝ այն 
ըն կալ վում է որ պես հա սա րա-

կա կան սեռ՝ ի տար բե րութ յուն 
կեն սա բա նա կան սե ռի, քա նի 
որ հա սա րա կա կան կյան քում 
առ կա են տա րաբ նույթ կարծ-
րա տի պեր և  եր ևույթ ներ, ո րոնք 
վե րագր վում են կա նանց կամ 
տղա մարդ կանց։ 

Արևմտ յան Եվ րո պա յում և 
ԱՄՆ-ում ար դեն ա վե լի քան 
եր կու տաս նամ յակ հիմ նա վոր 
հե տա զո տութ յան է են թարկ վում 
գեն դե րա յին գոր ծո նի դե րը լեզ-
վում։ Ռուս գի տա կան շրջա նակ-
նե րում սե ռի հան րամ շա կու թա-

յին հաս կա ցութ յանն առնչ վող 
հար ցե րի ու սում նա սի րութ յուն-
նե րը մինչև վեր ջերս ա վե լի 
շատ դիպ վա ծա յին բնույթ էին 
կրում, սա կայն ներ կա յում բո լոր 
հիմ քե րը կան ա սե լու, որ գեն-
դե րա բա նութ յու նը լեզ վա բա-
նութ յան մեջ կա յա ցել է որ պես 
ինք նու րույն ուղ ղութ յուն։ Գեն-
դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում են 
հա սա րա կա կան և մ շա կու թա-
յին գոր ծոն նե րը, ո րոնք պայ մա-
նա վո րում են հա սա րա կութ յան 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
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վե րա բեր մուն քը տղա մարդ-
կանց և կա նանց նկատ մամբ, 
ան հատ նե րի վար քը այս կամ 
այն սե ռի պատ կա նե լու ա ռու-
մով, կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
կարծ րա տի պա յին պատ կե րա-
ցում նե րը, այ սինքն՝ այն ա մե-
նը, ին չը սե ռի հիմ նախն դի րը 
կեն սա բա նութ յան ո լոր տից փո-
խադ րում է կյան քի հա սա րա-
կա կան և մ շա կու թա յին ո լորտ-
ներ։ 

Կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
բնո րոշ գեն դե րա յին դե րե րը 
տար բեր վում են բո լոր մշա-
կույթ նե րում։ Գեն դե րա յին տար-
բե րութ յուն նե րին վե րա բե րող 
ո րոշ կարծ րա տի պա յին պատ-
կե րա ցում ներ հա մընդ հա նուր 
են բո լոր մշա կույթ նե րի հա մար, 
դրան ցից են ագ րե սի վութ յան, 
ու ժի վե րա բեր յալ պատ կե րա-
ցում նե րը՝ որ պես տղա մարդ-
կանց տար բե րա կիչ ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն, ինչ պես նաև 
թու լութ յու նը, հնա զան դութ յու նը 
և զ գաց մուն քայ նութ յու նը՝ որ-
պես կա նանց բնո րոշ հատ կութ-
յուն ներ։ Սա կայն գեն դե րա յին 

հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ոչ բո լոր հան րա մշա-
կույթ նե րին են հա տուկ գեն-
դե րա յին տար բե րու թյուն նե րի 
միև նույն դրսևո րում նե րը։ 

Պետք է նշել, որ արև-
մուտ քում գեն դե րա յին հե-
տա զո տութ յուն ներն ար դեն 
հաս տա տուն տեղ են գրա վել 
գի տաճ յու ղե րի շար քում, սա-
կայն Հա յաս տա նում գեն դե-
րա յին ու սում նա սի րութ յու նը 
գի տա հե տա զո տա կան հա մե-
մա տա բար նոր բնա գա վառ է։ 
Լայն ա ռու մով լեզ վի և հա ղոր-
դակ ցութ յան գեն դե րա յին հա-
յե ցա կար գի հե տա զո տութ յու նը 
դեռևս մնում է ա մե նա քիչ ու-
սում նա սիր ված բնա գա վա ռը 
գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն-
նե րի ընդ հա նուր միջ գի տա կար-
գա յին ո լոր տում: 

Վեր ջին տաս նամ յա կում հայ 
լեզ վա բա նութ յան մեջ նկատ-
վում է հե տաքրք րութ յան ակ-
նա ռու աճ գեն դե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի լեզ վա կան 
կող մի նկատ մամբ: Կազ մա-
կերպ վում են գի տա կան սե-
մի նար ներ և գի տա ժո ղով ներ, 

տպագր վում հոդ ված ներ և  ու-
սում նա սի րութ յուն ներ, ա վե լա-
նում է ա տե նա խո սութ յուն նե րի 
և մա գիստ րո սա կան թե զե րի 
քա նա կը: Աս պա րե զում կան, 
ան շուշտ, տար բեր լե զու նե րի 
և հա յե րե նի հա մե մա տութ յամբ 
գեն դե րա յին ու սում նա սի րութ-
յուն ներ, ինչ պես, օ րի նակ, Լ. 
Բ րուտ յա նի1, Ա. Կն յազ ա նի2 ու-
սում ա սի րութ յուն նե րը, ա ռան-
ձին հոդ ված ներ3 և  անդ րա դարձ 
լեզ վի և գեն դե րի փոխ հա րա-
բե րութ յան խնդրին: Այս պես, 
օ րի նակ, հայ լեզ վա բան նե րից 
Է. Ա ղա յա նը դեռևս նա խորդ 
դա րա վեր ջին անդ րա դար ձել է 
լեզ վի գեն դե րա յին տար բե րակ-

1 Л. Брутян, Язык и гендер, Е., 2008.
2 Ա. Կնյազան, Լեզու և գենդեր, Ե., 

2018:
3 В.А. Адамян, Речевой акт прось-

бы в свете гендерных разли чий, «Ак-
туальные вопросы филологи чес ких 
ис следований», Материалы III Меж ду-
народной научно-практичес кой кон-
фе ренции, посвященной 195-летию 
со дня рождения Ф.М. Дос тоевского / 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный 
техноло гичес кий университет; под 
ред. В.Е. Зиньков ской, Е.А. Берецкой. 
– Краснодар: Изда тельский Дом – Юг, 
2016, с. 72-77.
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ման խնդրին4, վեր ջին շրջա նում 
բար բա ռա յին հա յե րե նի գեն դե-
րա յին տար բե րակ մանն անդ-
րա դար ձել է բար բա ռա գետ Վ. 
Կատ վալ ա նը5: Այ դու հան դերձ, 
պետք է նշել, որ հա յե րեն խո-
սույ թը դեռևս հա մա կող մա-
նիո րեն չի դի տարկ վել որ պես 
գեն դե րա յին լեզ վա բա նութ յան 
ու սում ա սի րութ յան ա ռար կա: 

Գեն դե րա յին լեզ վա բա
նութ յու նը լեզ վա բա նա կան 
նո րա գույն ուղ ղութ յուն նե րից 
է, որն ու սում ա սի րում է գեն-
դե րի և լեզ վի կա պը, փոխ հա-
րա բե րութ յու նը: Գեն դեր հաս-
կա ցութ յու նը լեզ վա բա նութ յան 
մեջ մտել է բա վա կան յու րօ րի-
նակ ձևով. նախ անգ լե րեն gen
der եզ րույ թը, ո րը նշա նա կում 
է սե ռի քե րա կա նա կան կարգ, 
դուրս է մղվել լեզ վա կան հա-
մա տեքս տից և տե ղա փոխ վել 
այլ գի տութ յուն նե րի ո լորտ` 
հա սա րա կա գի տութ յուն, փի-
լի սո փա յութ յուն, պատ մութ-
յուն, ինչ պես նաև քա ղա քա-
կան խո սույթ: Ընտր վել է հենց 
այս տեր մի նը՝ sexus եզ րույ-
թից խու սա փե լու հա մար, քա-
նի որ վեր ջինս նշա նա կում էր 
կեն սա բա նա կան սեռ: Իսկ ու-
սում ա սի րութ յուն նե րի հա մար 
կար ևոր էին տղա մարդ կանց 
և կա նանց ոչ միայն ֆի զիո լո-
գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը, այլև հա սա րա կութ յան 
մեջ ու նե ցած դերն ու տար բե-
րութ յուն նե րը: Գեն դեր եզ րույ-
թով հե տա զո տող նե րը նպա-
տակ ու նեին շեշ տադ րե լու ոչ 
թե բնա կան, ֆի զիո լո գիա կան 

4 Է. Աղայան, Լեզվաբանության հի-
մունք  ներ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 
642-643:

5 Վ. Կատվալան, Բայազետի   բար-
բառը և նրա լեզվական առնչութ-
յունները   շրջակա բարբառների հետ, 
Երևան, 2016:

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և 
տար բե րութ յուն նե րը, այլ՝ սո-
ցիալ-մշա կու թա յին: Այ նու հետև, 
գեն դեր եզ րույ թը վե րա դար ձավ 
լեզ վա բա նութ յան ո լորտ՝ ար-
դեն այս նոր բո վան դա կա յին 
պլա նով: Չ նա յած դրան՝ անգ-
լա լե զու լեզ վա բա նա կան գրա-
կա նութ յան մեջ այն շա րու նա-
կում է գոր ծա ռել նաև նախ կին՝ 
քե րա կա նա կան սեռ ի մաս տով: 
Բա ցի այդ՝ մինչ նոր եզ րույ թի ի 
հայտ գա լը, չէր ան տես վում սեռ 
հաս կա ցութ յան ար տա ցո լու մը 
լեզ վում՝ sexus նշա նա կութ յամբ: 
Դա նաև անհ նա րին կլի ներ, 
քա նի որ սեռ հաս կա ցութ յու նը 
կար ևոր դեր ու նի բա ռա պա-
շա րում (տղա մարդ, կին, մայր, 
հայր և  այլն)6: 

Գեն դե րա յին լեզ վա բա-
նութ յան ար դի զար գա ցու մը 
հու մա նի տար գի տութ յան մեջ 
պայ մա նա վոր ված է տե սա կան 
նոր դրույթ նե րի յու րաց մամբ։ 
Հե տա զո տութ յան սկզբնա կան 
փու լում գիտ նա կան նե րի ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում էին 
ընդ հա նուր մե թո դա բա նա կան 
հար ցե րը։ Օ րի նակ՝ հա սա րա-
կա կան տար բեր խմբե րում 
տղա մարդ կանց և կա նանց 
խոս քա յին վար քը հե տա զո տող 
Ֆ. Մաուտ նե րի հա մոզ մամբ` 
գեն դե րա յին տար բե րակ վա-
ծութ յու նը լեզ վում պայ մա-
նա վոր ված է հա սա րա կա կան 
խնդիր նե րով7: Լեզ վի զար-
գաց ման վրա հա սա րա կա կան 

6 М. А. Кронгауз, Sexus или Проблема 
пола в русском язы ке // Ру систика. 
Славистика. Индоевропеис тика: Сб. к 
60-летию А. А. Зализняка / Под ред. 
А. А. Гиппиус и др. М., 1996, c. 525; 
А. М. Шахмайкин, Проблема линг-
вистического статуса категории рода 
// Актуальные проблемы совре менной 
русистики: Диахрония и синх рония. 
М., 1996. c. 273.

7 Տե՛ս F. Mauthner, Beiträge zu einer 
Kritik der Sprache. // Zur Sprache und 

պայ ման նե րի ազ դե ցութ յու-
նը դրսևոր վում է նաև սե ռե րի 
խոս քա յին ու վար քագ ծա յին 
տար բե րութ յուն նե րում: Ա րա-
կա նութ յան և  ի գա կա նութ յան 
խոս քա յին դրսևո րում նե րի 
ա ռա ջին դի տար կում նե րը կա-
տա րել են ճա նա պար հորդ նե րը, 
սա կայն հե տա գա յում այս հիմ-
նախնդ րի միջ գի տա կար գա յին 
բնույ թը գրա վել է գի տա կան 
ա մե նա տար բեր ո լորտ նե-
րի հե տա զո տող նե րի ու շադ-
րութ յու նը8: Մաս նա վո րա պես 
Կ. Յուն գը, ա րա կա նութ յան և  
ի գա կա նութ յան հաս կա ցութ-
յուն նե րը կա պե լով ա ռաս պե-
լա կան մտա ծո ղութ յան հետ, 
դրանց մեջ տես նում է եր կու 
ներ հակ նա խաս կիզբ՝ Ա նի մու-
սին և Ա նի մա յին9 :   

Կ. Յուն գը փոր ձում է տա-
րան ջա տել ա րա կա նութ յան և  
ի գա կա նութ յան բնու թագ րա-
կան գծե րը: Ն րա հա մոզ մամբ, 

Psychologie 3, Band 1. Auflage, Stuttgart 
und Berlin, 1921:

8 Տե՛ս A. Oakley, Sex, Gender and Soci-
ety. London: Temple Smith, 1972, p. 225:

9 Տե՛ս К.Г. Юнг, Душа и миф: шесть 
архетипов. Киев: Государственная биб -
лио тека литературы для юно шест ва, 
1996, с. 384։
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ե թե տղա մար դը պատ րաստ 
է մրցակ ցութ յան, ա պա կնո-
ջը ա ռա վել բնո րոշ է հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա կու մը, ե թե 
տղա մար դը ան համ բե րութ յան 
մարմ նա վո րումն է, ա պա կի նը 
ջա նում է համ բե րա տար լի նել: 
Տ ղա մար դու քննա դա տա կան 
ո գին Կ. Յուն գը հա կադ րում 
է կնո ջը բնո րոշ հա մա ձայ նո-
ղա կա նութ յանն ու ա ջակ ցե լու 
պատ րաս տա կա մութ յա նը: Տ ղա-
մար դու ան կախ, պատ վախն-
դիր, տրա մա բա նող, բա նա-
կան ու բռնկուն բնույ թին, նրա 
կար ծի քով, հա կակ շիռ է կնոջ 
զի ջո ղա կա նութ յու նը, մեղ մութ-
յունն ու պա սի վութ յու նը: Թեև 
լեզ վա բա նութ յան մեջ լեզ վի և 
գեն դե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րին առնչ վող հե տա զո-
տութ յուն նե րը կա նո նա վոր և 
հետ ևո ղա կան բնույթ չեն կրել, 
և գեն դե րի կար գը լեզ վի ու-
սում նա սի րութ յան դաշ տում 
հայտն վել է 20-րդ դա րի 80-
ա կան թվա կան նե րին` ա վե լի 
ուշ, քան այլ գի տութ յուն նե րում, 
այ դու հան դերձ, բնա կան սե ռի 
և քե րա կա նա կան սե ռի միջև 
ան վի ճե լի կա պի գա ղա փա րը 

եր կար ժա մա նակ շրջա նառ-
վում էր: Դեռևս ան տիկ շրջա-
նից հայտ նի բնա կան սե ռե րի 
(sex) և քե րա կա նա կան սե ռե րի 
(gender) կար գա յին ի մաս տա-
վո րում նե րը, ո րոնք սեր տո րեն 
կապ վում էին տար բեր սե ռե րի 
մարդ կանց գո յութ յան փաս-
տի հետ, ըստ էութ յան սկիզբ 
էին դրել սե ռի (genus) կար գի 
խորհր դան շա կան-ի մաս տա յին 
ըն կա լում նե րին ու մեկ նա բա-
նութ յուն նե րին10 ։ 

Սե ռա յին տար բե րութ յուն նե-
րի խորհր դան շա կան-ի մաս տա-
յին կան խա վար կա ծի հետ ևորդ-
նե րից ա մե նա հայտ նին Վ. ֆոն 
Հում բոլդտն է, ո րը զգա լի դեր 
է խա ղա ցել՝ սե ռա յին տար բե-
րութ յուն նե րը լեզ վա բա նա կան 
ու սում նա սի րութ յան դաշտ բե-
րե լով. ընդ ո րում, ե լա կե տա-
յին էր այն, որ ա րա կան սե ռը 
հա մար վում էր ա ռաջ նա յին` 
շնոր հիվ ու ժի, ակ տի վութ յան, 
է ներ գիա յի, իսկ ի գա կա նը, 
ընդ հա կա ռա կը, ո րակ վում էր 
պա սի վութ յամբ ու են թա կա-
յութ յամբ11։ 

Ինչ պես դժվար չէ նկա տել, 
սե ռա յին տար բե րութ յուն նե րի 
հետ կապ ված լեզ վա բա նա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար շատ հու սա լի 
նա խադր յալ ներ չկա յին։ Առ կա 
էին միայն ո րոշ լե զու նե րում 
տղա մարդ կանց և կա նանց 
խոս քի տար բե րութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ ե զա կի նկա րագ րութ-
յուն ներ, իսկ ա ռա ջին ի րա կան 
բա ցա հայ տում ներն ի հայտ 

10 Տե՛ս А.М Шахмайкин, նշվ. աշխ., էջ 
273։

11 Տե՛ս В. Гумбольдт. Избранные тру-
ды по языкознанию (пер. с нем.). М.: 
Прогресс, 1984, с. 397, В.И. Жельвис,. 
Инвектива: мужское и женское пред-
поч тения. // Этнические и куль тур ные 
стереотипы социального по ве де ния. 
Л.: СПб., 1989, с. 283։

ե կան 17-րդ դա րում և վե րա բե-
րում էին «նա խասկզբ նա կան» 
տա րաշ խար հիկ (էկ զո տիկ) լե-
զու նե րին: Դ րանք բնու թագ-
րա կան էին նրա նով, որ այդ 
լե զու նե րում տղա մարդ կանց և 
կա նանց ար տա սա նութ յան և 
բա ռա գոր ծա ծութ յան տար բե-
րութ յուն նե րի բա ժա նում կար: 
Գեն դե րա յին բազ մա զա նութ-
յան բո լոր նկա րագ րութ յուն նե-
րին բնո րոշ էր այն, որ տղա-
մարդ կանց լե զուն դի տարկ վում 
էր որ պես հիմ նա կան, նոր մա-
տիվ լե զու, իսկ կա նան ցը` որ-
պես դրա նից շե ղում: Այս տե ղից 
էլ այն մեծ ու շադ րութ յու նը, որ 
հատ կաց վում էր ոչ թե տղա-
մարդ կանց, այլ կա նանց լեզ-
վի ու սում նա սի րութ յա նը: Հե-
տա զո տութ յուն նե րի ե լա կե տը 
տղա մարդ կանց ու կա նանց 
միջև բնութ յան կան խո րո շած 
մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րի 
տար բե րութ յուն ներն էին և  այն 
հա մոզ մուն քը, որ տղա մարդ-
կանց ու կա նանց խոս քի միջև 
առ կա բո լոր տար բե րութ յուն-
նե րը կեն սա բա նա կան սե ռով 
էին պայ մա նա վոր ված: Տ ղա-
մարդ կանց ու կա նանց խոս քի 
կի րա ռութ յան ևս մեկ տար բե-
րութ յուն մատ նան շե ցին եվ րո-
պա ցի հե տա զո տող նե րը` այ ցե-
լե լով Հնդ կաս տա նի արև մուտք, 
որ տեղ ա րա կան սե ռի ան ձանց 
հա տուկ էր կա նանց հա մար 
ար գել ված հա մար վող բազ մա-
թիվ բա ռե րի ու ար տա հայ տութ-
յուն նե րի գոր ծա ծութ յու նը, իսկ 
կա նայք եր բեք չէին գոր ծա ծում 
տղա մարդ կանց բա ռա պա շա-
րին պատ կա նող բա ռեր: 

20-րդ դա րի սկզբին լեզ վի 
գեն դե րա յին հա յե ցա կեր պի ու 
հա ղոր դակ ցութ յան նկատ մամբ 
հե տաքրք րութ յու նը փոքր-ինչ 
մե ծա ցավ, և լեզ վա բա նութ-
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յան մեջ լեզ վի ու սե ռի թե ման 
հայտն վեց գի տա կան ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն նե րի շար քում: 
Դ րան նպաս տե ցին մի շարք 
հան գա մանք ներ. նախ` այդ 
հիմ նախն դի րը հե տաքրք րեց 
հա մաշ խար հա յին հռչակ ու-
նե ցող լեզ վա բան նե րի` Է. Սե
պի րին, Օ. Ես պեր սե նին, Ֆ. 
Մաուտ նե րին, ո րոնք 20-րդ 
դա րի լեզ վա բա նութ յան մեջ 
մի շարք ուղ ղութ յուն ներ էին 
մատ նան շել: Երկ րորդ` լեզ վա-
բա նա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րում ա ռաջ նա յին շար-
քեր մղվեց հա սա րա կա կան 
կյան քը, իսկ լե զուն դի տարկ-
վում էր հա սա րա կութ յան և 
ն րա նում ապ րող մար դու հետ 
կա պի տե սանկ յու նից: Կար ևոր 
էր նաև այն հան գա ման քը, որ 
հան րա լեզ վա բա նութ յան բնա-
գա վա ռում տղա մարդ կանց և 
կա նանց խոս քա յին տար բե րակ-
նե րի միջև առ կա տար բե րութ-
յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան 
ո րո շա կի փորձ էր կու տակ վել 
այս պես կոչ ված «պար զու նակ 
լե զու նե րի» քննութ յան մեջ, և  
ո րը կի րառ վում էր եվ րո պա կան 

լե զու նե րի` գեր մա նե րե նի, անգ-
լե րե նի, ֆրան սե րե նի ու սում նա-
սի րութ յան ո լոր տում:  

1913 թ. լույս տե սավ Ֆ. 
Մաուտ նե րի` լեզ վի քննութ-
յա նը նվիր ված վե րոնշ յալ 
աշ խա տութ յու նը, ո րում նա 
դի տար կում է գեն դե րա յին 
տար բե րութ յուն նե րը գեր մա-
նե րե նում` դրանք հիմ նա վո րե-
լով հա սա րա կա կան ու պատ-
մա կան պատ ճառ նե րով: Լեզ վի 
գոր ծա ռութ յու նը հա սա րա կա-
կան տար բեր ո լորտ նե րում ու-
սում նա սի րե լիս Ֆ. Մաուտ-
նե րին հա ջող վել է պար զել, 
որ, օ րի նակ, գոր ծա րա նա յին 
բան վոր նե րի շրջա նում գռե-
հիկ բա ռա պա շար գոր ծա ծում 
էին բա ցա ռա պես տղա մար դիկ, 
թեև հա սա րա կութ յան ազն վա-
կան խա վե րում տղա մար դիկ 
հայ հո յանք նե րի ու գռեհ կա բա-
նութ յուն նե րի փո խա րեն կի րա-
ռում էին մեղ մա սա ցութ յուն ներ, 
ո րոնք թույ լատր վում էր գոր-
ծա ծել նաև կա նանց, սա կայն 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ 
դրանց մեղ մա սույ թա յին բնույ-
թը պահ պան վում էր: Ն րա դի-

տարկ մամբ` կա նայք ա վե լի հա-
ճախ էին կի րա ռում նաև օ տար 
ծագ ման բա ռեր, ին չը գիտ նա-
կա նը պայ մա նա վո րում է կա-
նանց ա վե լի պա կաս կրթված 
լի նե լով, քա նի որ նրանց հա-
մար ա վե լի դժվար էր մայ րե նի 
լեզ վում գտնել այդ բա ռե րի հա-
մար ժեք նե րը: Բա ցի այդ՝ միայն 
տղա մար դիկ են ու նակ ստեղ-
ծա գոր ծա բար գոր ծա ծել լե զուն, 
իսկ կա նայք միայն յու րաց նում 
են այն, ինչ ստեղ ծել է ու ժեղ 
սե ռը: « Կա նանց լեզ վի» ծա-
գու մը գիտ նա կա նը կա պում է 
ան տիկ թատ րո նի ա վան դույթ-
նե րի հետ, որ տեղ սկզբնա կան 
շրջա նում կա նանց դե րե րը 
կա տա րում էին տղա մար դիկ: 
Բե մում կա նանց հայտն վե լուց 
հե տո միայն դրա մա տուր գիա-
յի տեխ նի կա յում կա տար վե ցին 
փո փո խութ յուն ներ, և կա նանց 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց 
«հնչեց նե լու» նաև լեզ վի ի րենց 
տար բե րա կը: Պատ մա կան մո-
տե ցու մը գիտ նա կա նին հան-
գեց րեց այն հետ ևութ յան, որ 
հա սա րա կութ յունն ըն դու նեց 
«կա նանց լե զուն» այն ժա մա-
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նակ, երբ նրանց թույ լատր վեց 
ե լույթ ու նե նալ, ո րը վկա յում 
է լեզ վի հան րայ նաց ման վրա 
սե ռե րի ա նի րա վա հա վա սար 
վի ճա կի ազ դե ցութ յան մա սին: 
1922 թ. Օ. Ես պեր սե նը կա տա-
րեց մի հիմ նա րար ու սում նա-
սի րութ յուն՝ նվիր ված կա նանց 
լեզ վի ծագ մա նը և զար գաց մա-
նը՝ հիմն վե լով Կա րիբ յան ար-
շի պե լա գի կղզի նե րում ապ-
րող հնդկա ցի տղա մարդ կանց 
և կա նանց լե զու նե րի մա սին 
տար բեր հե տա զո տող նե րի 
տե  ղե կութ յուն նե րի վրա: Ն րա 
կար ծի քով` կա նայք գոր ծա ծում 
էին տղա մարդ կանց բա ռա-
պա շա րից տար բեր վող բա ռեր: 
Նույ նիսկ կա նանց առ հա սա-
րակ ար գել ված էր ա նու նով 
դի մել տղա մարդ կանց: Ն րանք 
ա վե լի հակ ված էին մեղ մա-
սա ցութ յան և  ոչ թե հայ հո-
յա խո սութ յան, ինչ պես նաև 
ա վե լի պահ պա նո ղա կան էին 
լեզ վի կի րա ռութ յան հար ցում: 
Օ. Ես պեր սենն ու շադ րութ յուն 
է դարձ րել նաև երկ լեզ վութ յան 
պայ ման նե րում տղա մարդ կանց 
ու կա նանց խոս քա յին վար քե-
րի միջև տար բե րութ յուն նե րին: 
Երկ լեզ վութ յան դեպ քում կա-
նայք մնում են միա լե զու, իսկ 
տղա մար դիկ ա րագ յու րաց-
նում են նոր լե զուն12։ Նա փոր-
ձում էր ցույց տալ, որ կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց բա ռա պա-
շար նե րը տար բեր են: Կա նայք 
ա վե լի հա ճա խա կի են դի մում 
մեղ մա սա ցութ յա նը՝ էվ ֆե միզ-
մին, նրանց խոս քում հազ վա-
դեպ է հայ հո յա բա նութ յուն լի-
նում: Չ նա յած այն բա նին, որ 
Ես պեր սենն իր ժա մա նա կի 

12 Տե՛ս O. Jespersen, The Woman. // 
The Feminist Critique of Language: A 
Reader Routledge: London, New York, 
1998, p. 241։ 

հա մար բա վա կան լիար ժեք և 
հա մա կող մա նի ներ կա յաց նում 
էր գեն դե րա յին գոր ծո նի ազ-
դե ցութ յան հար ցը, նրա տե-
սա կետ նե րը քննա դա տութ յան 
էին են թարկ վում: Թերևս պատ-
ճառն այն էր, որ նա իր եզ րա-
կա ցութ յուն նե րը կա տա րել էր 
անձ նա կան դի տար կում նե րի 
հի ման վրա, ո րոն ցից շա տե րը 
բա վա րար չա փով հիմ նա վոր-
ված չէին:

Ընդ հա նուր առ մամբ գեն դե-
րա յին գոր ծո նի ազ դե ցութ յու նը 
լեզ վում սկզբնա կան շրջա նում 
բնու թագր վում էր հետև յալ 
կերպ. 
1. ու սում նա սի րութ յուն ներն 

ի րենց բնույ թով ան կա նոն 
էին և լեզ վա բա նութ յան սահ-
ման նե րից դուրս,

2. ա րա կան և  ի գա կան լեզ-
վա կան բնու թագ րե րը ներ-
կա յաց նե լիս հե տա զո տութ-

յուն նե րում գե րակշ ռում էր 
ա րա կա նութ յան գե րա կա-
յութ յու նը: «Ա րա կան» լե զուն 
դի տարկ վում էր որ պես նորմ, 
իսկ «ի գա կա նը»՝ որ պես նոր-

մից շե ղում:
Գեն դե րա յին ա վե լի ուժ գին 

և հա մա կարգ ված ու սում նա-
սի րութ յուն ներ սկսվե ցին 20-րդ 
դա րի 60-ա կան նե րից: Դրանք 
խթանվեցին հա սա րա կա գի-
տութ յան զար գա ցմամբ, ո րը 
հսկա յա ծա վալ վի ճա կագ րա կան 
տե ղե կատ վութ յուն էր տրա մադ-
րում լեզ վի գոր ծառ ման վե րա-
բեր յալ՝ ըստ մաս նա գի տութ յան, 
սե ռի, տա րի քի, քա ղա քա յին կամ 
գյու ղա կան ապ րե լա կեր պի և  
այլն: Ըստ այդմ՝ քա նա կա կան 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց 
տվե ցին, որ լեզ վա կիր նե րի 
սե  ռը ո րո շա կիո րեն ազ դում է 
լեզ վի գոր ծառ ման վրա: Մաս-
նա վո րա պես պարզ վեց, որ կա-
նայք հակ ված են գոր ծա ծել ար-
տա սա նութ յան ա վե լի հնչեղ և 
հայտ նի տար բե րակ ներ: Ըստ 
այդմ՝ ա ռանձ նաց վե ցին խո սո-
ղի ու խո սակ ցի այն պի սի բնու-

թագ րեր, ինչ պի սիք են տա րի քը, 
սե ռը, հա սա րա կա կան կար գա-
վի ճա կը։ Յու րա քանչ յուր հարց-
վո ղի խոս քը վեր լուծ վում էր 
տար բեր հան գա մանք նե րում` 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
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պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո-
նա կան, ընդ ո րում, հաշ վի առ-
նե լով միա ժա մա նակ մի քա նի 
գոր ծոն` լեզ վա կան, հա սա րա-
կա կան և  ի րա վի ճա կա յին: Վ. 
Լա բովն ա պա ցու ցեց, որ ցան-
կա ցած լեզ վա կիր լե զուն կի րա-
ռում է փո փո խա կան ձևով և չի 
ար տա սա նում բա ռի միև նույն 
հնչա կար գա յին տար բե րա կը 
դրա կի րառ ման բո լոր դեպ քե-
րում13: 

Ընդ հա նուր առ մամբ լեզ-
վում գեն դե րա յին գոր ծո նի ու-
սում նա սի րութ յան սկզբնա կան 
փու լում հե տա զո տութ յուն նե րի 
հատ վա ծա կան բնույ թը, լեզ-
վա բա նութ յան մեջ ոչ կենտ րո-
նա կան դիր քեր զբա ղեց նե լը, 
տղա մար դու և կ նոջ լե զու նե րի 
հա րա բե րակ ցութ յան դի տար-
կու մը, որ պես նորմ և նոր-
մից շե ղում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
չխո չըն դո տե ցին գեն դե րա-
յին հե տա զո տութ յուն նե րի հե-
տա գա զար գա ցու մը: Թե ման 
սկսեց ընդ լայն վել և  ա վե լի 
շատ գրա վել լեզ վա բան նե րի 
ու շադ րութ յու նը` նոր տվյալ-
նե րի ի հայտ գա լու շնոր հիվ, 
ո րով պայ մա նա վոր վեց մաս-
նա գի տա կան հե տաքրք րութ-
յան ա ճը գեն դե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի նկատ մամբ: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա-
վոր վեց այն հար ցադ րու մը, թե 
արդ յոք կա րե լի՞ է բո լոր լե զու-
նե րում գոր ծող որ ևէ հա մընդ-
հա նուր սկզբունք բա ցա հայ տել, 
ո րը հիմք կտա խո սակ ցա կան 
լե զուն բա ժա նե լու տղա մարդ-
կանց և կա նանց տար բե րակ-
նե րի, թե՞ սե ռի գոր ծո նի ազ դե-
ցութ յու նը խոս քի վրա հիմն վում 

13 Տե՛ս W. Labov. Variation in Language. 
// The Learning of Language. National 
Council of Teachers of English. / Ed. by 
C.E. Reed. New York, 1971, էջ 221։

է տվյալ ժո ղովր դի մշա կույ թի 
և հա սա րա կութ յան ա ռանձ նա-
հա տուկ բնու թագ րե րի վրա: Այ-
սինքն՝ գիտ նա կան նե րը սկսե-
ցին պար զել, թե արդ յոք բո լոր 
լե զու նե րում քե րա կա նութ յան 
միև նույն ո լորտ նե րում կի րառ-
վո՞ւմ են խո սո ղի և խո սակ ցի 
սե ռա յին տար բե րութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված ձևե րը, թե՞ 
գո յութ յուն ու նեն կի րառ ման 
հա տուկ կա նոն ներ` կախ ված 
տվյալ լեզ վից: Պար զե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ էին տար բեր 
լե զու նե րի տվյալ ներ: Հե տա զո-
տութ յուն նե րի հա մե մա տա բար 
ան հետ ևո ղա կան և  ան կա նոն 
բնույ թը, լեզ վա բա նա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րում ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն նե րի փո փո խութ յու-
նը հան գեց րին այն բա նին, որ 
հա մա կող մա նիութ յան մա սին 
հարցն առ այ սօր լուծ ված չէ:  

Այժմ գեն դե րա յին ու սում
նա սի րութ յուն ներ ա սե լիս նկա-
տի են առն վում եր կու սե ռե-
րը, ա վե լի ճիշտ՝ սե ռե րի միջև 
տար բե րութ յուն նե րով պայ մա-
նա վոր ված հա սա րա կա կան 
փոխ գոր ծակ ցութ յու նը: Գեն դե րը 
ան հա տի հա սա րա կա կան ինք-
նութ յան չա փա նիշ նե րից մեկն է: 
Պե տա կան   հիմ նարկ նե րը (բա-
նակ, դպրոց ևն) ա ջակ ցում են 
տար բե րութ յուն նե րին, դրանց 
տա լիս են նոր մի կար գա վի ճակ 
և դ րանք մեկ նա բա նում որ-
պես բնա կա նոն տար բե րութ-
յուն: Հա սա րա կա կան ծե սե րը 
ևս ս տեղ ծում են գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յուն՝ հա գուս տի, 
ա ռօր յա կյան քի և սիմ վո լիզ մի 
մեջ: Գեն դե րը, որ պես մշա կույ-
թի դրսևո րում, ար տա ցո լում 
է մարդ կանց գա ղա փար նե րը, 
կա նա ցիութ յան և  առ նա կա նութ-
յան մա սին պատ կե րա ցում նե րը, 
ո րոնք ար ձա նագր ված են բա-

նահ յու սութ յան մեջ, հե քիաթ-
նե րում, ա վան դույթ նե րում և 
լեզ վում: Մարդ կանց հա վա քա-
կան գի տակ ցութ յան մեջ կան 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պեր՝ 
պար զեց ված և  ուռ ճաց ված 
պատ կե րա ցում ներ՝ տար բեր 
սե ռե րի մարդ կանց ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

Ընդ հա նուր առ մամբ լեզ վա-
բա նութ յան մեջ գեն դե րի ու-
սում նա սի րութ յու նը վե րա բե րում 
է հետև յալ եր կու խնդիր նե րին.

