
¹ 3, 2019 թ.

ISSN 1829-0345

ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
ԱԴԱՄԱՆԴՆԵՐ

30

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄԸ 
§ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ¦-ՈՒՄ

2

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ 
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՈՒՄ

48 ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ 
ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

48



2 ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
 ԳԻՏԱԿՑՈՒՄԸ §ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ¦-ՈՒՄ
 ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

Հոդվածը նվիրված է Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին:

12 ԵՐԿՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀՐԱՆԴ 
  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ 
 ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԿԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Իր ազգի հոգևոր անցյալին ծանոթ յուրաքանչյուր հայի համար 

հիրավի նվիրական անուն է Արշակ Չոպանյանը. վառ անհա տա կա-
նություն, որ հոգու, սրտի ու մտքի բոլոր թելերով ամուր կապված էր 
իր ազգին ու նրա մշակույթին և կյանքի գերագույն առաքելությունն 
ու իմաստը դարձրել էր վերջիններիս անմնացորդ ծառայելը:  

Գրող, քննադատ, բանասեր, լրագրող և հասարակական գործիչ 
Արշակ Չոպանյանի կյանքին և գործին է նվիրված սույն հոդվածը:

22  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ՝ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 
 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

ԱԶԱՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  
Թումանյանը բացառիկ երևույթ է հայ գրականության պատմության 

մեջ: Նրան հավասարապես սիրում և ընթերցում են բոլորը՝ մեծից 
փոքր: Հոդվածը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 
150-ամյակին:

30 ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԱԴԱՄԱՆԴՆԵՐ
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փոքր: Հոդվածը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 
150-ամյակին:
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նախագահության որոշմամբ:

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ:
Ìավալը՝ 64 էջ:
Գինը՝ պայմանագրային:

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:
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42 ԱՆՎԱՆԻ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐ ԱԼՖՐԵԴ ՆՈԲԵԼԸ 
 ԵՎ ՆՐԱ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

ԱՇՈՏ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ,  ՄԱՐԻԱՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Թունաքիմիկատների ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է վնասել մեղ վա-

բուծությունը և ոչնչացնել վայրի օգտակար ֆաունան։ Այդ տեսանկյունից 
կարևորվում է թունաքիմիկատների ճիշտ օգտագործումը վնասատուների 

դեմ:

48 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  
 ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  
 ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՈՒՄ

 ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հոդվածում մանրամասն նկարագրված և օրինակներով փաստարկված են 

մարդու համի, հոտի զգայարանների վրա ազդող քիմիական արոմատիկ 

նյութերի տեսակները:

52  2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

58 ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌՎԵՐԱ- 
 ԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՀԱՍՄԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ, ԱՐԵԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ   
Հոդվածում մանրամասն նկարագրված և օրինակներով 

փաստարկված են մարդու համի, հոտի զգայարանների վրա ազդող 
քիմիական արոմատիկ նյութերի տեսակները:
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ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Ա բեղ  յա նի ան-
վան գրա կա նութ յան ինս տի տու տի 
§Հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան¦ 
բաժ նի ա վագ գի տաշ խա տող,
§Ար մավ¦ հրա տա րակ չութ յան և 
http://grakan.am/   կայ քի գլխա վոր 
խմբա գիր
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ նո րա գույն շրջա նի հայ և 
հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յուն, 
քննա դա տութ յուն, գրա կա նութ յան 
տե սութ յուն

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄԸ 
§ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ¦-ՈՒՄ

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  

Դժ վար է Լ ևոն Շան
թի « Հին աստ ված
ներ» դրա մա յի հե

րոս նե րի հա մար ո րո շել այն 
սահ մա նը, որ տեղ վեր ջա նում 
են նրանց պար տա կա նութ
յուն ներն, ու սկսում են գոր ծել 
ի րա վունք նե րը: Ի րա վուն քի 
ու պար տա կա նութ յան միջև 
չկա եր կաթ բե տո նե սահ ման 
կամ փշա լար, կա պար զա պես 
շատ սիմ վո լիկ սահ ման՝ կավ
ճի գծի նման, ո րը հեշ տութ
յամբ կա րող է բա րա կել կամ 
ջնջվել: Այդ է պատ ճա ռը, որ 
դժվար է կողմ ո րոշ վել, թե 
դրա մա յի հե րո սը տվյալ պա

հին գոր ծում է իր ի րա վուն
քի՞, թե պար տա կա նութ յան 
դաշ տում, սա կայն «հան ցան
քը» ոչ թե հե րո սի նը կամ ըն
թեր ցո ղինն է, այլ «սահ մա նի» 
դյու րա թե քութ յա նը: Այլ է Ար
սեն Տեր տեր յա նի բա ժա նու մը՝ 
պար տա կա նութ յան ու ի րա
վուն քի ո լոր տում: « Նա եր գում 
է այն պի սի մարդ կանց կյան
քը, ո րոնք ի րենց հո գե բա նա
կան էութ յամբ դա սա լիք ներ 
են, ե րա զում են ան կա րե լին, 
բար ձունք նե րը, բայց միշտ 
մում են մարմ ի և վա յել քի 
հո րի նած տա քուկ հո վիտ նե
րում… ուր տի րա կա նո րեն իշ

խում է եր կու սկզբունք – սեռ 
և դա սալ քութ յուն»1: Շան թի, 
հետ ևա բար, նաև նրա հե րո սի 
մե նաշ նոր հը չէ «ան կա րե լին» 
ու «բարձ րունք նե րը» ե րա զե
լը, այն ե րա զանք է ու ե րա
զանք էլ կմա միշտ, տվյալ 
դեպ քում` դրա մա յի շրջա նակ
նե րում, իսկ ընդ հան րա պես` 
կյան քում: Բա նա կա նութ յան 
ու զգաց մուն քի, պար տա կա
նութ յան ու ի րա վուն քի, աստ
վա ծա պաշ տութ յան ու աստ
վա ծու րա ցութ յան միջև հա վա
սա րակշ ռութ յուն պահ պա նելն 

1 Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…, 
էջ 17:
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ի րոք ան կա րե լի է, բայց դրան
ցից մե կին կամ մյու սին անց
նե լը մարդ կանց դա սա լիք ներ 
չի դարձ նում: Քն նա դա տի վե
րա բեր մուն քը, կար ծում ենք, 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ նա դրա մա յի հե րոս նե րին 
նախ դի տում է որ պես «կո
չու մի նվիր յալ», հե տո կին 
կամ տղա մարդ, բայց ոչ եր
բեք մարդ` վե րա նա լով նրանց 
կո չու մից ու սե ռից: Քա նի որ 
նրանք «ա շա կերտ» («Ե րազ 
օ րեր»), «դպրո ցը նոր ա վար
տած» (« Դարձ»), «վա նա հայր», 
«ա բե ղա», «իշ խա նու հի» («Հին 
Աստ ված ներ») լի նե լուց, ա րա
կան կամ ի գա կան սե ռին 
պատ կա նե լուց զատ նախ և  
ա ռաջ մարդ են, հե տո նոր 
միայն «դա սա լիք ներ», ինչ պես 
նրանց կո չում է քննա դա տը, 
ո րի հետ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
հա մա ձայն չենք: Ար սեն Տեր
տեր յա նը դա սալ քութ յան եր
ևույ թը կոնկ րե տաց նում է սի

րո և կո չու մի հա տույթ նե րում: 
Դ րա մա յի հե րոս նե րի և հե րո
սու հի նե րի, նրանց ի րա վուն քի 
և պար տա կա նութ յան միջև՝ 
«տե սա նե լի» սահ ման է անց
կաց նե լով: «Այդ կա նայք միայն 
զգալ գի տեն և  ապ րել, ու զում 
են վա յե լել կյան քը և  ու րի շին 
վա յելց նել»2: 

Մե ծա գույն չա րիք նե րը, 
ո րոնց են թա կա է մար դը, ծա
գում են պար տա կա նութ յան 
և  ի րա վուն քի ներ քին բախ
ման պատ ճա ռով, ինչ պես 
նաև պար տա կա նութ յան և 
դ րա ի րա գործ ման ձևի, ցան
կութ յունի րա վուն քի ու դրա 
կա տար ման ձևի միջև ըն
կած հա կա սութ յան հետ ևան
քով, հա կա սութ յուն ներ, ո րոնք 
կյան քի ըն թաց քում մար դուն 
դնում են դժվա րին կա ցութ յան 
մեջ: Փոքր սխալ նե րից բխող 
դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք թե
պետ ի հայտ են գա լիս անս

2 Նույն տեղում, էջ 40:

պա սե լիո րեն ու հա ճախ թյու
րի մա ցութ յան արդ յունք են, 
բայց հեշ տութ յամբ կա րող են 
լուծ վել, դառ նում են հիմք կա
տա կեր գութ յան (կո մե դիա յի) 
հա մար: Մեծ բա խում ե րը, 
ո րոնք ա ռա վել դժվար են և  
այդ պես էլ մում են ան լու ծե
լի, դառ նում են ող բեր գութ
յան սյու ժե:  

Այլ է սի րո պա րա գան. սի
րե լը հա վա սա րա պես ապ րել 
է, կամ քի դրսևո րում, ինչն 
էլ ձգտում են ի րա կա նաց նել 
դրա մա յի բո լոր հե րոս նե րը` 
յու րա քանչ յու րը յու րո վի: Ա. 
Տեր տեր յա նը դրա ման կենտ
րո նաց նում է Ա բե ղա յի շուրջ` 
«դրա մա յի կենտ րո նա կան ան
ձը Ա բե ղան է»3: Ինչ պես նաև 
«...Ա բե ղան կա մե նում է հիմ
նել մի նոր ե կե ղե ցի, ուր պի տի 
պաշտ վեն հին աստ ված նե րը... 
Ինչ պես տես նում էք, այս տեղ` 
կա ա զատ աս պա րեզ մի դրա