1. Լե զուն և գեն դե րի ար
տա ցո լու մը լեզ վում: Ըստ 
այդմ՝ նկա րագր վում ու բա-
ցատր վում են տար բեր գեն-
դեր ներ ու նե ցող մարդ կանց 
լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը: Հիմ նա կա նում ու սում-
նա սիր վում են բա ռա պա շա րը, 
շա րահ յու սութ յու նը, սե ռի քե րա-
կա նա կան կար գը ևն: 

2. Տ ղա մարդ կանց և կա
նանց խոսքն ու հա ղոր
դակ  ցա կան վար քա գի ծը: 
Կար ևոր  վում են տի պիկ առ ան-
ձ  նա հատ կութ յուն նե րը, բա ռա -
պա շա րա յին միա վոր նե րի գեն-
դե րա յին հա տուկ ընտ րութ յու նը, 
հա ղոր դակ ցութ յան ըն թաց քում 
հա ջո ղութ յան հաս նե լու ե ղա-
նակ նե րը, բա ռա պա շա րի և 
քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի 
ընտ րութ յան նա խա պատ վութ-
յուն նե րը և  այլն, այ սինքն՝ տղա-
մարդ կանց և կա նանց խոս քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
Որ պես կա նոն, գեն դե րի ու-
սում նա սի րութ յու նը մե ծա պես 
կախ ված է նաև այլ հան գա-
մանք նե րից, ինչ պես օ րի նակ՝ 
հա սա րա կա կան կար գա վի ճա-
կը, դե րը, տա րի քը, սո ցիա լա-
կան խում բը:

Գեն դե րը (հա սա րա կա կան 
կամ հան րամ շա կու թա յին սե ռ) 
լեզ վա բա նա կան կարգ չէ, սա-
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կայն դրա բո վան դա կութ յու նը 
կա րե լի է բա ցա հայ տել լեզ վա-
կան կա ռույց նե րի վեր լու ծութ-
յան մի ջո ցով։ Քա ղա քա կան և 
սո ցիալ-տնտե սա կան բնույ թի 
հա մընդգր կուն տե ղա շար ժե-
րի հետ ևան քով շո շա փե լիո րեն 
խո րա նում է գեն դե րա յին փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի ան հա մա-
չա փութ յու նը հա սա րա կա կան 
կյան քում, որն էլ իր դրսևո-
րումն է գտնում քա ղա քա կան, 
հո գե բա նա կան, տնտե սա կան, 
հա սա րա կա կան, մշա կու թա-
յին, լեզ վա կան և  այլ ո լորտ նե-
րում։ Հետ ևա բար, գեն դե րա յին 
տար բե րութ յուն նե րի ու սում-
նա սի րութ յան խնդիրն ա ռա-
վել ար դիա կան է դառ նում, և 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
պահ պա նումն ա ռաջ նա հերթ 
նշանակության է հավակնում 

հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րի զար գաց ման 
հա մար։ Գեն դե րա յին փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րն  ազ դում են 
ինչ պես մշա կույ թի, լեզ վի, սո-
վո րույթ նե րի, այն պես էլ հա սա-

րա կա կան կա ռույց նե րի, պե-
տա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ 
ո րո շում ներ ըն դու նե լու վրա և 
ձ ևա վո րում հան րամ շա կու թա-
յին կարծ րա տի պեր։

ՄԻԼԻՄԵՏՐՈՎ 
ՉԱՓՎԱԾ ԽԵԼՔ *

Ինչ պես պնդում են Ամս-
տեր դա մի Ա զատ հա մալ սա-
րա նի նյար դա բան նե րը, բարձր 
մտա ծո ղա կան ըն դու նա կութ-
յամբ օժտ ված մարդ կանց ու-
ղե ղի նյար դաբ ջիջ նե րը՝ նեյ-
րոն նե րը, և դ րանց ե լուստ նե րը՝ 
դենդ րիտ նե րը, ո րոն ցով նեյ րո-
նը տե ղե կատ վութ յուն է ստա-
նում, ա վե լի եր կար և  ա վե լի 
ճյու ղա վոր ված են, քան մտա-
ծո ղա կան ու նա կութ յու նը ո րո-
շող թես տե րում ցածր արդ յունք 
ար ձա նագ րած մարդ կանց ու ղե-
ղի նեյ րոն նե րը: Նեյ րոն նե րը և 
դ րանց ե լուստ նե րը չափ վել են 

ու ղե ղի հյուս ված քի ման րա չափ 
նմուշ նե րում, ո րոնք հա մա ձայ-
նել են տրա մադ րել ընկ նա վո-
րութ յամբ (է պի լեպ սիա) կամ ու-
ղե ղի քաղց կե ղով տա ռա պող և 
գան գա հա տում տա րած  46 հի-
վանդ նե րը: Վի րա հա տութ յու նից 
ա ռաջ նրանք ան ցել են հնա-
րամ տութ յան թեստ: Պարզ վել է, 
որ 120 և  ա վե լի միա վոր հա վա-

* «Наука и жизнь», 2020, N 9.

քած նե րի դենդ րիտ նե րի եր կա-
րութ յու նը շուրջ 5 մմ  ա վե լի է և  
ու նի ա վե լի շատ ճյու ղա վո րում-
ներ (50-ի փո խա րեն՝ 70), քան 
կրկնա կի պա կաս միա վոր ներ 
հա վա քած նե րի նը: Խել քի հա-
մար կար ևոր է ոչ թե ու ղե ղի 
չա փե րը և քա շը, ինչ պես կար-
ծում էին XIX դա րում, այլ դրա 
կա ռուց ված քի բար դութ յու նը:

Ի ԴԵՊ
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Ի ԴԵՊ

Եվ րո պա յի մար դա բան-
ներն ամ փո փել են աշ խար հում 
2396170 մար դու ու սում նա սի-
րութ յուն նե րը, ո րոնց նպա տակն 
էր ձախ լի կութ յուն եր ևույ թի հե-
տա զո տութ յու նը: Պարզ վել է, 
որ ե թե հաշ վի չառ նենք խա ռը 
դեպ քե րը, երբ մար դը գրում է 
աջ ձեռ քով, իսկ մյուս գոր ծո-
ղութ յուն նե րը հիմ նա կա նում 
կա տա րում է ձա խով, ձախ-
լիկ կա րե լի է հա մա րել Երկ րի 
բնակ չութ յան 10,6 %-ը:

Երկ րի վրա մի ջատ նե րի 
թի վը գնա հատ վում է 1018, այ-
սինքն՝ քվին տի լիոն (մի լիոն 
մի լիոն) ա ռանձ նյակ: Հայտ նի է 
մի ջատ նե րի շուրջ 900000 տե-
սակ, բայց ո րոշ մո տա վոր հաշ-
վարկ նե րի հա մա ձայն՝ պետք է 
հայտ նա բեր վի ևս 30 մի լիո նի 
կար գի տե սակ: Ար դեն հայտ նի 
տե սակ նե րի մեկ եր րոր դը վե-
րա նա լու վտան գի տակ է:

Ռո տեր դա մի, Ամս տեր դա մի, 
Գեն տի և Անտ վեր պե նի նա վա-
հան գիստ նե րի գոր ծու նեութ յան 
հետ ևան քով մթնո լորտն աղ-
տոտ վում է տա րե կան 60 մլն 
տոն նա CO2-ով: Այս վնա սա կար 
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ներդ րու մը կրճա տե լու հա մար 
ած խաթ թու գա զը կներմղ վի 
բնա կան գա զի շա հա գործ ված 
հան քա վայ րեր, ո րոնք Հ յու սի-
սա յին ծո վում են ՝ հա տա կի 
տակ 3 կմ խո րութ յու նում:

Մեծ Բ րի տա նիա յի Քեմբ րի ջի 
հա մալ սա րա նում բժիշկ նե րը և 
հա մա կարգ չա յին մաս նա գետ-
նե րը հայտ նում են, որ կա րող 
են ձայ նով ախ տո րո շել ո րոշ 
հի վան դութ յուն ներ: Մաս նա-
վո րա պես, հայտ նա բեր վել են 
COVID-19 դրա կան թեստ ու նե-
ցող հի վանդ նե րի ձայ նի և հա-
զի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ: 
Մ շակ վում է հա մա պա տաս խան 
ծրա գիր սմարթ ֆո նի հա մար:

Գեր մա նա ցի օվ կիա նո սա-
գետ նե րը Արկ տի կա յի բազ մամ-
յա բևե ռա սա ռույց նե րում հայտ-
նա բե րել են ա ցե տատ ցել յու լո զի 
(նյութ, ո րից պատ րաստ վում են 
ծխա խո տի զտի չներ) ման րա-
չափ նրբա թե լեր:

Բ րի տա նա ցի բժիշկ նե րի 
գնա հատ մամբ, կո րո նա վի րու-
սի հա մա ճա րա կի պատ ճա ռով 

աշ խար հում հե տաձգ վել է 8,6 
մի լիոն վի րա հա տութ յուն, ա ռա-
վե լա պես ոսկ րա բու ժութ յան 
(օր թո պե դիա) ո լոր տում: Բաց-
թո ղա ծը վե րա կանգ նե լու հա-
մար կպա հանջ վի է շուրջ մեկ 
տա րի:

Ինչ պես նշում են Ֆ լո րի դա-
յի հա մալ սա րա նի օվ կիա նո սա-
գետ նե րը, ու ժեղ փո թո րիկ նե րը 
կա րող են ա ռա ջաց նել օվ կիա-
նո սի ա փե րին մինչև 3,5 բալլ 
մագ նի տու դով երկ րա շար ժեր: 
Դ րանք մար դու հա մար զգա-
յուն, բայց ա վե րա ծութ յուն ներ 
չա ռա ջաց նող ցնցում ներ են:

« Կո կա- Կո լա» ըն կե րութ յունն 
ար տադ րում է տա րե կան ա վե-
լի քան 100 մի լիարդ պլաս տիկ 
շիշ, ո րից միայն 10 % է վե րա-
մշակ վում:

Գեր մա նիա յի քա ղա քա ցի նե-
րի 70 %-ն  այս կամ այն չա փով 
տի րա պե տում է որ ևէ օ տար 
լեզ վի: Ա ռա վել տա րած ված 
հինգ լե զու ներն են ՝ անգ լե րե-
նը, ֆրան սե րե նը, հո լան դե րե նը, 
ի տա լե րե նը և ռու սե րե նը:

Լոն դո նի Թա գա վո րա կան 
բու սա բա նա կան այ գու աշ խա-
տա կից նե րի տվյալ նե րով, մար-
դու մեղ քով XVIII դա րի կե սե րից 
մինչև մեր օ րե րը Երկ րի ե րե սից 
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ան հե տա ցել է բույ սե րի ա վե լի 
քան 500 տե սակ: Բայց այս ցու-
ցակն ամ բող ջա կան չէ, քա նի 
որ բազ մա թիվ տե սակ ներ ոչն-
չաց վել են մինչև դրանց հետ 
բու սա բան նե րի ծա նո թա նա լը:

Ինչ պես պնդում են գեր մա-
նա ցի թռչնա բան նե րը, ո րոնք 
հա մա կարգ չով մո դե լա վո րել են 
չվող թռչուն նե րի եր թու ղի նե-
րի փո փո խութ յուն նե րը վեր ջին 
50000 տա րի նե րի ըն թաց քում, 
հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա-
ծում չվող թռչուն նե րի տե սակ-
ներն ա վե լա ցել են 20 %-ով, իսկ 
թռիչ քի եր կա րութ յունն ա ճել է 
40 %-ով:

Շ վեդ բնա պահ պան ները 
հան դես են ե կել սե պա վոր 
ան վա դո ղե րի դեմ:  Սե պերն 
աս ֆալ տից պո կում են 2,5–10 
միկ րո մետր տրա մագ ծով բազ-
մա թիվ միկ րո մաս նիկ ներ: 
Հայտն վե լով օ դում՝ այդ մաս-
նիկ ներն ա ռա ջաց նում են թո քե-
րի քաղց կեղ: Բա ցի այդ, սե պեր 
պատ րաս տե լու հա մար հար կա-
վոր է կո բալտ, ո րի արդ յու նա-
հա նու մը պար զու նակ ե ղա նակ-
նե րով Կոն գո յում թու նա վո րում 
է տե ղա ցի նե րին:

Ամ բողջ աշ խար հում հար-
սա նե կան զգեստ նե րի 80 %-ը 
կար վում է Չի նաս տա նում, իսկ 

մնա ցած 20 %-ի դեպ քում օգ-
տա գործ վում են չի նա կան ար-
տադ րութ յան դե տալ ներ, օ րի-
նակ՝ կայ ծակ-ճար մանդ ներ:

Գա բո նի չղջիկ նե րի մոտ 
վա րա կա բան նե րը հայտ նա բե-
րել են յոթ նոր կո րո նա վի րուս: 
Դեռևս պարզ չէ, թե որ քա նով 
են դրանք վտան գա վոր մար դու 
հա մար:

Ին չո՞ւ է Վա շինգ տո նի Ս պի-
տակ տու նը կոչ վում այդ պես: 
Բանն այն է, որ շեն քը կա-
ռուց ված է (1800 թ.) ծա կոտ կեն 
ա վա զա քա րից և  անձր ևաջ րի 
ներծ ծու մը կան խե լու հա մար 
այն սպի տա կեց րել են կրա յին 
լու ծույ թով: Սա կայն այդ ծած-
կը դի մաց կուն չէր, այն ստիպ-
ված էին հա ճա խա կի թար մաց-
նել, ուս տի 1818 թ. կի րա ռել են 
ա վե լի կա յուն կա պա րա ներկ: 
Փաս տաթղ թե րում շեն քը տար-
բեր կերպ են ան վա նել՝ նա-
խա գա հի պա լատ, նա խա գա հի 
ա ռանձ նա տուն, նա խա գա հի 
նստա վայր, բայց ժո ղո վուր դը 
շու տով այն սկսեց ան վա նել 
պար զա պես սպի տակ տուն: 
Պաշ տո նա պես այդ ան վա նումն 
ամ րագ րել են միայն 1901 թ.:

Երկ նա քա րի հար վա ծից 
մար դու մահ վան միակ փաս-
տագր ված դեպ քը հայտ նա բեր-
վել է թուր քա կան ար խի վում: 
1888 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին 
սուլ թա նին ու ղարկ ված զե կույ-
ցում նշվում է, որ ե րեք շա բաթ 
ա ռաջ Սու լեյ մա նիա քա ղա-
քի (այժմ՝ Ի րա քում) երկն քում 
պայ թել է հրե գունդ, ո րից հե-
տո երկն քից սկսել են թափ վել 
քա րե բե կոր ներ, ո րոն ցից մե կը 
դար ձել է մի տե ղա ցու մահ վան 
պատ ճառ:

Վի ճա կագ րա կան գնա հա-
տում նե րով, ո րոնք հիմն ված 
են երկ րա քա րե րի անկ ման 
հա ճա խութ յան, բնա կա վայ րե-
րի մա կե րե սի չա փե րի և բ նակ-
չութ յան խտութ յան տվյալ նե րի 
վրա, երկ նա քա րե րի անկ ման 
հետևան քով ա մեն տա րի պետք 
է տու ժեր շուրջ 90 մարդ: Հայտ-
նի է, որ 2013 թ. փետր վա րի 15-
ին Չել յա բինս կի ար վար ձա նում 
ըն կած երկ նա քա րից 1615 մարդ 
վի րա վոր վել է պա տու հան նե րի 
ա պա կու փշուր նե րից, սա կայն 
ոչ ոք չի մա հա ցել, և  երկ նա-
քա րի ոչ մի բե կոր որ ևէ մար դու 
չի դիպ չել:
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ 

ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆ

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ար վես
տա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
նոր և նո րա գույն շրջա նի հայ ե րաժշ տութ յան 
ու սում նա սի րութ յուն

Եր ևա նի Ա լեք սանդր 
Ս պեն դիար յա նի ան -
վան օ պե րա յի և բա-

լե տի ազ գա յին ա կա դե միա-
կան թատ րո նի հրա պա րա կում 
հան դի սա տե սին ող ջու նում է 
եր գա հա նի՝ 1957 թ. նո յեմ բե րի 
17-ին կանգ նեց ված 8,5 մետ-
րա նոց բրոն զա ձույլ հու շար-
ձա նը, ո րի քան դա կա գործ ներն 
են Ա րա Սարգս յա նը և Ղու կաս 
Չու բար յա նը, իսկ ճար տա րա-
պետ նե րը՝ Գ րի գոր Ա ղա բաբ-
յա նը և Ֆե նիքս Դար բին յա նը: 

Ս պեն դիար յանն այս տեղ է 

Հով հան նես Թու ման յա նի հա-
րևա նութ յամբ. չէ՞ որ Հայ կա կան 
ԽՍՀ ժող կոմ խոր հի 1932 թ. մա-
յի սի 13-ի ո րոշ մամբ ստեղծ ված 
Եր ևա նի օ պե րա յին թատ րո նը, 
ո րը 1938 թ.  ան վա նա կոչ վեց 
Ա. Ս պեն դիար յա նի ա նու նով, 
ե րաժշ տա սեր նե րի առջև իր 
դռնե րը բա ցեց 1933 թ. հուն վա-
րի 20-ին հենց նրա՝ ա մե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծի «Թմ կա-
բեր դի ա ռու մը» պոե մի հի ման 
վրա գրված «Ալ մաստ» օ պե րա-
յի բե մադ րութ յամբ։ «Գ րա նի տե 
աս տի ճա նա վոր պատ վան դան-

նե րի վրա բազ մո ցին թիկ նած 
Ա. Ս պեն դիար յա նի և ժայ ռա բե-
կո րին նստած Հ. Թու ման յա նի 
ֆի գուր ներն ի րենց դա սա կան 
հա մա չափ ձևե րի, կոմ պո զի-
ցիոն պարզ լու ծում նե րի, տա-
րա ծութ յան մեջ ընտր ված տե ղի 
ու օգ տա գործ ված նյու թի շնոր-
հիվ ներ դաշ նա կո րեն կապ վում 
են ինչ պես Ա. Թա ման յա նի ճար-
տա րա պե տա կան կո թո ղի, այն-
պես էլ միմ յանց ու շրջա պա տի 
հետ»1:

1 Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի 
զարգացման ուղիները XIX-XX դա-
րերում, Երևան, 2009, էջ 121:
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Ուկ րաի նա կան Կա խով կա 
քա ղա քում ծնված, ման կութ-
յան տա րի նե րից մշտա պես ուկ-
րաի նա ցի նե րի հետ շփված և  
ուկ րաի նա կան ժո ղովր դա կան 
եր գեր մշա կած, Մոսկ վա յում և 
Պե տեր բուր գում ե րաժշ տա կան 
կրթութ յուն ստա ցած, ղրիմ յան 
Յալ թա յում ստեղ ծա գոր ծած ու 
լայն ճա նա չում ձեռք բե րած 
հայ դա սա կան ե րաժշ տութ յան 
ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ, 
հայ կա կան սիմ ֆո նիկ ե րաժշ-
տութ յան հիմ նա դիր, եր գա հան, 
նվա գա վար և  ե րաժշ տա կան-
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ա լեք-
սանդր Ս պեն դիար յա նը (1871-
1928), Սո վե տա կան Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան հրա վե րով 
1924 թ. հոկ տեմ բե րին տե ղա-
փոխ վեց Եր ևան: Կոմ պո զի տո րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան եր ևան յան 
շրջանն ա ռանձ նա ցավ բազ մա-
ժան րութ յամբ: Մի կող մից` եր-
գա հա նը երգ չախմ բի, ձայ նի և 
դաշ նա մու րի կամ նվա գախմ բի 
հա մար կա տա րում է հե ղա փո-
խա կան եր գե րի, հայ կա կան 
և  ուկ րաի նա կան ժո ղովր դա-
կան եր գե րի մշա կում ներ (այդ 
թվում` Սա յաթ- Նո վա յի « Ղա րիբ 
բլբուլ» եր գը), մյուս կող մից` 
գոր ծի քա վո րում «Ալ մաստ» 
օ պե րան, որն ա ռանձ նա հա տուկ 
տեղ ու նի հայ ե րաժշ տութ յան 
պատ մութ յան մեջ։ 

Ս պեն դիար յա նի եր ևան-
յան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
հայ կա կան սիմ ֆո նիզ մի զար-
գաց ման հա մար կար ևո րա-
գույն նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 
սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի հա մար 
գրված «Եր ևան յան էտ յուդ ներ» 
սիմ ֆո նիկ պատ կե րը (1925), որ-
տեղ եր գա հա նը շա րու նա կում 
է «Ղ րի մի էս քիզ նե րում» սկիզբ 
ա ռած, ժո ղովր դա կան կյան քից 
վերց րած պատ կեր նե րի սիմ ֆո-

նիկ ուր վան կար նե րի ստեղծ ման 
գի ծը: Եր գա հանն անդ րա դառ-
նում է հայ ժո ղովր դի կեն ցա-
ղին, տա լիս ժո ղովր դա կան 
կյան քի տար բեր կող մե րի ընդ-
հան րաց ված կեր պար ներ: « Խո-
րը, ա ռա վել մեծ թա փով է նա 
մարմ նա վո րում ժո ղովր դա կան 
թե մա նե րի սիմ ֆո նիկ մշակ ման 
իր սկզբունք նե րը»2: «Եր ևան յան 
էտ յուդ նե րը» բաղ կա ցած է պա-
րա յին եր կու հա մար նե րից՝ «Էն-
զե լի» և « Հե ջազ», ո րոնք ու նեն 
դան դաղ նա խա բան: «Էն զե լիի» 
մուտ քի հա մար եր գա հանն օգ-
տա գոր ծել է Սա յաթ- Նո վա յի 
« Դուն էն գլխեն» եր գի մե ղե դին:

Ու շագ րավ էր «Եր ևան յան 
էտ յուդ նե րի» ա ռա ջին ներ կա-
յա ցու մը` Եր ևա նի Կուլ տու րա-
յի տան դահ լի ճում: « Հենց որ 
սկսվեց «Էն զե լիի» պա րա յին 
մա սը, լույ սը մա րեց,– պատ մում 
է ֆլեյ տիստ Վարդ գես Խա-
չատր յա նը,– մի վայրկ յան Ա լեք-
սանդր Ա ֆա նաս ևիչն ի ջեց րեց 
փայ տի կը, բայց նվա գա խում-
բը շա րու նա կում էր նվա գել, և 
նա ղե կա վա րեց մթութ յան մեջ: 
Ինչ պես էինք նվա գում, չգի-
տեմ: Մենք բուռն ոգ ևո րութ յան 
մեջ էինք և, են թարկ վե լով նրա 
կամ քին, նրա հետ էլ ստեղ ծա-
գոր ծում էինք: «Էն զե լիի» վեր-
ջին տակ տե րի հետ լույ սը վառ-
վեց»3: 

Ե րի տա սար դութ յունն ու-
զում էր բեմ ներ խու ժել, «բայց, 
շրջվե լով դե պի նվա գա խում բը, 
Ս պեն դիա րո վը նո րից բարձ-
րաց րեց նվա գա վա րա կան փայ-
տի կը: Ն րա սա հուն շար ժումն 

2 Коптев С., Тэрьян М, Рухкян М., 
Сим фоническая музыка и инстру мен-
тальный концерт, Музыкальная куль-
тура Армянской ССР, Москва, “Му-
зыка”, 1985, с. 155.

3 Սպենդիարովա Մ., Սպեն դիարով, 
Երևան, «Հայաստան», 1966, էջ 183:

այժմ ուղղ ված էր Թա թուլ Ալ-
թուն յա նին, ո րը, աչ քը չկտրե լով 
ու սուց չից, մե նա կա տա րում էր 
հո բո յով: « Հե ջա զի» ե րա զուն մե-
նան վա գը փո խա րին վեց կեն  սա-
խինդ տու տիով4: Հան կարծ այն 
լռեց: Բարձ րա ցավ ծա փա հա-
րութ յուն նե րի փո թո րիկ: Ս պեն-
դիա րո վը կանգ նած էր ան շարժ: 
Շ վա րած հա սա րա կութ յու նը 
վեր ջա պես լռեց: Այն ժա մա նակ 
կոմ պո զի տո րը, լայն շար ժու մով 
մատ նան շե լով իր հրա մա նով 
ոտ քի կանգ նած ե րա  ժիշտ նե-
րին, ա սաց.

– Ըն կեր ներ, իմ այս հա ջո-
ղութ յամբ ես պար տա կան եմ 
կոն սեր վա տո րիա յի ե րի տա սարդ 
այս խմբին և, որ պես փոր ձե րին 
ու հա մերգ նե րին կա տա րած աշ-
խա տանք նե րի խո րին ե րախ տա-
գի տութ յան նշան, նրան եմ նվի-
րում Հա յաս տա նում գրած իմ 
ա ռա ջին ստեղ ծա գոր ծութ յու նը5:

«Եր ևան յան էտ յուդ ներ» սիմ-
ֆո նիկ պատ կե րը, ո րը ծնվեց 
Եր ևա նից ստա ցած ա ռա ջին 
տպա վո րութ յուն նե րի ան մի ջա-
կան ազ դե ցութ յան տակ, բախ-
տո րոշ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 
հայ ա կա նա վոր եր գա հան Ա լեք-
սանդր Հա րութ յուն յա նի ստեղ-
ծա գոր ծա կան ճա կա տագ րում: 
« Մի ան գամ ծնող ներս ինձ 
տա րան Ա լեք սանդր Ս պեն-
դիար յա նի հե ղի նա կա յին հա-
մեր գի՝ Մ շա կույ թի տուն (այն 
ժա մա նակ այդ պես էր կոչ վում 
ներ կա յիս Հայ ֆիլ հար մո նիա յի 
Փոքր դահ լի ճը): Ա կա մա լցվե-
ցի համր ակ նա ծան քով, երբ 
ա ռա ջին ան գամ լսե ցի սիմ ֆո-
նիկ նվա գախմ բի հնչո ղութ յու նը 
(նվա գա խում բը ղե կա վա րում էր 

4 Տուտի՝ երաժշտական կատարում 
նվագախմբի, երգչախմբի ողջ կազ-
մով:

5 Նույն տեղում, էջ 183-184:
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ին քը՝ հե ղի նա կը):
Տուն դառ նա լուն պես վա զե-

ցի դաշ նա մու րի մոտ և սկ սե ցի 
հի շո ղութ յամբ վե րար տադ րել 
քիչ ա ռաջ լսած ու ինձ այն քան 
դուր ե կած «Եր ևան յան էտ յուդ-

նե րը»՝ փոր ձե լով պահ պա նել 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հար մո նիկ 
հա ջոր դա կա նութ յու նը, մի բան, 
որ միան գա մայն ա ներևա կա յե-
լի է թվում յոթ նամ յա ե րե խա յի 
հա մար: Վեր ջա պես, մի գու ցե 
բա ցար ձակ լսո ղութ յան շնոր-
հիվ (շրջա պա տում այդ պես 
էին ա սում), յու րո վի, ման կա-
կան ըն կալ մամբ, այ նուա մե-
նայ նիվ կա րո ղա ցա հաղ թա հա -
րել պիե սը»6: Եվ ա հա՝ 1927 թ. 
ա մա ռա յին պայ ծառ մի օր Հա -
յաս տա նի զին կոմ Ար տա շես 

6 Ալեքսանդր Հարությունյան, Հու-
շեր, Երևան, «Արճեշ», 2000, էջ 3:

Ս տե  փան յանն ա ռա ջար կում է 
փոք րի կի հո րը, «ինչ պես ինքն 
ա սաց, « Կո տի կին ցույց տալ 
Ս պեն դիար յա նին», ին չը և  ան-
հա պաղ ար վեց: Հի շո ղութ յանս 
մեջ մնա ցել է զին կո մի՝ բեն-
զի նի ա նուշ բույր ար ձա կող 
ավ տո մե քե նան: Մի քա նի րո-
պե անց ար դեն կոն սեր վա տո-
րիա յի շեն քի մոտ էինք: Մեր 
գալստ յան մա սին, ըստ եր ևույ-
թին, զե կու ցել էին, և  երկ րորդ 
հար կում գտնվող սեն յակ նե րից 
մե կում մեզ դի մա վո րեց ին քը՝ 
Ա լեք սանդր Ա ֆա նաս ևի չը: Սեն-
յա կում ճեր մակ ռո յալ կար, ո րի 
առջ ևից վեր կե նա լով՝ նա ե կավ 
մեզ ըն դա ռաջ: Նե րո ղութ յուն 
խնդրե լով ան հանգս տութ յուն 
պատ ճա ռե լու հա մար՝ զին կո-
մը շա րադ րեց մեր այ ցե լութ յան 
նպա տա կը:

Բ նա վո րութ յամբ ես բա վա-
կան ա մաչ կոտ ե րե խա էի, բայց 
այս տեղ, չգի տես ինչ պես, զար-
մա նա լի խի զա խութ յամբ լցվե-
ցի ու մեծ աշ խույ ժով նվա գե-
ցի « Յաբ լոչ կոն», հե տո ան ցա 
ա մե նա կար ևո րին՝ «Եր ևան յան 
էտ յուդ նե րին»՝ իմ ման կա կան 
«մեկ նա բա նութ յամբ»: Հի շում 
եմ Ս պեն դիար յա նի բաց երկ-
նա գույն, պենս նեի ա պա կի-
նե րից խո շո րա ցած աչ քե րը և 
բա րութ յուն ճա ռա գող ժպի տը:

Ս պեն դիար յա նի հետ հան-
դի պու մը վճռեց իմ հե տա-
գա կյան քը: Ինձ ըն դու նե ցին 
Երևա նի կոն սեր վա տո րիա յին 
կից գոր ծող ման կա կան խմբի 
դաշ նա մու րի դա սա րան, ո րը 
ղե կա վա րում էր Օլ գա Բա բաս-
յա նը»7:

Իսկ մինչ այդ…

* *  *

7 Տե՛ս Ալեքսանդր Հարությունյան, 
նշվ.աշխ., էջ 4:

1901 թ. հու լի սի 3-ին Ա.Սպեն-
դիար յանն ըն տա նի քով տե ղա-
փոխ վում է Յալ թա, և սկս վում 
է ե րաժշ տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
բուռն, ակ տիվ ու արդ յու նա-
վետ գոր ծու նեութ յան Յալ թա յի 
շրջա նը, ո րը տևեց մինչև 1916 
թվա կա նը: Հենց Յալ թա յում 
եր գա հա նի հան դի պում նե րում 
ծնվեց նրա ըն կե րութ յու նը Չե-
խո վի, Գոր կու, Շալ յա պի նի, 
Գ լա զու նո վի, Լ յա դո վի, Կ յո ւիի, 
Ա րենս կու, Բլ յու մեն ֆել դի և ռու-
սա կան մշա կույ թի այլ ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Գոր կու հետ ստեղ ծա գոր-
ծա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քը դար ձավ 1902 թ. 
ս տեղծ ված «Ձկ նոր սը և փե-
րին» բալ լա դը բա սի և սիմ ֆո-
նիկ նվա գախմ բի հա մար, ո րը 
եր գա հա նը նվի րեց Մ. Գոր կուն: 
Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը տե ղի 
ու նե ցավ Յալ թա յում, ապ րի լի 
21-ին, Հա սա րա կա կան ժո ղո-
վա րա նի դահ լի ճում, հայտ նի 
դաշ նա կա հար Ա. Բ. Գոլ դեն-
վեյ զե րի հա մեր գի ժա մա նակ: 
Իսկ 1911 թ. Ա. Ս պեն դիար յա նը 
Մ. Գոր կու « Հո վեկ ներ» (ա ռա-
ջին գոր ծո ղութ յան վերջ) պիե սի 
հա մա նուն բա նաս տեղ ծութ յան 
տեքս տի հի ման վրա հո րի նում 
է «Է դել վեյս» մե լո դեկ լա մա-
ցիան՝ ե րաժշ տութ յան նվա գակ-
ցութ յամբ ար տա սա նութ յու նը: 

1910 թ. Ա. Պ. Չե խո վի « Քե ռի 
Վան յա» պիե սից Սոն յա յի մե-
նա խո սութ յան տեքս տի հի ման 
վրա եր գա հա նը գրում է « Մենք 
կհանգս տա նանք» ե րաժշ տա-
կան ար տա սա նութ յու նը նվա-
գախմ բի նվա գակ ցութ յամբ, 
ո րի ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը 
տե ղի ու նե ցավ 1910 թ. փետր-
վա րի 4-ին, Նո վի կո վի քա ղա-
քա յին թատ րո նում, Ա. Պ. Չե-
խո վի ծննդյան 50-ամ յա կին 
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նվիր ված մի ջո ցառ ման ժա-
մա նակ՝ Ի. Մալս կա յա յի և Ա. 
Ս պեն դիար յա նի կա տար մամբ 
և  ու նե ցավ հսկա յա կան հա ջո-
ղութ յուն: Ս տեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մար եր գա հա նը 1912 թ. ար-
ժա նա ցավ Գ լին կա յի ան վան 
մրցա նա կի:

Յալ թա յում Ա. Ս պեն դիար յա-
նը գրեց իր լա վա գույն ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րից շա տե րը, 
ո րոնք հե ղի նա կին հա մաշ-
խար հա յին հռչակ բե րե ցին, 
և  այս տեղ էլ տե ղի ու նե ցան 
դրան ցից շա տե րի ա ռա ջին ներ-
կա յա ցում նե րը:

1903-ին նա գրում է «Ղ րի մի 
էս քիզ նե րի» ա ռա ջին սյո ւի տը, 
ո րը նվի րում է իր հայ րե նա-
կից, աշ խար հահռ չակ ծո վան-
կա րիչ Հով հան նես Այ վա զովս-
կու հի շա տա կին: Սեպ տեմ բե րի 
4-ին Յալ թա յում, քա ղա քա յին 
այ գում, սիմ ֆո նիկ նվա գախմ-
բի բե նե ֆի սի8 ժա մա նակ մեծ 
հա ջո ղութ յամբ տե ղի է ու նե-
նում «Ղ րիմ յան սյո ւի տի» ա ռա-
ջին ներ կա յա ցու մը: Ի դեպ՝ 
հենց Յալ թա յում եր գա հանն 
ակ տի վո րեն զբաղ վել է տե ղի 
ժո ղո վուրդ նե րի ե րաժշ տա-
կան ֆոլկ լո րի հա վաք մամբ ու 
ու սում նա սիր մամբ, գրա ռել ու 
մշա կել մեծ քա նա կութ յամբ ուկ-
րաի նա կան ու Ղ րի մի թա թար-
նե րի ժո ղովր դա կան եր գեր:

Գ. Ա. Մե լի քեն ցո վին հաս-
ցեագ րած իր 1905 թ. հու նի սի 
7-ի նա մա կում9 Ա. Ս պեն դիար-
յա նը գրում է, որ ա վար տել է 
Լեր մոն տո վի «Ե րեք ար մա վե-
նի» բա նաս տեղ ծութ յան հի ման 

8 Բենեֆիս՝ ներկայացում, որի հա-
սույ թը հատկացվում է մեկ կամ մի 
քանի դերասանների, երգիչների կամ 
երաժիշտների: 

9 Спендиарова М. Летопись жизни и 
творчества А.А.Спендиарова, Е., 1975, 
с. 114.

վրա մեծ նվա գախմ բի հա մար 
գրված սիմ ֆո նիկ պատ կե րը:  
Այս ստեղ ծա գոր ծութ յան ա ռա-
ջին ներ կա յա ցու մը կա յա ցել է 
1905 թ. օ գոս տո սի 25-ին, հե ղի-
նա կի ղե կա վա րութ յամբ: 

«Ե րեք ար մա վե նին» բախ-
տո րոշ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 
եր գա հա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քում: Այս գոր ծի պե տեր-
բուրգ յան ա ռա ջին կա տար ման 
մա սին, ո րը տե ղի ու նե ցավ 1906 
թ. մար տի 2-ին հե ղի նա կի ղե-
կա վա րութ յամբ և  ունկն դիր նե-
րին հիաց րեց իր թար մութ յամբ 
ու մե ղե դայ նութ յամբ, նուրբ 
հար մո նիա յով և գոր ծի քա վոր-
մամբ, իր «Ինք նա կեն սագ րութ-
յան» մեջ կոմ պո զի տո րը գրել 
է10, որ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ոչ 
միայն ար ժա նա ցավ հա սա րա-
կութ յան հա մակ րան քին, այլև 
ե րաժշ տա կան մեծ հե ղի նա-
կութ յուն նե րի՝ Ռիմս կի- Կոր սա-
կո վի, Գ լա զու նո վի, Լ յա դո վի և  
այ լոց հա վա նութ յա նը: Ռիմս կի- 
Կոր սա կո վին հատ կա պես դուր 
էր ե կել քա րա վա նի ժա ման ման 
և հե ռա նա լու՝ զան գակ նե րով 
ու ղեկց վող դրվա գը, ո րը նա 
կա տա կով ան վա նել է «սպեն-
դիա րո ֆոն»: 1908 թ. նո յեմ բե րի 
27-ին «Ե րեք ար մա վե նին»  ար-
ժա նա ցավ Գ լին կա յի ան վան 
մրցա նա կի:

«Ե րեք ար մա վե նին»  եր գա-
հա նին ու ղեկ ցեց դե պի հա վեր-
ժութ յուն: Ինչ պես հե տա գա յում 
հի շում է Ալ. Հա րութ յուն յա նը. 
«1928 թ. մա յի սին մա հա ցավ 
Ս պեն դիար յա նը… Ն րա հետ 
իմ երկ րորդ հան դի պու մը չա-
փա զանց տխուր էր: Մայրս ինձ 
տա րավ մարդ կան ցով լեփ-լե-
ցուն Ա բով յան փո ղոց, ո րով 
դան դաղ վեր էր ըն թա նում սգո 
թա փո րի մե քե նան՝ մեծ ե րաժշ-

10 նույն տեղում, էջ 123-124.:

տի դա գա ղի վրա խո նարհ ված 
ե րեք ար մա վե նի նե րով: Ինչ-
պես ի մա ցա հե տա գա յում՝ այդ 
ար մա վե նի նե րը Վ րաս տա նի 
կոմ պո զի տոր ներն էին բե րել 
որ պես Ս պեն դիար յա նի հիաս-
քանչ սիմ ֆո նիկ պոե մի՝ «Ե րեք 
ար մա վե նու» խորհր դա նիշ:

Կոմ պո զի տո րի աճ յու նը 
հանձն վեց հո ղին՝ օ պե րա յին 
թատ րո նի պու րա կում (թատ րո-
նի շեն քը դեռ նոր կա ռուց վում 
էր): Այդ վշտա լի օրն առ հա վետ 
մնաց հի շո ղութ յանս մեջ»11:

Հենց Ղ րի մում, Ս ևաս տո պո-
լում, տե ղի ու նե ցավ Ա. Ս պեն-
դիար յա նի՝ որ պես նվա գա վա րի 
ա ռա ջին ե լույթը: 1902 թ. հու նի-
սի 6-ին, Քա ղա քա յին թատ րո-
նում կա յա ցած Վ.  Ս. Տե րենտևի 
սիմ ֆո նիկ հա մեր գի ա ռա ջին 
բաժ նում հնչեց Ա. Ս պեն դիար-
յա նի « Հա մեր գա յին նա խեր-
գան քը»՝ հե ղի նա կի ղե կա վա-
րութ յամբ, ո րին հա ջոր դե ցին 
Ս պեն դիար յա նի բազ մա թիվ 
ե լույթ նե րը, որ պես նվա գա վար, 
իսկ Հա յաս տան տե ղա փոխ վե-
լուց հե տո եր գա հանն ակ տի վո-
րեն մաս նակ ցեց Հա յաս տա նում 
սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի ստեղծ-
մա նը: 

Յալ թա յում Ա. Ս պեն դիար յա-
նը ծա վա լել է ակ տիվ հա սա րա-
կա կան գոր ծու նեութ յուն: Ն րա 
նա խա գա հութ յամբ հիմ նադր-
վել է Հայ կա կան բա րե գոր ծա-
կան ըն կե րութ յու նը, նա ա մեն 
կերպ նպաս տել է այդ ա ռող-
ջա րա նա յին քա ղա քում ե րաժշ-
տա կան և հա մեր գա յին կյան քի 
կազ մա կերպ մա նը: Ու Յալ թան 
չմո ռա ցավ Ս պեն դիար յա նին՝ 
դրա վառ վկա յութ յունն են քա-
ղա քում Ա. Ս պեն դիա րո վի ան-
վան ե րաժշ տա կան մշա կույ թի 

11 Ալեքսանդր Հարությունյան, Հու-
շեր, Երևան, «Արճեշ», 2000, էջ 4:
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տուն-թան գա րա նը, հու շար ձա-
նը՝ բրոն զե քան դա կա պատ կե-
րը (1971, քան դա կա գործ՝ Ա. 
Կա րա պետ յան), Ս պեն դիա րո-
վի ան վան ման կա կան ե րաժշ-
տա կան դպրո ցը և փո ղոց նե րից 
մե կը՝ նրա ա նու նով:

* *  *

Հայ ե րաժշ տութ յան դա սա-
կա նը Ն. Ա. Ռիմս կի- Կոր սա կո վի 
սանն էր: Ի դեպ՝ ե րի տա սարդ 
Ս պեն դիար յա նին ռուս մեծ եր-
գա հա նի հետ ծա նո թաց րել 
էր նրա հայ րե նա կիցն ու հա-
սա կա կի ցը՝ հե տա գա յում հայ 
տա ղան դա վոր ջու թա կա հար ու 
ման կա վարժ, իսկ այդ տա րի նե-
րին՝ Պե տեր բուր գի կոն սեր վա-
տո րիա յի ու սա նող Հով հան նես 
Նալ բանդ յա նը (1873-1942): 

Դժ վար է գե րագ նա հա տել 
ռուս եր գա հա նի դե րը Ա.Ս պեն-
դիար յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ճա կա տագ րում: Իր «Ինք նա-
կեն սագ րութ յան» մեջ նա գրում 
է12. «…իմ ե րա զանք ներն ի րա-
կա նա ցան. 1896 թ. գար նա նը 
մեծ հուզ մուն քով ես կանգ նե ցի 
Նի կո լայ Ա լեք սանդ րո վի չի առջև 
իմ մի խուրձ աշ խա տանք նե-
րով, ո րոնք նա յե լուց հե տո Ն. 
Ա.-ն գ տավ, որ ես ու նեմ բո լոր 
տվյալ նե րը՝ լրջո րեն զբաղ վե լու 
կոմ պո զի ցիա յով, և հա մա ձայ-
նեց լի նել իմ ու սու ցի չը: Ես մեծ 
բա վա րար վա ծութ յուն զգա ցի 
և միայն դրա նից հե տո հա վա-
տա ցի իմ ու ժե րին»: Ն.Ա. Ռիմս-
կի- Կոր սա կո վը շատ բարձր էր 
գնա հա տում իր տա ղան դա վոր 
սա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, 
իսկ ու սուց չի դի ման կա րը եր-
կար տա րի ներ կախ ված էր 
Ս պեն դիար յա նի ըն դար ձակ աշ-

12 Слово о Спендиарове, к 100 летию 
А.А.Спендиарова, 1871-1971, Ереван, 
1971, с. 17.