3 Հորիզոն, Թիֆլիս, 1913 թ., N47: 
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մա ստեղ ծա գոր ծե լու հա մար... 
Հ նա րա վո րութ յու նը ակ ներև է, 
կա տա րու մը բա ցա կա յում է»4: 
Այս պի սին է քննա դա տի մո
տե ցու մը Ա բե ղա յի` ըստ նրա 
դրա մա յի գլխա վոր հե րո սի 
և վեր ջի նիս գոր ծու նեութ յան 
մա սին: Այ նինչ Ա բե ղան կրա
վո րա կան հե րոս է` Վա նա հո
րից ա ծանց ված, վեր ջինս իր 
հեր թին Կույ րի դրսևոր ման մի 
տե սա կը, սա էլ իր հեր թին Ճգ
նա վո րի մի այլ տե սակն է:

Դ րա մա յում ա ռանձ նաց
նե լով եր կու ֆա բու լա` Վա
նա հայրԻշ խա նու հի և Ա բե
ղա Սե դա, Գ. Տեր Ռու բին յա նը 
գտնում է, որ Ա բե ղան «թող
նում է գա ղա փա րա կան ար
ժեք նե րը, գնում Սե դա յի ետ
ևից: Երկ րորդ ֆա բու լան վեր
ջա նում է զգա յա կան, աշ խար
հիկ վա յել քի հաղ թութ յամբ»5: 
Ըստ այդմ`  Ա բե ղան հիմ ե՞ց 
իր ե կե ղե ցին, թե ոչ, և դ րա
նով նա հաղ թե՞ց, թե՞ պարտ
վեց... Նախ` « Հին Աստ ված նե
րում» ա մեն հա ջորդ քայ լի մեջ 
իշ խում է դրա մա տիզ մը: Ճեր
մա կա վոր Վա նա հայր, Վա նա
հայրԱ բե ղա, Վա նա հայրԻշ
խա նու հի, Վա նա հայրԻշ խան, 
Ա բե ղա Սե դա, Ճգ նա վորԱ բե
ղա, ԿույրԱ բե ղա զույ գե րից և  
ոչ մե կում երկ խո սութ յուն նե րի 
և  ի րա վի ճա կա յին ան ցում ե րի 
դրա մա տիզ մը չի զի ջում մյու
սին: Այս դրա մա տիկ ի րա վի
ճակ նե րում ան հատկեր պա րի 
ներ սում Շան թը ցայ տուն կեր
պով կեր տել է ի րա վուն քի և 
պար տա կա նութ յան բա խու մը:

Ա բե ղա յի` ե կե ղե ցի հիմ ել
չհիմ ե լու հար ցում Ա. Տեր
տեր յա նի կար ծի քը չենք ըն

4 Նույն տեղում:
5 Գաբրիել ՏերՌուբինյան, Լևոն Շանթ. 

նրա երկերն ու «Հին Աստ ված ներ» 
դրաման, Վաղարշա պատ, 1913, էջ 40:

դու նում այն պարզ պատ ճա
ռով, որ Ա բե ղա յի են թադր յալ 
ե կե ղե ցին դրա մա յում չի կար
ևոր վում իր «նյու թա կան գո
յութ յամբ», այլ վեր ջի նիս կամ
քը բնու թագ րե լունա խան շե
լուընդգ ծե լու ար ժեքմի ջոց է 
ներ կա յա նում: «Ա բե ղան  Աշ
խա՜րհ... Ո՛չ, Վա նա հա՛յր, հո՛ս է 
իմ աշ խարհս. աշ խար քը, ա՜յ, 
այս կղզին է.  ես հո՛ս ճանչ ցա 
հին աստ ված նե րը, հո՛ս ալ պի
տի երկր պա գեմ» (422)6*: Ն մա

6 Այստեղ և այսուհետև փակագծում 

նա պես չի կար ևոր վում նաև 
Վա նա հոր կող մից ե կե ղե ցին 
«նյու թա պես» քան դե լը: Պար
տա կա նութ յան և  ի րա վուն քի 
բախ ման արդ յուն քում նա պի
տի դառ նար Կույր` տխրե լով 
զույգ աչ քե րի ա ռող ջութ յան 
հա մար, վեր ջում` «սե փա կան 
ձեռ քե րով» ու «սե փա կան ու
ղե ղով» պի տի նպաս տեր Ճգ
նա վո րի փո սի գո յութ յան հաս
տատ մա նը:

Ն ման վեր ջա բան ա պա հո
վող, բայց ա վե լի դի նա միկ ու
ղի է ընտ րում Ա բե ղան: Է պո
սի հե րոս նե րը` Սա նա սարն ու 
Բաղ դա սա րը, ի րենց տուն
ամ րո ցը հիմ ում են այն տեղ, 
ուր մի փոք րիկ ա ռու կտրում 
է հսկա գե տի ըն թաց քը: Բա
րակ ա ռուն իր ջրա ծին հիմ քով 
ա մուր և հա ջող հենք է հան
դի սա նում Սաս նա մեծ տան 
հա մար: Հ ռիփ սիմ յան կույ սե
րի հայտն ված վայ րե րում ոչ 
ջրա ծին, բայց ա մուր հիմ քով 
ե կե ղե ցի ներ են կա ռուց վում: 
նշված էջերը՝ ըստ Լ. Շանթ, Երկեր, 
Ե., 1989 թ. հրատարակության:
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Այ սինքն, հիմ քի տե սակն ու 
տե ղը ո րոշ վում է ֆոլկ լո րա յին 
սկզբուն քով ու մի ակն թար
թում: Ա բե ղան ոչ է պո սի հե
րոս է, ոչ էլ հրաշ քով հայտն
ված մե կը, բայց իր ե կե ղե ցու 
տե սա կի ու տե ղի ու կա ռուց
ման հա մար հիմք է ընտ
րում ճա կա տագ րի բե րու մով 
ի րեն բա ժին ըն կած Սե դա 
Ծո վը: Մի տար բե րութ յամբ. 
նրա աստ վա ծու հին Սե դան 
չէ, այլ` Քո ղա վո րը, ո րը ի րա
վուն քի ծնունդ է և  ըստ այդմ 
էլ պայ մա նա կան է դրա մա յի 
կոն տեքս տում. « Քո ղա վո րը – 
Կան չե` ինչ պես որ սիրտդ ու
զե, իմ ա նուն ներս հա շիվ չու
նին: Դուն ծո վը շատ սի րե ցիր, 
կան չե` Ծո վիկ, ե թե կու զես» 
(388): Փաս տո րեն, Ա բե ղան 
հիմ ում է իր ե կե ղե ցին, բայց 
դրա հա մար հա զար ու քսան
հինգ տա րի չի երկմ տումչար
չար վում: Ի րա վուն քը Ա բե ղա յի 
նե րաշ խար հում հաղ թա նա
կած է: Ն րան իր աստ ծուց հին 

ու նոր հա զա րամ յակ ներ չեն 
բա ժա նում: Ն րա ու իր աստ ծո 
ա րան քում ըն դա մե նը մի քող 
է ըն կած: Ե կե ղե ցու կա ռու
ցու մը, աստ ծո պատ կե րի ամ
բող ջա ցու մը («Ա բե ղան  ( Դո
ղա լով կմո տե նա և դող դո ջուն 
ձեռ քով կբռնե քո ղին ծայ րը 
ու կքա շե)» (388)) և հին օ րեն
քի հա մա ձայն ե կե ղե ցու շե
մին ա նա րատ զոհ մա տու ցե լը 
(« Մով սես վա նա կան – Լ սե ցե՛ք, 
եղ բա՛րք: Ե թե Աստ ված ո ղոր
մի ու դիա կը գտնենք, պետք 
է տա նինք թա ղենք նոր ե կե
ղե ցիի սե մին: Զո հի նո խա
զը կմոր թեն տա ճա րի սե մին» 
(435)) կա տար վում է մի վայրկ
յա նում, այդ է պատ ճա ռը, որ 
հստակ հնա րա վոր չէ ընդգ ծել 
Ա բե ղա յի պար տա կա նութ յան 
և  ի րա վուն քի սահ ման նե րը: 
Ուս տի այն դեպ քում, երբ Ա բե
ղան «ա րագ նե տեց վրա յեն 
կա պան, ցատ կեց ջու րը» (364) 
իր ի րա վուն քի՞ թե պար տա կա
նութ յան սահ մա նում է գոր

ծում, դժվար է հստակ ա սել: 
Ա. Տեր տեր յա նը կար ծում 

է, որ «ի գա կան ե սի հրա պույ
րը կորց րել է Ա բե ղա յի հա վա
սա րակշ ռութ յու նը և  ար դեն 
պատ րաստ է դա սա լի քի հա
մար փա խուս տի ճամ բան»7: 
Հարց է ա ռա ջա նում, ո՞րն է այս 
ե րի տա սար դի կո չու մը` ա բե
ղա յութ յո՞ւ նը, ո րից նա դա
սա լիք է լի նում «ի գութ յան» 
պատ ճա ռով: Ո՞վ է ընտ րել 
նրա հա մար այդ կո չու մը, Ա բե
ղան երբ ևէ հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցե՞լ է երկմ տե լու ա բե ղա
յի վե րար կո ւի և, ա սենք, որմ
նադ րի մուր ճի միջև: Ի հար կե, 
ո՛չ: Վա նա հայրն իր պարտքն է 
հա մա րել ընտ րել նրա հա մար 
այդ կո չու մը, այ սինքն, պար
տա կա նութ յուն է դրվել նրա 
վրա, և գա լիս է մի ժա մա նակ, 
երբ Ա բե ղան էլ իր ի րա վունքն 
է հա մա րում, ե թե ոչ միա գիծ 
հրա ժա րու մը, ա պա երկմ
տու մը իր պար տա կա նութ յան 

7 Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…, 
էջ 56:
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հար ցում. («Ա՜խ, գո նե գի տե
նա յի, որ ի զուր չէ այս ճգնութ
յու նը... Ի՜նչ կյանք է աս մո ռաց
ված մոմ մը խա չե լու առջև, 
դժգույն ու մի նակ, որ կմխա 
ու կհանգ չի» (383)): Սա կայն 
Ա բե ղան իր ցան կութ յուն նե
րին տեր է կանգ նում այն ժա
մա նակ, երբ նրա պար տա կա
նութ յուն նե րը սկսում են խտա
նալ ի րենց տա րած քում: Քն
նա դա տը մե ղադ րում է Ա բե
ղա յին իր ի րա վուն քի պաշտ
պա նութ յան հա մար, ուս տի 
կա րե լի է են թադ րել, որ պի տի 
պաշտ պա ներ նրան, ե թե վեր
ջինս մար իր պար տա կա
նութ յուն նե րի գե րին: Ամ բողջ 
խնդիրն այն է, որ քննա դա տը 
կռվա հարց է դարձ նում «ի գա
յին ե սը»: Ճիշտ է, Ա բե ղան աշ
խար հը ճա նա չում է «ի գա յին 
ե սով», բայց վեր ջինս միա ժա
մա նակ այն նորն է, ան ծա նո
թը, չհայտ նա բեր վա ծը, ո րը 
մագ նի սի նման ա նընդ հատ 
քա շում է նրան ցան կութ յան 
ձեռ քով:

Մար դիկ ա բե ղա, վա նա
հայր, դե րա սան, ճար տա
րա պետ չեն ծնվում, նրանք 
նախ մարդ, հե տո նոր ի րենց 
կամ քով, ի րենց ի րա վուն քով, 

ի րենց հա մար կո չում են ընտ
րում, ինչն էլ պար տա կա նութ
յան ինչինչ պայ ման ներ է 
պար տադ րում: Այլ է Ա բե ղա յի 
հար ցը: Վա նա հայ րը նրա մեջ 
տես նում է իր ցան կութ յուն նե
րի ու ի դեալ նե րի մարմ ա ցու
մը (« Վա նա հայ րը  ... դո՛ւն իմ 
ընտր յալս, դո՛ւն, որ այս ա մե
նուն մեջ ա մե նեն ա վե լի վեր 
սա վառ նողն ես ե ղեր» (376)), 
Իշ խանն իր հեր թին` իր պա

լա տա կա նի ու իշ խա նա կան 
կամ քի թե լադ րան քով («Իշ
խա նը  ... քե զի կու տա յի իմ 
տա կիս նժույ գը, կու տա յի քե
զի, ա՜յ, իմ սե փա կան սուրս, 
որ ե րե սուն տա րի ծա ռա յեր է 
ին ծի հա վա տա րիմ, և կառ նեի 
քե զի իմ պա լատս, իբրև իմ 
հա րա զատ որ դիս» (367)): Իսկ 
Ա բե ղան պար զա պես աշ խար
հինն է, իսկ այդ աշ խար հը ոչ 
Վա նա հորն է, ոչ էլ Իշ խա նի
նը: Նույ նիսկ այն հան գա ման
քը, որ Ա բե ղան չու նի աշ խար
հիկ ա նուն, ոչ ո քի ի րա վունք 
չի տա լիս իր ու զած աշ խար
հի մեջ տե ղա վո րե լու նրան: 
Ինչ քան էլ որ զար մա նա լի է, 
միայն Սե դա յի մտքով է անց
նում պար զե լու Ա բե ղա յի աշ
խարհն ու ա նու նը. («Աղ ջի կը 
 ... Իսկ ի՞նչ է քու ա նունդ... 
Ա սի կա՞: Ա՜, ի՜նչ սառն է հոս, 
ինչ պե՜ս կմրսիմ» (372)): Ուս տի, 
Ա բե ղան «կոչ ման դա սա լիք» 
չէ այն քա նով, որ քա նով որ ոչ 
մե կը կո չու մով չի ծնվում: Իսկ 
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ինչ պե՞ս կո րա կա վո րեր Ա բե
ղա յին քննա դա տը, ե թե վեր
ջինս կյան քից ձանձ րա ցած ու 
հու սա հատ մի օր վանք գար ու 
վա նա կա նի սքե մը առ ներ ու սե
րին: Ինչ պի սի՞ դա սա լիք կհա
մա րեր նրան` չգի տենք: Այն բա
նից հե տո, երբ աղ ջի կը ինք նա
ճա նաչ ման է մղում Ա բե ղա յին`. 
«Կ վա րա նի՛ս: Բայց չվա րա նե
ցար կյանքդ ին ծի տա լու. չվա
րա նե ցար, երբ ետ ևիցս կատ
ղած ա լիք նե րուն մե ջը նե տե ցիր 
քե զի» (372) դրդում է կողմ

նո րոշ վել իր պար տա կա նութ
յան և  ի րա վուն քի սահ ման նե
րում: Դ րա նից հե տո է միայն, 
որ Ա բե ղան վի ճումհարց նում 
է Վա նա հո րը. «Իսկ ո՞վ ի րա
վունք տվավ քե զի ու զած ժա
մա նակդ դուրս քա շես ին ծի 
աշ խար հեն, ու զած ժա նա մակդ 
ետ նե տես աշ խարհ: Ո՞վ քե զի 
ի րա վունք տվավ, որ կա պես 
հո գիս, կապկ պես զգա ցում
ներս...» (422): Սա ոչ թե հրա
ժա րում է պար տա կա նութ յուն
նե րից, այլ ճիշտ կողմ ո րո շում 

ի րա վուն քի ու պար տա կա նութ
յան միջև: Հետ ևե լով իր ի րա
վուն քին` Ա բե ղան չի ջնջում այն 
սահ մա նը, ուր հան դի պում են 
նրա ներ սում առ կա եր կու ան
բա ժան մրցա կից նե րը. « Տե՛ր. ես 
ին կած հան ցա վոր մըն եմ, օգ նե՛ 
ին ծի. Տե՛ր, մեղ քի մեջ խեղդ վող 
մըն եմ, բռնե ձեռ քես» (369): 
Ղա զար վա նա կա նը կար ծես, 
ի մի ջիայ լոց, ու զում է Ա բե ղա յին 
հու շել մի շատ կար ևոր հան
գա մանք, որ «...մեղ քը մեղք 
է միշտ» (368), ինչն էլ թույլ է 
տա լիս Ա բե ղա յին (և  ոչ միայն 
Ա բե ղա յին) քիչ թե շատ հան
գիստ «դա սա լիք» լի նել ի րա
վուն քից պար տա կա նութ յուն և 
հա կա ռա կը: Սա ոչ թե նշա նա
կում է` դրա մա յի բո լոր հե րոս
նե րը դա սա լիք ներ են ի րենց 
պար տա կա նութ յունի րա վունք 
ան ցում ե րում, այլ, որ մա լով 
կա՛մ պար տա կա նութ յան, կա՛մ 
ի րա վուն քի դաշ տում` նրանք 
պաշտ պան ված չեն «մեղ քը 
մեղք է միշտ» փոր ձութ յու նից:

Վա նա հայ րը «սի րո դա սա
լիք» է, քա նի որ սխալ է վար
վում, իր ցան կութ յա նը հա կա
ռակ, մտքի ու ժով և պար տա
կա նութ յան պար տադ րան քով 
«ար հա մար հե լով մի կնոջ քսան 
և հին գամ յա սի րո տան ջանք
ներն ու տա ռա պանք նե րը»8: 
Բայց ե թե «մի կին» իր պարտքն 
է հա մա րում «քսան և հինգ» 
տա րի շա րու նակ դրդել նրան, 
որ մար դու Հով հան նես տե սա
կը դառ նա վա նա հայր, ա պա 
Վա նա հայրն էլ իր ի րա վունքն 
է հա մա րում «ար հա մար հել» 
այդ նույն կնոջ ոչ թե «ի րեն 
պար զած», այլ ի րեն` ի րա վուն
քի տի րույ թից ( Հով հան նես) 
պար տա կա նութ յան տի րույթ 

8 Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…, 
էջ 56:



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
9

8

( Վա նա հայր) մղած ձեռ քը: Մի
գու ցե Հով հան նես Վա նա հայ րը 
վրեժ էր լու ծում իր չկա յա ցած 
սի րո հա մար՝ մա լով իր  ի րա
վուն քի սահ ման նե րում: Վա նա
հայ րը մի օր (քսան հինգ տա
րի ա ռաջ) ե ղել է Հով հան նես, 
բայց ճա կա տագ րի բե րու մով, 
ինչոր չա փով նաև Մա րիա
մի մեղ քով, կա մա վոր ընտ րել 
է վա նա կա նի սև ս քե մը և. սա 
ոչ թե նրա պարտքն է ե ղել, այլ` 
ի րա վուն քը՝ իր անն պաստ սի
րուց ա զատ վե լու հա մար: Ա բե
ղա յի նման, Վա նա հայ րը չի 
խար խա փում իր ի րա վուն քի ու 
պար տա կա նութ յան միջև, քա
նի որ, ա ռա ջին հեր թին ան ցել 
է նրա տա րի քը ե րի տա սար դա
կան խար խա փում ե րի հա մար, 
երկ րորդ` ե թե Ա բե ղան գնա լու 
տեղ ու նի ( Սե դան, Ծո վը, նո րը 
նրա հա մար...), ա պա Վա նա
հայ րը այլևս գնա լու տեղ չու նի 
(նա ար դեն ճա նա չում է Իշ խա
նու հուն, նո րի ոչ մի ձգողքա
շող հատ կա նիշ Վա նա հոր հա
մար, և միայն վե րա դարձ դե պի 
անց յալ): Այդ է պատ ճա ռը, որ 
նա մեր ժում է ի րեն պար զած 
ձեռ քը, բայց դրա նով, դարձ
յալ պարզ չէ վերջ նա կա նա պես 
նա իր ցան կութ յան, թե պար
տա կա նութ յան կողմ է գնում: 
Փաս տո րեն, ե թե Ա բե ղան 
կամ քի և պար տա կա նութ յան 
աղմ ոտ պայ քար է մղում, և 
վեր ջի վեր ջո բռնում ի րա վուն
քի կող մը, ա պա Վա նա հոր 
պայ քարն ա վե լի լուռ, խորն 
է, ըստ այդմ էլ ա վե լի դրա
մա տիկ ու ող բեր գա կան:

« Վա նա հայ րը դառ նում է մի 
մեծ ան հա տա մոլ»9: Հիաս թա
փութ յու նից մե նութ յան ձգտե լը 
քիչ է ան հա տա մոլ լի նե լու հա

9 Գուրգեն Էդիլյան, Հին Աստվածներ 
Շանթի, էջ 11:

մար: Ո՞վ կամ ով քե՞ր էին կի
սում այդ ան հա տի բա նա կան 
ու զգա յա կան աշ խարհ նե րը, 
ի՞ն չը դրդեց նրան են թադր յալ 
«ան հա տա մո լութ յան»:

Այլ հարց է` որ քա նո՞վ է ճիշտ 
Վա նա հոր ա ռանձ նաց րած տա
րա ծութ յու նը, ո րի մեջ ու զում 
էր մտնել ոչ միայն ին քը, այլև 
տե ղա վո րեր Ա բե ղա յին ու միա
բան նե րին: Ուր էլ գնար Վա նա
հայ րը, միշտ էլ նրա ներ սում 
հա յե լան ման անդ րա դարձ վե
լու էր իր եր կատ ված Եսի կե
սը: Վա նա հոր մեջ կա «վրե ժի 
մի զգա ցում, ա րո ւի վի րա վո
րան քը, որ չի չքա ցել քսան հինգ 
տար վա ըն թաց քում»10: Ինչ պես 
ար դեն նշել ենք, ի րոք, Վա նա
հոր մեջ խո սում էր վի րա վոր
ված ան հա տը, ո րը քսան հինգ 
տա րի շա րու նակ ինք նա հաս
տատ ման կերպ է ո րո նել, բայց 
չի գտել: Այս տե սանկյ ու նից 
Վա նա հայրն ի րեն «հան ցա
կից» է դի տում Իշ խա նու հուն, 
որն ամ բողջ կյան քը տան ջանք 
է դարձ րել ու շա րու նա կում է 
տա ռա պանք պատ ճա ռել: Բ նա
կան է, որ, որ պես դա տավ ճիռ, 
Վա նա հայ րը ո րո շումհրա մա
յում է. « Պետք է ան մի ջա պես 
հե ռա նաս հոս կե, Ցա մա քա բեր
դեն» (416): Իշ խա նու հին էլ իր 
հեր թին ի րեն հան ցա կից է հա
մա րում Վա նա հո րը, քա նի որ 
«բախ տա վո րութ յուն ոչ մե կուն 
չեմ տվեր և  ոչ մե կեն ալ չեմ 
ստա ցեր» (396): 

Վա նա հայ րը չի փոր ձում իր 
ի րա վուն քի տե րը լի նել, քա նի 
որ նա որ ևէ մխի թա րութ յուն 
չէր գտնե լու նաև դրա մեջ, 
իսկ Իշ խա նու հին հար ցա խեղդ 
ա նե լով` փոր ձում է Վա նա
հո րը կողմ ո րո շել վեր ջի նիս 

10 Նիկոլ Աղբալյան, Երազ և մեկու
սացում, Նոր հոսանք, 1913, էջ 65: 

(ըստ իր ըն կալ ման) պար տա
կա նութ յուն նե րի հար ցում` աչք 
փա կե լով վեր ջի նիս (սե փա
կան ըն կալ մամբ) ի րա վունք
ցան կութ յուն նե րի նկատ մամբ.

ԻՇԽԱՆՈւՀԻՆ – Ի րա՞վ: Մի
թե քու հո գիդ նույն պես լի քը 
չէ՞ ե ղեր ինծ մով, ինչ պես իմ 
հո գիս քեզ մով:

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ  ( Լուռ է) (396):

Այս «թա կար դից» ելք է 
փնտրում Վա նա հայ րը. «(Ոտ քի 
ել լե լով) Իշ խա նու հին թող ին ծի 
նե րե  պետք է մեկ նիմ» (395): 
Վա նա հայ րը հայտն վել է փա
կու ղում. Իշ խա նու հու հար ցա
շա րը շա րու նա կում է Ճեր մա
կա վո րը` ստի պե լով խոս տո վա
նել Վա նա հո րը, որ ե կե ղե ցին 
նվիր ված է ե ղել հին աստ ված
նե րին.

ՃԵՐՄԱԿԱՎՈՐԸ  Ի՛մ աստ
ված նե րուս:

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ – Քո՛ւ աստ
ված նե րուդ: (398):

Տար բեր են ե ղել Վա նա հոր 
և Իշ խա նու հու ան ցած ճա նա
պարհ նե րը, բայց դրանք հատ
վում են միայն մի կե տում և մի 
ան գամ, երբ եր կուսն էլ բո ղո
քում են կյան քի աղ քա տութ
յու նից. «Իշ խա նու հին  ( Քիչ մը 
լուռ, և  ետ քը հա ռա չան քով) Է՜, 
կյան քը որ քա՜ն քիչ բան ու նի 
մե զի տա լու... Այն ա տեն շատ 
խղճուկ ու աղ քա տիկ է ին քը 
կյան քը» (392): Նույն հար ցի 
շուրջ նույն կերպ է գան գատ
վում Վա նա հայ րը. «Ար դեն 
կյան քը տա ռա պան քեն զատ 
ու րիշ ի՞նչ է տվեր ին ծի... և՛ քեզ
մե ա ռաջ, և՛ քեզ մե ետ քը» (397): 
Ուս տի «ետ քը» նրա հա մար ոչ 
մի նոր բան չի ա պա հո վե լու, 
նոր չկա, նո րը լա վա գույն դեպ
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քում կրկնութ յուն է. անց յա լի, 
հնի ու ար դեն ծա նո թի (և  ոչ 
ցան կա լիի) կրկնութ յուն:

Մեծ հաշ վով Վա նա հայ րը 
մում է իր պար տա կա նութ յան 
(վրե ժի պար տադ րած պար
տա կա նութ յուն ներ, կրո նա
կան պար տա կա նութ յուն ներ), 
իսկ Ա բե ղան ա զատ կամ քի ու 
ցան կութ յան սահ ման նե րում: 
Ա բե ղա յին դե պի իր ի րա վուն քը 
դրդո ղը նրա պար տա կա նութ
յունն էր, ո րը սահ մա նա փակ էր 
և չէր կա րող բա վա րա րել մար
դու կեն սա կան պա հանջ նե րը, 
իսկ Վա նա հոր պար տա կա
նութ յու նը ա պա հո վում էր նրա 
ի րա վուն քը:

« Թե Սե դան և թե Իշ խա
նու հին Շան թի հե րո սու հի նե
րի հա րա զատ պատ ճենն են»11: 
Ըստ Ա. Տեր տեր յա նի, Շան թի 
հե րո սու հի նե րը «նա խա ձեռ
նող ներ են»: Բայց նա խա
ձեռ նող ներ են նաև Ա բե ղան, 
Վա նա հայ րը, Կույ րը, Ճգ նա
վո րը: Սա կայն նրանց նա խա
ձեռ նութ յունն այն քան ու շա
ցած եր ևույթ է, որ քան Կույ րի 
զղջու մը` սե փա կան աչ քե րը 
հա նե լու հա մար: Ու շա ցածա
վե լորդ է նաև Իշ խա նու հու 
«Աստ ված սեր է» սահ մա նու մը:

Իշ խա նու հին «կնոջ հայ տե
սա կի մը ներ կա յա ցու ցիչն է և 
ոչ իսկ մեկ վայր կեան կը դադ
րի ըլ լա լէ»12: Այս պես է կար ծում 
նաև Ն. Աղ բալյ ա նը. «Իշ խա
նու հու մեջ խտա ցած են հայ 
կնոջ մի քա նի բնո րոշ հատ
կութ յուն նե րը. հա մա կերպ վել 
անտր տունջ ե ղած վի ճա կին, 
կա տա րել պար տա կա նութ յու
նը»13: Իշ խա նու հու հետ հա մե

11 Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…, 
էջ 54:

12 Գրիգոր Շահինյան, Ձյուներն ի 
վեր, էջ 95:

13 Նիկոլ Աղբալյան, Երազ և մեկու

մա տած՝ Սե դան շատ ե թե րա
յին, շտրիխ ված հե րո սու հի է, 
բայց դրա նով հան դերձ և՛ Իշ
խա նու հու թարմ տե սակն է, և՛ 
Ա բե ղա յի «ա ճին» նպաս տող 
կար ևոր գոր ծոն, բայց ինքն 
ի րեն չի կար ևոր վում: Սե դան 
հրա վա ռութ յան նման է, ո րը 
թանկ հա ճույք է ( Սե դան մի 
ամ բողջ կյանք է ար ժե նում), 
բայց ըն դա մե նը մի ակն թարթ 
է տևում (ի րա կան Սե դան չկա 
դրա մա յում, նա նույ նիսկ շնոր
հա կա լա կան մի բառ չի ա սում 
ի րեն փրկո ղին...): Իշ խա նու հու, 
ինչ պես նաև Վա նա հոր անց յա
լը մութ է մում ըն թեր ցո ղին: 
Հով հան նե սից Վա նա հայր ան
ցու մը, ինչ պես նաև Իշ խա նու
հու` պա լա տից Ցա մա քա բերդ 
հաս նե լը շատ սեղմ մոն տաժ
ված է, բայց նրանց ներ կա
յից կա րե լի է պատ կե րաց նել 
անց յա լը: Վա նա հայ րը տա ռա
պել է մութ խցում, Իշ խա նու
հին` պա լա տա կան ճո խութ յան 
մեջ: Իշ խա նու հին ա վե լի ապ
րել է իշ խա նու հու, քան կնոջ 
կյան քով: Ա մուս նու, ըստ ո րում 
շատ օ րի նա վոր առ կա յութ յու նը 
և զա վակ նե րը բա վա րար չեն 
ե ղել, որ պես զի այս խեղճ կի նը 
ի րեն զգա բախ տա վոր, քա նի 
որ կինա մու սինզա վակ եռ յա
կի մեջ չի ե ղել դրանց միաց
նող այն կար ևոր խմո րի չը, ո րը 
բախ տա վո րութ յուն է կոչ վում. 
«բախ տա վո րութ յուն ոչ մե կուն 
չեմ տվեր և  ոչ մե կեն ալ չեմ 
ստա ցեր» (396): Պա լա տա կան
աշ խար հիկ խաչ մե րուկ նե րում 
Իշ խա նու հին հաս կա ցել է մի 
պարզ ճշմար տութ յուն. «կին 
ըլ լա լը հոգ ը սել է, Ե ղի սա՛, իսկ 
մայ րը` խնամք» (392): Կա նան
ցից շա տե րը կար ծում են, որ 
բախ տա վոր են նրանք, ով քեր 
սա ցում, էջ 72:

ու նեն տուն, ըն տա նիք, ա մու
սին, կո չում, ո մանք էլ կար ծում 
են, որ բախ տա վո րութ յու նը 
թաքն ված է ոչ թե ի րենց պա լա
տա կան հար կի, այլ հա սա րակ 
տան դուռլու սա մու տից ներս: 
Իշ խա նու հու ներ քին բա խու
մը ևս կա յա նում է պար տա կա
նութ յան (իր կոչ ման, տիտ ղո սի, 
ու կեն սա կեր պի հետ կապ ված) 
և  ի րա վուն քի (կա նա ցի եր ջան
կութ յան իր իսկ ըմբռ նում ե
րի և սի րո կան չին հետ ևե լու) 
միջև: Այ նինչ, կնոջ փնտրած 
բախ տա վո րութ յու նը թաքն ված 
է հենց իր ներ սում` ան կերպ 
ու ան մար մին: Քա նի որ միայն 
հո գե պես ա ռողջ կի նը կա րող 
է բախ տա վո րութ յամբ վա րա
կել ա մուս նուն ու զա վակ նե րին: 
Իսկ Իշ խա նու հին հո գե պես 
ա ռողջ չէր: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ նրա հա մար կինն ու մայ րը 
սե փա կան բա ցատ րութ յունն 
ու նեն: Այ նինչ, ա մու սին ու մայր 
լի նե լը ոչ թե հոգ է կամ սահ
ման ված ծի սա կարգ, որ պի տի 
կա տա րել, այլ ա մե նից ա ռաջ` 
պա տիվ ու բախ տա վո րութ
յուն: Հար ցը միա կող մա նի լու
ծում է ստա նում, երբ փոր ձում 
ենք Իշ խա նու հու մեջ հայ կնոջ 
տե սա կը գտնել միայն իր պար
տա կա նութ յուն նե րը սահ ման
ված կար գով կա տա րե լու հա
մար: « Հոգ» ու «խնամք» տա
նե լը Իշ խա նու հին հա մա րում է 
իր պար տա կա նութ յու նը, ո րից 
հրա ժար վե լու ի րա վունք չու նի: 
Գու ցե սա ինչ որ չա փով հար
ցին հայ կա կան լու ծում տալ է, 
և  որ պես այդ պի սին, Իշ խա նու
հին հայ կնոջ տե սակ է, չնա յած 
ներ քին էութ յամբ` չբա վա րար
ված կնոջ տե սա կով, «հայ» իշ
խա նու հին նույ նա նում է նույն 
դժբախ տութ յան մեջ տա ռա
պող ցան կա ցած կնոջ հետ` 
չճա նա չե լով ազգ, կրոն, կո չում:
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ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ 
ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ 
§ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ¦ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԵՐԿՐՈՐԴ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

խոսքն ենք ա սում այն կազ մա
կեր պիչ նե րին, ով քեր կանգ նած 
են ե ղել ինս տի տու տի ստեղծ
ման և ն րա գոր ծու նեութ յան 
ա պա հով ման ա կունք նե րում: 

Հա մոզ ված եմ, որ այս գի
տա ժո ղո վը կլի նի շատ հե
տաքր քիր, և կքն նարկ վեն այն 
հար ցե րը, թե հի մա ինչ ուղ
ղութ յուն նե րով պետք է զար
գա նա հնա գի տութ յունն այս 
տա րա ծաշր ջա նում, ո րով հետև 
հնա գի տութ յունն ու նի ոչ միայն 
գի տա կան, այլև մշա կու թա յին 
և քա ղա քա կան նշա նա կութ
յուն»:

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ
յան մշա կույ թի և ս պոր տի նա
խա րա րի ա նու նից ՀՀ ԿԳՄՍ 
փոխ նա խա րար Նա րի նե Խա
չա տուր յա նը շնոր հա վո րեց ՀՀ 
ԳԱԱին հնա գի տութ յան և  ազ
գագ րութ յան ինս տի տու տին 
60ամ յա հո բելյ ա նի առ թիվ և 
մաղ թեց գի տա կան նո րա նոր 
ձեռք բե րում եր և ն վա ճում եր: 
Իր ե լույ թում Նա րի նե Խա չա
տուր յա նը հնա գետ նե րին բնու
թագ րեց որ պես ժա մա նակ նե
րը միմ յանց կա պող, տրա մա
բա նա կան շղթան վերս տեղ

ծող մար դիկ: « Մարդ կութ յան 
մշա կու թա յին պատ մութ յունն 
սկսվում է հնա գետ նե րից և  ազ
գագ րա գետ նե րից: Ձեր ուժն 
ան խո ցե լի փաս տերն են: Ձեզ 
մաղ թում եմ բեղմ ա վոր աշ
խա տանք և վս տահ եմ, որ մեր 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շատ 
խոր ար մատ ներ կգցի», ա սաց 
Նա րի նե Խա չա տուր յա նը:

«Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ
րութ յան ինս տի տու տը 60 տա
րի նե րի ըն թաց քում հսկա յա
կան ճա նա պարհ է ան ցել, և 
կա րե լի է ինս տի տու տի հրա
պա րա կում ե րի, նաև մի ջազ
գա յին կա պե րի հի ման վրա 
պնդել, որ այն այ սօր ըն թա
նում է հա մաշ խար հա յին հնա
գի տութ յա նը հա մըն թաց: Ինս
տի տու տի ու սում ա սի րութ
յուն նե րի արդ յունք նե րով բա
վա կան հարս տա ցել է հա յոց 
պատ մութ յան հնա գի տա կան 
հեն քը, և  այ սօր շատ տե սութ
յուն ներ՝ հատ կա պես պատ մա
գի տութ յան աս պա րե զում մեր 
ժո ղովր դի ծագ ման, պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
սկզբնա վոր ման շատ խնդիր
ներ, լու սա բան վում են նո րո վի 

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն թվա կա նի հու լի սի 
9ին ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յու
նում մեկ նար կեց « Հա յաս տա նի 
հնա գի տութ յու նը տա րա ծաշր
ջա նա յին հա մա տեքս տում» մի
ջազ գա յին երկ րորդ գի տա ժո
ղո վը՝ նվիր ված ՀՀ ԳԱԱ հնա
գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան 
ինս տի տու տի 60ամ յա կին: 
Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին 
գիտ նա կան ներ ԱՄՆից, Մեծ 
Բ րի տա նիա յից, Ֆ րան սիա յից, 
Լե հաս տա նից, Ի տա լիա յից, 
Ռու սաս տա նից, Վ րաս տա նից:

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից
նե րին ող ջու նեց ՀՀ ԳԱԱ նա
խա գահ, ա կա դե մի կոս Ռա դիկ 
Մար տի րոս յա նը: Արժ ևո րե լով 
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ
գագ րութ յան ինս տի տու տի ան
ցած ու ղին, գի տա կան ձեռք բե
րում ե րը՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հը, 
մաս նա վո րա պես, ա սաց. «ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ
գագ րութ յան ինս տի տու տի բո
լոր սե րունդ նե րը հա վա տա րիմ 
են ե ղել այն գա ղա փա րին, որ 
հա յա գի տութ յան զար գաց ման 
կար ևո րա գույն ուղ ղութ յուն նե
րից մե կը հնա գի տութ յունն է: 
Այդ ա ռու մով մեր ե րախ տի քի 
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Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ
յան ինս տի տու տի ստա ցած նոր 
արդ յունք նե րի շնոր հիվ», իր 
ե լույ թում, մաս նա վո րա պես, 
ա սաց 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 կոսքար տու ղար Յու րի Սու
վար յա նը:

Քոռ նե լի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Ա դամ Ս միթն ընդգ
ծեց, որ այ սօր Հա յաս տա նը 
դար ձել է հնա գի տա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի անց կաց
ման ցան կա լի վայր շնոր հիվ 
Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ
րութ յան ինս տի տու տի աշ խա
տանք նե րի: Ինս տի տու տի հետ 
30ամ յա հա մա գոր ծակ ցութ
յան ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար պրո ֆե սոր Ա դամ Ս միթն 
ա ռանձ նաց րեց 3 կար ևո րա
գույն ձեռք բե րում եր. «Ա ռա ջին 
ձեռք բե րում այն է, որ հա մա
գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ կու
տակ վե ցին մեծ քա նա կութ յամբ 
տվյալ ներ, ո րոնք հա սա նե
լի դար ձան հա մաշ խար հա յին 
հնա գի տա կան հա մայն քին: Այս 
ի մաս տով չա փա զանց կար
ևոր է «Ա րա մազդ» հան դե սի 
դե րը, ո րը հայ կա կան հնա գի
տութ յունն աշ խար հին ներ կա
յաց նե լու խո սա փող դար ձավ: 
Երկ րորդ կար ևոր ձեռք բե րում 
այն է, որ ինս տի տու տը հնա
րա վո րութ յուն ու նե ցավ ներգ
րավ վե լու մի ջազ գա յին հե տա
զո տա կան ծրագ րե րում, իսկ 
եր րոր դը՝ ինս տի տու տի մեծ 
աշ խա տան քը հնա գետ նե րի 
նոր սե րունդ դաս տիա րա կե լու 
գոր ծում»:

Վին չես թե րի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Քեյթ Վիլ քին սոնն էլ 
իր ե լույ թում նշեց. « Դուք բախ

տա վոր եք ձեր հնա գի տա կան 
ժա ռան գութ յամբ: Ես կցան կա
նա յի շնոր հա կա լութ յուն հայտ
նել հա մա գոր ծակ ցութ յան հա
մար: Հու սով եմ, որ մեր հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը կշա րու նակ
վի, և նոր հայտ նա գոր ծութ յուն
ներ կու նե նանք»:

Ե ռօր յա գի տա ժո ղո վի ըն
թաց քում ներ կա յաց վել են ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ գագ
րութ յան ինս տի տու տի մի ջազ
գա յին հա մա տեղ ծրագ րե րով 
կա տար ված հե տա զո տութ յուն
նե րի՝ մաս նա վո րա պես հայ
ա մե րիկյ ան, հայի տա լա կան, 
հայճա պո նա կան, հայֆրան
սիա կան, հայավստ րիա կան, 
հայգեր մա նա կան հա մա տեղ 
ար շա վախմ բե րի հե տա զո
տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը: 

ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  
ազ գագ րութ յան ինս տի տու տը 
հիմ ադր վել է 1959 թ. ՀԽՍՀ 
ԳԱ պատ մութ յան ինս տի տու
տի հնա գի տութ յան բաժ նի և  
ազ գագ րա կան խմբի հի ման 
վրա: 1961 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ գրա
կա նութ յան ինս տի տու տից այն
տեղ է տե ղա փոխ վել բա նահ
յու սութ յան բա ժի նը, իսկ 1973 
թ. ստեղծ վել է մար դա բա նա
կան լա բո րա տո րիան: Հ նա գի
տութ յան և  ազ գա գութ յան ինս
տի տու տի ա ռա ջին տնօ րենն է 
ե ղել ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս 
Բաբ կեն Ա ռա քելյ ա նը: 1987 թ. 
նրան հա ջոր դել է պատ մա
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
Գ ևորգ Տի րաց յա նը, 1993 թ.՝ ՀՀ 
ԳԱԱ թղթա կից ան դամ Ա րամ 
Քա լան թար յա նը: 2006 թ ից 
ինս տի տու տի տնօ րենն է ՀՀ 
ԳԱԱ թղթա կից ան դամ Պա վել 
Ա վե տիս յա նը: 

ՀՀ ԳԱԱ Տե ղե կատ վա կան-վեր լու-
ծա կան ծա ռա յութ յուն

ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԵՆ 
ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱՅԻ 
ՀԱԼՉՈՂ 
ՍԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ 
ԾԱԾԿԵԼ 
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
ՁՅՈՒՆՈՎ 1

Ըստ NakedScienceի հա
ղոր դագ րութ յան Պոտս դա
մի ինս տի տու տի կլի մա յա բան 
Ան դերս Լ ևեր մանն ու նրա 
գոր ծըն կեր նե րը նշում են, որ 
ար դեն այ սօր արևմտ յանան
տարկ տի կա կան սա ռույց նե րի 
հալ վե լը մեծ ներդ րում ու նի 
ծո վի մա կար դա կի բարձ րաց
ման գոր ծում:

Գիտ նա կան նե րը պար զել 
են, որ նույ նիսկ մթնո լոր տում 
ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա
նե տում ե րի նվա զեց ման ա մե
նա խիստ ծրագ րե րի պահ պան
ման դեպ քում հա լու մը չի դա
դա րի:

Ի րա վի ճա կը կա րող է կա
յու նաց նել միայն ձյան ու ժեղ 
տե ղու մը: Ն ման սցե նա րը գիտ
նա կան ներն ստու գել են հա
մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ման 
մի ջո ցով: Ն րանց գնա հատ
մամբ՝ դրա հա մար անհ րա
ժեշտ կլի նի 7400 մլրդ տոն նա 
ձյան զանգ ված, ո րը կտե ղա 10 
տա րի: Դա հնա րա վո րութ յուն 
կտա նվա զեց նե լու ծո վի մա
կար դա կը տա րե կան 2 մմ ով:   

Սա կայն, նույ նիսկ ա մե նա
մասշ տա բա յին ար հես տա կան 
սար քա վո րում ե րը չեն կա րող 
լու ծել այդ խնդի րը: Հոդ վա ծի 
հե ղի նա կի խոս քով՝ անհ րա
ժեշտ կլի նի 145 ԳՎտ հզո րութ
յուն:  

1 Ըստ՝ https://news.am/arm/
news/524586.html 

Ի ԴԵՊ
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2018 թ. հոկ տեմ բե րի 6ին 
Հ րանդ   Մար գար յա նը բո լո րեց 
երկ րա յին կյան քի 80րդ  տա
րին:   Հայ նո րա գույն շրջա նի 
մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ 
նա քա ջա ծա նոթ ու սիր ված 
ա նուն է: Ծն վել է Ի րա քում՝ 
ե ղեռ նից մա զա պուրծ վա նե
ցի նե րի ըն տա նի քում, այ նու
հետև բարձ րա գույն կրթութ
յու նը ստա ցել, ապ րել ու գոր
ծել է ԱՄՆում:   Բազ մաշ նորհ 
այս մտա վո րա կա նը աչ քի է 
ըն կել ու մա յուն հետք թո
ղել տար բեր աս պա րեզ նե րում՝ 
քի միա կան գի տութ յուն նե րի, 
գրա կա նութ յան՝ մաս նա վո րա
պես բա նաս տեղ ծութ յան, թա
տե րագ րութ յան, թատ րո նի՝ 

բազ մա թիվ բե մադ րութ յուն ներ 
և  դե րա կա տա րում եր, ման
կա վար ժութ յան, հա սա րա կա
կան, կազ մա կերպ չա կան, բա
րե գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան 
և  այլն:

  Մի բան հստակ է, որ տեղ 
որ ե ղել, ինչ ուղ ղութ յամբ էլ 
գոր ծել է Հ րանդ   Մար գար յա նը, 
միշտ մա ցել է ի րա կան   Հայ՝ 
հա վա տա րիմ իր ինք նութ յա նը, 
ստա ցած ժա ռան գութ յա նը, այն 
հարս տաց նե լու և  սերն դե սե
րունդ փո խան ցե լու վսեմ ա ռա
քե լութ յա նը: Այս ա ռա քե լութ
յունն ի րա կա նութ յուն դարձ
նե լու դժվա րին ճա նա պար հին 
նրա ան դա վա ճան ու ղե կի ցը, 
սա տա րը, ոգ ևո րող մու սան է 

ԿԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի 
ինս տի տու տի գի տաշ խա տա կից

ե ղել կի նը՝ իր եր կու զա վակ
նե րի մայ րը, բժշկու հի   Ժա նետ 
  Մար գար յա նը: Այս ա մո լը օ րի
նակ ու քա ջա լե րանք է ե ղել 
սփյուռ քա հայ և  հայ րե նաբ նակ 
ե րի տա սար դութ յան հա մար՝ 
ազ գա պահ պան ման բարդ ու 
պա տաս խա նա տու գոր ծում:

Հ րանդ   Մար գար յա նի գրա
կան գոր ծու նեութ յան մա սին 
կա րե լի է շատ ու շատ եր կար 
խո սել, սա կայն կա մի թե մա, 
որ կար միր թե լի պես անց
նում է նրա գրա կա նութ յան 
մի ջով, ո րը կա րե լի է բնո րո շել 
և՛ որ պես իշ խող գա ղա փար, և՛ 
ստեղ ծա գոր ծութ յան ամ բող
ջա ցում. Եր կի րը:

«  Մեր նախ նի նե րը Ա րևմ տա

ԵՐԿՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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հա յաս տա նը «Եր կիր» կո չած 
են: «Եր կիր» բա ռով ա նոնք այդ 
հո ղե րը մեր ազ գա յին պատ
կա նե լիու թեան սահ ման նե րուն 
մէջ դրած են, հոն զե տե ղե
լով մեր տէր ըլ լա լու ան զի ջող 
կամ քը...»1, նկա տել է գրո ղը:

Ե թե մինչև 1997 թ. Հ րանդ 
 Մար գար յա նի հա մար Եր կի րը 
ան չափ սի րե լի, սա կայն հե ռա
վոր էր, ան մատ չե լի ու միայն 
եր ևա կա յե լի, ա պա 1997ից հե
տո դար ձավ նաև մեր ձա վոր ու 
ճա նա չե լի, քա նի որ 1997 թ ին 
 Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Աշճ
յա նի ղե կա վա րութ յամբ կա
տա րեց իր ա ռա ջին ուխ տագ
նա ցութ յու նը դե պի Արևմտ յան 
 Հա յաս տան և  Կի լի կիա, ին չի 
արդ յուն քը ե ղան « Քա րա ձայն 
պա տա րագ» գիր քը և  բազ մա
թիվ դա սա խո սութ յուն ներ  Հա
յաս տա նում և սփ յուռ քի գաղ
թօ ջախ նե րում: 