խա տա սեն յա կում13:
1908 թ. հու նի սի 8-ին վախ-

ճան վում է Ն. Ա. Ռիմս կի- Կոր-
սա կո վը: Ան դառ նա լի կորստ յան 
ազ դե ցութ յան տակ հայ կոմ պո-
զի տո րը գրում է «Ս գո պրել յուդ 
Ռիմս կի- Կոր սա կո վի մահ վան 
ա ռի թով» ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը, ո րի ա ռա ջին կա տա րու մը 
տե ղի ու նե ցավ Ու սուց չի մա-
հից ճիշտ մեկ ա միս անց: 1908 
թ. հու լի սի 10-ին Յալ թա յում 
կազ մա կերպ վեց սիմ ֆո նիկ 
ե րե  կո՝ նվիր ված Ն. Ա.  Ռիմս-
կի- Կոր սա կո վի հի շա տա կին, 
ո րի ծրագ րում ընդգրկ վել էին 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը: 
Հա մեր գից ա ռաջ նվա գա վար 
Ան տոն Էյ խեն վալդն ա ռա ջար-
կեց հոտն կայս հար գել վախ-
ճան ված եր գա հա նի հի շա տա-
կը, ո րից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
կա տար վեց Ա. Ս պեն դիար յա նի՝ 
Ռիմս կի- Կոր սա կո վի հի շա տա-
կին նվիր ված ստեղ ծա գոր ծութ-
յու նը: 

Ալ. Ս պեն դիար յա նին հենց 
Ն. Ա. Ռիմս կի- Կոր սա կովն է 
խոր հուրդ տվել գրել «արևել-
յան» օ պե րա: Եր գա հա նին 
ա ռա ջար կում են օ պե րան գրել 
«Ա րա Գե ղե ցիկ և Շա մի րամ» լե-
գեն դի հի ման վրա. ա ռա ջարկն 
ար ժա նա նում է նկա րիչ Վարդ-
գես Սու րեն յան ցի հա վա նութ-
յա նը: Սա կայն 1907–1908  թթ. 
Սու րեն յան ցը եր գա հա նին 
ա ռա ջար կում է օ պե րա ստեղ-
ծել Թու ման յա նի «Թմ կա բեր դի 
ա ռու մը» պոե մի հի ման վրա: 
Եվ դա պա տա հա կան չէր՝ հայ 
կեր պար վես տում պատ մա նկա-
րի հիմ նա դիր Սու րեն յան ցի 
պատ կե րաց մամբ՝ հայ կա կան 
օ պե րան պի տի նվիր ված լի-
ներ հենց հայ ժո ղովր դի պատ-

13 См.: Спендиарова М. Летопись жиз ни 
и творчества А.А.Спендиарова, с. 178.

մութ յան փա ռա վոր է ջե րից մե-
կին: Ա վե լին՝ Ս պեն դիար յա նին 
ոգևո րե լու նպա տա կով նկա-
րի չը «դեռ չգրված այդ ե րաժշ-
տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հա մար բե մա կան դե կոր ներ 
և տա րազ նե րի էս քիզ ներ է 
վրձնել»14: 

Ի դեպ՝ հայ մշա կույ թի այս 
եր կու ե րախ տա վոր նե րի ու 
բա նաս տեղծ Ա լեք սանդր Ծա-
տուր յա նի բա րե կա մութ յունն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը գա լիս էր տա րի-
նե րի հեռ վից: Ալ. Ծա տուր յա նի 
խոս քե րով, 1894 թ.ս տեղծ ված 
«Այ վարդ» ռո ման սի ազ դե-
ցութ յան տակ Սու րեն յան ցը 
վրձնել էր «Ա ղերս առ վարդ» 
նկա րը: Իսկ 1910-ին Վ. Սու րեն-
յան ցի ձևա վոր մամբ լույս տե-
սավ Ս պեն դիար յա նի « Մի լար, 
բլբուլ» եր գը՝ ձայ նի հա մար, 
դաշ նա մու րի նվա գակ ցութ յամբ, 
Ալ. Ծա տուր յա նի խոս քե րով: 

Ս պեն դիար յանն իր օ պե րա յի 
ստեղծ մա նը ձեռ նա մուխ ե ղավ 
տա րի ներ անց: 1916 թ. գար նա-
նը, Ե րաժշ տա կան ըն կե րութ յան 
հրա վե րով, Ս պեն դիար յանն այ-
ցե լում է Թիֆ լիս. մար տի 27-ին 
նախ կին Ար քու նա կան թատ րո-
նում եր գա հա նը տա լիս է իր 
ա ռա ջին հա մեր գը՝ բա ցա ռա-
պես իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րից և  իր ղե կա վա րութ յամբ: 
Հա մեր գը մեծ հա ջո ղութ յուն է 
ու նե նում, եր գա հա նը՝ ջերմ ըն-
դու նե լութ յուն գտնում: Հատ կա-
պես մեծ տպա վո րութ յուն են 
թող նում «Ղ րի մի էս քիզ նե րը» 
և «Ե րեք ար մա վե նի» սիմ ֆո նիկ 
պատ կե րը: 

Հա յոց ե րաժշ տա կան ըն կե-
րութ յան կազ մա կեր պած հա-

14 Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի 
զարգացման ուղիները XIX-XX դա-
րերում, էջ 414:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆ � 150
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մեր գի և հա ջորդ օր վա հան դի սա վոր 
ճաշ կե րույ թի նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք նե րին ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում է Հով հան նես Թու ման յա-
նը: Հա մեր գին ըն դա ռաջ՝ մա մու լում 
տպագր վում է նրա «Ող ջու նում ենք» 
վեր նագ րով հոդ վա ծը, իսկ ճաշ կե րույ-
թին նա հան դես է գա լիս սե ղա նա պե-
տի դե րում: Իր ող ջույ նի խոս քում բա-
նաս տեղծն ա սում է. «Ա հա, է սօր գա լիս 
է եվ րո պա կան ե րաժշ տա կան աշ խար քում 
ա նուն հա նած հայ նշա նա վոր ե րաժշ տա-
գե տը, Ալ. Ս պեն դիար յա նը, օ տար երկ րից 
դե պի հայ րե նի մթնո լոր տը, արևմտ յան 
ե րաժշ տութ յու նից դե պի ար ևել յան ե րաժշ-
տութ յու նը, մեծ ու գե ղե ցիկ ծրա գիր նե րով, 
ո րոնց գործ դառ նա լուն առ հա վատչ յա են իր 
խո շոր տա ղանդն ու փայ լուն պատ րաս տութ յու նը և  է՛ն 
հան գա ման քը, որ իր շարժ վե լու հնա րա վո րութ յու-
նով կապ ված ու կախ ված չի մեր դժբախտ ի րա կա-
նութ յու նից: Ա ռա ջին ան գամն է մեր տա ղան դա վոր 
հայ րե նա կի ցը հայտն վում մեր մեջ, ա ռա ջին ան-
գամն է դուրս գա լիս մեր հա սա րա կութ յան առջև, 
և  ա ռա ջին ան գա մից ող ջու նում ենք հրճվան քով 
ու ծա փե րով»15:

Թիֆ լիս հաս նե լու ա ռա ջին իսկ օ րե րից եր-
գա հա նը սկսում է հե տաքրքր վել Թու ման յա նի 
«Ա նուշ» պոե մով (բանն այն է, որ 1915թ. Մոսկ-
վա յում նա ծա նո թա ցել էր Մար տի րոս Սար յա-
նի հետ, ով նրան խոր հուրդ էր տվել օ պե րա յի 
հա մար հիմք վերց նել Թու ման յա նի «Ա նուշ» 
պոե մը): Մի ե րե կո Թու ման յա նը նրա հա մար 
ըն թեր ցում է պոե մը, բայց եր գա հա նին պոե մի 
նյութն ան ծա նոթ է թվում: Ո րո շում են ամ ռա-
նը միա սին գնալ Լո ռի՝ մո տի կից ծա նո թա-
նա լու բնութ յա նը, ժո ղովր դին, նրա կյան քին 
ու կեն ցա ղին:

Այ նու հետև անց նում են « Փար վա նա» լե-
գեն դին: Ս պեն դիար յա նը հա վա նում է, նկա-
տում, որ « Լավ բան է, բայց սեղմ է գրված: 
Ծա վալ վե լու տեղ չկա, լի րի կան շատ է…»16, 
և խնդ րում է Թու ման յա նին, որ  փոքր-ինչ 
ըն դար ձա կի, եր գեր ա վե լաց նի և դ րա նով հնա րա վո-
րութ յուն ստեղ ծի օ պե րա գրե լու հա մար: Թու ման յա նը կար դում 

15 Թումանյան Ն., Ալ.Սպենդիարով և Հովհ.Թումանյան («Ալմաստ»-ի շուրջ 
ունե ցած նրանց հանդիպումերի առթիվ), Սովետական արվեստ, 1941, N 5, էջ 40:

16 Թումանյան Ն., Թումանյանն ու Սպենդիարյանը, Սովետական ար վեստ, 
1958, N 8, էջ 68:
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է «Թմբ կա բեր դի ա ռու մը»՝ զու-
գա հե ռա բար թարգ մա նե լով 
ռու սե րեն, քա նի որ եր գա հա նը 
հա յե րեն չգի տեր: Նա պոեմն 
ամ բող ջութ յամբ, մաս նա վո-
րա պես՝ նա խեր գան քը, շատ է 
հա վա նում. տե ղից վեր է թռչում 
և գո չում. «Այ, սա ու րիշ բան է, 
իսկն իմ ու զածն է» ու սկսում 
ոգ ևոր ված քայ լել սեն յա կում17: 
Ս պեն դիար յա նը Թու ման յա-
նին խնդրում է տող առ տող 
թարգ մա նել պոե մը: Ա ռանձ նա-
պես հա վա նում է նա խեր գան քի 
ա շու ղա կան ձևը: «Ս պեն դիար-
յա նը լսում էր պոե մը, ման էր 
գա լիս սեն յա կի մի ծայ րից 
մյու սը և  ար տա սա նում. « Հե՜յ, 
պա րոն ներ…», բայց չկա րո ղա-
նա լով շա րու նա կել, դի մում էր 
Թու ման յա նին՝ ա սե լով. « Դե, հե-
տո ինչ պես է, պա րոն Հով հան-
նես…»: …

Եվ խնդրում էր նո րից ու նո-
րից կար դալ նա խեր գան քը» 18: 

Եվ այս պես աշ խա տում են 
միա սին օ րեր շա րու նակ, և ծն-
վում է օ պե րան, ո րի լիբ րե տոն 
ռու սե րեն կազ մում է Սոֆ յա 
Պար նո կը՝ 1917–1918 թթ.։ 

Ս պեն դիար յա նը «Ալ մաս-
տի»՝ հայ ժո ղովր դի հե րո-
ս ա  կ ա ն - ա  զա  տ ա գ  ր ա  կ ա ն 
պա յ քարն ար տա ցո լող հո գե-
բա նա կան-փի լի սո փա յա կան 
բնույ թի ե րաժշ տա կան դրա մա-
յի կլա վի րը19 ա վար տեց 1923-ին, 
գոր ծի քա վո րու մը՝ 1928-ին (IV 
գոր ծո ղութ յու նը գոր ծի քա վո-
րել է Մ. Շ տայն բեր գը)։ Սա կայն 
կոմ պո զի տորն այդ պես էլ բե-
մում չտե սավ «Ալ մաս տը»: «Ալ-
մաստն» ա ռա ջին ան գամ բե-
մադր վեց 1930-ին Մոսկ վա յի Մեծ 

17 Տե՛ս նույն տեղում: 
18 Տե՛ս նույն տեղում:
19 Կլավիր՝ դաշնամուրի համար 

երաժշտա  կան երկի փոխադրում

թատ րո նի մաս նաճ յու ղում (Ալ-
մաստ՝ Մ. Մակ սա կո վա), ա պա՝ 
Օ դե սա յում (1930, ուկ րաի նե րեն), 
Թիֆ լի սում (1932, վրա ցե րեն), 
Տաշ քեն դում (1953), Նո վո սի-
բիրս կում (1972)։ Օ պե րան ռուս 
և ֆ րան սիա ցի կա տա րող նե րով 
1951 թ. բե մադր վել է Փա րի զի 
«Մ յութ յո ւա լի թե» պա լա տում 
(նվա գախմ բի նվա գա մա սը կա-
տար վել է 2 դաշ նա մու րով)։

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, 
Երևա նում «Ալ մաստն» ա ռա-
ջին ան գամ բե մադր վել 1933 թ.՝ 
Եր ևա նի օ պե րա յի և բա լե տի 
թատ րո նի բաց մա նը (լիբ րե տո-
յի թարգ մա նութ յու նը՝ Տիգ րան 
Հա խում յա նի), այ նու հետև վե-
րա բե մադր վել 1939, 1969, 1971 
և 2009 թվա կան նե րին։ 

«Ալ մաս տի» բե մադ րութ յու-
նը դար ձավ օ պե րա յին թատ-
րո նում ա կա նա վոր հայ ռե ժի-
սոր Վար դան Ա ճեմ յա նի վեր ջին 
աշ խա տան քը: Ս տեղծ վեց հայ 
ար վես տի ե րախ տա վոր նե րից 
կազմ ված ստեղ ծա գոր ծա կան 
խումբ. նվա գա վար՝ Օ հան Դուր-
յան, նկա րիչ՝ Մի նաս Ա վե տիս-
յան, զգեստ նե րի նկա րիչ՝ Մար-
տի րոս Սար յան:

Ա ռա ջին ներ կա յա ցու մը  տե-
ղի ու նե ցավ 1971 թ. նո յեմ բե-
րի 16-ին: Մինչ այդ օ պե րա յին 
թատ րոնն «Ալ մաս տին» անդ-
րա դար ձել էր ե րեք ան գամ, և  
օ պե րան բե մադր վել էր` շեղ վե-
լով կոմ պո զի տո րի հե ղի նա կա-
յին մտահ ղա ցու մից: 

Վ. Ա ճեմ յանն ու Օ. Դուր յանն 
ա ռա ջին ան գամ վե րա նա յե ցին 
«Ալ մաս տի» հա մար ա վան դա-
կան դար ձած հա յե ցա կար գը՝ 
փոր ձե լով վե րա կանգ նել Ս պեն-
դիար յա նի մտահ ղա ցումն ու 
մեկ նա բա նել օ պե րա յի փի լի սո-
փա յա կան խոր ի մաս տը: Հե րո-
սա կան թե ման մարմ նա վո րող 

ժո ղովր դա կան տե սա րան նե րին 
մեծ տեղ հատ կաց նե լով հան-
դերձ, ռե ժի սո րը միա ժա մա նակ 
կար ևոր տեղ է տա լիս Նա դիր 
շա հի, Ալ մաս տի և Թա թու լի կեր-
պար նե րին: Գլ խա վոր հե րոս նե-
րի ե րաժշ տա կան կեր պար նե րի 
մի ջո ցով ձգտե լով բա ցա հայ տել 
հե ղի նակ նե րի` Թու ման յա նի 
պոե մի և Ս պեն դիար յա նի օ պե-
րա յի փի լի սո փա յա կան ի մաս տը, 
Ա ճեմ յա նը խիստ կար ևո րում է 
3-րդ գոր ծո ղութ յու նից Ալ մաս-
տի պա րը. Ալ մաս տը ո րո շում է 
դա վա ճա նել Թա թու լին, Նա դիր 
շա հին խոս տա ցել է խնջույ քի 
ժա մա նակ գի նով հար բեց նել 
Թա թու լին ու զին վոր նե րին և 
թշ նա մու առջև բա ցել ա նա ռիկ 
ամ րո ցի դար պաս նե րը: Բայց նա 
տա տան վում է, փո թորկ վում է 
նրա հո գին, միմ յանց հետ կռիվ 
են տա լիս Թա թու լի հան դեպ 
սերն ու փա ռա սի րութ յան տեն-
չը: Խն ջույ քի մաս նա կից նե րին 
զվար ճաց նե լու, նրանց զգո նութ-
յու նը թու լաց նե լու նպա տա կով 
Ալ մաս տը պա րում է: Եվ պա-
րի ըն թաց քում նա ըն դու նում է 
վերջ նա կան վճի ռը: 

Ինք նա տիպ լու ծում է գտել 
Ա ճեմ յանն օ պե րա յի ա վար տի 
հա մար: «Ա մեն ինչ ու նայն է» 
ա րիա յից հե տո Նա դիր շա հը 
կան չում է Ալ մաս տին. սկսվում 
է նրանց բա խու մը: Թա թու լին 
դա վա ճա նած Ալ մաստն արդ-
յոք ի րեն հա վա տա րիմ կլի նի՞: 
Նա դիր շա հի հա մար ա մեն ինչ 
ու նայն է, իսկ Ալ մաս տի հա մար 
միակ ել քը վրեժն է: Նա փոր-
ձում է դա շու նա հա րել Նա դիր 
շա հին, սա կայն թիկ նա պահ նե րը 
կան խում են նրան. ա հա այս տեղ 
Ա ճեմ յա նը շեղ վում է Ս պեն դիար-
յա նի ա վար տից, ըստ ո րի՝ օ պե-
րան ա վարտ վում է Նա դիր շա հի 
« Պատ ժե՛լ, մատ նի՛չ է սա: Գ տի՛ր 
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սրա հա մար պա տիժ հար մար, օ՜, 
ի՛մ դա հիճ» բա ռե րով: Մինչ դեռ 
ա ճեմ յա նա կան Ալ մաս տը, լիա-
կա տար հու սա հա տութ յան մեջ, 
շվա րած իր գոր ծած ոճ րա գոր-
ծութ յու նից, ինք նաս պան է լի-
նում և  անշն չա ցած ընկ նում ի րեն 
հա վա տա րիմ Թա թու լի դիա կի 
վրա: Դ րա նով իսկ Ա ճեմ յանն 
ընդգ ծում է Ալ մաս տի մարդ-
կա յին տա ռա պանք նե րը, խո-
րին զղջու մը. այլևս ա նի մաստ է 
կյանքն իր հա մար, ա ռանց Թա-
թու լի սի րո… 

«Ալ մաս տը» դար ձավ Ս պեն-
դիար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
բարձ րա կե տը և բա ցա ռիկ տեղ 
նվա ճեց հայ կա կան օ պե րա-
յին ար վես տում: Ե թե «Ար շակ 
Երկ րոր դը» հայ կա կան ա ռա ջին 
պատ մա հայ րե նա սի րա կան օ պե-
րան է, իսկ «Ա նու շը»՝ հայ կա կան 
ա ռա ջին լի րի կա կան-կեն ցա ղա-
յին օ պե րան, ա պա «Ալ մաս տը» 
հայ կա կան ա ռա ջին ի րա տե սա-
կան հե րո սա կան-հայ րե նա սի-
րա կան օ պե րան է՝ բազ մապ լան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն, որ տեղ 
հայ րե նա սի րա կան թե մա յի կող-
քին ա ռա ջին պլան է մղվում 
բա րո յա փի լի սո փա յա կան, սո-
ցիա լա կան և հո գե բա նա կան 
թե մա տի կան:

Ա. Ս պեն դիար յա նը, իր նման 
հայ րե նան վեր բա զում գոր ծիչ-
նե րի (Մ. Սար յան, Ա. Թա ման յան 
և  այլք) հետ, թո ղեց Ռու սաս-
տա նում օ րե ցօր ա հագ նա ցող 
իր փառքն ու գայ թակ ղիչ հե-
ռան կա րները և մշ տա կան բնա-
կութ յուն հաս տա տեց Եր ևա նում։ 
Այս տեղ ծա վալ վեց նրա ստեղ-
ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան 
վեր ջին ա րա րը, այս տեղ նա 
գտավ իր հա վի տե նա կան հան-
գիս տը՝ ուղ ևոր վե լով դե պի ան-
մա հութ յուն...

* * *

1952 թ. լույս է տե սել Ք նա-
րիկ Գ րի գոր յա նի «Ա լեք սանդր 
Ս պեն դիա րով (կյան քը և 
ս տեղծա գոր ծութ յու նը)» մե-
նագ րութ յու նը, 1953 թ.՝ Գեոր-
գի Տիգ րա նո վի «Александр 
Спендиаров. По материалам писем 
и воспоминаний» աշ խա տութ յու նը: 
Հ րա տա րակ վել են կոմ պո զի տո րի 
կյան քի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան տա-
րեգ րութ յու նը, ո րը կազ մել է դուստ րը՝ 
Մա րիա Ս պեն դիա րո վան, նա մա-
կա նին՝ եր կու հա տո րով 
(կազ մող՝ Ք նա րիկ Գ րի գոր-
յան), “Спендиаров Александр. 
Статьи и исследования” (1973) գի-
տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն։

Եր ևա նում 1967 թ. նո յեմ բե րի 25-ին, 
Նալ բանդ յան 21 տա նը, որ տեղ ապ րել է 
կոմ պո զի տո րը 1926-28 թթ., իր դռնե րը բա ցեց Ալ. Ս պեն դիար յա-
նի տուն-թան գա րա նը՝ մայ րա քա ղա քում ա ռա ջին ե րաժշ տա կան 
թան գա րա նը: Ն րա ա նունն են կրում Եր ևա նի օ պե րա յի և բա լե տի 
ազ գա յին ա կա դե միա կան թատ րոնն ու թիվ 1 ման կա կան ե րաժշ-
տա կան դպրո ցը:

ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու տի ե րաժշ տա գետ նե րի ջան քե րով 
հրա տա րակ վել է եր գա հա նի Եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծուն՝ 11 
հա տո րով (1943–1984), Գ ևորգ Բու դաղ յա նի խմբագ րութ յամբ:

2021թ. նո յեմ բե րին ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տու տը Ս պեն դիար-
յա նի տուն-թան գա րա նի և Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի միութ-
յան հետ հա մա տեղ կգու մա րի «Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յան - 150» 
մի ջազ գա յին գի տա կան նստաշր ջա նը, ո րի արդ յունք նե րը կար տա-
ցո լեն սպեն դիար յա նա գի տութ յան ար դի վի ճա կը։
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Ի ԴԵՊ

ԾՈՎԱՀԵՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ «ԳԱՆՁԵՐԻ 
ԿՂԶԻՆ»*

Որ քան էլ որ տա րօ րի նակ 
լի նի, բայց Ռո բերտ Լ յո ւիս 
Ս թի վեն սո նի (1850–1894) բո լո-
րին հայտ նի « Գան ձե րի կղզին» 
գիր քը, ո րի սյու ժեն կա ռուց ված 
է ծո վա հեն նե րի ար կած նե րի 
հի ման վրա, շատ կող մե րով 
դար ձել է գրա կան «ծո վա հե-
նութ յան»՝ գրա գո ղութ յան օ րի-
նակ, թեև ոչ կան խամ տած ված:

« Գան ձե րի կղզին» գրքի ի 
հայտ գա լուց գրե թե 60 տա-
րի ա ռաջ՝ 1824 թ., շատ նման 
սյու ժեով պատ մութ յուն է ա ռա-
ջար կել ա մե րի կա ցի գրող Վա-
շինգ տոն Իր վին գը (1783-1859) 
« Ճա նա պար հոր դի պատմ վածք-
ներ» ժո ղո վա ծո ւում: Մա նուկ 
հա սա կում Ս թի վեն սո նը կար-
դա ցել էր այդ գիր քը, սա կայն 

հե տա գա յում միան գա մայն մո-
ռա ցել էր դրա մա սին: Տա րի ներ 
անց « Գան ձե րի կղզին» վե պում 
նա նկա րագ րել է զար մա նա-
լիո րեն նման մի պատ մութ-
յուն: Ծո վափն յա մի պան դո կում 
ա պաս տա նում է մի ա ռեղծ վա-
ծա յին ան ծա նոթ, ո րի դեմքն այ-
լան դակ ված էր թրի հար վա ծից 
ա ռա ջա ցած սպիով: Իր սեն յա-
կի պա տու հա նի մոտ նստած 
նա օ րեր շա րու նակ ու սում նա-
սի րում էր անց նող նա վե րը, 
իսկ ե րե կո յան մի բա ժակ ռո մը 
ձեռ քին պատ մում էր պան դո կի 
այ ցե լու նե րին սահմռ կե ցու ցիչ 
պատ մութ յուն ներ ծո վա հեն նե-
րի կյան քից: Օթ ևա նի, սննդի և  
ըմ պե լի քի հա մար նա պան դո-
կի տի րո ջը վճա րում էր տար բեր 
երկր նե րի ոս կե մե տա ղադ րամ-
ներ, ո րոնք հա նում էր հսկա յա-
կան սնդու կից:

Հե տա գա յում Ռո բերտ Ս թի-
վեն սո նը գրել է. « Խիղճս տան-
ջում է միայն Վա շինգ տոն Իր-
վին գի առջև ու նե ցած պարտքս, 
և  ի զուր չէ, քան զի, իմ կար-
ծի քով, հազ վա դեպ կա րե լի է 
հան դի պել այս աս տի ճա նի հե-
ռու գնա ցող գրա գո ղութ յան: 
Միայն մի քա նի տա րի ա ռաջ 
ես բա ցե ցի « Ճա նա պար հոր դի 

պատմ վածք նե րը», և հան կար-
ծա կի աչ քե րիս ա ռաջ տո ղե րը 
պա րել սկսե ցին: Բիլ լի Բոն սը, 
նրա սնդու կը, պան դո կում հա-
վաք ված բազ մութ յու նը, պատ-
մութ յան ներ քին ո գին և  իր 
ա ռա ջին գլուխ նե րում պատ կեր-
ված էա կան ման րուք նե րի զգա-
լի մա սը. այդ ա մենն այս տեղ 
էր, և  այդ ա մե նը Վա շինգ տոն 
Իր վին գի սե փա կա նութ յունն էր: 
Բայց այն ժա մե րին, երբ ես բու-
խա րու մոտ նստած ոգ ևոր ված 
շա րադ րում էի գիրքս, ես դա 
չէի հի շում:»

Ս թի վեն սո նը հայտ նա բե րել 
է իր գրքում « Ճա նա պար հոր դի 
պատմ վածք նե րի» սյու ժեն այն 
ժա մա նակ, երբ կազ մում էր 
պատմ վածք նե րի ընտ րա նի 
ե րե խա նե րի հա մար, և հար մար 
տեքս տեր փնտրե լիս, վեր ջա-
պես, բա ցել էր Իր վին գի գիր քը:

Մեր երկ րում Ս թի վեն սո նը 
շատ ա վե լի հան րա ճա նաչ է, 
քան Իր վին գը: Ք չե րը կլի նեն, 
որ չեն կար դա ցել « Գան ձե րի 
կղզին» կամ չեն դի տել այդ 
վե պի էկ րա նա ցու մը: Հա վա-
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նա բար, ա վե լի քչերն են կար-
դա ցել Վա շինգ տոն Իր վին-
գին: Դ րա փո խա րեն բո լո րին 
ծա նոթ է նրա մի սյու ժեն, ո րը 
հայտն վել է գրա կա նութ յան մեջ 
ա ռանց հե ղի նա կի գի տութ յան 
և  ա ռանց նրա ան վան:

Եվս մի հե տաքր քիր փաստ: 
Անց յալ դա րի 30-ա կան նե րին 
Ան նա Ախ մա տո վան Իր վին գի 
«Ալ համբ րա» գրքում հայտ նա-
բե րել է Ա. Ս. Պուշ կի նի «Ոս կե 
ա քա ղա ղի մա սին հե քիա թի» 
սյու ժեի աղբ յու րը: Ճիշտ է, որ-
պես տագ նա պի ազ դան շան Իր-
վինգն ընտ րել էր ոչ թե ոս կե 
ա քա ղա ղին, այլ աշ տա րա կի 
սրա ձո ղին պտտվող նի զա կով 
հեծ յա լին: Բայց ծեր կա խար դը, 
որն ա վե լի ու ա վե լի մեծ հա-
տու ցում էր պա հան ջում իր ծա-
ռա յութ յուն նե րի հա մար, ինչ պես 
նաև ա ռեղծ վա ծա յին ար ևել յան 
գե ղեց կու հին, ներ կա են նաև 
«Ալ համբ րա յում»:
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ՎԱՆԻԿ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու,
ՀՀ Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի նա խա գա հի 
օգ նա կան
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա կան պատ մութ յուն

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րին ադր բե ջա նա թուր քա կան 
տան դե մի սան ձա զեր ծած 44-
օր յա պա տե րազմն ա վարտ վեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
պար տութ յամբ, ո րի հետ ևան-
քով կորս վեց Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան շուրջ 75 տո կո սը: 
Սա կայն, դրա նով մեր հո ղա յին 
կո րուստ նե րը չեն ա վարտ վել: 
2020 թվա կա նի նո յեմ բե րից 
մինչ այ սօր Ադր բե ջա նը տա-
րած քա յին հա վակ նութ յուն ներ 
ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան բուն տա րածք նե րի 

ՀՐԱՏԱՊ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱÊՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
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նկատ մամբ՝ փոր ձե լով ըստ 
էութ յան վե րա կանգ նել եր կու 
հան րա պե տութ յուն նե րի միջև 
խորհր դա յին տա րի նե րի վեր ջին 
շրջա նի սահ ման նե րը Տա վու շի, 
Գե ղար քու նի քի, Ա րա րա տի ու 
Ս յու նի քի մար զե րի հատ ված նե-
րում, ո րոնք ժա մա նա կին գծվել 
են կի սատ-պռատ և  ա նար դա-
րա ցի կեր պով՝ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նից աս տի ճա նա բար 
խլե լով կեն սա կան նշա նա կութ-
յան մի շարք տա րածք ներ։

Այդ տա րածք ներն այ սօր 
նե րառ ված են ՀՀ Տա վու շի, 
Գե ղար քու նի քի, Ա րա րա տի և 
Ս յու նի քի մար զե րի վար չա կան 
սահ ման նե րում և կազ մում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ան բա ժան մա սը։ Խոսքն, ա ռա-
ջին հեր թին, վե րա բե րում է Տա-
վու շի մար զում՝ Բա ղա նիս Այ-
րում, Ներ քին Ոս կե պար (Ա շա ղի 
Աք սի փա րա), Վե րին Ոս կե պար 
( Յու խա րի Աք սի փա րա), Խեյ-

րիմ լի, Սո ֆու լու, Բար խու դար-
լու, Կը զըլ Հա ջի լի, Ա րա րա տի 
մար զում՝ Տիգ րա նա շեն (նախ-
կի նում՝ Ք յար քի) բնա կա վայ-
րե րին, ո րոնք Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի կազ մում ժա մա-
նա կին ե ղել են Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի անկ լավ ներ: Սա-
կայն, նշվա ծով Ադր բե ջա նը չի 
բա վա րար վում: Յու րա քանչ յուր 
հա ջորդ օր թշնա մին ներ խու-
ժում է ՀՀ նոր տա րածք ներ՝ 
դրանց նկատ մամբ պնդե լով իր 
«պատ մա կան ի րա վունք նե րը»:

Խնդ րո ա ռար կա յի գի-
տա կան բարձ րա ձայն ման և 
պատ մա կա նութ յան դիր քե րից 
գնա հա տան քի խոսք է պ.գ.դ., 
պրո ֆե սոր Կա րեն Խա չատր-
յա նի, պ.գ.թ., դո ցենտ Հա մո 
Սու քիաս յա նի և պ.գ.թ. Գե-
ղամ Բա դալ յա նի հե ղի նա-
կած « Հայ կա կան տա րածք նե-
րի բռնակ ցու մը Թուր քիա յին 
և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին 

1920-1930-ա կան թվա կան նե-
րին» (Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան 
ինս տի տուտ, 2020) ու սում նա-
սի րութ յու նը:

Ու սում նա սի րութ յան աղբ-
յու րա գի տա կան հիմ քը լայն է 
և բազ մա զան: Դ րա կար ևո րա-
գույն մա սը կազ մում են ար խի-
վա յին վա վե րագ րե րը, հատ կա-
պես Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի 
ազ գա յին, ինչ պես նաև Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան ար խիվ նե-
րում պահ վող փաս տաթղ թե-
րը: Հարկ է նշել, որ դրանց մի 
մա սը հե ղի նակ նե րը գի տա կան 
շրջա նա ռութ յան մեջ են դնում 
ա ռա ջին ան գամ: Ար խի վում հե-
ղի նակ նե րը հայտ նա բե րել են 
նաև շուրջ եր կու տասն յակ ար-
ժե քա վոր քար տեզ ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
հստակ տես նելու Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րի փո-
փո խութ յուն նե րը:

Ու սում նա սի րութ յան մեջ 

ԳՐԱÊՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
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օգ տա գործ վել են նաև փաս-
տաթղ թե րի և ն յու թե րի ժո-
ղո վա ծու ներ: Հաս կա նա լի 
պատ ճառ նե րով այս թե մա յով 
խորհր դա յին տա րի նե րին մե-
նագ րութ յուն ներ քիչ են հրա-
տա րակ վել, քան զի, ինչ պես 
դի պուկ գնա հա տել են հե ղի-
նակ նե րը, այդ տա րի նե րին չէր 
խրա խուս վում «եղ բայ րա կան 
ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ-
յու նը խա թա րող» թե մա նե րի 
ար ծար ծու մը (էջ 7): Ուս տի, 
հե ղի նակ նե րը հիմ նա կան շեշ-
տադ րու մը կա տա րել են հետ-
խորհր դա յին շրջա նում գա ղա-
փա րա կան պա տրանք նե րից 
ա զատ ված հայ գիտ նա կան նե րի 
մե նագ րութ յուն նե րի վրա:

Ու սում նա սի րութ յու նը, բա-
ցի ա ռա ջա բա նից, նե րա ռում է 
ե րեք գլուխ, վեր ջա բան, եզ րա-
կա ցութ յուն և  գրա կա նութ յան 
ու աղբ յուր նե րի ցանկ։