Երկ րի մա սին ուղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի կեր պով խո սե լիս՝ 
 Մար գար յա նը հա ճախ դի մում 
է բազ մա թիվ ու բազ մա պի սի 
խորհր դա նիշ նե րի օգ նութ յա
նը, ո րոնք օժտ ված են խոս քը 
ո ճա վո րե լու ան սահ ման կա
րո ղութ յամբ: Դ րանք կա րող են 
լի նել ա մե նա տար բեր ի րեր և  
եր ևույթ ներ, վե րա ցա կան հաս
կա ցութ յուն ներ, անձ նա նուն
ներ, տե ղա նուն ներ և  այլն:

« Քա րա ձայն պա տա րագ» 
գրքի ար դեն ա ռա ջին տո ղե րում 
հան դի պում ենք խորհր դա նիշ
նե րի: Որ քան էլ տա րօ րի նակ 

1 Հրանդ Մարգարեան, Քարաձայն 
պատարագ, Նիւ Եորք, 1998, էջ 16: 
Այսուհետև այս գրքից կատարվող 
մեջբերումերի էջերը կնշվեն՝ 
փակագծերի մեջ:

լի նի, դրանք են մկրա տը, մեծ 
մոր գոր ծած տոպ րա կը՝ ջվա
լը, պա պե նա կան կալ ված քի 
թուղ թը: Ս րանք խորհր դա նիշ
ներ են, քան զի Հ րան դի հայ
րը՝  Մա նու կը, այս ե րեք ի րերն 
է հե տը վերց րել Երկ րից, պա
պե նա կան տնից, որ տեղ վե
րա դառ նա լու հնա րա վո րութ
յուն այդ պես էլ չու նե ցավ: Ինչ
պես նշում է հե ղի նա կը. « Մեր 
տան մէջ միշտ ակ նա ծան քով 
կը նա յէինք հօրս բե րած Երկ
րի ե րեք ի րե րուն: Ան խօս կտակ 
մըն էին ա նոնք, ան տե սա նե լի 
կապ մը՝ մեր տան և  մեր  Տան 
մի ջև...  Փաս տա թուղ թը սև մե
լա նով ա րա բա տառ թուր քե րէ
նով մե ծա դիր էջ մըն է...  Հի մա, 
մեր նոր տան պա տե րը զար
դա րող նկար նե րուն մէջ այդ 
յստա կօ րէն ըն թեռ նե լի փաս
տա թուղ թը, մա քուր շրջա նա
կո ւած, յա տուկ տեղ կը գրա ւէ 
ու ին ծի հա մար դար ձած է մեր 
պատ մու թեան և մարդ կա յին 

ա նի րա ւու թեան մա յուն յու շա
րար մը» (12):

 Խիստ ի րա կան ու ա ռար կա
յա կան խորհր դան շան նե րից 
 Մար գար յանն ան ցում է կա տա
րում վե րա ցարկ ված ու անն
յու թա կան խորհր դա նիշ նե րի՝ 
խո սե լով այն դա տար կութ յան, 
այն մեծ խո ռո չի մա սին, որ իր 
հետ բե րել է Երկ րի կո րուս տը: 
Այս խո ռո չը նա ան վա նում է 
« Մեծ բա ցատ», ո րը ևս  խորհր
դան շան է, սա կայն այն պի սին, 
ո րը նե րա ռում է բազ մա թիվ 
խորհր դա նիշ ներ: 

Այ նու հետ գա լիս է խորհր
դան շան նե րի մի այլ տե սակ, 
որն ըն թեր ցո ղին ու ղեկ ցում է 
մինչև գրքի վեր ջը և  շա րու նա
կում իր կեն դա նի ներ կա յութ
յու նը նրա կյան քում՝ աշ խար
հագ րա կան ա նուն նե րը: Ս րանք 
աշ խար հագ րա կան պարզ 
ա նուն ներ չեն, այլ կո րուս յալ 
հայ րե նի քի և  երկ րի պա տա
ռիկ նե րը: Ս րան ցից ա մեն մե կը 

Ձախից աջ՝ Ժանետ Մարգարյան, Պողոս Սնապյան, Կարինե Առաքել յան, Լևոն 
Անանյան, Հրանդ Մարգարյան, Գրողների միության համաժողով, Երևան, 2002 թ.
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յու րո վի է նե րազ դում հե ղի
նա կի և  ըն թեր ցո ղի հո գե կան 
աշ խար հի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով 
ա մե նա տար բեր զգա ցո ղութ
յուն ներ, ո րոն ցից ան փո փոխ ու 
բո լո րի դեպ քում նույնն է մե
կը՝ կորս տի ցա վը: Եվ Հ րանդ 
 Մար գար յա նը մեզ ու ղեկ ցում 
է իր ուխ տի ճա նա պար հով՝ 
յու րա քանչ յուր հանգր վա նին 
կիս վե լով ար ձակ, հա ճախ չա
փա ծո խորհր դա ծութ յուն նե
րով: Ա վե լաց նենք, որ գիր քը 
երկ մաս է՝ հա յե րեն և  անգ լե
րեն բա ժին նե րով, ին չով ներգ
րա վում է ըն թեր ցող նե րի շատ 
ա վե լի լայն շրջա նակ:

Ո ւ խ  տ ա գ  ն ա  ց ո ւ թ  յ ո ւ ն ն 
սկսվում է  Պոլ սից, որ տեղ 
ուխ տա վոր նե րը հան դի պում
ներ են ու նե նում տե ղի հայ 
մտա վո րա կան նե րի հետ:  Դեռ 
մինչև  Պո լիս մեկ նե լը, Հ րանդ 
 Մար գար յա նը ե րեք քա ռա տո
ղի մեջ ամ փո փում է իր ուղ ևո
րութ յան նպա տա կը «Փ շա լա րո
ւած պատ մու թեան սեւ ու ար նոտ 
դէպ քե րով ես բեռ նա ւոր ու ղեւ որ 
կ ՛եր թամ ես Ինձ գտնե լու...(20)»:

Ո րո նումուխ տագ նա ցութ
յան ա ռա ջին կան գա ռը պատ
մա կան Այն թապ քա ղաքն է: 
 Հենց ա ռա ջին կան գա ռին, 
ա ռա ջին քայ լե րից Երկ րի 

խորհր դա նիշ նե րին զու գա հեռ 
հե ղի նա կը խո րը ցա վով բա
ցա հայ տում է (եր ևի ճիշտ կլի
նի ա սել) հա կա խորհր դա նիշ
նե րը. քա ղա քի կենտ րո նա կան 
հրա պա րա կում  Մուս թա ֆա 
 Քե մա լի ար ձանն է, ձին հե ծած, 
աջ թևը դե պի ա ռաջ պար զած: 
«Ա մեն քայ լա փո խիս պատ
մու թիւ նը զու գըն թաց կը քա լէ 
հետս և ճնշիչ ներ կա յու թիւն 
մըն է մէջս», գրում է Հ րանդ 
 Մար գար յա նը (24):

Ինչ պես ուխ տագ նա ցութ
յան մյուս հանգր վան նե րին, 
այն պես էլ այս տեղ հե ղի նակն 
անց նում է պատ մա կան ակ
նար կի՝ հա մա ռոտ ներ կա յաց
նե լով քա ղա քի, ե կե ղե ցի նե
րի, կրթա կան, մշա կու թա յին 
օ ջախ նե րի պատ մութ յու նը:

 Հա ջորդ խորհր դան շան՝ 
կան գա ռը Ա մե նայն  Հա յոց կա
թո ղի կո սա նիստ սրբա վայր 
Հ ռոմկ լա բեր դա քա ղաքն է: 
Այս տեղ են ապ րել ու գոր ծել 
կա թո ղի կոս ներ Գ րի գոր  Պահ
լա վու նին, Գ րի գոր Դ. Տ ղան, 
 Կոս տան դին Ա  Բարձ րա բերդ
ցին: Այս տեղ է իր ծո վա ծա
վալ ժա ռան գութ յու նը ստեղ
ծել Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի
կոս  Սուրբ  Ներ սես Շ նոր հա լին՝ 
Կ լա յե ցին:

Ա պա հաս նում են  Մու սա 
լեռ:  Մու սա լե ռը ոչ միայն  Հայ
րե նի քի, այլև նրա ա զա տա
տենչ ո գու և  ա զա տագ րա կան 
շարժ ման խորհր դա նիշն է, այս 
լե ռան վրա է կերտ վել այն հե
րո սա մար տը, ո րը հե տա գա
յում իր ար տա ցո լու մը գտավ 
Ֆ րանց  Վեր ֆե լի հան րա հայտ 
վե պում:  Մու սա լե ռը, սա կայն, 
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հայտ նի է ոչ միայն իր հե րո
սա մար տով: Ինչ պես նշում է 
հե ղի նա կը. «Մ տո վին կը վե րա
կա ռու ցեմ պատ մու թիւ նը՝  Պի
թեա սի արևւմ տեան կող մը կը 
գտնո ւէր Ս.  Յով հան Ոս կե բե
րա նի ճգնա վայր մա տու ռը, իսկ 
հիւ սի սա րև ե լեան կողմ ալ՝ 
Ս.Ե ղիա յի ճգնա վայր –  քա րայ
րը, 1915ին հա յե րու ամ բող ջա
կան թիւն էր 5311 հո գի, 1235 
ըն տա նիք նե րէ բաղ կա ցեալ: 
 Հայ կա կան գիւ ղերն էին. –  Քե
պու սի յէ,  Վա քըֆ, Խ տըբ պէկ, 
Եօ ղուն –  օ լուք,  Հա ճի Հա պիպ
լի,  Պի թիաս և  Նոր  Զէյ թուն» 
(44):