Ա ռա ջին գլու խը՝ « Խորհր դա  յ ին 
Հա յաս տա նի տա րած քի և սահ-
ման նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն-
թա ցը (1920-1922 թթ.)» վեր-
նագ րով, բաղ կա ցած է չորս 
բա ժին նե րից, ո րոն ցում հե ղի-
նակ նե րը լայ նո րեն անդ րա դարձ 
են կա տա րել հա մա պա տաս խա-
նա բար՝

• Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան խորհր դայ նաց մա նը, 

• ՀԽՍՀ տա րած քին ու սահ-
ման նե րին՝ ըստ 1920 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ի 
Եր ևա նի հայ-ռու սա կան հա-
մա ձայ նագ րի,

• 1921 թվա կա նի Մոսկ վա յի և 
Կար սի պայ մա նագ րերով 
քե մա լա կան Թուր քիա յին և 
խորհր դա յին Ադր բե ջա նին 
ան ցած հայ կա կան տա րածք-
նե րի խնդրին,

• 1920-1922 թթ. հայ կա կան 
տա րածք նե րի նկատ մամբ 
խորհր դա յին Ադր բե ջա նի 
տա րած քա յին ոտնձ գութ-
յուն նե րին։
Ընդ ո րում, գլու խը շա րադ-

րե լիս շրջա նա ռութ յան մեջ են 
դրվել նո րա հայտ փաս տեր, 
տե սա կետ ներ և պն դում ներ՝ 
ևս մեկ ան գամ հաս տա տե լով 
Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման 
ան խու սա փե լիութ յու նը։ 

Հե ղի նակ նե րը կա տա րել են 
նաև 1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե-
րի 2-ի Եր ևա նի հայ-ռու սա կան 
հա մա ձայ նագ րի ստո րագր ման 
պա հին ՀԽՍՀ տա րածք նե րի 
հաշ վարկ, ո րից պարզ է դառ-
նում, որ տվյալ շրջա նում այն 
պետք է կազ մեր ա վե լի քան 

43.000 քա ռա կու սի կի լո մետր, 
ո րը 1921 թ. վեր ջին և 1922 թ. 
սկզբին ար դեն տա տան
վել է 3233.000  քա ռա կու սի 
կի  լո մետ րի սահ ման նե րում՝ 
կրճատ վե լով ա վե լի քան մեկ 
քա ռոր դով (էջ 73)։

Հե ղի նակ նե րի ջան քե րով 
շրջա նա ռութ յան մեջ դրված 
հա րուստ սկզբնաղբ յուր նե-
րը վկա յում են «եղ բայ րա կան» 
Ադր բե ջա նի տա րած քա յին հա-
վակ նութ յուն նե րի մա սին: Հե-
ղի նակ նե րի վեր հա նած աղբ-
յուր նե րից նաև պարզ վում է, որ 
դեռևս 1923 թվա կա նին Ադր բե-
ջա նը տա րած քա յին պա հանջ ներ 
է ներ կա յաց րել Իջ ևա նի գա վա-
ռի Բա րա նա յի ( Նո յեմ բեր յան) 
շրջա նի Ոս կե պար գյու ղի հար-
ևա նութ յամբ գտնվող Վե րին և 
Ներ քին Աք սի փա րա, ինչ պես 
նաև հար ևան գյու ղե րի նկատ-
մամբ (էջ 40-41)։ Ընդ ո րում, հե-
ղի նակ նե րը նմա նա տիպ տա-
րած քա յին պա հանջ նե րին տվել  
են հստակ ձևա կեր պում, այն է՝ 
թշնա մին ա մեն կերպ ձգտել է 
Հա յաս տա նից տա րան ջա տել 
նրա հյու սիս-ար ևել յան կեն սա-
կան շրջան նե րը՝ սե պի նման 
խրվե լով մեր պե տութ յան տա-
րածք (էջ 41)։

Պա կաս կար ևոր չէ նաև հե-
ղի նակ նե րի կա տա րած 1921 
թվա կա նի Մոսկ վա յի և Կար սի 
պայ մա նագ րե րի հա մադ րու-
մը՝ Հա յաս տա նի տա րածք նե րի 
մա սով։ Այս պես, 1921 թ. հոկ-
տեմ բե րի 13-ին Կար սում ստո-
րագր ված թուրք-անդր կով-
կաս յան պայ մա նա գի րը չնչին 
փո փո խութ յուն նե րով հաս տա-
տեց նույն թվա կա նի մար տի 
16-ի Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի 
դրույթ նե րը։ Չն չին բա ցա ռութ-
յուն նե րից մեկն էլ այն էր, որ 
Եր ևա նի գա վա ռի հա րա վում, 
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շուրջ 260 քա ռա կու սի կի լո-
մետր կազ մող ե ռանկ յու նին, 
ո րը նե րա ռում էր Տիգ րա նա շե-
նը (նախ կի նում` Ք յար քի), ինչ-
պես նաև Ջա ֆար լու- Գե նուտ 
գյու ղե րը, ընդգրկ վե ցին խորհր-
դա յին Հա յաս տա նի սահ ման նե-
րի մեջ (էջ 49-50)։

Երկ րորդ գլու խը կրում է 
« Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
տա րած քա յին կո րուստ նե րը 
Անդր կով կաս յան Դաշ նութ-
յան օ րոք» վեր նա գի րը, ո րում 
ներ կա յաց ված են Անդր կով-
կաս յան Դաշ նութ յան ձևա վոր-
ման և հայ-ադր բե ջա նա կան 
տա րած քա յին-սահ մա նա յին 
խնդիր նե րը։ Այս գլխում ևս հե-
ղի նակ ներն անդ րա դար ձել են 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա-
նա յին վե ճե րին: Մաս նա վո րա-
բար անդ րա դարձ է կա տար-
վել Տա վու շի և Գե ղար քու նի քի 
մար զե րի վար չա կան տա րածք-
նե րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի 
զավ թո ղա կան նկրտում նե րին 
և կու սակ ցա կան/կենտ րո նա-
կան մար մին նե րի կա յաց րած 
ո րո շում նե րին: Այս պես. ու սում-

նա սի րութ յան մեջ 
փաստ ված 

է, որ ժա մա նա կին՝ 1920-ա կան 
թվա կան նե րին, Դի լի ջա նի գա-
վա ռի մաս կազ մող Սո ֆու լու, 
Բար խու դար լու և Վե րին Աք-
սի փա րա գյու ղե րի (3104 դես-
յա տին տա րած քով) հար ցը 
տա րի ներ շա րու նակ քննար-
կե լուց հե տո Անդր ֆե դե րա-
ցիա յի կենտ գործ կո մի հո ղա յին 
և  ան տա ռա յին վե ճե րը քննող 
հանձ նա ժո ղո վի 1929 թվա կա-
նի հու լի սի 19-20-ի ո րոշ մամբ 
հանձն վել է Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի Դի լի ջա նի գա վա ռին 
(էջ 94-95)։ 

Այ սինքն, հե ղի նակ նե րը, 
հիմն վե լով ա պա ցու ցո ղա կան 
հա րուստ հեն քի վրա, փաս-
տում են, որ մինչև 1929 թվա-
կա նը նե րառ յալ, ներ կա յիս 
Տա վու շի մար զում ադր բե ջա-
նա կան անկ լավ ներ գո յութ յուն 
չեն ու նե ցել։ Ինչ վե րա բե րում 
է Արծ վա շե նին ( Բաշ քենդ), 
ա պա վկա յա կոչ ված է Անդր-
ֆե դե րա ցիա յի կենտ գործ կո մի 
1927 թվա կա նի հուն վա րի 11-ի 
ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն Շի-
նիխ-Այ րու մի շրջա նի ամ բողջ 
տա րած քը (11,659 դես յա տին) 
ճա նաչ վել է Ադր բե ջա նի Ղա-
զա խի շրջա նի մաս։ Բայց, քա նի 

որ այդ ո րոշ ման արդ յուն-
քում Արծ վա շե նը 

կտրվե լու էր Հա յաս տա նից, 
դրա փո խա րեն Ղա զա խի շրջա-
նում ա ռանձ նաց վել էր մի հո-
ղա շերտ՝ ա մա ռա յին ա րո տա-
վայր, ո րի շնոր հիվ Արծ վա շե նը 
ցա մա քա յին ճա նա պար հով 
կկապ վեր Հա յաս տա նի հետ (էջ 
89-90)։ Դ րա նով էլ հե ղի նակ-
նե րը փաս տում են, որ տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նում Արծ վա-
շե նը մայր Հա յաս տա նի հետ 
ու նե ցել է ու ղիղ ցա մա քա յին 
կապ և անկ լավ չի եղել: 

Երկ րորդ գլխում հե ղի նակ-
ներն անդ րա դար ձել են նաև 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա-
նի՝ ներ կա յիս Ս յու նի քի մար զի 
այն բնա կա վայ րե րի խնդրին, 
ո րոնք ժա մա նա կին ևս հան դի-
սա ցել են կռվախն ձոր: Խոսքն 
ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում 
է նախ կին Զան գե զու րի գա վա-
ռի և Ղու բաթ լո ւի ու Ջեբ րա յի լի 
գա վառ նե րի միջև  ըն կած բազ-
մա թիվ բնա կա վայ րե րին, ո րոնց 
թե ման այ սօր էլ պահ պա նում է 
իր կար ևո րութ յու նը:  

Եվ, վեր ջա պես, եր րորդ 
գլխում՝ «ԼՂԻՄ-ի կազ մա-
վո րու մը և տա րած քա յին կո-
րուստ նե րը», ներ կա յաց ված են 
Ադր բե ջա նին Լեռ նա յին 
Ղա րա բա-
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ղի բռնակց ման և ԼՂԻՄ կազ-
մա վոր ման խնդիր նե րը։ Ընդ 
ո րում, հե ղի նակ նե րը նկա-
րագ րել են ԼՂԻՄ ձևա վոր ման 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև ԼՂԻՄ տա րած քի մեծ մա սի 
զավթ ման ման րա մաս նե րը, ո րի 
հետ ևան քով  ՌԿ(բ)Կ կենտ կո-
մի կով կաս յան բյու րո յի պլե նու-
մի 1921թ. հու լի սի 5-ի ո րոշ ման 
տրա մա բա նութ յամբ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ինք նա վա րութ յան 
տա րած քից՝ շուրջ 8000 քա ռա-
կու սի կի լո մետր, 1923-1924թթ. 
մնաց մոտ 5000 քա ռա կու սի 
կի լո մետր, իսկ ԼՂԻՄ-ը զրկվեց 
նաև մայր Հա յաս տա նին կա-
պող ցա մա քա յին մի ջանց քից: 

Հե տա գա յում ԼՂԻՄԸ կորց րեց 
ևս 600 քառ. կի լո մետր՝  մնա լով 
4400 քառ. կի լո մետ րի սահ ման-
նե րում (էջ 164-165)։

Ու սում նա սի րութ յու նը պա-
րու նա կում է հսկա յա կան ար-
ժե քա վոր նյութ, որն անհ նա րին 
է ներ կա յաց նել մեկ գրա խո-
սութ յան շրջա նակ նե րում։ Հե-
ղի նակ ներն, ըստ էութ յան, ամ-
բող ջաց րել են 1920-1930-ա կան 
թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան սահ ման նե րի ամ
բողջ եր կայն քով խնդիր նե րի 
ա ռա ջաց ման պատ մութ յու նը, որ 
մեկ նա բան ված է պատ մա կա-
նութ յան դիր քե րից: Պահ պան-
ված են ժա մա նա կագ րա կան 

սահ ման նե րը, ին չը մե ծաց նում 
է աշ խա տան քի գի տա կան և  
աղբ յու րա գի տա կան ար ժե քը: 

Հե ղի նակ նե րի շնոր հա շատ 
գոր ծը կա րե լի է հա մա րել նաև 
հսկա յա կան ա ջակ ցութ յուն ՀՀ 
ներ կա և գա լիք իշ խա նութ յուն-
նե րին՝ Ար ցա խի և Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րի նկատ մամբ Ադր-
բե ջա նի զավ թո ղա կան մտադ-
րութ յուն նե րը սան ձե լու և բա-
նակ ցութ յուն նե րում հայ կա կան 
շա հը ա ռաջ տա նե լու ուղ ղութ-
յամբ։ Դ րա նով իսկ, իր գի տա-
կան ար ժա նիք նե րով հան դերձ, 
ու սում նա սի րութ յունն ու նի նաև 
գործ նա կան մեծ նշա նա կութ-
յուն։ 
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 ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

 Հու նի սի 28-ին ՀՀ ԳԱԱ-ում տե ղի ու նե ցան ՀՀ 
ԳԱԱ նա խա գա հի, փոխ նա խա գա հի և  ա կա դե մի-
կոս-քար տու ղա րի ընտ րութ յուն ներ:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հի պաշ տո նում ընտր վեց ՀՀ 
ԳԱԱ « Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա» գի տաար տադ-
րա կան կենտ րո նի տնօ րեն, ա կա դե մի կոս Ա շոտ 
 Սաղ յա նը: 

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հի պաշ տո նում ա ռա ջադր-
վեց 3 թեկ նա ծու՝ ԳԱԱ մա թե մա տի կա կան և 
 տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն քի 
ա կա դե մի կոս-քար տու ղար, ա կա դե մի կոս  Լեն սեր 
Ա ղա լով յա նը, ՀՀ ԳԱԱ « Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա» 
գի  տաար տադ րա կան կենտ րո նի տնօ րեն, ա կա  դե -
մի կոս Ա շոտ  Սաղ յա նը և  ա կա դե մի կոս Է դուարդ 
 Ղա զար յա նը: Ա ռա ջին փու լում ոչ մի թեկ նա ծու բա-
վա րար թվով ձայներ չհա վա քեց: Երկ րորդ փու լում 
55 կողմ, 34 դեմ, 5 ան վա վեր ձայ նե րի հա րա բե-
րակ ցութ յամբ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հի պաշ տո նում 
ընտր վեց ա կա դե մի կոս Ա շոտ  Սաղ յա նը: 

ԸՆՏՐՎԵՑԻՆ ՀՀ ԳԱԱ ՆՈՐ 

ՆԱԽԱԳԱՀ, ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ ԵՎ 

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ-ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
ՀՀ ԳԱԱ նո րըն տիր նա խա գահ Ա շոտ  Սաղ յա նը 

ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա գա հի պաշ տո նում ա ռա-
ջադ րեց ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ Հ րանտ 
 Մաթ ևոս յա նի թեկ նա ծութ յու նը, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե-
մի կոս քար տու ղա րի պաշ տո նում՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթա-
կից ան դամ Ար թուր Իշ խան յա նի թեկ նա ծութ յու-
նը:  Փակ, գաղտ նի քվեար կութ յան արդ յուն քում 
ձայ նե րի 80 կողմ, 12 դեմ հա րա բե րակ ցութ յամբ 
ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա գա հի պաշ տո նում ընտր վեց 
Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նը: Ար թուր Իշ խան յանն ընտր-
վեց ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս-քար տու ղա րի պաշ-
տո նում ձայ նե րի 80 կողմ, 12 դեմ հա րա բե րակ-
ցութ յամբ:   

  Հու նի սի 29-ին ՀՀ ԳԱԱ-ում տե ղի կու նե նան  
ՀՀ ԳԱԱ բա ժան մունք նե րի ա կա դե մի կոս քար տու-
ղար նե րի ընտ րութ յուն նե րը:

ՀՀ ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան ծա-
ռա յութ յուն 28.06.2021թ.
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 Սույն թվա կա նի հու նի սի 
28-ին և 29-ին ՀՀ գի տութ յուն-
նե րի ազ գա յին ա կա դե միա-
յի (ԳԱԱ) ընդ հա նուր ժո ղովն 
ընտ րեց ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, 
փոխ նա խա գահ, ա կա դե մի կոս-
քար տուղար, բա ժան մունք նե րի 
ա կա դե մի կոս-քար տու ղար ներ 
և  նա խա գա հութ յան ան դամ ներ:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հի պաշ-
տո նում ընտր վեց ՀՀ ԳԱԱ « Հայ - 
կեն սա տեխ նո լո գիա» գիտաար - 
տադ րա կան կենտ րո նի տնօ րեն, 
ա կա դե մի կոս Ա շոտ  Սաղ յա նը: 

Ա շոտ  Սաղ յա նը ծնվել է 
1957թ. ԼՂՀ  Մար դա կեր տի շրջա-
նի  Չա փար գյու ղում: 1978 թ. 
 գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել 
է ԵՊՀ քի միա յի ֆա կուլ տե տը: 
1980-1984 թթ.  սո վո րել է ԽՍՀՄ 
ԳԱ Ա. Նես մե յա նո վի ան վան 
տար րօր գա նա կան միա ցութ յուն-
նե րի ինս տի տու տի նպա տա կա-
յին աս պի րան տու րա յում: 

Ա շոտ  Սաղ յանն իր թեկ նա-
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը 
պաշտ պա նել է 1985 թ., դոկ տո-
րա կա նը՝ 1996 թ.: 2006 թ.  ընտր-
վել է ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, 
2010 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս: 
Ն րա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
բնա գա վառն է ոչ սպի տա կու ցա-
յին ա մի նաթ թու նե րի ա սի մետ րիկ 
բիո մի մե տիկ սին թե զը, ման րէա-
բա նա կան սին թե զի կուլ տու րալ 
հե ղուկ նե րից ա մի նաթ թու նե-
րի ան ջա տու մը և  մաք րու մը: Ա. 
 Սաղ յա նը շուրջ 350 գի տա կան 

հոդ ված նե րի, 2 դա սագր քի, 2 
մե նագ րութ յան հե ղի նակ է: 

Ա.  Սաղ յանն աշ խատել է 
ԽՍՀՄ Բժշ կա կան և  ման րէ ա- 
   բա նա կան արդ յու նա բերութ  -
յան նա խա րա րութ յան  Գե  նե տի - 
կա յի և  սե լեկ ցիա յի հա մա-
միու թե նա կան ինս տի տու տի 
 Չա րեն ցա վա նի մաս նաճ յու ղում, 
այ նու հետև՝ Ա մի նաթ թու նե րի 
գի տա հե տա զո տա կան տեխ նո-
լո գիա կան ինս տի տու տում, ո րը 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո վե րան-
վան վել է « Կեն սա տեխ նո լո գիա յի 
ԳՀԻ» ՓԲԸ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա-
խա րա րութ յան կազ մում: 2000թ. 
ն շա նակ վել է ինս տի տու տի 
տնօ րեն: 2010 թ.  ընտր վել է ՀՀ 
ԳԱԱ « Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա» 
գի տաար տադ րա կան կենտրոն 
ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն: Ա շոտ  Սաղ յա նը 
1998-ից աշ խա տում է նաև 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նում՝ սկզբում որ պես դե ղա-
գոր ծա կան քի միա յի ամ բիո նի 
դո ցենտ, այ նու հետև՝ պրո ֆե սոր, 
իսկ 2003 թ.՝ ամ բիո նի վա րիչ: 
2016 թ.  դե ղա գոր ծա կան քի միա յի 
ամ բիո նի հեն քի վրա ստեղծ վել է 
ԵՊՀ ֆար մա ցիա յի ինս տի տուտ, 
ո րի տնօ րեն է նշա նակ վել Ա. 
 Սաղ յա նը: 

 Նա 18 թեկ նա ծո ւա կան և 3 
դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ-
յուն նե րի գի տա կան ղե կա վար է: 

2001 թ. Ա.  Սաղ յանն ար-
ժա  նա ցել է Եվ րա միութ յան 
 Դե կար  տի ան վան մրցա նա-

կի: 2002թ. պարգ ևատր վել է 
 Չի նաս տա նի  Ժո ղովր դա կան 
 Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րա-
կան « Բա րե կա մութ յուն» շքան - 
շա նով: 2004 և 2011 թթ.  ար ժա-
նա ցել է ՀՀ նա խա գա հի մրցա-
նակ նե րի, 2009 թ.՝ ՀՀ վար չա-
պե տի հու շա մե դա լի: 2014 թ. 
ս տա ցել է գի տութ յան վաս տա-
կա վոր գործ չի կո չում, 2015թ.  
ար ժա նա ցել ՀՀ պե տա կան 
մրցա նա կի: 

Իր ե լույ թում ՀՀ ԳԱԱ նո-
րըն տիր նա խա գա հը խո սեց 
ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րի մա-
սին՝ մաս նա վո րա պես նշե լով 
ՀՀ ԳԱԱ-ի հա մա կար գի գի տա-
հե տա զո տա կան ուղ ղութ յուն-
նե րի և  մարդ կա յին նե րու ժի 
լա վարկ ման, ռազ մա տեխ նի կա-
կան ո լոր տում գի տա հե տա զո-
տա կան գոր ծու նեութ յան ար-
դիա կա նաց ման, կի րա ռա կան 
բնույ թի հե տա զո տութ յուն նե րի, 
հա մա կար գի աշ խա տա կից նե րի 
սո ցիա լա կան հար ցե րի հնա րա-
վոր լու ծում նե րի, մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն-
ման, հա յա գի տութ յան զար-
գաց ման խթան ման, բու հա կան 
հա մա կար գի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ընդ լայն ման, ԳԱԱ 
հա մա կար գի նե րու ժի ե րի տա-
սար դաց ման մա սին: 

ՀՀ ԳԱԱ փոխ նա խա գահ 
ընտր վեց ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան-
դամ Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նը:  Նա 
ծնվել է 1947թ.՝ Եր ևա նում: 1970թ.  
ա վար տել է ԵՊՀ ֆի զի կա յի ֆա-
կուլ տե տը, մաս նա գի տա ցու մը՝ 
«Պլազ մա յի ֆի զի կա»: 1977թ. 
ս տա ցել է ֆի զի կա մա թե մա տի-
կա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծո ւի, գի տա կան 1997թ.՝ դոկ տո-
րի աս տի ճան: 2010թ.  ընտր վել է 
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ:

Հ րանտ  Մաթ ևոս յա նը 2011-

ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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2021թթ. ե ղել է ՀՀ ԳԱԱ ա կա-
դե մի կոս-քար տու ղար, 2011 թ -
ից՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան 
ան դամ, ՀՀ ԳԱԱ  Գի տութ յան 
 Զար գաց ման  Հիմ նադ րա մի տնօ-
րեն, ՀՀ ԳԱԱ ռա դիո ֆի զի կա յի 
և  է լեկտ րո նի կա յի ինս տի տու տի 
տե սա կան ֆի զի կա յի բաժ նի վա-
րիչ:

ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս-քար-
տու ղա րի պաշ տո նում ընտր-
վեց ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ 
Ար թուր Իշ խան յա նը: Ծն վել է 
1960թ.՝ ԼՂՀ  Շոշ գյու ղում: 1983թ. 
ա վար տել է  Մոսկ վա յի ֆի զի կա-
տեխ նի կա կան ինս տի տու տը: 
2004թ. ս տա ցել է ֆի զի կա մա-
թե մա տի կա կան դոկ տո րի գի-
տա կան կո չում: 2006թ.  ընտր վել 
է ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ:

Ա. Իշ խան յա նի գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան բնա գա վառն է՝  
ա տո մա յին, մո լե կու լա յին և  օպ - 
տի կա կան ֆի զի կա, մա կեր ևու - 
թա յին ֆի զի կա, քվանտային 
սա կա վա վի ճակ հա մա կար-
գեր, գեր սա ռը ֆո տո- և  մագ- 
 նի սաա սո ցիա ցիա, ոչ ռել յա-
տի վիս տա կան և  ռել յա տի վիս - 
տա կան ա լի քա յին հա վա սա-

րում ներ, ոչ գծա յին ֆի զի կա, 
մա թե մա տի կա կան ֆի զի կա, 
 Հոյ նի ֆունկ ցիա նե րի տե սութ-
յուն: 

1994-2005թթ. Ա. Իշ խան յա-
նը ե ղել է ՀՀ ԳԱԱ « Մաշ տոց» 
ճար տա րա գի տա կան կենտ րո նի 
գիտ քար տու ղար, 2005-2006թթ.՝ 
կենտ րո նի տնօ րե նի պաշ տո նա-
կա տար: 2007 թ. ՀՀ ԳԱԱ ֆի զի-
կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ինս տի տու տի «Ն յու թա կան ա լիք-
նե րի ֆի զի կա» լա բո րա տո րիա յի 
վա րիչն է:

2015թ. Ա. Իշ խան յանն ար ժա-
նա ցել է ՀՀ նա խա գա հի մրցա-
նա կի: 

ՀՀ ԳԱԱ մա թե մա տի կա կան 
և  տեխ նի կա կան գի տութ յուն-
նե րի բա ժան մուն քի ա կա դե մի-
կոս-քար տու ղա րի պաշ տո նում 
վե րընտր վեց ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե-
մի կոս  Լեն սեր Ա ղա լով յա նը, ՀՀ 
ԳԱԱ  Ֆի զի կա յի և  աստ ղա ֆի զի-
կա յի բա ժան մուն քի ա կա դե մի-
կոս-քար տու ղա րի պաշ տո նում՝ 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Ռա դիկ 
 Կոս տան յա նը, ՀՀ ԳԱԱ բնա կան 
գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն-
քի ա կա դե մի կոս քար տու ղա րի 
պաշ տո նում՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից 

ան դամ  Ռու բեն  Հա րութ յուն յա նը, 
ՀՀ ԳԱԱ քի միա յի և Երկ րի մա սին 
գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն-
քի ա կա դե մի կոս քար տու ղա-
րի պաշ տո նում՝ ՀՀ ԳԱԱ ա կա-
դե մի կոս Լ ևոն  Թա վադ յա նը, 
ՀՀ ԳԱԱ հա յա գի տութ յան և 
 հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե-
րի բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս 
- քար տու ղա րի պաշ տո նում՝ ՀՀ 
ԳԱԱ ա կա դե մի կոս  Յու րի  Սու - 
վար յա նը:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հության 
ան դամ ներ ընտր վեցին ՀՀ ԳԱԱ  
ա կա դե մի կոս ներ  Ռա դիկ  Մար- 
 տի րոս յա նը, Ա շոտ  Մել քոն յա նը, 
 Գե ղամ Գ ևորգ յա նը,  Գա գիկ 
 Ղա զին յա նը, Գ ևորգ  Պո ղոս յա նը, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ ներ 
Ար սեն  Հա խում յա նը,  Վազ գեն 
 Մե լիք յա նը:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ Ա շոտ 
 Սաղ յա նի ա ռա ջար կությամբ 
ա կա դե մի կոս  Ռա դիկ  Մար տի - 
րոս յա նը դար ձավ ՀՀ ԳԱԱ նա-
խա գա հի գլխա վոր խորհրդա-
կան, ա կա դե մի կոս  Յու րի 
 Շու   քուր  յա նը՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա-
գա հի խորհր դա կան:

h t tp s : / /www. s c i . am/m/
newsview.php?id=396&langid=1#top

 ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ
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Ի ԴԵՊ

Ըստ Այնշ տայ նի հա րա-
բե րա կա նութ յան ընդ հա նուր 
տե սութ յան՝ ձգո ղութ յան ու ժի 
ազ դե ցութ յան պատ ճա ռով ժա-
մա նա կի ըն թաց քը կախ ված է 
տա րա ծութ յան և  ժա մա նա կի 
կո րա ցու մից: Այս թեզն ար-
դեն վա ղուց է ստուգ վել գեր-
ճշգրիտ ժա մա ցույ ցով զին ված 
ար բան յակ նե րի մի ջո ցով: Այդ 
ժա մա ցույ ցը, ո րը Երկ րի վրա-
յի իր նմա նօ րի նա կից հե ռու է 
մի քա նի հար յուր կի լո մետ րով 
(ու ղեծ րի բարձ րութ յան չա փով), 
մի փոքր ա րա գաց նում է իր ըն-
թաց քը:

 Շատ ա վե լի ճշգրիտ չա-
փում ներ են կա տա րել  Տո կիո յի, 
Օ սա կա յի հա մալ սա րան նե րի և 
 մի քա նի այլ ձեռ նար կութ յուն-
նե րի ճա պո նա ցի ֆի զի կոս ներն 
ի րենց ստեղ ծած ա ռանձ նա պես 
ճշգրիտ դյու րա կիր ժա մա ցույ-
ցի օգ նութ յամբ, որն ու նի 60 
սմ  կո ղով խո րա նար դի տեսք: 
 Ժա մա ցույ ցի մի նմու շը տե ղադ-
րել են 450 մ  բարձ րութ յամբ 
երկ նա քե րի կա տա րին, լավ 
տե սա դաշ տով հար թա կի վրա, 
մյու սը՝ ա ռա ջին հար կում. ցուց-
մուն քե րը հա մե մա տե լու հա մար 
ժա մա ցույց նե րը միաց վել են 

* «Наука и жизнь», 2020, N 9.

ԵՐԿՆԱՔԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔ* 

օպ տի կա կան մա լու խով: Արդ-
յունք նե րը նույն կար գի էին, 
ինչ որ ար բան յա կից ստաց ված 
դեպ քում. «վե րին» ժա մա ցույ ցը 
մո տա վո րա պես տո կո սի հինգ 
տրի լիո նե րոր դա կան մա սով 
ա վե լի ա րագ էր աշ խա տում, 
քան «ներք ևի նը»: Այս պի սի 
գերճշգ րիտ ժա մա ցույ ցի կի-
րառութ յուն նե րից մե կը կա րող 
է լի նել երկ րա կեղ ևի՝ հրաբ խա-
յին կամ մա կըն թա ցա յին ու ժե-
րի ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցող 
բարձ րա ցում նե րի և  ի ջե ցում նե-
րի ճշգրիտ չա փու մը:
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* «Наука и жизнь», 2020, N 9.

ՀԵԾԱՆԻՎԸ 
ԴԱՐՁԵԼ Է ՄՈԴԱՅԻԿ

Անգ լիա կան «Է կո նո միստ» 
պար բե րա կա նի պնդմամբ, 2020 
թ. ամ բողջ աշ խար հում էա պես 
ա ճել է հե ծա նիվ նե րի պա հան-
ջար կը և դ րան ցով երթ ևե կե լու 
հա ճա խութ յու նը: Այս եր ևույ թը 
կա պում են կո րո նա վի րու սի 
հա մա ճա րա կի հետ: Ավ տո մե քե-
նա յով երթ ևե կե լու հա մար շատ 
դեպ քե րում պետք է ստա նալ 
անձ նա գիր, հան րա յին տրանս-
պոր տում կա րել է վա րակ վել…

Այս պես, Շ վեյ ցա րիա յում 
2020 թ. մար տի սկզբից մինչև 
հու նի սի սկիզբ հե ծան վով եր-
թևե կե լու կի լո մետ րաժն ա ճել 
է 175 %-ով, իսկ տրամ վա յից 

օգտ վե լու դեպ քե րը նվա զել են 
11 %-ով: Ֆի լա դել ֆիա յում հե-
ծան վով երթ ևե կութ յունն ա ճել 
է 151 %-ով: Ն յու Յոր քում հե-
ծա նիվ նե րի վար ձույ թի պա հան-
ջարկն ա վե լա ցել է 67 %-ով: 
Ան գամ Կո պեն հա գե նում, ո րը 
մինչև ճգնա ժամն էլ հա մար-
վում էր աշ խար հի հե ծան վա-
յին մայ րա քա ղա քը, եր կակ նա նի 
մե քե նա նե րի վա ճառ քը ապ րիլ-
մա յիս ա միս նե րի ըն թաց քում 
կրկնա պատկ վել է՝ հա մե մա-
տած 2019 թ. նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հետ: Ռու սաս տա-
նում այս տար վա ապ րիլ-մա յիս 
ա միս նե րի ըն թաց քում հե ծա-
նիվ նե րի պա հան ջար կը նա-
խորդ տար վա նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մե մատ ա ճել է 
36 %-ով, իսկ ո րոշ վայ րե րում, 
օ րի նակ՝ Կ րաս նո յարս կում ա վե-
լա ցել է եր կու ան գամ:

Շատ երկր նե րում իշ խա-
նութ յուն նե րը ըն դա ռա ջում են 
եր կա թե նժույ գի սի րա հար նե-
րին: Այս պես, Ի տա լիա յի պե-

տութ յու նը փոխ հա տու ցում է 
հե ծա նի վի գնման ծախ սե րի 
մինչև 60 %-ը (բայց ոչ ա վե լի, 
քան 500 եվ րո): Մի լա նը հե ծան-
վոր դի վազ քու ղու է վե րա ծել իր 
ուղ ևո րաու ղի նե րի 35 կմ: Ն յու 
Յոր քը փո ղոց նե րի 160 կմ տ րա-
մադ րել է հե տիոտ նե րին և հե-
ծան վորդ նե րին: Փա րի զը կազ-
մա կեր պել է 650 կմ  այդ պի սի 
ճա նա պարհ ներ: Աշ խա տա վայր 
հա ճա խե լուց ա զատ ված քա-
ղա քա ցի նե րը՝ գոր ծա զուրկ նե-
րը և հե ռա վար աշ խա տող նե րը 
հա ճա խա կի են դարձ րել հե-
ծա նի վով զբո սանք նե րը: ԱՄՆ 
քա ղաք նե րի մեծ մա սում կա-
րան տի նի ժա մա նակ դե ղա տնե-
րի և կեն սա կա նո րեն կար ևոր 
օբ յեկտ նե րի աշ խա տան քի հետ 
միա սին թույ լատր ված է նաև 
հե ծա նիվ նե րի վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տան քը: Փոր ձա գետ նե րի 
կար ծի քով, փո ղո ցա յին ան ցու-
դար ձը քա ղաք նե րում դեռ եր-
կար ժա մա նակ չի վե րա դառ նա 
նախ կին կար գին:

Ի հար կե, հե ծա նի վը չի լու-
ծում բո լոր խնդիր նե րը մշտա-
պես և  ա մե նուր: Տես նենք, արդ-
յոք եր կու ա կե րի հան դեպ սե րը 
չի՞ մա րի ձմռա նը, ան գամ տաք 
երկր նե րում:
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ԱՄՅԱԿԸ

ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, 
ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա նի ան վան Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի տնօ րեն
 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
աստ ղա գի տա կան շրջա հա յութ յուն ներ, քվա
զար ներ և  ակ տիվ գա լակ տի կա ներ, սպի տակ 
թզուկ ներ և  պայթ յու նա յին փո փո խա կան ներ, 
տիե զե րա կան ռենտ գեն յան, են թա կար միր և 
 ռա դիո աղբ յուր ներ, պատ մամ շա կու թա յին 
աստ ղա գի տութ յուն

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ 

ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԻ 

Ա յս տա րի ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա նի 
ան վան Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նը 
նշում է իր հիմ նադր ման 75-ամ յա կը։ Բ յու-

րա կա նի աստ ղա դի տա րա նը (ԲԱ) ՀՀ  Գի տութ յուն նե րի 
ազ գա յին ա կա դե միա յի (ՀՀ ԳԱԱ) կար ևո րա գույն գի-
տա կան հաս տա տութ յուն նե րից մեկն է։ Այն Ար ևել յան 
Եվ րո պա յի և  Մեր ձա վոր Ար ևել քի տա րա ծաշր ջա նում 
կար ևո րա գույն աստ ղա գի տա կան կենտ րոն նե րից 
մեկն է թե՛ իր մաս նա գի տա կան կադ րե րի, են թա կա-
ռուց վածք նե րի և  գի տա կան սար քե րի, թե՛ ձեռք բե-
րում նե րի և  մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յան ա ռու մով: 
 Հատ կան շա կան է, որ այն հիմ նադր վել է 1946թ.՝ 2-րդ 
 հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո: 
Այս փաս տը Վ.  Համ բար ձում յա նի (1908-1996) գի տա-
կան մեծ հե ղի նա կութ յան վկա յութ յունն է։ ԲԱ հիմ նա-

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ
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դ րու մը կար ևո րա գույն դեր է 
խա ղա ցել  Հա յաս տա նում գի-
տութ յան և  մաս նա վո րա պես 
աստ ղա գի տութ յան զար գաց-
ման գոր ծում։

Վ. Համ բար ձու մյա նը Հա յաս-
տան տե ղա փոխ վեց Լե նինգ րա դի 
(այժմ՝ Սանկտ Պե տեր բուրգ) պե-
տա կան հա մալ սա րա նից (ԼՊՀ)՝ 
Հով սեփ Օր բե լու (1887-1961) և այլ 
գիտ նա կան նե րի հետ հիմ նե լու 
Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի 
ակա դե մի ան: Հ. Օր բե լին ընտր-
վեց ԳԱ նա խա գահ, իսկ Վ. Համ-
բար ձու մյա նը՝ փոխ նա խա գահ, 
սա կայն շատ շու տով՝ 1947 թ., 
Համ բար ձու մյանն ընտր վեց նա-
խա գահ և այդ պաշ տո նում մնաց 
մին չև 1993 թ: 

Աստ ղա դի տա րան հիմ նե լու 
և  վայրն ընտ րե լու մա սին ԳԱ 
ո րո շու մը կա յաց վեց 1946 թ., իսկ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը 

և  փոքր շար ժա կան աստ-
ղա դի տակ նե րով ա ռա ջին 

դի տում  նե րը սկսվե-
ցին 1947 թ. 

գար  նա նը։
 

Բյուրականի աստղադիտարանը 
 Հ Հ ա մե նա բարձր՝ Ա րա գած լե-
ռան հա րա վա յին լան ջին է, 
Եր ևա նից շուրջ 30 կմ հ յու սիս-
արև մուտք, Բ յու րա կան գյու ղի 
մոտ, ծո վի մա կար դա կից ու նի 
1405 մ  բարձ րութ յուն:  Սամ վել 
 Սա ֆար յա նը նշա նակ վեց գլխա-
վոր ճար տա րա պետ, և Բ յու-
րա կան գյու ղի մեր ձա կայ քում 
ստեղծ վեց գե ղե ցիկ հա մա լիր՝ 
վար չա կան շեն քեր, լա բո րա տո-
րիա ներ, աստ ղա դի տակ նե րի 
աշ տա րակ ներ՝ ի րենց գմբեթ-
նե րով, Վ.  Համ բար ձում յա նի 
ա ռանձ նա տու նը և  ո րոշ օ ժան-
դակ շի նութ յուն ներ: ԲԱ ա ռա-
ջին շի նութ յուն ներն էին կենտ-
րո նա կան շեն քը, հյու րա նո ցը 
և  աստ ղա գի տա կան ա ռա ջին 
սար քե րի աշ տա րակ նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ գլխա վոր 
վար չա կան շեն քի դի մաց տե-
ղա կայ ված 16˝ և 20˝ աստ-
ղա դի տակ նե րը և 21˝/21˝ (53 
սմ) Շ միդ տի աստ ղա դի տա կը, 
ո րոնք կա ռուց վել են 1951–1955 
թթ.: 21˝/21˝ աստ ղա դի տակն 
այդ տա րի նե րի գլխա վոր գոր-
ծիքն էր, որն օգ տա գործ վում էր 
գա լակ տի կա նե րի կա ռուց ված-
քի և  ճա ռա գայթ ման հատ կութ-
յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն-
նե րում:

Ա ռա ջին դի տում ներն ի րա-
կա նաց վել են երկու փոր ձա-
ռու աստ ղա գետ նե րի՝  Հայկ 

 Բա դալ յա նի (1908-1972) 
և  Բե նիա մին  Մար- 

 գ ա ր  յ ա  ն ի 
(1913–1985) ղե-
կ ա  վ ա  ր ո ւ թ -
յամբ:  Գի տա- 
 կան   անձ նա-
կազ մի ա ռա-
ջին ան դամ ներն 
էին.  Վիկ տոր 
 Համ բար ձում յա նը 

(տնօ րեն),  Հայկ  Բա դալ յա նը 
(փոխտ նօ րեն),  Բե նիա մին 
 Մար գար յա նը,  Պարգև Գ ևորգ-
յա նը, Լ ևոն  Վաթ յա նը,  Ռու բեն 
 Սա հակ յա նը,  Վա ղար շակ 
 Սա նամ յա նը և  Նի նա Ի վա-
նո վան։ Ն րանց միա ցան 
Լ յուդ վիգ  Միր զո յա նը (1923-
1999)՝ 1947 թ. և Գ րի գոր 
 Գուր զադ յա նը (1922–2014)՝  
1948 թ. (նա  Համ բար ձում յա նի 
աս պի րանտն էր 1944-ից), ով-
քեր նույ նիսկ աստ ղա գետ-
ներ չէին: 1946 թ. ԵՊՀ-ում 
հիմ նադր վեց աստ ղա ֆի զի-
կա յի ամ բիո նը, ո րի ա ռա-
ջին շրջա նա վարտ ներն էին 
 Մա րատ Ա ռա քել յա նը,  Կառ լոս 
Գ րի գոր յա նը և Է դո ւարդ 
 Խա չիկ յա նը։  Մի քա նի տա-
րի անց Հ րանտ  Թով մաս յա նը, 
 Ռո մե լա  Շահ բազ յա նը, Ար-
սեն  Քալ լօղլ յա նը, Էլմա  Պար  - 
սամ յա նը,  Վի գեն  Մա լում յա նը և 
 շատ ու րիշ ներ միա ցան ԲԱ հե-
տա զո տա կան  անձ նա կազ մին:

 Վիկ տոր  Համ բար ձում յանն 
աստ ղա դի տա րա նի ա ռա ջին 
տնօ րենն էր, ընդ ո րում այդ 
տնօ րի նութ յու նը շա րու նակ վեց 
42 տա րի:  Նա էլ սահ մա նել է 
ԲԱ աստ ղա ֆի զի կա կան ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը: Աստ ղա դի-
տա րա նում ա ռա ջին ու սում նա-
սի րութ յուն նե րը վե րա բե րում 
էին տիե զեր քում տե ղի ու նե ցող 
ան կա յու ն եր ևույթ նե րին, և  այս 
ուղ ղութ յու նը դար ձավ ԲԱ գի-
տա կան գոր ծու նեութ յան գլխա-
վոր ա ռանձ նա հատ կութ յու նը: 
Ա վե լին, աստ ղա դի տա րա նը 
հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռար-
կա ընտ րեց տիե զեր քի հե ռա վոր 
օբ յեկտ նե րը` աստ ղեր, մի գա մա-
ծութ յուն ներ, գա լակ տի կա ներ: 
1946 թ. հիմն ված «Բ յու րա կա նի 
աստ ղա դի տա րա նի հա ղոր
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դում ներ» հան դե սը դար ձավ 
Բ յու րա կա նի աստ ղա գետ նե րի 
աշ խա տանք նե րի տպագր ման 
գլխա վոր ամ սա գի րը, իսկ Վ. 
 Համ բար ձում յա նը՝ դրա ա ռա-
ջին գլխա վոր խմբա գի րը: 

1950 թ. սկսվե ցին ռա դիո-
աստ ղա դի տակ նե րի կա ռուց  ման 
աշ խա տանք նե րը:  Դի  տում նե րի 
հա մար կա ռուց վե ցին 4,2 մ և 
1,5 մ  ա լի քի եր կա րութ յամբ եր -
կո ւա կան հա մա փու լա յին (սին-
ֆազ) ա լե հա վաք ներ: 1950–1951 
թթ. կազ մա կերպ վե ցին գոր-
ծի քա շի նութ յան, ռա դիոաստ-
ղա գի տութ յան, աստ ղա յին 
աստ ղա գի տութ յան (աստ ղա-
բաշ խութ յան) և ս պեկտ րա դիտ-
ման լա բո րա տո րիա նե րը, ինչ-
պես նաև աստ ղա դի տա րա նի 
գրա դա րա նը:

Ա ռա ջին գի տա կան արդ-
յունք նե րը ստաց վե ցին ԲԱ հիմ-
նադ րու մից ան մի ջա պես հե տո: 
1947 թ. Վ.  Համ բար ձում յա նը 
հատ նա բե րեց նոր տի պի աստ-
ղա յին հա մա կար գեր` աստ-
ղասփ յուռ նե րը և  ա պա ցու ցեց, 

որ ներ կա յում տիե զեր քում 
աստ ղա ռա ջաց ման գոր ծըն թաց-
նե րը շա րու նակ վում են, և  աստ-
ղե րը խմբե րով են ա ռա ջա նում: 
 Համ բար ձում յանն ա ռաջ քա շեց 
աստ ղասփ յուռ նե րում գա զի և 
 փո շու հետ մեկ տեղ աստ ղա-
ռա ջաց ման գա ղա փա րը:

1951 թ. նո յեմ բե րին աստ-
ղա դի տա րա նում անց կաց-
վեց ա ռա ջին գի տա ժո ղո վը: 
 Խորհր դակ ցութ յան թե ման 
աստ ղասփ յուռ ներն էին: Աստ-
ղա դի տա րա նը դեռ ամ բող-
ջո վին կա ռուց ված չէր, բայց 
Բ յու րա կա նի աստ ղա գետ նե րի 
ու սում նա սի րութ յուն ներն ար-
դեն հայտ նի էին մի ջազ գա յին 
աստ ղա գի տա կան հան րութ-
յա նը: 1956 թ. սեպ տեմ բե րին 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա-
րա նի պաշ տո նա կան բա ցու մը 
նշվեց ան կա յուն աստ ղե րի վե-
րա բեր յալ խորհր դակ ցութ յան 
անց կաց մամբ: Հ յու րե րի թվում 
էին ա կա նա վոր գիտ նա կան ներ 
Ջ. Գ րինս թեյ նը, Ջ.  Հեր բի գը, 
Գ.  Հա րոն, Է.  Շաց մա նը, Պ. Լ. 

 Կա պի ցան, Բ. Վ.  Կու կար կի նը, 
Վ. Վ.  Սո բոլ ևը և  այլք: 

1950-ա կան նե րի կե սե րին 
Վ.  Համ բար ձում յա նը նո րո վի 
մեկ նա բա նեց ռա դիո գա լակ-
տի կա նե րի ճա ռա գայ թու մը և 
 գա լակ տի կա նե րի մի ջուկ նե-
րի ակ տի վութ յան վե րա բեր յալ 
նոր գա ղա փար ա ռա ջար կեց, 
ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ըն դու նե ցին բո լոր գիտ նա-
կան նե րը։  Ներ կա յում աշ խար-
հի աստ ղա դի տա րան նե րի մեծ 
մա սում «Ակ տիվ գա լակ տի կա
կան մի ջուկ նե ր» թե ման հե-
տա զո տութ յուն նե րի գլխա վոր 
բնա գա վառնե րից մեկն է: Աստ-
ղասփ յուռ նե րի հայտ նա բե րու մը 
և  գա լակ տի կա նե րի մի ջուկ նե-
րի ակ տի վութ յան վե րա բեր յալ 
 Համ բար ձում յա նի գա ղա փա րը, 
ինչ պես նաև դեռևս 1940-ա կան-
նե րի սկզբին ա ռաջ քաշ-
ված  Համ բար ձում յա նի ին-
վա րիան տութ յան սկզբուն քի 
վրա հիմն ված ճա ռա գայթ-
ման տե ղա փոխ ման տե սութ-
յան ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
նա խան շե ցին ԲԱ գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան հե տա գա զար-
գա ցու մը:

Վ.  Համ բար ձում յա նը և Ռ. 
 Շահ բազ յա նը մո տա կա գա-
լակ տի կա նե րում գտան ե րի տա-
սարդ աստ ղե րի խտա ցում ներ, 
ո րոնք ան վա նե ցին գե րաստ-
ղասփ յուռ ներ, ինչ պես նաև ո րոշ 
գա լակ տի կա նե րի շուրջ հայտ-
նա բե րե ցին կա պույտ բա ղադ-
րիչ ներ, ո րոնք, հա վա նա բար, 
ար տա նետ վել էին գա լակ տի-
կա նե րից:  Հե տա գա յում նրանք 
գտան կոմ պակտ գա լակ տի կա-
նե րի կոմ պակտ խմբեր (ո րոնք 
կոչ վե ցին  Շահ բազ յա նի խմբեր)՝ 
օբ յեկտ ներ, ո րոնք մինչ օրս 
ման րա մասն ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի ա ռար կա են:

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի հիմ նա դիր  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նը
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1960-ա կան նե րի սկզբին 
Վ.  Համ բար ձում յա նը և Գ. 
 Սա  հակ յանն ու սում նա սի րե ցին 
գեր խիտ նյու թի հնա րա վոր 
վի ճակ նե րը և  ա պա ցու ցե ցին 
մի ջու կա յին խտութ յուն նե-
րով և մի քա նի ա րե գակ նա յին 
զանգ վա ծով բա րիո նա յին և 
 հի պե րո նա յին օբ յեկտ նե րի գո-
յութ յան հնա րա վո րութ յու նը: 

1960 թ. Բ յու րա կա նում տե-
ղադր վեց 40˝ (102 սմ) ուղ ղիչ 
թի թե ղով և 52˝ (132 սմ) հա-
յե լիով Շ միդ տի հա մա կար գի 
նոր աստ ղա դի տակ: 1965 թ. 
Բ. Ե.  Մար գար յա նը գեր մա նու-
շա կա գույն (ԳՄ) ա վել ցու կով 
գա լակ տի կա ներ բա ցա հայ տե-
լու նպա տա կով շրջա հա յութ յուն 
սկսեց (Բ յու րա կան յան ա ռա ջին 
շրջա հա յութ յու նը, հա մա հե ղի-
նակ ներ` Վ. Ա.  Լի պո վեց կի և 
Ջ. Ա. Ս տե փան յան): Այն տևեց 
15 տա րի և  դար ձավ ար դի 
աստ ղա գի տութ յան մեջ ա մե-
նա հայտ նի շրջա հա յութ յուն-
նե րից մե կը, ո րի արդ յուն քում 
հայտ նա բեր վե ցին ԳՄ ա վել-
ցու կով 1500 գա լակ տի կա ներ, 
ո րոնց այժմ ան վա նում են 
 Մար գար յա նի գա լակ տի կա ներ:

Բ յու րա կա նի և  այլ աստ ղա-
դի տա րան նե րում  Մար գար յա նի 

գա լակ տի կա նե րի դի տում նե րի 
մի ջո ցով հայտ նա բեր վե ցին նոր 
ու հե տաքր քիր շատ օբ յեկտ ներ: 
Է. Ե.  Խա չիկ յա նը Դ.  Վիդ մա նի 
(ԱՄՆ) հետ հայտ նա բե րեց 
 Սեյ ֆեր տի տի պի մի շարք նոր 
գա լակ տի կա ներ և  ա ռա ջին ան-
գամ դա սա կար գեց այդ ակ տիվ 
գա լակ տի կա կան մի ջուկ նե րը:  
Հ. Մ.  Թով մաս յա նը գոր ծըն-
կեր նե րի հետ հայտ նա բե րեց և  
ու սում նա սի րեց  Մար գար յա նի 
մի շարք գա լակ տի կա նե րի ռա-
դիո ճա ռա գայ թու մը:  Բազ մա թիվ 
նոր ակ տիվ գա լակ տի կա ներ 
հայտ նա բեր վե ցին Մ. Ա. Ա ռա-
քել յա նի կազ մած ցու ցակ նե-
րից, ով ընտ րել և հ րա տա-
րա կել էր մա կեր ևու թա յին մեծ 
պայ ծա ռութ յամբ գա լակ տի կա-
նե րի (Ա ռա քել յա նի գա լակ տի-
կա ներ) ցու ցակ:  Հե տա գա յում 
 Մար գար յա նի գա լակ տի կա-
ներն ու սում նա սի րել են Կ. Ա. 
 Սա հակ յա նը, Ա. Ռ.  Պետ րոս յա նը 
և  ու րիշ ներ:

 1964 և 1971 թթ. Բ յու րա կա-
նում անց կաց վե ցին ար տերկ-
րա յին քա ղա քակր թութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ խորհր դակ ցութ-
յուն ներ: 1971 թ.  գի տա ժո ղովն 
ար տերկ րա յին քա ղա քակր-
թութ յուն նե րին և դ րանց հետ 

հա ղոր դակ ցութ յան (CETI) 
խնդրին վե րա բե րող ա ռա ջին 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովն էր, 
ո րին մաս նակ ցե ցին մի շարք 
նշա նա վոր գիտ նա կան ներ՝ 
նե րառ յալ  Նո բել յան մրցա նա-
կի 3 դափ նե կիր, աստ ղա գետ-
ներ, ֆի զի կոս ներ, քի մի կոս ներ, 
կեն սա բան ներ, փի լի սո փա ներ 
և  այլ մաս նա գետ ներ:

1965-ին սկսեց լույս տես-
նել «Աստ ղա ֆի զի կա» հա-
մա միու թե նա կան աստ-
ղա գի տա կան հան դե սը, և 
Բ յու րա կա նի աստ ղա գետ նե-
րը սկսե ցին հիմ նա կա նում 
այդ ամ սագ րում հրա տա րա-
կել ի րենց աշ խա տանք նե րը: 
«Աստ  ղա ֆի զի կան» դար ձավ 
նաև  Խորհր դա յին  Միութ յան 
գլխա վոր աստ ղա ֆի զի կա կան 
ամ սա գի րը և  մինչ այժմ էլ մի-
ջազ գա յին նշա նա կութ յուն ու նի: 

«Ան կա յուն եր ևույթ նե րը 
գա լակ տի կա նե րում» թե մա յով 
1966 թ. մա յի սին անց կաց ված 
 Մի ջազ գա յին աստ ղա գի տա-
կան միութ յան (ՄԱՄ) 29-րդ 
 գի տա ժո ղո վը ԲԱ պատ մութ-
յան մեջ կմնա որ պես կար ևո-
րա գույն ի րա դար ձութ յուն նե-
րից մե կը, ո րին  ներ կա էին  
Յ. Օոր տը, Ֆ. Ց վի կին, Ջ. 

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի գլխա վոր  
վար չա կան շեն քը

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի հյու րա տու նը

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ

  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹3. 2021 35



 Բեր բի ջը, Մ.  Բեր բի ջը, Մ. Շ միդ-
տը և  այլ հայտ նի գիտ նա կան-
ներ:

1960-ին Հ. Ս.  Բա դալ յանն 
ի րա գոր ծեց գի սա վո րաձև մի-
գա մա ծութ յուն նե րի դա սա-
կար գու մը: Է. Ս.  Պար սամ յա նը 
հայտ նա բե րեց մեծ թվով 
նոր գի սա վո րաձև մի գա մա-
ծութ յուն ներ և հ րա տա րա կեց 
դրանց ցու ցա կը (1965, 1979): 
 Հե տա գա յում Ա. Լ. Գ յուլ բու-
դաղ յա նը և Տ.  Յու.  Մա ղաք յա նը 
հայտ նա բե րել և  ու սում նա-
սի րել են ո րոշ գի սա վո րաձև 
մի գա մա ծութ յուն նե րի փո փո-
խա կա նութ յու նը, ինչ պես նաև 
գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ շատ այլ 
ե րի տա սարդ աստ ղա յին օբ-
յեկտ ներ և  աստ ղա յին շի թեր:

1968 թ.  գի տութ յան զար-
գաց ման մեջ իր մեծ վաս տա-
կի հա մար Բ յու րա կա նի աստ-
ղա դի տա րա նը պարգ ևատր վել 
է  Խորհր դա յին  Միութ յան 

ա մե նա բարձր՝  Լե նի նի շքան-
շա նով: Անց կաց վել է Վ. 
 Համ  բար  ձում յա նի 60-ամ յա-
կին նվիր ված խորհր դակ ցութ-
յուն, որ տեղ նա ներ կա յաց րել 
է մի նոր աշ խա տանք բռնկվող 
աստ ղե րի վի ճա կագ րա կան 
ու սում նա սի րութ յան վե րա-
բեր յալ` գնա հա տե լով այս օբ-
յեկտ նե րի ի րա կան թի վը և 
 կան խա գու շա կել, որ ուշ դա սի 
բո լոր թզուկ աստ ղերն անց նում 
են բռնկու մա յին ակ տի վութ յան 
փու լը:

1960-ա կան թվա կան նե-
րի վեր ջից բռնկվող աստ ղե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը դար-
ձել է ԲԱ գլխա վոր թե մա նե-
րից մե կը: Լ. Վ.  Միր զո յա նը, 
Է. Ս.  Պար սամ յա նը, Հ. Ս. 
 Չա վուշ յա նը, Լ. Կ. Ե րաս տո-
վան, Ն. Դ.  Մե լիք յա նը և  այլք 
աստ ղա կույ տե րում և  աստ ղա-
սփ յուռ նե րում հայտ նա բե րել են 
հար յու րա վոր բռնկվող աստ ղեր 

( Բա զումք, Օ րիոն,  Հիադ ներ, 
Մ սուր,  Կա րապ,  Կո մա և  այլն) 
և  ու սում նա սի րել ան կա յուն 
թզուկ աստ ղե րի զար գաց ման 
վաղ փու լե րը:

1960-ա կան թթ. վեր ջում Գ. 
 Գուր զադ յա նի ղե կա վա րութ-
յամբ Բ յու րա կա նում մշակ վել է 
տիե զե րա կան աստ ղա գի տութ-
յան վե րա բեր յալ մի նա խա գիծ. 
Բ յու րա կա նի գիտ նա կան նե րը 
նա խագ ծել ու կա ռու ցել են ԳՄ 
եր կու «Օ րիոն» տիե զե րա կան 
աստ ղա դի տա րան ներ, ո րոնք 
1971 և 1973 թթ. տե ղադր-
վել են խորհր դա յին տիե զե-
րա նա վե րի վրա: Այ նու հետև 
Հ.  Թով մաս յա նի նա խագ ծով 
կա ռուց վել է «Գ լա զար» տիե-
զե րա կան աստ ղա դի տա րա-
նը, ո րը 1987 թ.  տե ղադր վել է 
խորհրդա յին « Միր» տիե զե րա-
կա յա նի վրա: 

1960-ա կան թթ. վեր ջում և 
1970-ա կան թթ. ըն թաց քում 

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի խո շո րա գույն՝ 2,6 մ  հա յե լու տրա մագ ծով 
աստ ղա դի տա կի աշ տա րա կը (ա) և  աստ ղա դի տա կը (բ)

ա. բ.
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Ա.  Նի կո ղոս յա նը, Մ. Մ նա ցա-
կան յա նը և Ն. Են գի բար յա նը 
նոր լու ծում ներ են գտել ճա-
ռա գայթ ման տե ղա փոխ ման 
տե սութ յան մեջ` կի րա ռե լով 
ին վա րիան տութ յան սկզբուն-
քը վեր ջա վոր հաս տութ յան 
շեր տե րի և  հարթ-զու գա հեռ 
մի ջա վայ րի հա մար և ս տա ցել 
նոր արդ յունք ներ մա թե մա-
տի կա կան ֆի զի կա յի տար բեր 
բնա գա վառ նե րում:

2,6 մ տ րա մագ ծով աստ
ղա դի տա կի (այդ ժա մա նակ 
աշ խար հում իր մե ծութ յամբ 
7-րդ) տե ղա կա յու մը 1975 թ.  
աստղադիտարանի կյան քում 
չա փա զանց կար ևոր ի րա դար-
ձութ յուն էր: 1976թ. հոկ տեմ-
բե րին դի տա կի բա ցումն ու-
ղեկց վեց բռնկվող աստ ղե րի 
վե րա բեր յալ գի տա ժո ղո վով: 
1979 և 1984 թթ. անց կաց վե ցին 
բռնկվող աստ ղե րի և  հա րա կից 
օբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ նոր 
գի տա ժո ղով ներ: 

1978 թ. Բ.  Մար գար յա նը, Ջ. 
Ս տե փան յա նը գոր ծըն կեր նե-
րի հետ սկսե ցին Բ յու րա կան-
յան երկ րորդ շրջա հա յութ յու նը: 

Գլխա վոր խնդիրն էր՝ ստա նալ 
քվա զար նե րի հա մա սեռ ընտ-
րանք, ա ռաք ման գծեր և  ու-
սում նա սի րել ԳՄ ա վել ցու կով 
նոր գա լակ տի կա ներ։

1981 թ. հոկ տեմ բե րին անց-
կաց վեց ին վա րիան տութ յան 
սկզբուն քի և դ րա կի րա ռութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ գի-
տա ժո ղով՝ նվիր ված Վ. Հ. 
 Համ բար ձում յա նի տե սութ յան` 
ին վա րիան տութ յան սկզբուն-
քի 40-ամ յա կին, ո րը շատ 
կի րա ռութ յուն ներ էր գտել 
գի  տութ յան տար բեր բնա գա-
վառ նե րում: 1980-ա կան թթ. 
Բ յու րա կա նում կազ մա կերպ-
վեց ՄԱՄ-ի եր կու գի տա ժո ղով: 
 Գա լակ տի կա նե րի ակ տի վութ-
յան դի տո ղա կան ա պա ցույ ցնե-
րի վե րա բեր յալ ՄԱՄ-ի 121-րդ 
 գի տա ժո ղո վին (1986 թ. հու նիս) 
ներ կա էին 17 երկր նե րից ժա-
մա նած բազ մա թիվ նշա նա վոր 
գիտ նա կան ներ: Քն նարկ վե ցին 
 Համ բար ձում յա նի վար կա ծին 
առնչ վող բազ մա թիվ հար ցեր 
և  գա լակ տի կա նե րի մի ջուկ նե րի 
ակ տի վութ յան դա սա կան տե-
սութ յու նը: 1989 թ. հոկ տեմ բե-

րին անց կաց վեց ՄԱՄ-ի 137-րդ 
 գի տա ժո ղո վը, ո րը վե րա բե րում 
էր աստ ղա կույ տե րում, աստ-
ղասփ յուռ նե րում և Ա րե գա կի 
շրջա կայ քում բռնկվող աստ-
ղե րին: ԲԱ ճա նաչ վեց որ պես 
բռնկվող աստ ղե րի վե րա բեր-
յալ ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
գլխա վոր կենտ րոն նե րից մեկն 
աշ խար հում:  

1987 թ. մեկ նար կեց Բ յու րա-
կան յան ա ռա ջին շրջա հա յութ-
յան երկ րորդ մա սը՝ Բ յու րա կան-
յան ա ռա ջին շրջա հա յութ յան 
աստ ղա յին օբ յեկտ նե րի ո րո-
նու մը և  ու սում նա սի րութ յու նը` 
նե րա ռե լով կա պույտ (ԳՄ ա վել-
ցու կով) աստ ղա յին օբ յեկտ նե րը 
և  կար միր (ուշ դա սի) աստ ղե րը: 
Այն ի րա կա նաց րե ցին Հ. Աբ րա-
համ յա նը, Ա.  Մի քա յել յա նը և Կ. 
 Գի գո յա նը, ո րի արդ յուն քում 
առ այ սօր բա ցա հայտ վել են 
1103 կա պույտ աստ ղա յին օբ-
յեկտ ներ (այդ թվում պայ ծառ 
քվա զար ներ,  Սեյ ֆեր տի տի-
պի գա լակ տի կա ներ, սպի տակ 
թզուկ աստ ղեր, պայթ յու նա յին 
փո փո խա կան ներ և  այլն) և 1471 
կար միր աստ ղեր (ուշ M դա սի և  
ած խած նա յին C աստ ղեր): 

1986 թ.  գի տա հե տա զո տա  - 
կան բա ժին նե րը լու ծար վե ցին, 
և դ րանց փո խա րեն, ա ռա վել 
արդ յու նա վետ գի տա կան աշ խա-
տան քի հա մար կազ մա վոր վե ցին 
փոքր գի տա հե տա զո տա կան 
նպա տա կա յին խմբեր, ո րոնք գո-
յատ ևե ցին մինչև 2017 թ:

1988 թ. Վ.  Համ բար ձում յա նը 
հե ռա ցավ աստ ղա դի տա րա նի 
տնօ րե նի պաշ տո նից, ո րը զբա-
ղեց րեց Է. Ե.  Խա չիկ յա նը մինչև 
1993 թ.: Վ.  Համ բար ձում յա նը 
մնաց ԲԱ պատ վա վոր տնօ րեն 
մինչև կյան քի վերջ` 1996 թ.: 
1994-1999 թթ. ԲԱ տնօ րեն է 
ե ղել Ա. Ռ.  Պետ րոս յա նը, 1999-

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի Շ միդ տի հա մա կար գի 1մ  աստ ղա դի տա կը
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2003թթ.՝ Է. Ե.  Խա չիկ յա նը (երկ-
րորդ ան գամ), 2004-2017 թթ.` Հ. 
Ա.  Հա րութ յուն յա նը։ 2017-ից ԲԱ 
տնօ րե նը Ա. Մ.  Մի քա յել յանն է:

 Խորհր դա յին  Միութ յան 
փլու զու մից հե տո Բ յու րա կա-
նի աստ ղա գետ նե րը հայտն-
վե ցին դժվար տնտե սա կան և 
 գի տա կան ի րա վի ճա կում։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, մի քա նի տա-
րի անց՝ 1990-ա կան նե րի կե-
սե րին, վե րա կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թա ցի և  մի ջազ գա յին 
նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե-
րի շնոր հիվ նոր ակ տի վութ յուն 
նկատ վեց: 1996 թ. ֆ րան սիա-
ցի աստ ղա գետ նե րի օգ նութ-
յամբ 2,6 մ  աստ ղա դի տա կը 
նո րո վի վե րա սար քա վոր վեց, 
և սկս վե ցին ստաց վել նոր ու 
հե տաքր քիր արդ յունք ներ: Եր-
կու գի տա ժո ղով նե րը (1995թ. 
հայ-ֆրան սիա կան աստ ղա գի-
տա կան կո լոք վիու մը և 1996 
թ. հոկ տեմ բե րին ԲԱ 50-ամ-

յա կին նվիր ված մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղո վը) ցույց տվե ցին, 
որ մեր աստ ղա գետ նե րը շա-
րու նա կում են զար գաց նել Վ. 
 Համ բար ձում յա նի գա ղա փար-
նե րը և ս տա ցել են նոր, հե-
տաքր քիր արդ յունք ներ:

1998 թ. օ գոս տո սին Բ յու-
րա կա նում անց կաց վեց գա-
լակ տի կա նե րի ակ տի վութ-
յան ու հա րա կից եր ևույթ նե րի 
վե րա բեր յալ ՄԱՄ-ի 194-րդ 
 գի տա ժո ղո վը՝ նվիր ված Վ. 
 Համ բար ձում յա նի 90-ամ յա-
կին: 24 երկր նե րի ա վե լի քան 
100 աստ ղա գետ ներ (այդ բնա-
գա վա ռի ա մե նա հայտ նի մաս-
նա գետ նե րը) ներ կա յաց րե ցին 
և քն նար կե ցին այս ո լոր տում 
ի րենց արդ յունք ներն ու հե-
տա գա ծրագ րե րը: 2001 թ. հու-
նի սին Բ յու րա կա նում մի նոր 
կար ևոր գի տա ժո ղով կազ-
մա կերպ վեց` ակ տիվ գա լակ-
տի կա կան մի ջուկ նե րի շրջա-

հա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
ՄԱՄ-ի 184-րդ  կո լոք վիու մը, 
ո րին մաս նակ ցե ցին 20 երկր-
նե րի 95 գիտ նա կան ներ: 
 Խորհր դակ ցութ յու նը նվիր ված 
էր Բ. Ե.  Մար գար յա նին` գիտ-
նա կա նի, որն ի րա կա նաց րել է 
ակ տիվ գա լակ տիկ նե րի ա ռա-
ջին կա նո նա վոր շրջա հա յութ-
յու նը և  ու սում նա սի րութ յուն նե-
րի նոր դա րաշր ջան բա ցել այդ 
բնա գա վա ռում: 

2002-2007 թթ. Հ ռո մի « Լա 
 Սա պիեն ցա» (Ի տա լիա) և 
 Կոռ նե լի (ԱՄՆ) հա մալ սա րան-
նե րի գի տա կան խմբե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ 
 Մար գար յա նի շրջա հա յութ յան 
(Բ յու րա կան յան ա ռա ջին շրջա-
հա յութ յան) թի թեղ նե րը թվայ-
նաց վե ցին, և ս տեղծ վեց Թ վայ-
նաց ված բյու րա կան յան ա ռա ջին 
շրջա հա յութ յան տվյալ նե րի 
շտե մա րա նը: Այն աշ խար հում 
սպեկտ րա դի տա կան տվյալ նե-

 1966 թ. Բյուրականի աստղադիտարանում Միջազգային աստղագիտական միության կազմակերպած «Անկայուն 
երևույթները գալակտիկաներում» գիտաժողովի մասնակիցները
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րի ա մե նա մեծ շտե մա րան նե րից 
մեկն է։ Ա վե լորդ չէ նաև նշել, 
որ այն  Հա յաս տա նում ընդ հան-
րա պես ա ռա ջին թվայ նաց ման 
ծրա գիրն էր: Ս տեղծ վել է նաև 
ԲԱ դի տո ղա կան տվյալ նե րի 
է լեկտ րո նա յին շտե մա րան: Այս 
ա մե նի արդ յուն քում 2005 թ. 
ստեղծ վեց  Հայ կա կան վիր տուալ 
աստ ղա դի տա րա նը (ՀՎԱ), որն 
ըն դուն վեց  Վիր տո ւալ աստ ղա-
դի տա րան նե րի միջազ գա յին 
միութ յուն, իսկ  Մար գար յա նի 
շրջա հա յութ յու նը 2011 թ.  ընդ-
գրկ վեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաս-
տագ րա կան ժա ռան գության 
«Աշ խար հի հի շո ղութ յուն» գրան-
ցա մատ յա նում:

2007 թ. օ գոս տո սին ԲԱ Եվ-
րո պա կան ու  Հայ կա կան աստ-
ղա գի տա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
և ԵՊՀ հետ հա մա տեղ Եր ևա-
նում  Միաց յալ եվ րո պա կան և  
ազ գա յին աստ ղա գի տա կան 
հա մա ժո ղո վի (JENAM-2007) 
կազ մա կեր պիչ նե րից մեկն էր: 
Այն  Հա յաս տա նում երբ ևէ կազ-
մա կերպ ված ա մե նա մեծ գի-
տա կան ի րա դար ձութ յունն էր, 
ո րին մաս նակ ցե ցին 31 երկր-
նե րի 248 գիտ նա կան ներ, ներ-
կա յաց վե ցին 358 զե կու ցում ներ: 
 Կազ մա կերպ վե ցին Եվ րո պա կան 
աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ յան 
(ԵԱԸ) 8 զու գա հեռ գի տա ժո-
ղով ներ և 5 զու գա հեռ հա տուկ 
նստաշր ջան ներ:

2015-ին ՄԱՄ-ի նա խա-
ձեռ նութ յան շրջա նակ նե րում 
 Հա յաս տա նը՝ ի դեմս Բ յու րա  - 
կա նի աստ ղա դի տա րանի, 
հռչակ վեց տա րա ծաշրջանա-
յին աստ ղա գի տա կան կենտ - 
րոն՝ հա մա կար գե լով աստ-
ղա գի տութ յան զարգացումը 
 Հա րա վարևմտ յան և  Կենտ րո  - 
նա կան Ա սիա յի երկր նե րում։ Այդ 
կենտ րո նի ակ տիվ գոր ծու նեութ-

յան դրսևո րում նե րից են տա րա-
ծաշր ջա նա յին աշ խա տա ժո ղով-
նե րը և  ա մա ռա յին դպրոց նե րը, 
ո րոն ցից ա ռա ջի նը նվիր վեց 
« Տիե զե րա կան հե տա զո տութ
յուն ներ և  տեխ նո լո գիա ներ» 
թե մա յին։ Այս տա րի նե րին տա-
րա ծաշր ջա նա յին կենտ րո նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վել 
են բազ մա թիվ այլ մի ջո ցա ռում-
ներ և  այ ցե լութ յուն ներ։ 

2015 թ. ՌԴ  Հա տուկ աստ-
ղա դի տա րա նի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 
վե րա գոր ծարկ վեց 1մ Շ միդ տի 
հա մա կար գի աստ ղա դի տա կը։ 
Աշ խա տանք ներ են տար վում 
նաև այլ փոքր աստ ղա դի տա-
րակ ներն աշ խա տան քա յին վի-
ճա կի բե րե լու ուղ ղութ յամբ։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին ԲԱ նա-
խա ձեռ նութ յամբ պատ մաաստ-
ղա գի տա կան հար ցե րի շուրջ 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն է սկսվել 
ՀՀ ԳԱԱ  պատ մութ յան ու հ նա-
գի տութ յան և  ազ գագ րութ-
յան ինս տի տուտ նե րի, ինչ պես 
նաև  Մա տե նա դա րա նի հետ: 
2012 թ. նշվեց միջ նա դա րի 
հայ մեծ գիտ նա կան Ա նա նիա 
 Շի րա կա ցու 1400-ամ յա հո բել-
յա նը և  այդ ա ռի թով հրա վիր-
վեց մի ջազ գա յին պատ մաաստ-
ղա գի տա կան գի տա ժո ղով, իսկ 
2017 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հո վա նա-
վո րութ յամբ անց կաց վեց տա-
րա ծաշր ջա նա յին կոն ֆե րանս՝ 
« Մեր ձա վոր Ար ևել քի աստ ղա-
գի տա կան ժա ռան գութ յու նը»։ 

2015-ին և 2020-ին կազ մա-
կերպ վե ցին «Աստ ղա գի տա
կան շրջա հա յութ յուն ներ և  մեծ 
տվյալ ներ» (ASBD) թե մա յով 
եր կու մի ջազ գա յին գի տա ժո-
ղով ներ, ո րոնց մաս նակ ցե ցին 
նշա նա վոր աստ ղա գետ ներ և 
 հա մա կարգ չա յին մաս նա գետ-
ներ։ Բ յու րա կանն այս բնա գա-

վա ռում նույն պես հան դես ե կավ 
որ պես նա խա ձեռ նող և  ա ռա-
ջա տար գի տա կան կենտ րոն՝ 
միա վո րե լով եր կու ո լորտ նե րի 
ջան քե րը։ 

 Ձեռք բեր ված արդ յունք նե րի 
շնոր հիվ գի տա կան հան րութ-
յան շրջա նում ԲԱ ճա նաչ վել 
է որ պես աստ ղա ֆի զի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի գլխա-
վոր կենտ րոն նե րից մե կը: Բ յու-
րա կա նում ա ռա ջարկ ված գա-
ղա փար ներն ու վար կած ներն 
ի րենց հե տա գա մշա կում ներն 
են գտել բազ մա թիվ այլ աստ-
ղա դի տա րան նե րում, Բ յու րա կա-
նում հայտ նա բեր ված հա զա րա-
վոր նոր օբ յեկտ ներ դիտ վում և  
ու սում նա սիր վում են ամ բողջ 
աշ խար հում: 

Բ յու րա կա նի աստ ղա գետ նե-
րը մաս նակ ցել են մի ջազ գա յին 
աստ ղա գի տա կան բո լոր կա-
րևոր մի ջո ցա ռում նե րին` ՄԱՄ 
հա մա գու մար նե րին (գլխա վոր 
ա սամբ լեա նե րին), գի տա ժո ղով-
նե րին և  կո լոք վիում նե րին, ԵԱԸ 
հա մա գու մար նե րին: Ն րան-
ցից շա տե րը ՄԱՄ-ի տար բեր 
հանձ նա ժո ղով նե րի, ինչ պես 
նաև ԵԱԸ և Եվ րա սիա կան 
աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ յան 
(ԵԱԱԸ) ան դամ ներ են: 1961–
1964 թթ. Վ.  Համ բար ձում յանն 
ե ղել է ՄԱՄ նա խա գահ, 1948–
1955 թթ.` փոխ նա խա գահ: 
Բ. Ե.  Մար գար յանն ու Է. Ե. 
 Խա չիկ յանն ե ղել են ՄԱՄ-ի 28-
րդ (« Գա լակ տի կա ներ») հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ ներ՝ յու-
րա քանչ յու րը 3-ա կան տա րի: 
2002-ից ի վեր Ա.  Մի քա յել յա նը 
ԵԱԱԸ վար չութ յան ան դամ է, 
2010-ից՝ փոխ նա խա գահ, իսկ 
2005-ից`  Վիր տո ւալ աստ ղա-
դի տա րան նե րի մի ջազ գա յին 
միութ յան (IVOA) գոր ծա դիր կո-
մի տեի ան դամ:  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ
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2001 թ. ԲԱ գի տաշ խա տա-
կից նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
ստեղծ վեց  Հայ կա կան աստ ղա-
գի տա կան ըն կե րութ յու նը (ՀԱԸ), 
ո րը միա վո րում է աշ խար հի 
բազ մա թիվ հայ աստ ղա գետ-
նե րի:  Ներ կա յում նրա ան դամ 
է 100 գիտ նա կան, այդ թվում` 
աշ խար հի 20 երկր նե րի հայ և  
այ լազ գի նշա նա վոր աստ ղա-
գետ ներ: ՀԱԸ կազ մա կեր պում 
է տա րե կան հա մա ժո ղով ներ, 
տա րե կան 8 ան գամ թո ղար կում 
է է լեկտ րո նա յին տե ղե կագ րեր, 
ե րի տա սարդ աստ ղա գետ նե րին 
շնոր հում է տա րե կան մրցա-
նակ ներ (Եր վանդ  Թերզ յա նի 
մրցա նակ), ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում է Բ յու րա կա նում 
կազ մա կերպ վող բո լոր մի ջո-
ցա ռում նե րին, ինչ պես նաև 
հա մա ցան ցում պա հում է հայ 
աստ ղա գի տութ յան վե րա բեր-
յալ հա րուստ տե ղե կութ յուն ներ 
(այդ թվում` աշ խար հի բո լոր 
հայ աստ ղա գետ նե րի տվյալ-
նե րի շտե մա րա նը):

Եր կար տա րի նե րի գի տա-
կան արտասովոր աշ խա տան քի 
շնոր հիվ ԲԱ մեծ հե ղի նա կութ-
յուն է ձեռք բե րել միջազգային 
գիտական հանրության շրջա-
նում:

 Նո բել յան մրցա նա կա կիր-
ներ  Պաբ լո  Նե րու դան,  Չառլզ 
 Թաուն սը, Ֆ րեն սիս Կ րի կը, Ֆ րի-
մեն  Դայ սո նը,  Սուբ րահ ման յան 
 Չանդ րա սե կա րը,  Սի նի տի րո  Տո - 
մո նա գան,  Վի տա լի  Գինզ բուր գը, 
 Ջոն  Մա թե րը և  Մի շել  Մա յո րը, 
նշա նա վոր գիտ նա կան ներ Յ. 
Օոր տը, Ֆ. Ց վի կին, Ջ. Գ րինս-
թեյ նը, Ջ.  Հեր բի գը, Գ.  Հա րոն, 
Հ. Ար պը, Բ.  Բո կը, Է.  Բեր բի ջը, 
Ջ.  Բեր բի ջը, Մ. Շ միդ տը, Պ. Լ. 
 Կա պի ցան, Վ. Մ.  Կել դի շը, Յ. 
Բ.  Զել դո վի չը և  շատ ու րիշ-
ներ այ ցե լել են ԲԱ, ծա նո թա-
ցել հայտ նի աստ ղա գի տա կան 
կենտ րո նի հետ, ու սում նա սի րել 
աստ ղա դի տա րա նի գի տա կան 
ծրա գի րը, Բ յու րա կա նի աստ-
ղա գետ նե րի հետ քննար կել 
տար բեր գի տա կան խնդիր ներ 

 Բյուրականի աստղադիտարանի 
75ամյակի ցուցապաստառը

Ամ բողջ աշ խար հի արդ յու-
նա բե րա կան ար տադ րութ յան 
28 %-ը բա ժին է ընկ նում Չի-
նաս տա նին. գրե թե նույն քան 
ար տադ րում են ԱՄՆ-ը, Ճա պո-
նիան և Գեր մա նիան՝ միա սին:

2020 թ. ԱՄՆ-ի է ներ գե-
տի կա յում ա ռա ջին ան գամ 
գրանց վել է տևա կան ժա մա-
նա կա հատ ված, երբ է ներ գիա յի 
վե րա կանգն վող աղբ յուր նե րը 
գե րակշ ռել են հա նա ծո աղբ յուր-
նե րը: Հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե-
րը, հող մա կա յան նե րը և  արևա-
յին կա յան ներն ար տադ րել են 
ա վե լի շատ է ներ գիա, քան ած-
խով աշ խա տող ՋԷԿ-ե րը:

Հոն կոն գի ա ռափն յա մանր 
ան մար դաբ նակ կղզի նե րի ա փե- 
 րին հայտ նա բեր վել է գե տեր և 
ծով նետ ված միան գամ յա օգ-
տա գործ ման հա կա վի րու սա յին 
հար յու րա վոր դի մակ ներ: Ա փի 
հար յուր մետ րա նոց հատ վա ծում 
հայտ նա բեր վել է 70 դի մակ: 
Բ նութ յան մեջ դի մակ նե րի քայ-
քայ ման ժամ կե տը 450 տա րի է:

* «Наука и жизнь», 2020, N 9.

Ի ԴԵՊ
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և  մաս նակ ցել հա մա տեղ ու-
սում նա սի րութ յուն նե րի: ԲԱ են 
այ ցե լել նաև  Խորհր դա յին պե-
տութ յան և ՀՀ խո շոր պե տա կան 
և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, 
այլ պատ վա վոր հյու րեր, հայ 
մշա կույ թի նվիր յալ ներ: 

 Տա րեց տա րի հա զա րա վոր 
դպրո ցա կան ներ, ու սա նող ներ 
և  այլ հյու րեր են այ ցե լում Բ յու-
րա կա նի աստ ղա դի տա րան, ո րը 
հա մար վում է  Հա յաս տա նի ոչ 
միայն գի տա կան, այլև կրթա-
կան, մշա կու թա յին և զ բո սաշր-
ջութ յան կենտ րոն, այ ցե լու նե րին 
գրա վում է իր ու րույն ճար տա-
րա պե տա կան հա մա լի րով և 
 հա րուստ բու սա բա նա կան այ-
գով, ո րը ՀՀ բնա պահ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յու նը 2017 թ.  
ճա նա չել է որ պես պահ պան վող 
տա րածք՝ դենդ րո պարկ: 

1998-ից Բ յու րա կա նի աստ-
ղա դի տա րա նը կրում է իր 
հիմ նադ րի ու եր կար տա րի-
նե րի գի տա կան ա ռաջ նոր դի` 
Վ.  Համ բար ձում յա նի ա նու նը: 

Ար դեն 75 տարի ԲԱ պատ կա-
նում է աշ խար հի աստ ղա գի-
տա կան կենտ րոն նե րի թվին և 
 հա ջո ղութ յամբ շա րու նա կում է 
իր նո րա նոր հայտ նա գոր ծութ-
յուն ներն ու բարձր մա կար դա կի 
հե տա զո տութ յուն նե րը:

Ս տորև տրված է հո բել յա
նա կան հիմ նա կան մի ջո ցա
ռում նե րի ծրա գի րը

• ԲԱ-75 հան դի սա վոր նիստ 
ՀՀ ԳԱԱ-ում, սեպ տեմ բեր 
2021 թ.,

• ԲԱ-75 մի ջազ գա յին գի տա-
ժո ղով (BAO-75)՝ «Աստ ղա
գի տութ յու նը միջճ յու ղա յին և 
 բազ մաճ յու ղա յին գի տութ յուն
նե րի քա ռու ղի նե րում», սեպ-
տեմ բեր 2021 թ.,

• 2-րդ  տա րա ծաշր ջա նա յին 
աստ ղա գի տա կան ա մա ռա յին 
դպրոց (2RASS), սեպտեմբեր 
2021 թ.,

• 7-րդ բ յու րա կան յան գի տա-
ճամ բար (7BSC), հոկ տեմ բեր 
2021 թ.,

• ԲԱ-75 գրքի հրա տա րա կում,
• ԲԱ դի տո ղա կան ար խի վի 

թվայ նա ցում և  է լեկտ րո նա-
յին տվյալ նե րի շտե մա րա նի 
ստեղ ծում, 

• «ԲԱ հա ղոր դում նե րի» նախ-
կին բո լոր հոդ ված նե րի ամ-
փո փագ րե րի թվայ նա ցում 
և  տե ղադ րում հա մա ցան-
ցում՝ ADS աստ ղա գի տա կան 
տվյալ նե րի հա մա կար գում, 

•  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի 
պաշ տո նա կան հա մա ցան ցա-
յին կայ քէ ջի ստեղ ծում, 

• ԲԱ նոր հա մա ցան ցա յին կայ-
քէ ջի ստեղ ծում,

• ԲԱ-75 նա մա կա նի շով « Հայ  - 
փոս տի» բա ցի կի թո ղար կում,

•  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի, 
ԲԱ պատ մութ յան և ն վա-
ճում նե րի, ներ կա գործու-
նեութ յան լու սա բանում հե - 
ռուս տա-ռա դիո և  հա մա ցան - 
ցա յին-տպա գիր լրատ վա մի-
ջոց նե րով։

Լուսանկարները՝ Մելինե Ասրյանի և 
Վարդան Պետրոսյանի

Եվ րո պա յում կյան քի մի ջին 
տևո ղութ յան ա մե նա բարձր ցու-
ցա նի շը գրանց վել է Իս պա նիա-
յում՝ 83,5 տա րի, և Ի տա լիա յում՝ 
83,4 տա րի, իսկ ա մե նա ցած րը՝ 
Բուլ ղա րիա յում՝ 74,9 տա րի: 
Ճիշտ է, այս տվյալ նե րը վե րա-
բե րում են 2018–2019 թթ., այ-
սինքն՝ նախ քան հա մա ճա րա կը:

Ժա մա նա կա կից է լեկտ րա-
մո բիլ նե րի կու տա կիչ նե րը սո-
վո րա բար փո խա րին վում են 8 
տա րի աշ խա տե լուց հե տո, որն 
ա պա հո վում է շուրջ 200000 կմ 
վազք: Նոր կու տա կի չի ար ժե-
քը կազ մում է է լեկտ րա մո բի լի 
ար ժե քի գրե թե եր րորդ մա սը: 
Չի նաս տա նի ձեռ նար կութ յուն-
նե րից մե կը պատ րաստ-
վում է ար տադ րել 
աշ խա տան քի 

կրկնա կի ժամ կետ և 2 մի լիոն 
կմ վազք ա պա հո վող կու տա կիչ:

2020 թ. օ գոս տո սի դրութ-
յամբ, օ դա նա վե րի հա մաշ-
խար հա յին պար կի 35 %-ը կո-
րո նա վի րու սի հա մա ճա րա կի 
պատ ճա ռով կա յան ված է ե ղել 
օ դա նա վա կա յան նե րում:

Մեծ Բ րի տա նիա յում 
ար տադր վող է լեկտ րաէ-
ներ գիա յի շուրջ 30 %-ն  
այժմ ա պա հո վում են 
հող մա շար ժիչ նե րը:

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ

  ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹3. 2021 41



Ի ԴԵՊ

Է ներ գե տի կա յի մի-
ջազ գա յին գոր ծա կա-
լութ յան կան խա տե սում-
նե րով, մինչև 2027 թ. 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի հիմ-
նա կան աղբ յու րը Եվ րո-
պա յում կդառ նա քա մու 
է ներ գիան: Ճար տա-
րա գետ ներն աշ խա-
տում են քա մու 
է  լեկտ րա գե  նե -
րա տոր ներն ա վե լի 
է ժան, պարզ, մատ-
չե լի, արդ յու նա վետ և 
թեթև դարձ նե լու ուղ-
ղութ յամբ:

Գ ե ր  մ ա  ն ի ա  յ ո ւ մ , 

* «Наука и жизнь», 2020, N 8.

ՊԱՐԱՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ՀՈՂՄԱՇԱՐԺԻՉ
ԱՄՆ-ում, Շ վեյ ցա րիա յում և Նի-
դեռ լանդ նե րում փոր ձար կում են 
օ դա պա րու կի սկզբուն քով գործող 

փոքր չա փե րի կա ռուց վածք ներ: 
Օ րի նակ՝ քա մի որ սա լու հա-

մար նա խա տես ված կա պո-
վի թևա վոր սա վառ նա կը 

բարձ րա նում է 200–600 
մ: Այս պի սի բարձ րութ-

յու նում քա մին փչում 

է գրե թե ան դա դար, իսկ քա մու 
աշ տա րա կա յին տուր բին նե րը 
սո վո րա բար 75 մետ րից բարձր 
չեն, ուս տի պար բե րա բար կա-
րող են դա դա րեց նել աշ խա-
տան քը: Սա վառ նա կի թևե րի 
բաց ված քը 26 մ  է, հզո րութ յու-
նը՝ 600 կի լո վատտ: Է ներ գիան 
փո խանց վում է այն նույն մա-
լու խով, ո րը սա վառ նա կը պա-
հում է քա մուց քշվե լուց: Նա-
խա տես վում է կազ մա կեր պել 
մինչև մեկ մե գա վատտ հզո-
րութ յամբ այդ պի սի սար քե րի 
ար տադ րութ յու ն: Դ րանք կա-
րող են օգ տա գործ վել փոքր 
բնա կա վայ րե րի հա մար, ո րոնք 
միաց ված չեն է ներ գե տիկ ցան-
ցե րին:

Բայց ոչ թե հար ևա նի բնա-
կա րա նի ան ցու դար ձին հետ-
ևե լու, այլ սե փա կան բնա կա-
րան մտնե լու հա մար: Այս պի սի 
փա կանք ներ կհայտն վեն, ե թե 
հա ջող վի լրամ շա կել թու նիս ցի 
և շ վեյ ցա րա ցի ճար տա րա գետ-
նե րի ստեղծ ված կա ռուց ված քը: 
Դեռևս XIX դ. վեր ջից հայտ նի 
է, որ յու րա քանչ յուր մար դու 

ա կանջ նե րը ան հա տա կան են: 
(1883 թվա կա նից Ֆ րան սիա-
յի ոս տի կա նութ յու նը սկսել է 
օգ տա գոր ծել ա կանջ նե րի ձևն  
ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
ներն ի րենց ա նու նը թաքց նող 
հան ցա գործ նե րի գրանց ման և  
ո րոն ման հա մար): Հա մա կարգ-
չա յին նոր ծրա գի րը պար զում 
է ա կան ջի պատ կա նե լիութ յու-

նը դեռևս մինչև 93 % ճշտութ-
յամբ: Եվ արդ յոք փա կան քի 
տե րը պե՞տք է մշտա պես ու նե-
նա կարճ սանր վածք, որ պես զի 
ա կանջ նե րը լավ եր ևան: Բայց 
մշա կող նե րը լա վա տե սո րեն են 
տրա մադր ված և խոս տա նում 
են շու տով հաղ թա հա րել այդ 
խնդի րը:

ԴԵՄ ՏՎԵՔ ՁԵՐ ԱԿԱՆՋԸ ՓԱԿԱՆՔԻ ԱՆՑՔԻՆ
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Պարզ վում է, որ խուն կը՝ 
ո րոշ ար ևա դար ձա յին ծա ռե-
րից ստաց վող ա նու շա հոտ խե-
ժը, կա րող է պի տա նի լի նել 
բժշկութ յան մեջ: Խուն կը նվա-
զեց նում է բոր բո քա յին եր ևույթ-
նե րը՝ նպաս տե լով հեղ ձու կի 
(ասթ մա ), նյար դա մաշ կախ տի 
(նեյ րո դեր մի տ), սուր հո դա բոր-
բի և ն ման ո րոշ հի վան դութ յուն-
նե րի բուժ մա նը: Գեր մա նիա յի 
Ե նա քա ղա քի Շի լլե րի ան վան 
հա մալ սա րա նի դե ղա գետ նե-
րը պար զել են, թե ին չի վրա է 
հիմն ված բնա կան միա ցութ յան 
այդ պի սի ներ գոր ծութ յու նը: Հա-
կա բոր բո քա յին ազ դե ցութ յունն 
ա պա հո վում է խուն կի մեջ առ կա 
բոս վե լիաթ թուն: Այն միա նում է 
բոր բո քում ա ռա ջաց նող 5-լի-
պոք սի գե նա զա ֆեր մեն տի մո-
լե կու լին, ո րի արդ յուն քում այդ 
ֆեր մեն տը լիո վին փո խում է իր 
վար քա գի ծը և սկ սում է, ընդ հա-
կա ռա կը, ար գե լա փա կել բոր բո-
քա յին եր ևույթ նե րը:

ԽՈՒՆԿԸ ՈՐՊԵՍ 
ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ
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1990-ա կան նե րից սկսած, 
երբ հա մա ցան ցը բուռն կեր-
պով սկսեց զար գա նալ, կի բե-
րանվ տան գութ յու նը դար ձավ 
մարդ կութ յան հա մար նոր մար-
տահ րա վեր: Կի բե րանվ տան-
գութ յու նն ըստ էութ յան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի շա րու նա կա կան 
հա մա խումբ է՝ միտ ված հաշ-
վո ղա կան պա շար նե րի, հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի ան հա տա-
կան տվյալ նե րի և  այլ թվա յին 
պաշատ նե րի պաշտ պան մա նը 
չա րա գործ նե րի հար ձա կում-
նե րից: Կի բե րանվ տան գութ յան 
ժա մա նա կա կից մար տահ րա-
վեր նե րը նկա րագ րե լու հա մար 
բա վա կան է բե րել մի քա նի խո-
սուն փաս տեր.

ՍԵՐԳԵՅ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ ա վագ գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
կո դա վոր ման տե սութ յուն, ծած կագ րութ յուն, 
կի բե րանվ տան գութ յուն

1. 2017 թ. հա մա ցան ցից օ րա  - 
կան ա պօ րի նի ան հե տա ցել է 
շուրջ 780000 գրա ռում:

2. Օ րա կան ար գե լա փակ վում 
են 24000-ից ա վե լի վնա սա կար 
հե ռա խո սա յին ծրագ րեր:

3. 2021 թ. կի բեր հան ցա գոր -
ծութ յուն նե րի պատ ճա ռած վնա սը 
կգե րա զան ցի 6 տրի լիո ն դոլարը:

4. 2017 թ. չա րա գործ նե րին 
հա ջող վել է «կոտ րել» (ա պօ րի-
նի մուտք գոր ծել և տ նօ րի նել) 
Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Է մա-
նո ւել Մակ րո նի է լեկտ րո նա յին 
հաս ցեն:

5. Անձ նա կան տվյալ նե րը սև 
շու կա յում վա ճառ վում են 0,2-ից 
մինչև 15 դո լար գնե րով:

6. 2017 թ. ճա պո նա կան սա-
կա րա նը (բոր սա) հար ձակ ման 
հետ ևան քով մեկ օ րում կորց րել 
է 530 մի լիոն դո լար:

7. Վ նաս ված տվյալ նե րի 
վե րա կանգ ման հա մար չա րա-
գործ նե րը ֆի զի կա կան ան ձան-
ցից պա հան ջում են մի ջին հաշ-
վով 1077 դո լար։

8. Եր բեմն ըն կե րու թուն նե րից 
պա հանջ վում է 6 ամ սից ա վե լի 
ժա մա նակ, որ պես զի հաս կա-
նան, որ ու նեն տվյալ նե րի չնա-
խա տես ված ար տա հոսք:

9. 2018 թ. օ րա կան 700 մի-
լիոն մարդ դար ձել է որ ևէ կի-
բեր հար ձակ ման զոհ:

10.  Կի բեր հան ցա գործ նե րը 
տա րե կան ստա նում են շուրջ 1,5 
տրի լիոն դո լար ե կա մուտ:

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

     ԿԻԲԵՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻԲԵՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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Կի բեր հան ցա գործ նե րի հիմ-
նա կան նպա տակ ներն են՝ ֆի-
նան սա կան մի ջոց նե րի ձեռք բե-
րու մը, կի բեր պա տե րազմ նե րը, 
քա ղա քա կան պայ քա րը, դի մա-
ցի նին ա ռանց որ ևէ պատ ճա-
ռի վնաս հասց նե լը (դրա նով 
զբաղ վում են հիմ նա կա նում 
դե ռա հաս նե րը և  ու սա նող նե րը): 

Կի  բեր հան ցա գործ  նե  րը 
ա պօ րի նի ձևե րով ստա նում են 
այս կամ այն բուժ հաս տա տութ-
յան հի վանդ նե րի տվյալ նե րը և 
դ րանք վա ճա ռում բժշկա կան 
ա պա հո վագ րութ յուն տրա-
մադ րող ըն կե րութ յուն նե րին: 
Կամ գո ղա նում են բան կի օգ-
տա տե րե րի քար տի տվյալ նե րը 
և վա ճա ռում սև շու կա յում: Սո-
վո րա բար հետ քե րը թաքց նե-
լու հա մար վա ճառքն ի րա կա-
նաց վում է կրիպ տոար ժույ թով 
(բիթ քոյն և  այլն):

Կի բեր հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րի 90 %-ը պայ մա նա վոր ված 
է հա մա կար գե րում առ կա թե-
րութ յուն նե րով, ո րոնք հիմ նա-

կա նում հա մա կար գի նա խագծ-
ման կամ մշակ ման փու լում 
ճար տա րա գետ-ծրագ րա վո րող-
նե րի բաց թո ղում նե րի հետ ևանք 
են: Չ նա յած այն հան գա ման-
քին, որ ժա մա նա կա կից տեխ-
նո լո գիա նե րը հնա րա վո րութ-
յուն են տա լիս օգ տա գոր ծե լու 
բազ մա թիվ թես տա վոր ման մե-
խա նիզմ ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
միշտ թե րութ յուն ներ մնում են: 
Վեր ջին տա րի նե րին ա մե նա-
տա րած ված կի բեր հար ձա կու մը 
այս պես կոչ ված նե րար կումն է 
(injection), ո րի աշ խա տան քի 
տրա մա բա նութ յու նը հետև-
յալն է. չա րա գոր ծը փոր ձում 
է հա մա կարգ նե րար կել վնա-
սա կար ծրագ րա յին կոդ, ո րը 
հա մա կար գին կստի պի վե րա-
դարձ նել գաղտ նի տվյալ ներ: 
Նե րար կումն ար վում է տար բեր 
տե ղե րից, ո րոն ցից են գաղտ-
նա բա ռի կամ օգ տա տի րոջ ան-
վան հա մար նա խա տես ված 
դաշ տե րը, վեր բեռն վող նշոց-
նե րի (ֆայլ) մի մա սը և  այլն: 

Կի բեր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
զգա լի մա սը կա րե լի է կան-
խել` բարձ րաց նե լով օգ տա-
տի րոջ տե ղե կաց վա ծութ յու նը 
հնա րա վոր հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի մա սին: Ա մե նա տա-
րած ված խո ցե լիութ յուն նե րից 
մե կը` ֆի շին գը (phishing) հնա-
րա վոր է ի րա կա նաց նել միայն 
օգ տա տի րոջ անզ գու շութ յան 
կամ ան տեղ յա կութ յան պատ-
ճա ռով։ Մաս նա վո րա պես չա-
րա գոր ծը օգ տա տի րոջ է լեկտ-
րո նա յին հաս ցեին է ու ղար կում 
կեղծ վնա սա կար հղում, ո րը 
ի րա կան հղու մից տար բեր վում 
է մի սիմ վո լով (հիմ նա կա նում 
աչք չծա կող)։ Օգ տա տե րը, սեղ-
մե լով վնա սա կար հղման վրա, 
ըստ էութ յան կամ ներ բեռ նում է 
որ ևէ վնա սա կար ծրա գիր, կամ 
վե րա հաս ցեա վո րում է զննար-
կի չը (browser) այլ վնա սա կար 
կայ քի վրա:

Հա յաս տանն ու նի բա վա կան 
զար գա ցած ին տեր նե տա յին 
ծած կույթ, ուս տի կի բեր հան-
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նի հար ևան նե րի հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րը, Հա յաս տա նում 
կի բե րանվ տան գութ յան բարձր 
մա կար դա կը կեն սա կան ան-
հրա ժեշ տութ յուն է: Կի բե ր-
անվ տան գութ յան առ կա մա-
կար դա կը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձեռ նում մեր ո րոշ հար ևան-
նե րի ստա նալ մի շարք կար ևոր 
պե տա կան տե ղե կատ վութ յուն-
ներ, խա փա նել մի շարք պե-
տա կան և լ րատ վա կան կայ քե-
րի աշ խա տան քը: Իսկ մի շարք 
չա րա գործ նե րի հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձեռ նում ֆի նան սա կան 
վնաս ներ պատ ճա ռել տնտես-
վա րող նե րին և քա ղա քա ցի նե-
րին:

Հա յաս տա նում կի բե րան-
վտան գութ յան պատ շաճ մա-
կար դակ ա պա հո վե լու հա մար 
ան հ րա ժեշտ է բո լոր տեխ նի-
կա կան կրթութ յուն տվող բու-
հե րում դա սա վան դել կի բե ր-
անվ տան գութ յան հի մունք նե րը, 
ստեղ ծել պե տա կան և գի տա-
հե տա զո տա կան կի բե ր անվ-
տան գութ յան գե րա զան ցութ-
յան կենտ րոն ներ, բարձ րաց նել 
հա սա րա կութ յան տե ղե կաց վա-
ծութ յան մա կար դա կը, պե տա-
կան և  ոչ պե տա կան կարևոր 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող կա-
ռույց նե րում ներդ նել տե ղե-
կատ վա կան անվ տան գութ յան 
մի ջազ գա յին ստան դարտ ներ 

ցա գործ նե րի հա մար գայ թակ-
ղիչ մի ջա վայր է: Ար ցախ յան 
երկ րորդ պա տե րազ մը ցույց 
տվեց, որ Հա յաս տա նը կի բե-
րանվ տան գութ յան տե սանկ-
յու նից, մեղմ ա սած, այդ քան 
էլ անվ տանգ չէ: Պա տե րազ մի 
ըն թաց քում մի շարք պե տա կան 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն ներ դար ձան կի բեր-
հար ձա կում նե րի զոհ: Կի բեր-
հան ցա գործ նե րին հա ջող վեց 
մի շարք կազ մա կեր պութ յուն-
նե րից ներ բեռ նել գաղտ նի տե-
ղե կութ յուն ներ, իսկ մի շարք 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում առ-
կա տվյալ ներն ուղ ղա կի ոչն-
չաց նել: Հա յաս տա նում դեռևս 
2000-ա կան թվա կան նե րից ակ-

տի վո րեն քննարկ վում են կի բե-
րանվ տան գութ յան խնդիր նե րը: 
Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի ո լոր տի մի շարք փոր ձա-
ռու մաս նա գետ ներ նշել են 

կի բե րանվ տան գութ յան 
մաս նա գետ նե րի պատ-

րաստ ման անհ-
րա ժեշ տութ յան, 
կի  բե ր անվտան-
գութ յան գի տա-

հե  տա զո  տա կան 
կենտ րո նի ստեղծ-

ման, ինչ պես նաև կի-
բե րանվ տան գութ յան 

պե տա կան (ազ գա յին) 
կենտ րոն ստեղ ծե լու ան-

հրա ժեշ տութ յան մա սին:
2010-ից սկսած եր բեմն 

փորձ է ար վել մշա կել կի բե-
րանվ տան գութ յան ռազ մա վա-
րութ յուն, սա կայն մինչ այ սօր 
աշ խա տանք ներն այդ պես էլ 
չեն ա վարտ վել: 

Կի բ» րանվ տան գութ յան 
կար ևո րութ յու նը  

Հա յաë տա նի հա մար

Ըստ Հա մընդ հա նուր կի-
բե րանվ տան գութ յան ցուց չի 
(Global Cybersecurity Index-GCI)՝ 
2020 թ. Հա յաս տա նը զբա ղեց-
րել է 90-րդ, Ադր բե ջա նը՝ 40-
րդ, Ի րա նը՝ 54-րդ, Թուր քիան՝ 
11-րդ, Վ րաս տա նը՝ 55-րդ տե ղը:

Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա-
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(ISO 2700): Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա-
նում ֆի նան սա կան ո լոր տի մի շարք 
կա ռույց ներ այ սօր կի րա ռում են այդ 
ստան դարտ նե րը, և  արդ յունքն ար դեն 
միան գա մայն տե սա նե լի է։

Կի բե րանվ տան գութ յան խնդիր նե-
րից խու սա փե լու լա վա գույն մի ջո ցը 
կի բե րանվ տան գութ յան հի գիե նա յի 
պահ պա նումն է, կի բե րանվ տան գութ-
յան ստան դարտ նե րի ներդ րու մը, կազ-
մա կեր պութ յուն նե րում կի բե րանվ տան-
գութ յան մաս նա գե տի առ կա յութ յու նը 
և, ի հար կե, կի բե րանվ տան գութ յան 
ո լոր տում շա րու նա կա կան կրթութ յու նը:

Այս հար ցը դի տար կում է 
է վոլ յու ցիոն կեն սա բա նութ յան 
և հ նէա բա նութ յան մաս նա-
գետ, «New Scientist» անգ լիա-
կան պար բե րա կա նի մշտա կան 
հե ղի նակ Նիկ Լոնգ րի չը: Չէ՞ որ 
Երկ րի վրա ապ րած տե սակ նե-
րի ա վե լի քան 99,9 %-ը մինչև 
մեր օ րե րը հասց րել է վե րա-
նալ: Ո րոշ ան հայ տա ցած ներ 
թո ղել են սե րունդ ներ, ո րոնք 
հա ճախ քիչ են նման նախ նի-
նե րին. օ րի նակ՝ թռչուն նե րը դի-
նո զավ րե րի սե րունդն են: Բայց 
դրանց մեծ մասն այ նո ւա մե նայ-
նիվ բնաջնջ վել է՝ հետք թող-
նե լով միայն հնաէա բա նա կան 
տա րեգ րութ յու նում, օ րի նակ՝ 
տրի լո բիտ նե րը, ա մո նիտ նե րը, 
հսկա յա կան խեց գետ նա կա-
րիճ նե րը: Հաս տա տա պես ո րոշ 
տե սակ ներ ան հետ են վե րա ցել, 

և մենք կա րող ենք միայն կռա-
հել, կամ էլ ան գամ չկռա հել, որ 
այդ պի սիք գո յութ յուն են ու նե-
ցել: Վե րա ցել են (ճիշտ է, հետք 
թող նե լով մեր գե նո մում) բա-
նա կան մար դու այն պի սի նախ-
նի ներ, ինչ պի սիք են նեան դեր-
թալ ցի նե րը, Homo erectus-ը և  
այլն: Մ նա ցել է միայն մեր տե-
սա կը՝ Homo sapiens-ը: Արդ յոք 
կա րո՞ղ ենք պնդել, որ եր կար 
ժա մա նակ կմնա:

Չէ՞ որ մեր տե սակն ու նի 
բազ մա թիվ թույլ տե ղեր: Խո-
շոր կա յու նա ջերմ օր գա նիզմ-
նե րը վատ են հաղ թա հա րում 
մի ջա վայ րի պայ ման նե րի 
փո փո խութ յուն նե րը: Փոքր 
սառ նար յուն կեն դա նի նե-
րը՝ կրիա նե րը, գոր տե րը, 
օ ձե րը և  ան գամ ո րոշ կա-
յու նա ջեր մեր ցուրտ ե ղա-
նա կին կա րող են ընկ նել 

* «Наука и жизнь», 2020, N 9.

ԱՐԴՅՈՔ ՎԵՐԱՆԱԼՈ՞Ւ Է  

HOMO SAPIENS-Ը

ԿԻԲԵՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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ըն դար մաց ման՝ ան շար ժութ յան 
վի ճա կի մեջ և  ա միս ներ շա-
րու նակ ապ րել ա ռանց սննդի, 
բայց ա րագ ակ տիվ նյու թա-
փո խութ յուն ու նե ցող խո շոր 
կեն դա նի նե րը, որ պես կա նոն, 
սննդի մեծ ծա վա լի կա րիք ու-
նեն: Բա ցի այդ, մենք եր կար 
ենք ապ րում, սե րունդ նե րի փո-
խա րի նու մը տևում է տաս նամ-
յակ ներ, բազ մա ցու մը դան դաղ 
է ըն թա նում: Այս ա մե նը կրճա-
տում է պայ ման նե րի հան կար-
ծա կի փո փո խութ յուն նե րին ըն-

տե լա նա լու հնա րա վո րութ յու նը, 
ո րի պատ ճա ռով բնաջնջ վել են 
մա մոնտ նե րը և հս կա յա կան 
համ րուկ նե րը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, պատ-
ճառ ներ կան են թադ րե լու, որ 
մարդ կա յին ցե ղը դեռ եր կար է 
գո յատ ևե լու: Չէ՞ որ մենք ներ կա 
ենք ա մե նուր: Մար դու տա րած-
ման ա րեա լը1 ա վե լի ըն դար ձակ 
է, քան ցան կա ցած այլ կաթ նա-

1 Արեալ՝ Երկրի մակերևույթի կամ 
ջրատարածության հատված, որին 
բնորոշ է կենդանիների, բույ սե րի 
որևէ տեսակ։

սու նի նը: Մենք բնակ վում ենք 
բո լոր մայր ցա մաք նե րում, օվ-
կիա նո սի հե ռա վոր կղզի նե րում, 
բնութ յան այն պի սի տար բեր 
հա մա կար գե րում, ինչ պի սիք 
են ա նա պատ նե րը, լեռ նե րը, 
տունդ րան, հա վեր ժա կան ձյու-
նը, ար ևա դար ձա յին ան տա ռը: 
Վե րաց ման վտան գի տակ են 
այն տե սակ նե րը, ո րոնք չեն 
ապ րում ա մե նուր, սահ մա նա-
փակ ված են մի ջա վայ րի նկատ-
մամբ պա հանջ նե րով՝ սպի տակ 
ար ջե րը, պան դա նե րը… Ան-
վտան գութ յան մեջ են, օ րի նակ, 
լայն տա րած ված աղ վես նե րը, 
գորշ ար ջե րը: Իսկ մար դիկ 
ա մե նուր են, և ն րանց թվա քա-
նա կը գնա լով ա ճում է: Մարդն 
ընդ հա նուր կեն սա զանգ վա ծով 
մի քա նի կար գով գե րա զան ցում 
է վայ րի բո լոր կաթ նա սուն նե-
րին: Ե թե ան գամ հա մընդ հա-
նուր հա մա ճա րա կը կամ մի ջու-
կա յին պա տե րազ մը ոչն չաց նի 
մարդ կութ յան 99 %-ը, մի լիո նա-
վոր մար դիկ ողջ կմնան: Մենք 
այն աս տի ճա նի հար մար վող 
ենք, այն քան ստեղ ծա գոր ծա-
բար ենք մո տե նում ժա մա նա կի 
մար տահ րա վեր նե րին, որ կդի-
մա նանք ան գամ այն ի րա դար-
ձութ յուն նե րին, ո րոնք կոր ծա-
նե ցին դի նո զավ րե րին: Ե թե մեծ 
աստ ղա կեր պի անկ ման մա սին 
մենք ի մա նանք դրա նից թե-
կուզ տա սը տա րի ա ռաջ, ա պա 
կհասց նենք բնակ չութ յան մեծ 
մա սի հա մար ստեղ ծել ա պաս-
տա րան ներ և սնն դի պա շար-
ներ: Կամ էլ այդ աստ ղա կեր պը 
պար զա պես կգնդա կո ծեն թռիչ-
քի ըն թաց քում:

Բա ցի այդ, սնվե լու տե սա-
կով մենք, այս պես կոչ ված, 
գե նե րա լիստ ենք, այ սինքն՝ 
պատ կա նում ենք այն օր գա-
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նիզմ նե րի թվին, ո րոնք կա րող 
են օգ տա գոր ծել ցան կա ցած 
սնունդ: Մեր ճա շա ցան կում առ-
կա են կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
հա զա րա վոր տե սակ ներ: Ըստ 
ի րա վի ճա կի մար դը լի նում է և՛ 
բու սա կեր, և՛ գի շա տիչ, և՛ ա մե-
նա կեր:

Բայց ա մե նա կար ևորն այն է, 
որ մենք փո խան ցում ենք հա-
ջորդ սե րունդ նե րին մեր ու նա-
կութ յուն նե րը, կեն սա փոր ձը ոչ 
թե ԴՆԹ-ի, այլ մշա կույ թի, վար-
վե լա կեր պի հա տուկ տե սա կի 
մի ջո ցով: Ա յո, կեն սա բա նութ-
յան տե սա կե տից մենք կեն դա-
նի ենք, կաթ նա սուն ենք, բայց 
շատ յու րօ րի նակ: Ե թե մյուս 
կեն դա նի նե րի գե նե րը, այդ 
թվում վար քագ ծի հա մար պա-
տաս խա նա տու գե նե րը, փոխ-
վում են սե րունդ նե րի կյան քի 
ըն թաց քում գե նե րի մու տա-
ցիա նե րի և բ նա կան ընտ րութ-
յան արդյուն քում, ա պա մար դու 
վարքն ա վե լի քիչ է կախ ված 
գե նե րից: Օգ տա գոր ծե լով իր 
բա նա կա նութ յու նը, մշա կույ թը 
և ս տեղծ ված գոր ծիք նե րը՝ նա 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
տա րի նե րի, ան գամ րո պե նե րի 
ըն թաց քում փո խում է իր վար-
վե լաձ ևը՝ ըն տե լա նա լով նոր 
խնդիր նե րին: Մեր մշա կու թա յին 
է վո լու ցիան ըն թա նում է ա վե լի 
ա րագ, քան ան գամ ման րէ նե-
րի բնա կան է վոլ յու ցիան, ո րը 
մենք տես նում ենք կո րո նա վի-
րու սի դեմ պաշտ պա նա կան մի-
ջոց նե րի ա րագ հայտն վե լու և 
տա րած վե լու օ րի նա կով:

Չի կա րե լի չնշել, որ այդ 
ա րագ շար ժու նա կութ յու նը եր-
բեմն մեզ դարձ նում է մեր իսկ 
թշնա մի: Փո փո խե լով աշ խար հը՝ 
մենք միշտ չէ, որ կա րո ղա նում 
ենք կան խա տե սել հետևանք-
նե րը և ս տեղ ծում ենք նոր 

վտանգ ներ հենց մեզ հա մար՝ 
մի ջու կա յին զենք, մի ջա վայ րի 
աղ տո տում, գերբ նա կութ յուն, 
տեխ նա ծին ազ դե ցութ յուն կլի-
մա յի վրա… Մենք ձգտում ենք 
մեղ մաց նել բա ցա սա կան ազ-
դե ցութ յուն նե րը՝ կնքե լով պայ-
մա նագ րեր սպա ռա զի նութ յան 
հսկո ղութ յան մա սին, պայ քա րե-

250 հա զար տա րի-
նե րի ըն թաց քում մար դը 
դի մա ցել է թե՛ սառ ցա կա-
լում նե րին, թե՛ հրա բուխ-
նե րի ժայթ քում նե րին, թե՛ 
հա մա ճա րակ նե րին, թե՛ մի 
քա նի հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազմ նե րի (ոչ միայն 
մեր ժա մա նակ նե րում. օ րի-
նակ՝ Ա լեք սանդր Մա կե-
դո նա ցու պա տե րազմ ներն 
ընդգր կում էին, այն ժա-

մա նակ նե րում հայտ նի գրե թե 
ամ բողջ աշ խար հը): Եվ ա մեն 
ան գամ մեր տե սա կը դուրս էր 
գա լիս ծանր ի րա վի ճակ նե րից: 
Ա մե նից հա վա նա կան է, որ 
այս պես լի նե լու է նաև հա ջորդ 
250 հա զար տա րի նե րի ըն թաց-
քում, իսկ գու ցե և  ա վե լի:

լով աղ տո տում նե րի դեմ, կար-
գա վո րե լով սե փա կան բազ մա-
ցու մը, զար գաց նե լով ար ևա յին 
և  այլ ոչ ա վան դա կան է ներ-
գե տի կան: Հա մե նայն դեպս, 
դեռևս մեզ հիմ նա կա նում հա-
ջող վում է խու սա փել մեր իսկ 
լա րած թա կարդ նե րից:
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ՄՈՒՐԱԼԻ ԴՈՐԱԻՍՎԱՄԻ

5. ԹՎԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
Հա վել ված ներ, ո րոնք ախ տո րո
շում և  ան գամ բու ժում են մեր 

հի վան դութ յուն նե րը

Արդ յոք հնա րա վո՞ր է, որ 
ձեր բժշկի դուրս գրած հա-
ջորդ դե ղա տոմ սում օգ տա-
գործ ման հա մար նշվի ծրագ-
րա յին հա վել ված: Ներ կա յում 
կի րառ վող և մ շակ ման փու լում 
գտնվող բազ մա թիվ հա վել ված-
ներ ար դեն կա րող են ինք նու-
րույ նա բար ո րո շել և  անց կաց-
նել հո գե կան և ֆի զի կա կան 
հի վան դութ յուն նե րի մշտա-
դի տար կում կամ ան մի ջա կա-
նո րեն նշել դրանց բու ժու մը: 
Ծ րագ րա յին ա պա հո վու մը, որն 
ընդ հա նուր առ մամբ հայտ նի է 
որ պես թվա յին բուժում (թե րա-
պիա), կա րող է թե՛ բա րե լա վել 

ա վան դա կան բժշկա կան սպա-
սար կու մը, թե՛ օ ժան դա կել հի-
վանդ նե րին այն դեպ քե րում, 
երբ բժշկա կան օգ նութ յուն 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յու նը 
սահ մա նա փակ է՝ խնդիր, ո րը 
սրել է COVID-19-ի պատ ճա ռով 
ա ռա ջա ցած ճգնա ժա մը:

Գ րանց ման օ ժան դակ շատ 
մի ջոց նե րի հիմ քը շար ժա կան 
սար քերն են, ո րոնք ար ձա նա-
գրում են այն պի սի բնու թագ-
րեր, ինչ պի սիք են օգ տա տի րոջ 
ձայ նը, գտնվե լու վայ րը, դեմ քի 
ար տա հայ տութ յու նը, մարզ-
ման, քնի կամ հա ղոր դագ րութ-
յուն կազ մե լու տևո ղութ յու նը, 
ա պա կի րառ վում է ար հես տա-
կան բա նա կա նութ յուն՝ նո պա յի 
կամ վի ճա կի վատ թա րաց ման 
մա սին ազ դան շան ու ղար կե լու 
հա մար: Օ րի նակ՝ ո րոշ «խե լա-
ցի» ժա մա ցույց ներ պա րու նա-
կում են տվիչ, որն ի րա գոր ծում 
է ավ տո մատ մշտա դի տար կում 
և նա խազ գու շաց նում է մար-

դուն սրտի վտան գա վոր ռիթ-
մի՝ շո ղա ցող ան ռիթ մութ յան 
ա ռա ջաց ման մա սին: Աշ խա-
տանք է տար վում շնչա ռա կան 
օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե-
րի, ընկ ճախ տի, Պար կին սո նի 
և Ալց հայ մե րի հի վան դութ յուն-
նե րի, ինք նամ փոփ վա ծութ յան 
(աու տիզմ) և  այլ հի վան դութ-
յուն նե րի ո րոշ ման նմա նա տիպ 
մի ջոց ներ հայտ նա բե րե լու ուղ-
ղութ յամբ: Գ րան ցող այդ պի-
սի սար քե րը կամ «ֆե նո տի պի1 
թվա յին ձևա կեր պու մը» մոտ 
ա պա գա յում չեն փո խա րի նե-
լու բժշկին, բայց կա րող են 
ծա ռա յել որ պես այն խնդիր նե-
րը մատ նան շող օգ նա կան ներ, 
ո րոնց անհ րա ժեշտ է ու շադ-
րութ յուն դարձ նել: Գ րան ցող 
օ ժան դակ սար քե րը կա րող են 
ու նե նալ նաև միկ րո կեն սաէ-
լեկտ րո նա յին սար քե րի՝  զգա-

1 ֆենոտիպ՝ օրգանիզմի անհա-
տա կան զարգացման ընթացքում 
կազ մավորված հատկությունների և 
հատկանիշների ամբողջություն:
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յակ ներ պա րու նա կող ներ քին 
օգ տա գործ ման դե ղա հա բե րի 
տեսք: Այժմ մշակ վում են նման 
սար քեր քաղց կե ղի բջիջ նե րի 
ԴՆԹ-ի, ա ղի քա յին միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի ար տադր ված գա զե-
րի, ստա մոք սի ար յու նա հո սութ-
յան հայտ նա բեր ման, մարմ նի 
ջեր մաս տի ճա նի և թթ ված նի 
մա կար դա կի ո րոշ ման հա մար: 
Զ գա յակ նե րը տվյալ նե րը հա-
ղոր դում են գրանց ման հա մար 
նա խա տես ված հա վել ված նե-
րին:

Մ շակ վում են նաև տար բեր  
հի վան դութ յուն նե րի բու ժա կան 
հա վել ված ներ: Ա ռա ջին թվա-
յին հա վել վա ծը, ո րը տա լիս է 
բուժ ման հանձ նա րա րա կան և  
ար ժա նա ցել է FDA-ի հա վա-
նութ յա նը, Pear Therapeutics ըն-
կե րութ յան մշա կած reSET տեխ-
նո լո գիան է, ո րը նա խա տես ված 
է հո գեակ տիվ նյու թե րի օգ տա-
գործ ման հետ կապ ված խան-
գա րում նե րի բուժ ման հա մար: 
2018 թ. որ պես մաս նա գի տա-
կան բժշկա կան օգ նութ յան 
լրաց ման հա վա նութ յան ար ժա-
նա ցած reSET հա վել վածն օ րա-
կան 24 ժամ, շա բաթ վա յոթ օր 
ա պա հո վում է ճա նա չո ղա կան 
վար քա յին բու ժում և  ի րա կան 
ժա մա նա կում բժիշկ նե րին ներ-
կա յաց նում տվյալ ներ հի վանդ-
նե րի մոտ հո գեակ տիվ նյու թե-
րի և գոր ծոն նե րի նկատ մամբ 
հա կում ա ռա ջա նա լու մա սին: 
Անք նութ յան բուժ ման հա մար 
կի րառ վող Somryst հա վել վա ծը 
և  ու շադ րութ յան պա կա սի ու 
գե րակ տի վութ յան հա մախ տա-
նիշ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա-
մար նա խա տես ված տե սա խա ղի 
տես քով ա ռա ջին բու ժա կան մի-
ջո ցը՝ Enderov RX-ը ար ժա նա ցել 
են FDA-ի 2020 թ. հա վա նութ յա նը:

Ե րե խա նե րի հա մար ա ռողջ 

սննդամ թերք ար տադ րող Odin 
նո րաս տեղծ ըն կե րութ յու նը 
մտա ծե լով ա պա գա յի մա սին, 
ամբ լիoպիա յի («ծույլ աչ քի») 
բուժ ման հա մար մշա կել է վիր-
տո ւալ ի րա կա նութ յան հա վել-
ված, որն աչ քի վի րա կա պի այ-
լընտ րանք է: Կ գա ժա մա նակ, 
երբ հայտ նա բե րե լով խոս քի և 
շփ ման բնույ թի փո փո խութ-
յուն ներ՝ «խե լա ցի» ժա մա ցույ-
ցը կու ղար կի նա խազ գու շա-
ցում քո լե ջի ու սա նող նե րին՝ 
խոր հուրդ տա լով ընկ ճախ տի 
թեթև ձևի կա պակ ցութ յամբ 
դի մել օգ նութ յան: Այդ դեպ քում 
ու սա նող նե րը կա րող են ստա-
նալ խորհր դատ վութ յուն և ճա-
նա չո ղա կան վար քա յին բու ժում 
Woetbot չատ բո տից2:

Ա ռող ջութ յանն օ ժան դա-
կող ոչ բո լոր հա վել ված ներն 
է կա րե լի ան վա նել թվա յին 
բուժում: Հի վան դութ յուն նե-
րի ախ տո րոշ ման և բուժ ման 
հա մար նա խա տես ված հա վել-

2 Չատ բո տ՝ խո սակ ցա կան ար հես-
տա կան բա  նա կա նու թյան տե սակ՝ նա-
խա տես   ված մար դու և հա մա կարգ չի 
փո  խազ դե ցու թյու նը հեշ տաց նե լու հա-
մար

ված նե րի անվ տան գութ յու նը և  
արդ յու նա վե տութ յու նը պետք 
է ա պա ցուց վի կլի նի կա կան 
ստու գում նե րի ըն թաց քում, և  
անհ րա ժեշտ է ստա նալ հսկո-
ղա կան մար մին նե րի թույլտ-
վութ յու նը: Ո րոշ հա վել ված նե րի 
հա մար հնա րա վոր է պա հանջ-
վեն բժշկի նշա նա կում ներ: (Ապ-
րի լին՝ COVID-ի հա մա վա րա կի 
ժա մա նակ օգ նութ յուն ցու ցա բե-
րե լու նպա տա կով FDA-ն ժա մա-
նա կա վոր բա ցա ռութ յուն ա րեց 
ոչ այն քան վտան գա վոր սար քե-
րի հա մար, ո րոնք նա խա տես-
ված են հո գե կան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման հա մար:)

COVID-19-ն  ընդգ ծեց թվա յին 
բժշկութ յան կար ևո րութ յու նը: 
Հա մա վա րա կի սկզբից հա սա-
նե լի էին տասն յակ հա վել ված-
ներ ընկ ճախ տի հայտ նա բեր-
ման և խորհր դատ վութ յուն նե րի 
տրա մադր ման հա մար: Բա ցի 
այդ, ամ բողջ աշ խար հի հի վան-
դա նոց նե րը և կա ռա վա րա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը սկսե-
ցին կի րա ռել Microsoft ըն կե-
րութ յան Healthcare Bot ծա ռա-
յութ յան տար բե րակ  նե րը: 
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Քոլ-կենտրոնի3 պատաս խա նին 
սպա սե լու կամ շտապ օգ նու-
թյան բա ժան մուն քի վտան գա-
վոր այ ցե լու թյան փո խա րեն հա-
զից կամ բարձր ջեր մաս  տի ճա նից 
ան հանգս տա ցած մար դիկ կա-
րող են զրու ցել բո տի հետ: Բոտն 
օգ տա գոր ծում է բնա կան լեզ վի 
մշա կու մը ախ տա նիշ նե րի մա սին 
հար ցեր տա լու հա մար, ապա 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա ար-
հես տա կան բա նա կա նու թյու նը 
կա րող է նկա րագ րել հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րը կամ սկսել հե-
ռուս տաբժշ կու թյան գոր ծըն-
թաց՝ բժշկի օգ նու թյամբ վի ճա-
կը գնա հա տե լու հա մար: Մին չև 
ապ րի լի վեր ջը բո տերն ար դեն 
մշա կել էին COVID-19 ախ տա-
նի շե րի և բուժման վերաբերյալ 
200 մլն ավելի հարցում: Այս-
պիսի մոտեցումը զգալիորեն 

3 Քոլ-կենտրոն՝ տեղեկատվական 
կենտ րոն

կրճատեց առողջապահության 
համակարգի ծանրաբեռնվածու-
թյունը:

Անշուշտ, հա սա րա կու թյու նը 
պետք է զգու շու թյամբ շարժ-
վի դե պի թվա յին բժշկու թյան 
ապա գա՝ հար կա վոր է ապա-
հո վել նման գոր ծի քա կազ մի 
ման րազ նին ստու գում, մաս-
նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լի-
ու թյուն և սա հուն ներգ րա վում 
բժիշկ նե րի աշ խա տան քա յին 
ըն թաց քին: Այս պայ ման նե րի 
պահ պան ման դեպ քում ֆե նո-
տի պի թվա յին ձևա կեր պու մը 
և թվա յին բուժումը կա րող են 
օգ նել մարդ կանց կրճա տե լու 
բժշկա կան ծա ռա յու թյան ծախ-
սե րը՝ ահա զան գե լով առող ջու-
թյան հա մար վտանգ ներ կա յաց-
նող վար քի մա սին և դրա նով 
օգ նել մարդ կանց նախ քան 
հի վան դու թյան զար գա ցու մը: 
Ավե լին, ար հես տա կան բա նա-

կա նու թյան կի րա ռու մը ֆե նո -
տի պի թվա յին ձև ա կերպ ման և 
թվա յին բուժման հա վել ված նե-
րի մի ջո ցով վե րար տադր վող 
տվյալ նե րի մեծ հա վա քա ծու-
նե րի մշակ ման հա մար կօգ նի 
անձ նա վո րել հի վան դի բու ժու մը: 
Դրսև որ վող օրի նա չա փու թյուն-
նե րը ևս կդառ նան հիմք հե տա-
զո տող նե րի հա մար առողջ սո-
վո րու թյուն  նե րի ձև ա վոր ման և 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար -
գել  ման լա  վա գույն մի ջոց նե րին 
վե րա բե րող նոր հա յե ցա կար  գե-
րի մշակ ման համար:

ԿԵՏՐԻՆ ՀԱՄԻԼՏՈՆ 
ԵՎ ԹԱՄԻ ՄԱ

6. ԷԼԵԿՏՐԱԱՎԻԱՑԻԱ
Ինչպես կրճատել ինքնաթիռների 

CO2ի արտանետումները

Ըստ գնահատականների՝ 
2019 թ. ամբողջ աշխարհում ած-
խաթթու գազի արտանե տում-
նե րի ընդհանուր ծավալի  
2,5 %-ը բաժին է հասել օդային 
տրանսպորտին, իսկ մինչև 2050 
թ. այդ թիվը կարող է եռա-
պատկվել: Թեև որոշ ավիաըն -
կերություններ սկսել են նվա-
զեց նել մթնոլորտում CO2-ի 
պա րունակության մասով իրենց 
ներդրումը, սակայն դեռևս ան-
հրա ժեշտ է զգալիորեն կրճա-
տել ար տա նետումները: 
Էլեկտրա կանու թյամբ աշխատող 
ինք նա թիռ ները կարող են 
ապա հովել պա հանջվող 
փոփոխու թյուն ները, և շատ 
ընկերու թյուն ներ ձգտում են 
մշակել տրանս պոր տի այդպիսի 
տեսակ: Էլեկտրա ռեակտիվ 
շարժիչների շնորհիվ կարելի է 
ոչ միայն բացառել CO2-ի 
արտանետումները, այլև 
կրճատել վառելիքի արժեքը 
գրե թե 90 %-ով, շահագործման 
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ծախսերը՝ 50, իսկ աղմուկի 
մակարդակը՝ գրեթե 70 %-ով: 

Էլեկտրական ինքնաթիռ 
ստեղ ծելու ուղղությամբ աշխա-
տող ընկերություններից են 
Airbus-ը, Ampaire-ը, MagniX-ը և 
Eviation-ը: Ներկայում բոլոր 
ընկերությունները կատարում 
են մասնավոր անձանց կամ 
կոր պորացիաների և մասնա վոր 
ավիագծերի համար նա խա-
տեսված օդանավերի թռիչ քային 
փորձարկումներ և ձգտում են 
ստանալ ԱՄՆ Քաղա քացիական 
ավիացիայի դաշնային վարչու-
թյան հավաս տագիր:  Cape 
Air-ը՝ տեղական խոշորագույն 
ավիագ ծերից մեկը, ձգտում է 
հայտնվել առաջին գնորդների 
ցանկում և ձեռք բերել Eviation-
ից 9 ուղևորների համար նա-
խատեսված Alice էլեկտրական 
ինքնաթիռը: Cape Air-ի գլխավոր 
տնօրեն Դեն Վուլֆն ասում է, որ 
շահագրգռված է ոչ միայն 
բնապահպանական առավելու-
թյունների, այլ նաև շահա գործ-
ման ծախսերի հնարավոր 
տնտեսման հարցում: էլեկտ րա-
կան շարժիչների կյանքի տևո-
ղու թյունն ընդհանուր առմամբ 
ավելի երկար է, քան ածխա-
ջրածնային վառելիքով աշխա-
տող իր ձեռնարկության ինքնա-
թիռների շարժիչներինը՝ 
էլեկտ  րական շարժիչների հիմ-
նական նորոգումը կատարվում 
է թռիչքային 20 հազ. ժամից 
հետո, իսկ սովորական շար ժիչ-
ները վերանորոգվում են թռիչ-
քային 2 հազ. ժամից հետո:

Էլեկտրական են դառնա լու 
ոչ միայն ռեակտիվ շար ժիչ-
ները: NASA-ի մշակած X-57 
Maxwell էլեկտրական ինք նա-
թիռներում սովորական թևե-
րը կփոխարինվեն թևի վրա 
դասավորված օդային էլեկտ-

րա կան պտուտակներով ավելի 
կարճ թևերով: Սովորական ինք-
նաթիռների թևերը պետք է մեծ 
լինեն, որպեսզի ինքնաթիռի 
ցածր արագությամբ թռչելու 
դեպ քում ապահովվի վերամ-
բարձ ուժը, բայց դրանց մեծ 
մակերեսը բարձր արագու-
թյուն ների դեպքում մեծաց-
նում է դիմադրությունը: Վեր 
բարձրանալիս օդային էլեկտ-
րական պտուտակները մեծաց-
նում են վերամբարձ ուժը՝ 
բարձրացնելով ավելի կարճ 
թևե րի դեպքում արդյունա-
վետու թունը:

Տեսանելի ապագայում 
էլեկտ րական ինքնա թիռների 
հնարա վորություն ները՝ կապ-
ված թռիչքի հեռավորության 
հետ, սահմանա փակ են: Ժա մա-
նակակից լավագույն կուտա-
կիչներն արտադրում են շատ 
ավելի քիչ էներգիա զանգվածի 
մեկ միավորի հաշվով, քան վա-
ռելիքի ավանդական տեսակ-
ները. էնէրգիայի խտությունը 
250 Վտ×ժ/կգ է, իսկ ավիացիոն 

վառելիքի համար՝ 12 հազ. 
Վտ×ժ/կգ: Այս պատճառով 
թռիչ քի համար անհրաժեշտ 
կու տակիչները շատ ավելի 
ծանր են, քան ավանդական 
վառելիքի քաշը, և  զբաղեցնում 
են շատ ավելի մեծ տեղ: Ամբողջ 
աշխարհում կատարվող թռիչք-
ների մոտավորապես կեսի հեռ-
վությունը 800 կմ-ից քիչ է, և 
այդ տիրույթի համար կուտա-
կիչ ներից սնվող էլեկտրական 
ինքնաթիռների թռիչքները հնա-
րավոր են մինչև 2025 թ.:

Էլեկտրա ա վի ա ցի ա յի ճա-
նա  պար հին առ կա են գնա յին 
և կար գա վո րիչ խո չըն դոտ ներ, 
սա    կայն ներդ րող նե րը, բիզ նես -
ին  կու բա տոր նե րը, կոր պո   րա-
ցի ա նե րը և կա ռա վա րու   թյուն-
նե րը, ոգև որ ված այս տեխ  նո-
լո գի ա յի առա ջըն թա ցից, մեծ 
գու մար ներ են ներդ նում դրա 
զար գաց ման հա մար. էլեկտ  -
րա կան ավի ա ցի ա յի ոլոր տի 
նո րաս տեղծ ըն կե րու թյուն նե-
րի ներդ րում նե րի ներ հոս քը 
2017�2019 թթ. կազ մել է 250 մլն 
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դո լար: Ներ կա յում աշ խատանք 
է տարվում էլեկտրական ինք-
նաթիռների շուրջ 170 նախա-
գծերի ուղղությամբ: Դրանց 
մեծ մասը մշակվում է մասնա-
վոր ու կորպորատիվ թռիչք-
նե րի և տեղական ավիա-
գծե րի համար, բայց Airbus-ը 
հայ տարարել է, որ նախա-
տե սում է մինչև 2030 թ.  
ունե նալ 100 ուղևորի համար 
նա խա տեսված թռիչքին պատ-
րաստ ինքնաթիռի տարբերակ: 

ՄԱՐԻԵՏ ԴԻ ՔՐԻՍՏԻՆԱ

7. ՑԱԾՐ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՈՎ 
ԲԵՏՈՆ

Շինանյութերի արտադրությունը 
պայքարում է կլիմայի 
փոփոխության դեմ

Բետոնը՝ առա վել լայ նո րեն 
կի րառ վող ար հես տա կան նյու թը, 
ձև է հա ղոր դում մեր կա ռու ցած 
աշ խար հի մեծ մա սին: Դրա հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սե րից մե-
կի՝ ցե մեն տի ար տադ րու թյան 
ժա մա նակ ար տա նետ վում է 
ած խած նի եր կօք սի դի շո շա փե-
լի, սա կայն թերգ նա հատ ված 
քա նակ՝ մարդու գործունեության 
հետ կապված CO2-ի ար տա նե-
տում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լի 
մին չև 8 %-ը (ըստ Լոն դո նում 
տե ղա կայ ված Chatham House 
փոր ձա գի տա կան վեր լու ծա կան 
կենտ րո նի գնա հատ ման): Նշվում 
է, որ եթե ցե մեն տի ամ բողջ ար-
տադ րու թյու նը վե րագր վեր մեկ 
երկ րի, ապա ար տա նե տում նե-
րի ծա վա լով այն կզբա ղեց ներ 
եր րորդ տե ղը Չի նաս տա նից և 
ԱՄՆ-ից հե տո: Ինչ պես հա ղոր-
դում է Chatham House-ը, ներ կա-
յում ամեն տա րի ար տադր վում 
է 4 մլրդ տոն նա ցե մենտ, բայց 

քա ղա քայ նաց ման տեմ պե րի աճի 
հետ կապ ված սպաս վում է, որ 
հե տա գա 30 տա րի նե րի ըն թաց-
քում այդ թի վը կմե ծա նա  մին չև 
տա րե կան 5 մլրդ տոն նա: Ցե-
մեն տի ար տադ րու թյան ժա մա-
նակ գո յա ցող ար տա նե տում նե-
րը ցե մեն տի ձև ա վոր ման հա մար 
պա հանջ վող բարձր ջեր մաս տի-
ճան ապա հո վե լու հա մար հա նա-
ծո վա ռե լի քի այր ման, ինչ պես 
նաև վա ռա րա նում ըն թա ցող 
այն քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
ար դյունքն են, որոնց ըն թաց-
քում ցե մենտ ստա նա լու հա մար 
կրա քա րը վե րած վում է կլին կե-
րի, որն այ նու հե տև ման րաց նում  
և խառ նում են այլ նյու թե րի հետ:

Թեև շինարարական ար դյու-
նա բե րու թյու նը մի շարք պատ-
ճառ նե րով, որոնց թվում են 
անվ տան գու թյու նը և հու սա լի ու-
թյու նը, սո վո րա բար դի մադ րում 
է փո փո խու թյուն նե րին, կլի մա յի 
փո փո խու թյան մեջ դրա մաս նա-
բաժ նի կրճատ ման անհ րա ժեշ-
տու թյան հետ կապ ված ճնշու մը 
կա րող է զգա լի ո րեն արա գաց-
նել դի մադ րու թյան քայ քայ-

ման գոր ծըն թա ցը:  2018 թ.   
ցե մեն տի հա մաշ խար հա յին 
ար տադ րու թյան 30 %-ը  ներ-
կա յաց նող Ցե մեն տի և բե տո նի 
ար տադ րող նե րի հա մաշ խար-
հա յին մի ու թյու նը հայ տա րա րել 
է այդ բնա գա վա ռում առա ջին 
«Կա յուն զար գաց ման ղե կա վար 
սկզբունք նե րի» մի շարք հան-
գու ցա յին չա փա նիշ նե րի մա սին, 
ինչ պի սիք են մթնո լոր տա յին ար-
տա նե տում նե րը և ջրի գոր ծա-
ծու մը, որոնք նա խա տես ված են 
այդ բնա գա վա ռում ար դյունք-
նե րի բա րե լավ ման մշտա դի-
տարկ ման և թա փան ցի կու թյան 
հա մար:

Մի ա ժա մա նակ մշակ վում են 
ած խած նի եր կօք սի դի ար տա նե-
տում նե րի նվա զեց ված ծա վալ-
նե րով ար տադ րու թյան տար-
բեր եղա նակ ներ, իսկ մի քա նիսն 
ար դեն ներդր վել են: Նյու Ջեր սի 
նա հան գի Պիս կա տա ո ւե քա ղա-
քում Solidia նո րաս տեղծ ըն կե-
րու թյու նը կի րա ռում է քի մի ա կան 
գոր ծըն թաց ըստ Ռուտ գե րի հա-
մալ սա ա րա նից ստաց ված ար-
տո նագ րի, որի ըն թաց քում ար-
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տա նետ վում է 30 %-ով ավե լի 
քիչ CO2, քան ցե մեն տի ար տադ-
րու թյան ժա մա նակ առա ջա ցող 
ար տա նե տում նե րի սո վո րա կան 
ծա վալն է: Ի տար բե րու թյուն սո-
վո րա կան տեխ նո լո գի ա յի՝ այդ 
դեպ քում հում քա յին խառ նուր-
դի կազ մի մեջ մտնում է ավե լի 
շատ կավ և ավե լի քիչ կրա քար,  
կի րառ վում է ավե լի ցածր ջեր-
մաս տի ճան: Կա նա դա կան Նոր 
Շոտ լան դիա շրջա նի Դարտ-
մուտ քա ղա քում տե ղա կայ ված 
CarbonCure-ը ած խաթ թու գա զը 
չի ար տա նե տում մթնո լորտ որ-
պես կողմ նա կի ար դյունք, և այլ 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ժա մա նակ ստաց ված CO2-ն կու-
տա կում է բե տո նում՝ կի րա ռե-
լով հան քայ նա ցում: Մոն րե ա լում 
CarbiCrete ըն կե րու թյու նը բե տոն 
ար տադ րե լու հա մար ընդ հան-
րա պես հրա ժար վել է ցե մեն-
տից՝ փո խա րի նե լով այն մե տաղ 
պա րու նա կող շլա կով՝ պող պա-
տի ար տադ րու թյան կողմ նա կի 
ար դյուն քով: Ցե մենտ ար տադ-
րող նոր վե գա կան Norcem խո-
շո րա գույն ըն կե րու թյու նը մտա-
դիր է իր գոր ծա րան նե րից մե կը 
վե րա ծել աշ խար հում առա ջին 
ար տա նե տում նե րի զրո յա կան 
ծա վա լով ցե մեն տի գոր ծա րա նի: 
Ձեռ նար կու թյունն ար դեն կի րա-
ռում է վա ռե լի քի այ լընտ րան քա-
յին տե սակ ներ և պատ րաստ վում 

է ներդ նել ած խաթ թու գա զի 
որս ման և կու տակ ման տեխ նո-
լո գի ա ներ, որ պես զի մին չև 2030 
թ. ամ բող ջո ւթյամբ կա սեց վեն 
մթնո լոր տա յին ար տա նե տում-
նե րը:

Բա ցի այդ, օդից CO2-ի կլան-
ման և բե տո նի հատ կու թյուն-
նե րի լա վարկ ման հա մար հե-
տա զո ռող նե րը կի րա ռում են 
ման րէ ներ: «Կեն դա նի» շի նա-
նյու թի մշակ մա նը ձգտող նո-
րաս տեղծ ըն կե րու թյուն նե րից է 
Հյու սի սա յին Կա րո լի նա յի Ռո-
լի քա ղա քում տե ղա կայ ված 
BioMason-ը, որ տեղ «աճեց նում 
են» ցե մեն տան ման փոք րիկ 
աղյուս ներ ման րէ նե րի և ագ րե-
գա տա յին մաս նիկ նե րի կի րառ-
մամբ: ԱՄՆ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան Հե ռան կա րա-
յին հե տա զո տա կան նա խագ ծե րի 
վար չու թյան ֆի նան սա վո րած նո-
րա րա րա կան հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում, որի ար դյունք նե-
րը հրա պա րակ վել են 2020 թ. 
փետր վա րին Matter հան դե սում, 

Կո լո րա դո յի Բո ուլ դե րի հա մալ-
սա րա նի գիտ նա կան նե րը CO2-ի 
ար տա նե տում նե րի ցածր ծա-
վա լով բե տո նի ար տադ րու թյան 
հա մար կի րա ռել են ցի ա նա ման-
րէ ներ՝ ֆո տո սին թե զող միկ րօր-
գա նիզմ ներ: Ճեղք վածք նե րի 
ինք նա վե րա կանգն ման հատ կու-
թյուն ու նե ցող աղյուս ներ ստա-
նա լու հա մար հե տա զո տող նե րը 
ավա զից և ջրա դոն դո ղից բաղ-
կա ցած հիմ նա մա սը ծած կել են 
միկ րօր գա նիզմ նե րով:

Այդ պի սի աղյուս ներն ի վի-
ճա կի չեն փո խա րի նե լու ցե-
մենտն ու բե տոնն ամե նուր, որ-
տեղ այժմ կի րառ վում են այդ 
նյու թե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
եր բևէ դրանք կա րող են փո-
խա րի նել բեռն վա ծու թյուն կրող 
պար զեց ված նյու թե րին, որոնք 
օգ տա գործ վում են սա լարկ ման, 
ինչ պես նաև շեն քե րի ճա կատ նե-
րի և ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն-
նե րի հա մար:

(Շ ար ուն ակ ել ի)
Թ արգմ ան եց Մ. Ս արգսյ ան ը
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Ի ԴԵՊ

* «Популярная механика», 2021, N 4.

Ընդ հա նուր առ մամբ հա-
յե ցա կարգն այս պի սին է: Ե թե 
դուք ապ րում եք քա ղա քում, 
ա պա հա զիվ թե երթ ևե կում եք 
օ րա կան ա վե լի քան 60-70 կմ: 
Ուս տի ա ռա ջարկ վում է է լեկտ-
րա մո բիլ, ո րը տե սա կա նո րեն 
եր բեք հար կա վոր չէ լից քա-
վո րել, քա նի որ դրա թափ քին 
տե ղադր ված 3 մ2 մակերեսով 
արևա յին մարտ կոց նե րը լիո վին 
ա պա հո վում են ձեր օ րա կան 
վազ քի հա մար անհ րա ժեշտ 

է ներ գիան: Խոս քը Aptera’s 
Never Charge կոն ցեպ տի մա սին 
է: Aptera Motors-ը ա մե րիկ յան 
ըն կե րութ յուն է, ո րը մեկ ան-
գամ չէ, որ սնան կա ցել է, բայց 
հառ նել է մոխ րից, իսկ Never 
Charge թարգ մա նա բար նշա-
նա կում է «եր բեք լրա ցու ցիչ մի՛ 
լից քա վո րիր»: Պատ րաստ ված 
լի նե լով գեր թեթև կոմ պո զիտ-
նե րից, ու նե նա լով շրջհո սե լի 
ձև, ինչ պես խոր ջրե րում ապ-
րող ձու կը՝ այս ե ռա նիվ երկ տե-

ղա նի փո խադ րա մի ջո ցը լից քա-
վոր ման կա յան նե րի կա րիք չի 
ու նե նա: Սա կայն ցան կութ յան 
դեպ քում մե քե նան կա րե լի է 
լից քա վո րել մա լու խի օգ նութ-
յամբ, և  այդ դեպ քում Aptera-ն 
հան գիստ կանց նի 1000 մղոն 
(1609 կմ): Ըն թաց քի այս պի սի 
պա շա րը բա ցար ձա կա պես ան-
հա սա նե լի է Tesla-ի և սե րիա-
կան մյուս է լեկտ րա մո բիլ նե րի 
հա մար: Մե քե նան մինչև 100 
կմ/ժ ա րա գութ յուն է հա վա քում 
տպա վո րիչ 35 վայրկ յա նի ըն-
թաց քում: Ա ռա վե լա գույն ա րա-
գութ յու նը 177 կմ/ժ է:

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉ

Ֆ րան սիա կան CARMAT ըն-
կե րութ յան ստեղ ծած 900 գրա-
մա նոց ար հես տա կան սիր տը 
կա րող է կա տա րել զույգ փո-
րոք նե րի գոր ծա ռույթ նե րը՝ մղե-
լով ար յու նը թե՛ թո քե րով, թե՛ 
ամ բողջ մարմ նով: Բարդ է լեկտ-
րո նի կան հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս վե րահս կե լու սրտախ-
փո ցը նմա նա կող հիդ րավ լիկ 
մե խա նիզմ նե րի աշ խա տան քը 
և  ան գամ բեռն վա ծութ յու նը մե-
ծաց նե լու ժա մա նակ ա րա գաց-
նել զար կե րա կը: Ընդ ո րում, 
սար քի ա ռան ձին բա ղադ րա-

մա սե րը՝ թա ղանթ նե րը և սրտի 
փա կան նե րը պատ րաստ վում են 
կո վե րից փո խառ ված կեն դա-
նի հյուս ված քից: Ցա վոք, 
ար հես տա կան սիր տը 
դեռևս նա խա տես ված 
է ըն դա մե նը հինգ 
տար վա աշ խա տան քի հա մար, 
և հի վան դից պա հան ջում է կրել 
մի քա նի ար տա քին բա ղադ րա-
մա սեր՝ կու տա կիչ, կար գա վո րիչ 
սարք և հիդ րավ լիկ հե ղուկ պա-
րու նա կող ա նոթ: Սա կայն բո լոր 
թե րութ յուն նե րով հան դերձ, 
նման լու ծու մը հնա րա վո րութ-

յուն է տա լիս սրտի ծանր ան-
բա վա րա րութ յուն ու նե ցող շատ 
մարդ կանց սպա սե լու դո նո րո-
կան հա մա պա տաս խան օր-
գա նի: Շու տով սար քը պետք է 
Եվ րա միութ յան երկր նե րում կի-
րառ վե լու հավանութուն ստա-
նա: 

ԿԵՆՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
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Ի տա լիա յի հյու սի սում հայտն-
վել են հսկա յա կան փե թակ նե րի 
նման վող մի քա նի տներ: Այս 
նմա նութ յու նը պա տա հա կան չէ. 
Մա րիո Կու չի նե լա յի գրա սեն յա-
կի ճար տա րա պետ նե րը մշա կել 
են սույն նա խա գի ծը՝ ոգ ևոր վե-
լով հա սա րա կա կան կրետ նե րի 
կա ցա րան նե րով: Կա ռու ցումն 
ի րա կա նաց րել է WASP ըն կե-
րութ յու նը, ո րը մաս նա գի տա նում 
է 3D-տպագ րութ յան ո լոր տում: 
12 մմ հաս տութ յամբ պա տե րով 
շեն քի կա ռու ցու մը տևում է շուրջ 
200 ժամ: Ընդ ո րում, ճար տա-
րա գետ նե րը կի րա ռել են սե փա-
կան փորձ նա կան TECLA տեխ նո-
լո գիան, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս պա հանջ վող նյու թե րը 
ստա նա լու աշ խա տա վայ րի մեր-
ձա կայ քում արդ յու նա հան վող 
կա վի հի ման վրա: Ըն կե րութ յունն 
ար դեն սկսել է չորս 3D-տպիչ-
նե րից և տար բեր բնա հո ղե ր 
շի  նա րա րա կան խառ նուր դի վե-
րա ծե լու հա մար նա խա տես ված 
հա մա կար գից բաղ կա ցած Maker 
Economy Starter Kit «հա վա քա ծու-
նե րի» վա ճառ քը:

ԳԵՐԲԶԵԶ
Բ րի տա նա կան բա նա կը 

դաշ տա յին փոր ձար կում նե րի 
հա մար ստա ցել է 30 նա նո-
ԱԹՍ: UAVTEK ստար տա փի և 
BAE Systems պաշտ պա նա կան 
կոն ցեռ նի մշա կած սար քե րի 
քա շը ըն դա մե նը 169 գրամ է՝ 
զին վոր նե րը կա րող են դրանք 
կրել գրպա նում և կի րա ռել 
օ պե րա տիվ հե տա խու զութ-
յան հա մար: Ի տար բե րութ յուն 
փոքր, է ժան ԱԹՍ-նե րի, ո րոնք 

կա րե լի է ձեռք բե րել խա նու-
թում, Bug-ը կա րող է մնալ 
օ դում ու ժեղ քա մու (մինչև 18 
մ/վ և մինչև 25 մ/վ պորթ կում-
նե րի ժա մա նակ) դեպ քում: Բուն 
սար քը կա րող է զար գաց նել 
մինչև 80 կմ/ժ ա րա գութ յուն՝ 
ու նե նա լով մարտ կո ցի աշ խա-
տան քի ա վե լի քան 40 րո պե 
պա շար: Մոտ ա պա գա յում նա-
խա տես վում է ԱԹՍ-ն զի նել ոչ 
միայն սո վո րա կան, այլ նաև 
գի շե րա յին տե սա նե լիութ յան 
են թա կար միր տե սախ ցի կով: 

ԿՐԵՏԻ ԴՐՈՇՄ
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ՌՈՔՍԱՆԱ ԶԱԽԱՐՅԱՆ

 ՀՌՀ կեն սաբժշ կութ յան և դե ղա գոր ծութ յան 
ինս տի տու տի կեն սաին ժե նե րիա յի, կեն սաին
ֆոր մա տի կա յի և մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ
յան ամ բիո նի վա րիչ, կ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ մո լե
կու լա յին կեն սա բա նութ յան ինս տի տու տի 
Մար դու գե նո մի կա յի և  ի մու նո մի կա յի լա բո
րա տո րիա յի ա վագ գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
կեն սաբժշ կութ յուն, գե նե տի կա, հո գե կան հի
վան դութ յուն ներ

ՆԱՆՈԾԱԿՈՏԿԵՆԱՅԻՆ 

ՍԵՔՎԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ն ո ւ կ  լ ե  ի  ն ա թ  թ ո ւ ն 
կեն դա նի օր գա-
նիզ մի գե նե տի կա-

կան տե ղե կու թյան կրողն է, 
ուս տի նուկ լե ի նաթ թու նե րի 
ճշգրիտ վեր ծա նու մը՝ սեք վե-
նա վո րու մը, չա փա զանց կա-
րև որ է կեն սաբժշ կա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րում: Բա ցի 
գի տա հե տա զո տա կան նպա-
տակ նե րից, նուկ լե ի նաթ թու նե-
րի հա ջոր դա կա նու թյան նկա-
րագ րու մը կա րող է կի րառ վել 
նաև մար դու հի վան դու թյուն-
նե րի ախ տո րոշ ման և ան հա-
տա կա նաց ված բժշկու թյան 
եղա նակ նե րի մշակ ման հա-
մար։

1950-ական թթ. կա րև ո րա-
գույն մո լե կու լի՝ ԴՆԹ-ի կրկնա-
կի պա րույ րի կա ռուց ված քի 
նկա րագ րու մը զարկ տվեց 
կեն սա բա նու թյան, մաս նա-
վո րա պես, գե նե տի կա յի ոլոր-
տի հե տա զո տու թյուն նե րին: 
Գե նե տի կա կան «տեքս տում» 
կե տա յին անճշ տու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման նպա տա կով 
Քե րի Մյու լիսն առա ջար կեց 
պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան 
ռե ակ  ցիա յի մե թո դը, որը հե-
տա գա յում կի րառ վեց բազ մա-
թիվ տա րա տե սակ նե րով, և որի 
ար դյուն քում ընդ լայն վե ցին մե-
թո դի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Այ նու մե նայ նիվ, նուկ լե ի նաթ-

թու նե րի առա վել ծա վա լուն 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա-
մար անհ րա ժեշտ էին նոր մո-
տե ցում ներ։ 

Այս ուղ ղու թյամբ զգա լի 
առա ջ ըն թաց ար ձա նագր վեց 
1977 թ., երբ հնա րա վոր դար-
ձավ վեր ծա նել առա ջին ամ բող-
ջա կան գենոմը1: Ավելի ուշ՝ 1990 
թ., մեկնարկեց «Մարդու գենոմ» 
նախագիծը, որի նպատակը 
մարդու գենոմի ամբողջական 
վերծանումն էր։ Նա խագ ծի 
իրա կա նա ցումն ամուր հիմք 
ստեղ ծեց գե նո մի հե տա գա 

1 Գենոմ՝ օրգանիզմի բոլոր գեների՝ 
ժառանգականության տարրական 
միավորների համախումբը։

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՈՒՆ
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ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա-
մար: Այդ ըն թաց քում իրա կա-
նաց վեց էու կա րի ոտ2 առա ջին 
օր գա նիզ մի գե նո մի ստա ցու մը 
1996 թ.: Մի ա ժա մա նակ գե նե-
րի սեք վե նա վոր ման տեխ նո լո-
գի ա նե րը մատ չե լի մո տե ցում-
նե րի կի րառ մամբ մե ծա ծա վալ 
տվյալ նե րի ստաց ման ուղ ղու-
թյամբ կարճ ժա մա նա կում նշա-
նա կա լի ո րեն զար գա ցան։ 

Վեր ջին առա ջըն թացն այս 
ուղ ղու թյամբ կապ ված է նա նո-
ծա կոտ կե նա յին նա նո տեխ նո լո-
գի ա նե րի կի րառ ման հետ: Այս 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա յի աշ-
խա տան քի սկզբուն քը բեր ված 
է նկ. 1-ում: 

Մե թո դի հե ղի նակ ներն են 
Դա վիդ Դրի մե րը (ԱՄՆ, Կա լի-
ֆոռ նի ա յի հա մալ սա րան) և Ջորջ 
Չարչն ու Դա նի ել Բրեն տո նը 
(ԱՄՆ, Հար վար դի հա մալ սա րան)։

2 Էուկարիոտ կամ կորի զա վոր՝ օր-
գա  նիզմեր,  որոնց բջիջ ներն ունեն 
բջջա կորիզ և ներքին թա ղան թով 
առանձ  նացված բջջային բաղա դրիչ-
ներ։

Ընդ հա նուր առ մամբ, սկսած 
1990-ական նե րից, գի տա հե-
տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա-
նե րում կա տար վել են զգա լի 
աշ խա տանք ներ նա նո ծա կոտ-
կե նա յին սեք վե նա վոր ման հար-
թակ նե րի ստեղծ ման ուղ ղու-
թյամբ: Վեր ջին ներս նե րա ռում 
էին նուկ լե ի նաթ թու նե րի շղթա-
նե րի տե ղա փո խումն առան ձին 
ֆայ լի մեջ, ԴՆԹ-ի էն զի մա տիկ 
զգայ նու թյան «հսկու մ», հատ-
կա պես առան ձին նուկ լե ո տիդ-
նե րի դիր քե րի մա կար դա կով: 
Այս ամե նի շնոր հիվ տար բեր 
ըն կե րու թյուն ներ առա ջար կե ցին 
ծա կոտ կե նա յին նա նո տեխ նո-
լո գի ա նե րի վրա հիմն ված մե-

թոդ ներ, որոնք նե րա ռում էին 
ԴՆԹ-ի շղթա յից մո նո մեր նե-
րի առանձ նա ցում կամ ԴՆԹ-ի 
շղթա յի սեք վե նա վո րում, երբ 
յու րա քան չյուր նուկ լե ո տիդ 
անց նում է ծա կոտ կե նի մի ջով 
(Oxford Nanopore ըն կե րու թյան 
MinION սար քա վո րում): Մինչ 
այժմ գե նո մա յին տար բեր լա-

բո րա տո րի ա նե րում նշված նե րից 
մի այն MinION սար քի մի ջո ցով 
սեք վե նա վո րումն է լայն տա-
րա ծում գտել։

Oxford Nanopore Technologies 
(ONT) ըն կե րու թյու նը 2007 թ. 
ար տո նագ րել է տեխ նո լո գի ան, 
իսկ սեք վե նա վոր ման աշ խա-
տանք ներն այս սար քի կի րառ-
մամբ մեկ նար կել են 2010 թ.: 
2012 թ. գե նո մա յին տեխ նո լո գի-
ա նե րին նվիր ված գի տա ժո ղո վի 
ըն թաց քում (Advances in Genome 
Biology and Technology, AGBT) 
ներ կա յաց վեց MinION նա նո-
ծա կոտ կե նա յին ԴՆԹ սեք վե նա-
վոր ման սար քը, որը լայն զանգ-
ված նե րի հա մար հա սա նե լի 
դար ձավ 2014 թ. սկզբին: Ըն-
դա մե նը 90 գ զանգ վա ծով այս 
սար քը հա մա կարգ չին միաց  վող 
կցորդ է, որի հիմ նա կան աշ-
խա տան քա յին մա սը հոս քա յին 
բջիջն է, որն ու նի 2048 նա նո-
ծա կոտ կեն: Սեք վե նա վո րու-
մից ան մի ջա պես առաջ տե ղի 
է ու նե նում հար մա րիչ սար քե-
րով (ադապ տոր) գե նո մա յին 
ԴՆԹ-ի կամ կոմպ լի մեն տար 
ԴՆԹ-ի (կԴՆԹ) միացումը եր-
կու ծայ րե րին: Մի լի վայր կյա նի 
ըն թաց քում շղթա յի եր կայն քով 
առան ձին նուկ լե ո տի դի տե ղա-
փո խումն ապա հո վե լու հա մար 
պար տա դիր է ֆեր մեն տի մի ա-
ցու մը 5´-ծայ րին: Հար մա րիչ նե-
րի շնոր հիվ տե ղի է ու նե նում 
ԴՆԹ հիմ նա նյու թի խտա ցում 
թա ղան թի մա կե րև ույ թին, որը 
մի քա նի կար գով մե ծաց նում է 
ԴՆԹ-ի անց ման արա գու թյու նը: 
Մի շղթա յի տե ղե կատ վու թյու-
նը կար դա լուց հե տո ֆեր մենտն 
անց նում է հա ջորդ՝ կրկնա կի 
պա րույ րի երկ րորդ շղթա յին:

Երբ ԴՆԹ-ն անց նում է ծա-
կո տու մի ջով, զգա յա կը գրան-
ցում է ծա կո տին «զբա ղեց նո ղ» 

Նկ ար 1. Ն ան ոծ ակ ոտկ են այ ին սեքվ են ավ որմ ան MinION սարք ը`  
միացվ ած համ ակ արգչ ին

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՈՒՆ
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նուկ լե ո տի դա յին հա ջոր դա կա-
նու թյուն նե րի տե ղա շարժ ման 
տար բե րու թյուն նե րով պայ մա-
նա վոր ված իո նա յին հո սան քի 
փո փո խու թյուն նե րը: Իո նա յին 
հո սան քի փո փո խու թյուն նե րը 
կապ ված են որո շա կի տևո-
ղու թյուն, լայ նույթ և շե ղում 
ու նե ցող ընդ հատ երև ույթ նե-
րի հետ: Պա տա հար նե րի այս 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, որ պես 
3-6 նուկ լե ո տիդ նե րի հատ ված, 
նախ գրա ֆի կա կան մո դել նե րի 
կի րառ մամբ են թարկ վում է հա-
մա կարգ չա յին վեր լու ծու թյան: 
Այ նու հե տև եր կու շղթա նե րից 
ստաց ված այս տե ղե կու թյու նը 
հա մադր վում է, որի ար դյուն-
քում ստաց վում է բարձր որա կի 
երկ չափ պատ կեր:

Հա ջորդ սերն դի սեք վե նա-
վոր ման տեխ նո լո գի ա ներն ուղ-
ղա կի ո րեն չեն վեր հա նել հիմ-
քե րի ձև ա փո խում նե րը բնա կան 
(ան փո փոխ) ԴՆԹ-ում: Դրան 
հա կա ռակ, առան ձին մո լե կու-

լի վրա հիմն ված ԴՆԹ կամ 
ՌՆԹ սեք վե նա վոր ման մո տե-
ցում նե րը նա նո ծա կոտ կե նա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
բա ցա հայ տե լու առան ձին նուկ-
լե ո տիդ նե րի ձև ա փո խում նե րը: 
Նախ կի նում կա տար ված հե տա-
զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ մեկ ան ցու ղով նա նո ծա կոտ-
կե նա յին հա մա կար գը կա րող է 
տար բե րա կել սին թե տիկ ԴՆԹ-
ում ցի տո զի նի (C-5) տար բե-
րակ նե րը՝ 5-մե թիլ ցի տո զին, 
5-հիդ րոք սի մե թիլ ցի տո զին, 
5-ֆոր միլ ցի տո զին, 5-կար բոք-
սիլ ցի տո զին: Տար բե րակ ման 
ճշտու թյու նը ցի տո զի նի դեպ-
քում 92-98% է: Ավե լի ուշ, 2016 
թ. ցույց է տրվել, որ MinION ծա-
կոտ կե նա յին սար քի մի ջո ցով 
կա րե լի է հայտ նա բե րել ցի տո-
զի նի մե թի լա ցու մը գե նո մա յին 
ԴՆԹ-ում։

Այն փաս տը, որ նա նո ծա-
կոտ կե նա յին սեք վե նա վոր ման 

տեխ նո լո գի ա նե րը հնա րա վո-
րու թյուն են ըն ձե ռում իրա կա-
նաց նե լու ԴՆԹ-ի կամ ՌՆԹ-ի 
հա ջոր դա կա նու թյուն նե րի վե-
լու ծու թյուն ըն դա մե նը մի քա նի 
ժա մում, գի տա հե տա զո տա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման և հատ-
կա պես կլի նի կա կան կի րա-
ռու թյուն նե րի հա մար հսկա յա-
կան առա վե լու թյուն է: Նման 
խնդիր նե րի լու ծու մը բար դա-
նում է հա ջորդ սերն դի սեք վե-
նա վոր ման այլ հար թակ նե րի 
կի րառ ման պա րա գա յում, մինչ-
դեռ MinION սար քի ցածր գնի, 
գրա դա րան նե րի պատ րաստ-
ման պար զու թյան և կի րառ ման 
հար մա րա վե տու թյան շնոր հիվ 
նշված խնդիր նե րը դառ նում են 
հեշ տու թյամբ լու ծե լի: Բա ցի այս 
ամե նից, MinION-ը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս կա տա րե լու 
վեր լու ծու թյուն իրա կան ժա-
մա նա կում, քա նի որ նա նո ծա-
կոտ կե նի մի ջով անց նե լիս տե-
ղի է ու նե նում իրա կան ԴՆԹ-ի 
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շղթա նե րի տրանս լո կա ցիա 
(թա ղան թի բա րակ ան ցու ղով 
պո լի մե րի ան ցում), որը հենց 
սեք վե նա վոր ման ըն թաց քում 
որո շում ներ կա յաց նե լու հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս:

Կա ռուց ված քա յին տար բե-
րակ նե րի ու սում նա սի րու թյան 
տե սան կյու նից մար դու գե նո մի 
սեք վե նա վոր ման ար դյուն քում 
ստաց ված ան գամ փոքր քա-
նա կու թյամբ սխալ նե րը կա րող 
են վճռո րոշ դեր խա ղալ: Քաղց-
կե ղա յին նմուշ նե րի նա նո ծա-
կոտ կե նա յին սեք վե նա վո րու մը 
MinION սար քի օգ նու թյամբ ցույց 
է տվել, որ այս տեխ նո լո գի ան 
հնա րա վու թյուն է ըն ձե ռում 
վեր հա նե լու կա ռուց ված քա յին 
տար բե րակ ներն ան գամ փոք-
րա թիվ կար դա ցում նե րի (յու-
րա քան չյուր հատ վա ծի մա սին 
տե ղե կատ վու թյուն, read) դեպ-
քում, ի տար բե րու թյուն հա ջորդ 
սերն դի սեք վե նա վոր ման այլ 
տեխ նո լո գի ա նե րի:

Այս սար քի կի րա ռու թյուն-
նե րը չեն սահ մա նա փակ վում 
վե րոն շյալ տար բե րակ նե րով: 

Իս կա պես, նա նո ծա կոտ կե նա-
յին սեք վե նա վոր ման կի րառ-
մամբ կա րե լի է նաև գնա հա-
տել գե նե րի էքսպ րե սի ան (գե նի 
ար տա հայտ վա ծու թյան կամ 
դրսև որ ման աս տի ճա նը) ՌՆԹ 
վեր լու ծու թյան մի ջո ցով: ՌՆԹ 
էքսպ րե սի ա յի ու սում նա սի րու-
թյան առա վել հա ճա խա կի կի-
րառ վող տար բե րա կը հա ջորդ 
սերն դի սեք վե նա վո րումն է, 
որը, սա կայն, հա մակց ված է 
թե րու թյուն նե րով, որոն ցից են 
հա մե մա տա բար կարճ կար-
դա ցում նե րը: Դրա նից ել նե-
լով՝ խնդիր ներ են առա ջա նում 
ՌՆԹ տար բեր նույ նա ձև ու թյուն-
նե րի նկա րագ րու թյան հար-
ցում, քա նի որ ստաց ված տե-
ղե կատ վու թյու նը լի նում է ոչ 
բա վա րար: Այս տե սան կյու նից 
նա նո ծա կոտ կե նա յին տեխ նո-
լո գի ա նե րի կի րա ռու մը կրկին 
առա վե լու թյուն է տա լիս, քա նի 
որ սար քե րը, կարճ հատ ված-
նե րի փո խա րեն «կար դում են» 
ամ բող ջա կան կԴՆԹ-ն :

Առա ջա տար գի տա կան 
կենտ րոն նե րում լայ նո րեն կի-

րառ վող նո րա գույն տեխ նո լո-
գի ա յով աշ խա տող այս սար քից 
ար դեն կա նաև Հա յաս տա նում: 
Հայ-Ռու սա կան հա մալ սա րա-
նում Հա մաշ խար հա յին բան կի 
աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող 
«Գե նա յին ճար տա րա գի տու-
թյան, գե նո մի խմբագր ման և 
եր րորդ սերն դի սեք վե նա վոր-
ման գե րա զան ցու թյան կենտ-
րո ն» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում ձեռք բեր ված 
MinION նա նո ծա կոտ կե նա յին 
սեք վե նա վոր ման սարքն ար-
դեն իսկ օգ նել է առող ջա պա-
հու թյան ոլոր տի մի կա րևո րա-
գույն հար ցի լուծ մա նը: ՀՀ ԱՆ 
Հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ-
ման և կան խար գել ման կենտ-
րո նի «Ռե ֆե րենս լա բո րա տո րի-
ա յի» տրա մադ րած նմուշ նե րի 
սեք վե նա վո րու մը հնա րա վո-
րու թյուն տվեց նկա րագ րե լու 
ՀՀ-ում տա րած ված շտա մը 
և դրա ներ թա փանց ման ու-
ղին: Աշ խա տանք նե րը տար-
վել են ՀՀ ԳԱԱ մո լե կու լա յին 
կենսաբանության ինստիտուտի 
մոլեկուլային կենսաբանների և 
կենսաինֆորմատիկների ան-
միջական մասնակցությամբ։
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Ի ԴԵՊ

Երբ քա ռորդ դար ա ռաջ 
հայտն վեց վիր տո ւալ (հնա րա-
վոր, տե սա նե լի) ի րա կա նութ յան 
ա ռա ջին ակ նո ցը, պարզ վեց, որ 
այդ ան սո վոր ի րա կա նութ յա նը 
միա նա լը շատ մարդ կանց մոտ 
ա ռա ջաց նում է ոչ մա հա ցու, 
բայց խիստ տհաճ ախ տա նիշ-
ներ: Դ րանք են՝ գլխապ տույ տը, 
սրտխառ նութ յու նը, փսխու մը, 
աչ քե րի հոգ նա ծութ յու նը, կողմ-
նո րոշ ման ու նա կութ յան կո րուս-
տը, գլխա ցա վը… Այս ա մե նը 
դիտ վել է օգ տա տե րե րի 60 %-ի 
մոտ: Ճիշտ է, այդ ախ տա նիշ-
նե րը մե ծա պես հետևանք էին 
այն ժա մա նակ վա տեխ նո լո-
գիա յի ան կա տա րութ յան, այժմ 
դրանք ար տա հայտ վում են օգ-
տա տե րե րի միայն 25 %-ի մոտ: 
Այս ցու ցա նի շը ևս փոքր չէ, և 
հե տաքր քիր է, որ ա վե լի հա-
ճախ ան հար մա րութ յուն զգում 
են կա նայք: Ո՞րն է տհաճ եր-
ևույթ նե րի պատ ճա ռը:

Գո յութ յուն ու նի մի քա նի 
տե սութ յուն, բայց ա ռա վել հա-
վա նա կան են թվում դրան ցից 
եր կու սը: Հա մա ձայն մե կի՝ վիր-
տո ւալ ի րա կա նութ յան (ՎԻ) օգ-

տա տե րը հա կա սութ յուն է զգում 
աչ քի տե սա ծի և մ յուս զգա յա-
րան նե րի ար ձա գան քի միջև: 
Հա մա ձայն մյու սի՝ վիր տո ւալ 
տա րա ծութ յան մեջ տե ղա շարժ-
վե լիս դուք չեք կա րող վե րահս-
կել մարմ նի դիր քը՝ հա մա ձայն 
ակ նո ցում ստաց ված պատ կե րի, 
և  այս հան գա մանքն ա ռա ջաց-
նում է ծո վա յին հի վան դութ յան 
նման վող զգա ցո ղութ յուն:

Սո վո րա բար, երբ մենք 
շրջում ենք գլու խը, շրջա պա-
տող աշ խար հի պատ կերն իս-
կույն ևեթ փոխ վում է: Ակ նոց 
կամ ՎԻ-սա ղա վարտ կրե լու 
դեպ քում այդ փո փո խութ յու նը 
տե ղի է ու նե նում վայր կե նա-
կան ու շա ցու մով: Ի րա վի ճա կը 
կա րե լի է շտկել՝ մե ծաց նե լով 
հա մա կարգ չի հաշ վո ղա կան 
հզո րութ յու նը, ակ նո ցի էկ րա նի 
(դիսպ լեյ) լու ծու նա կութ յու նը և 
կադ րե րի փո փոխ ման հա ճա-
խութ յու նը:

Եվս մի պատ ճա ռը, որն 
ա ռայժմ հայտ նի չէ, թե ինչ պես 
վե րաց նել, տա րա ծութ յան մեջ 
մարմ նի դիր քի փո փո խութ-
յու նը զգա ցող ներ քին ա կան-

ջից ստաց վող ճիշտ ազ դա-
նշան նե րի բա ցա կա յութ յունն 
է: Օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նա յի 
շրջա դար ձի ժա մա նակ ողջ 
մար մի նը մե քե նա յի հետ թեք-
վում է միա ժա մա նակ, և սա 
տես նում են աչ քե րը և զ գում 
է ներ քին ա կան ջի լա բի րին թո-
սը: Բայց ե թե այս գոր ծըն թա ցը 
նմա նա կում է ՎԻ հա մա կար գը, 
ա պա ա կան ջին խա բել չի հա-
ջող վում: Ո րոշ չա փով օգ նում է 
էկ րա նին «վիր տո ւալ քթի» ներ-
մու ծու մը: Նա յե լով շրջա պա տող 
աշ խար հին՝ մենք աչ քի ծայ րով 
տես նում ենք սե փա կան քթի 
մի մա սը, և սա ա պա հո վում է 
հաշ վան քի ան շարժ կե տը, որն 
օգ նում է հաս կա նալ սե փա կան 
մարմ նի դիր քը տա րա ծութ յան 
մեջ:

Վեր ջա պես, ԱՄՆ-ի Մե դի սո-
նի հա մալ սա րա նի աշ խա տա-
կից ներն ա ռաջ են քա շել այն 
փաս տի պարզ և ճշ մար տան-
ման բա ցատ րութ յու նը, թե ին-
չո՞ւ են կա նայք ա վե լի զգա յուն 
ՎԻ-ից ա ռա ջա ցող «ծո վա յին 
հի վան դութ յան» հան դեպ: Վի-
ակ նո ցը և սա ղա վար տը նա-
խա տես ված են տղա մարդ կանց 
հա մար, իսկ նրանց ակ նա խո-
ռոչ նե րի միջև հե ռա վո րութ յունն 
ա վե լի մեծ, քա նի որ ա վե լի մեծ 
են գան գի չա փե րը: Կա նանց 90 
%-ի մոտ աչ քե րի բի բե րի միջև 
հե ռա վո րութ յունն ա վե լի փոքր 
է, քան տղա մարդ կանց մոտ, 
իսկ 27 %-ի մոտ աչ քե րը պար-
զա պես չեն հայտն վում ՎԻ-սա-
ղա վար տի ակ նա պա կու դի մաց: 
Այս պատ ճա ռը դժվար չէ շտկել:
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 Տա րօ րի նակ հան գա մանք են 
նկա տել  Փա րի զի հան րա հայտ, 
ա մե նա մեծ (32 հեկ տար մա կե-
րե սով) և  ա մե նա հին (1656 թ. 
հիմն ված)  Սալ պետ րիե հի վան-
դա նո ցի բժիշկ նե րը:  Փետր վա րի 
28-ից մինչև ապ րի լի 9-ը բուժ-
հաս տա տութ յուն դի մած կո րո-
նա վի րու սով վա րակ ված 482 
հի վանդ նե րի միայն 5 %-ն  է 
ե ղել ծխող:  Մինչ դեռ ծխա խո-
տա մո լութ յամբ ֆրան սիա ցի-
նե րը զի ջում են միայն չի նա-
ցի նե րին՝ ծխում է չա փա հաս 
ֆրան սիա ցի նե րի մեկ քա ռոր-
դը:  Թեև կոնկ րետ թվե րը տար-
բեր վում են, բայց COVID-ով 
հի վան դա ցած նե րի շրջա նում 
ծխող նե րի այդ պի սի «պա կաս» 
նշում են նաև Ֆ րան սիա յի այլ 
հի վան դա նոց նե րում, ինչ պես 
նաև  Չի նաս տա նում և ԱՄՆ-
ում:  Հա զիվ թե ծխելն ուղ ղա-
կի պաշտ պա նում է վի րու սից, 
ա վե լի շատ ընդ հա կա ռակը՝ 
ա ռանց ձեռ քե րը լվա նա լու և  
ա ռանց գլա նակներն ախ տա հա-
նե լու ծխո ղը դրանք շա րու նակ 
խցկում է բե րա նը:  Հա վա նա բար, 
նրանք վա րակ վում են բո լո րի 
պես, սա կայն ախ տա նիշ ներն 
ա վե լի թույլ են ար տա հայտ վում, 
կամ հի վան դութ յունն ըն թա նում 
է ա ռանց ախ տա նիշ նե րի:

Մտ քին ե կած ա ռա ջին են-
թադ րութ յունն է՝ նի կո տի նը 
պաշտ պա նում է վի րու սից: Լ սե-
լով այս լու րը՝ ֆրան սիա ցի նե րը 
սկսել էին զանգ վա ծա բար գնել 
մա քուր նի կո տին, որն ար տադր-
վում է ծխե լուց հրա ժար վող նե-
րի տա ռա պան քը թեթ ևաց նե լու 
հա մար: Ապ րի լի 24-ից սկսած 

իշ խա նո ւըթ յուն ներն ար գե լե-
ցին նի կո տի նի վա ճառ քը հա-
մա ցան ցով, իսկ դե ղատ նե րում 
մեկ ան ձը կա րող էր գնել միայն 
մեկ ամս վա պա շար: Ան շուշտ, 
ա ռանց բժշկի հսկո ղութ յան այդ 
թույ նի մեծ չա փա բաժ նի օգ տա-
գոր ծումն ա վե լի ա րագ կսպա նի 
մար դուն, քան վի րու սը:

 Մաս նա գետ նե րի կար ծի-
քով, նի կո տինն ան մի ջա կա նո-
րեն չէ ազ դում վի րու սի վրա, 
այլ կպչում է այն կե տին, ո րի 
մի ջով վի րու սը թա փան ցում է 
բջիջ՝ զբա ղեց նե լով վի րու սի 
տե ղը АПФ2 (ACE2) սպի տա կու-
ցում: Այս սպի տա կու ցը մտնում է 
բջջա թա ղանթ նե րի բա ղադ րութ-
յան մեջ, և COVID-ի վի րուսն այն 
օգ տա գոր ծում է որ պես մուտ քի 
պա տու հան: Ե թե այդ պա տու-
հա նը զբա ղեց նում է նի կո տի նը, 
ա պա վի րու սը չի կա րող մտնել 
բջիջ: Հ նա րա վոր է, նի կո տի նը 
նաև նվա զեց նում է բոր բո քու մը, 
ո րի պատ ճա ռով այն օգ տա գոր-
ծում են բոր բոք ված ա ղի նե րի 
ախ տա նի շը բու ժե լու հա մար:

Ի դեպ, ACE 2-ը և դ րա ըն-
կա լիչ նե րը մե կու սաց նող դե-
ղա մի ջոց նե րը (վալ տար սա նը և 
դ րա նմա նակ նե րը) նշա նա կում 
են գերճն շու մով (հի պեր տո նիա) 
և  շա քա րախ տով հի վանդ նե րին: 
Արդ յոք այդ մի ջոց նե րը չե՞ն մե-
ծաց նում վի րու սով վա րակ վե լու 
հնա րա վոր վտան գը: Աշ խար հի 
12 երկր նե րում այդ մե կու սաց-
նող դե ղա մի ջոց ներն օգ տա գոր-
ծող հա զա րա վոր հի վանդ նե րի 

շրջա նում կա տար ված ե րեք 
հե  տա զո տութ յուն նե րը ցույց են 
տվել, որ չեն մե ծաց նում:

 Նի կո տի նի ևս  մի հնա րա վոր 
դե րե րից է, այս պես կոչ ված, ցի-
տո կի նա յին փո թոր կից պաշտ-
պա նութ յու նը:  Ցի տո կին նե րը 
սպի տա կու ցա յին փոքր մո լե-
կուլ ներ են, ո րոնք ար տադ րում 
է ի մու նա յին հա մա կար գը և 
 ծա ռա յում են վա րա կից պաշտ-
պա նե լու հա մար: Եր բեմն այդ 
ազ դե ցութ յունն այն քան ու ժեղ է, 
որ կա րող է սպա նել հի վան դին, 
քան զի ի մու նի տե տը սկսում է 
ոչն չաց նել ա ռողջ բջիջ նե րը: 
Ա մե րի կա ցի կեն սա բան  Ջեյ սոն 
 Շել ցե րի կար ծի քով, նի կո տի նը 
կա րող է թու լաց նել ցի տո կին-
նե րի ազ դե ցութ յու նը:

 Միա ժա մա նակ կան փաս-
տեր, ո րոնք վկա յում են նի կո-
տի նի ազ դե ցութ յամբ կո րո նա-
վի րու սա յին վա րա կի ըն թաց քի 
ծան րաց ման մա սին: Եվ վե րո-
շա րադր յա լը ոչ մի դեպ քում չի 
կա րե լի ըն դու նել որ պես ծխե-
լը սկսե լու խոր հուրդ:  Բայց, 
ինչ պես ա վար տում է իր 
պատ մութ յու նը ծխա խո տի և 
 կո րո նա վի րու սի մա սին անգ-
լիա կան «The Economist» հան դե-
սը, ե թե պարզ վի, որ նի կո տի նը 
կամ ծխա խո տի ծխի որ ևէ այլ 
բա ղադ րիչ, ի րոք, ինչ-որ չա փով 
պաշտ պա նում է այս վի րու սից, 
մարդ կութ յու նը շնոր հա կալ կլի-
ներ ծխող նե րին, ո րոնք կա մա-
վոր ստանձ նել են ծո վա խո զու կի 
դե րը հա մընդ հա նուր բժշկա կան 
գի տա փոր ձում:

ԾԽԵԼԸ ԵՎ 
      COVID-Ը*
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Ֆ րան սիա յի գի տա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի ազ գա յին 
կենտ րո նը տե ղե կաց նում է, որ 
վնա սա տու նե րի և հի վան դութ-
յուն նե րի պատ ճա ռով աշ խար-
հում ոչն չա նում է ցո րե նի բեր քի 
21,5 %-ը, բրնձի ՝ 30 %-ը, ե գիպ-
տա ցո րե նի՝ 22,5 %-ը, սո յա յի՝ 
21,4 %-ը և կար տո ֆի լի՝ 17 %-ը:

Հար ցում նե րից դա տե լով՝ 
եվ րո պա ցի նե րի մեկ քա ռոր դը 
կար ծում է, որ քա ղա քա կան 
կար ևոր ո րո շում նե րի ըն դու-
նու մը կա րե լի է վստա հել ար-
հես տա կան բա նա կա նութ յա նը:

Մինչև վեր ջերս ըն դուն-
ված էր, որ ալ կո հո լա մո լութ-
յու նը փոք րաց նում է գլխու ղե-
ղի ծա վա լը: Բայց ա մե րի կա ցի 
ծա գում նա բան նե րը պար զել 
են, որ պատ ճա ռահետ ևան-
քա յին կա պը հա կա դարձ է՝ 
ե թե մարդն ու նի գե ներ, ո րոնք 

ա ռա ջաց նում են ու ղե ղի փոք-
րա ցում, ա պա դրանք միա ժա-
մա նակ նպաս տում են ալ կո հո-
լա մո լութ յան զար գաց մա նը:

ՄԱԿ-ի ժո ղովր դա գիր նե-
րի հաշ վարկ նե րով, մինչև 
2100 թ. մարդ կանց թվա քա նա-
կը կդա դա րի ա ճել՝ հաս նե լով 
10,9 մի լիար դի: Ծ նե լիութ յու նը 
կկրճատ վի մինչև 1,9 ե րե խա՝ 
մի կնոջ հաշ վար կով: Այժմ այդ 
ցու ցա նի շը մո տա վո րո պես 2,5 է:

Ավստ րա լիա յի կլի մա յա-
բան նե րի կան խա տե սում նե-
րով, կլի մա յի փո փո խութ յու նը 
մինչև 2050 թ. կհան գեց նի սուր-
ճի ա ճեց ման հա մար պի տա նի 
հո ղա տա րա ծութ յուն նե րի եր կու 
ան գամ կրճատ ման:

ԱՄՆ-ի Բժշ կա կան վի ճա-
կագ րութ յան ազ գա յին կենտ-
րո նի տվյալ նե րով, ծնունդ նե րի 
ա ռա վե լա գույն թի վը ԱՄՆ-ում 
գրանց վում է սեպ տեմ բե րի 
9-ին, և  ընդ հան րա պես, այդ 
ամ բողջ ա միսն աչ քի է ընկ նում 
բարձր ծնե լիութ յամբ:

Արևմտ յան ե րեք երկր նե րում՝ 
ԱՄՆ-ում, Անգ լիա յում և Ի տա-
լիա յում, ինչ պես նաև ար ևել յան 
ե րեք երկր նե րում՝ Ճա պո նիա-
յում, Չի նաս տա նում և Հա րա-
վա յին Կո րեա յում հա սա րա-
կայ նութ յան լայն շրջան նե րում 
կա տար ված հար ցու մը կո րո նա-
վի րու սից պաշտ պան վե լու հա-
մար դի մակ կրե լու անհ րա ժեշ-
տութ յան մա սին ցույց է տվել, 
որ այդ մի ջո ցին ա ռա վել թե րա-
հա վա տո րեն են վե րա բեր վում 
Բ րի տա նիա յում, իսկ ա մե նից 
շատ այդ մի ջո ցը պաշտ պա նում 
են Չի նաս տա նում և Կո րեա յում:
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