 Հու զիչ է հատ կա պես  Վա
քըֆ այ ցե լութ յու նը: Այս գյու
ղում ե րե սուն ըն տա նիք է ապ
րում, ո րից քսա նը հայ կա կան 
են:  Վե րա նո րո գում էին Ս.  Մա
րիամ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին, 
ո րի օ ծու մը նա խա տես վում 
էր օ գոս տո սին: Մ տա դիր էին 
նաև հայ կա կան դպրոց բա ցել: 
 Փոր ձե լով հաղ թա հա րել հո
գե կան խռով քը՝  Մար գար յա նը 
գրում է. « Մեր ազ գի ա պա գայ 
սե րունդ նե րը դե՜ռ ի րենց պա
պե նա կան հո ղե րուն վրայ են: 
Ա րևմ տա հա յաս տա նի վեր ջի՜ն 
բե կոր նե րը՝ թա ռած լեռ նե րու 
գա գա թին...Այդ խնկե լի մար
դի կը, Ա նա տօ լո ւի տա րած քին 
ցրո ւած հա տուկ տոր հա յե րու 
հետ վեր ջի՛ն պա հակ ներն են, 
հո՛ն են, հայ րե նի հո ղին վրայ... 
Ու կը խորհր դա ծեմ...» (48):

Այս խորհր դա ծութ յուն նե
րի արդ յունքն է « Պա հակ նե րը» 
բա նաս տեղ ծութ յու նը, որն ամ
բող ջութ յամբ կա ռուց ված է այ
լա բա նա կան պատ կեր նե րով: 

 Պա հակ նե րը ևս  խորհր դա նիշ 
են, այս դեպ քում Երկ րի հո ղի 
վրա վեր ջին հա յե ցի ապ րող
նե րը՝ « Պատ մու թեան պէս լո՜ւռ 
պա հանջ խոհ ու ար մատ, տաք 
հող են պա հակ նե րը այս վեր
ջին... (50)»:

 Շա րու նակ վում է ուխ տի ճա
նա պար հը Ա նար զա բա, Ուր ֆա 
(Ե դե սիա),  Կար մուճ,  Նեմ րութ 
դաղ, ա պա եր կա րում Եփ րա
տի ա փե րով: Աստ վա ծաշն
չա յին, հայ ժո ղովր դի հա մար 
նվի րա կան այս գե տի վտակ 
Ա րա ծա նիում են Ս. Գ րի գոր 
 Լու սա վոր չի ձե ռամբ մկրտվել 
հա յոց ար քա յա կան ըն տա նի
քը, ա զա տա նին և  ժո ղո վուր դը:

 Փոխ վել են ժա մա նակ նե
րը, 1915ին Եփ րա տի ա լիք նե
րի մեջ ի րենց մահ կա նա ցուն 
կնքե ցին և  հա վի տե նա կան 
կյան քի փոխ վե ցին բազ մա թիվ 
ան մեղ հայ մար դիկ:  Մես րոպ 
Սր բա զա նը հո գե հանգստ յան 
պաշ տոն է կա տա րում, և  հան
կարծ Եփ րատն էլ է դառ նում 
խորհր դա նիշ՝ Ա նա նուն զո հե
րի խորհր դա նի շը:

Ա պա  Մա լա թիա,  Խար բերդ, 
 Բա լու,  Հա վավ գյուղ, որ տեղ 
ծնվել է  Մես րոպ ար քե պիս կո
պոս Աշճ յա նի մայ րը՝  Մար թան:

 Հա ջորդ կան գա ռը  Տիգ րա
նա կերտն է:  Սա ար դեն հա
յոց պե տա կան հզո րութ յան 
խորհր դա նիշն է: «Ե թե մեր 
պատ մու թեան ըն թաց քին քա
նի մը  Տիգ րան ներ ու նե ցած 
ըլ լա յինք, մեր պատ մու թիւ նը, 
հա ւա նա բար, տար բե՜ր ուղ ղու
թիւն ստա նար:  Տիգ րա նի գա
հա կա լու թե նէն եր կու հա զար 
տա րի ետք,  Տիգ րա նա կեր տի 

մէջ, բո լո՛ր քրիս տո նեա նե
րը հա յե րէն կը խօ սէին:  Խաչ 
հա նո ղը հայ քրիս տո նեայ կը 
սեպ ւեր: Ա հա  Տիգ րա նի ու ժին 
մարմ ա ցու մը» (78):

 Տիգ րա նա կեր տում է 
գտնվում յոթ խո րան ու նե ցող 
 Սուրբ  Կի րա կոս ե կե ղե ցին, 
ո րը հե տա գա յում պի տի վե րա
կա ռուց վեր, օծ վեր 2012 թ.ին, 
գոր ծեր, հե տո նո րից ա վեր վեր 
նույն ջար դա րա րի ձեռ քով:

Ա պա ուխ տա վոր ներն այ
ցե լում են  Մուշ, պատ մա կան 
 Տու րու բե րան աշ խարհ,  Տա րոն 
գա վառ:  Մու շը ե ղել է գրչութ
յան կենտ րոն, 1915 թ ին այս
տեղ ապ րել է 9000 հայ, գոր ծել 
է յոթ ե կե ղե ցի:  Տա րո նի  Հա ցե
կաց գյու ղում է ծնվել ե ռա մեծ 
սուր բը՝  Մես րոպ  Մաշ տո ցը: 
 Հա յոց աշ խար հի ա մե նա մեծ 
սրվա բայրուխ տա վայ րե րից 
մե կը ե ղել է Մ շո  Սուրբ  Կա
րա պետ վան քը: Այս կող մերն 
ա նա պա հով են հա մար վում 
քրդա կան հա վա նա կան հար
ձա կում ե րի պատ ճա ռով, և  
ուխ տա վոր նե րին խոր հուրդ չի 
տրվում մեկ նել վանք:  Նա յե լով 
ան կա տար մա ցած ե րա զի՝ 
սրբա տե ղիի ուղ ղութ յամբ, հե
ղի նա կը մրմջում է, և ծն վում 
է նոր բա նաս տեղ ծութ յու նը. 
« Զա ւակ ներդ խունկ ու մո մով 
ոտքդ ե կան, բայց չհա սան...» 
(88):

Ուխ տա վոր նե րի խմբի կե սը 
ուղ ղութ յուն է վերց նում դե պի 
 Վան:  Ճա նա պարհն անց նում 
է  Բիթ լի սով ( Բա ղեշ), որ տեղ 
ծնվել են  Վիլյ ամ  Սա րո յա նի 
ծնող նե րը:  Ճա նա պարհ ընկ
նե լուն պես հե ղի նակն ան հուն 
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կա րո տով ու սի րով սկսում է 
խո սել  Վա նի մա սին, ո րը հա յոց 
(այ սօր ա վե լի ու ա վե լի շատ 
գիտ նա կան նե րի պնդմամբ՝ 
աշ խար հի)2* պատ մութ յան 
սկզբնա վայրն է: Ըստ այդմ, 
նա խորհր դա նիշն է սկզբի, 
խորհր դա նիշն է դրախ տի և 
 հա վեր ժութ յան:

Ի՞նչ էր  Վա նը մինչև 1915ը: 
« Վան ե ղած է Ա րա  Գե ղե ցի կի, 
Ե րո ւան դեան (ԴԲ դար Ք.Ա.) և 
Արծ րու նեաց հարս տու թեանց 
մայ րա քա ղա քը (9081021). 
1915ին  Վա րա գայ վան քը  Վա
նի ա ռաջ նոր դա նիստ վայրն էր: 
 Հա յու թեան թի ւը ե ղած է 23000, 
ո րոնք ու նե ցած են հե տև եալ 
ե կե ղե ցի նե րը – Ս.  Տի րա մայր 
կամ Ս.Ն շան, Ս. Պետ րոս, Ս. 
Պօ ղոս, Ս.Էջ միա ծին, Ս.Ս տե
փա նոս, Ս. Վար դան, Ս. Սա հակ, 
Ս. Ծի րա նա ւոր և Ս. Աս տո ւա ծա
ծին, որ ա մե նէն մեծ ե կե ղե ցին 
ե ղած է:  Վա նի ա շա կերտ նե
րուն թի ւը ե ղած է 4000:  Վա նի 
մէջ Խ րի մեան  Հայ րիկ հաս տա
տեց գա ւա ռի ա ռա ջին թեր թը՝ 
Ար ծո ւիկ  Վաս պու րա կա նին 
(1856 թ. Կ. Ա.). 1872ին բա ցաւ 
աղջ կանց ա ռա ջին դպրո ցը և 
հաս տա տեց  Վա րա գայ  Վան քի 
 Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նը: 
 Վա նը հան դի սա ցաւ  Հայ ա զա
տագ րա կան շարժ ման կա րև որ 
կեդ րոն նե րէն մին...  Վաս պու
րա կա նը կեր տեց իր հե րո սա
մար տը 1915ին ապ րիլ 7էն 
 Մա յիս 6...» (90):  Խո սել կա րե լի 
է ան վերջ:

Ի՞նչ է այ սօր վա  Վա նը... Այս
2 Չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ պատմու

թյան՝ տարրական դպրոցի դասա
գրքի հեղինակները այդ պետության 
ժողովուրդների պատմությունը 
սկսում էին Վանի թագավորությունից:

տեղ ևս  Մար գար յա նը բախ
վում է հա կա խորհր դա նիշ նե
րի, չսպիա ցող վեր քի ու այ րող 
ցա վի հետ ու գրում « Հա կա
պատ կեր» չա փա ծո խորհր դա
ծութ յու նը:

Ուխ տա վոր ներն այ ցե լում են 
 Վա նա ծով, Աղ թա մար կղզի, 
 Սուրբ  Խաչ ե կե ղե ցի,  Վա րա
գա վանք,  Նա րե կա վանք, ո րից 
եր կու աղ ուս է միայն մա ցել, 
մագլ ցում են  Սուրբ Գ րի գոր 
 Նա րե կա ցու ճգնա րան, Մ հե րի 
դուռ:

Բզ նուն յաց ծո վա կի ա փին 
հե ղի նա կը դեմքն է թրջում 
ա ղի ջրով՝ հի շե լով հո րը, ո րը 
մա նուկ հա սա կում ո՞վ գի տե, 
թե ինչ եր ջա նիկ պա հեր է այս
տեղ ապ րել, հոր ման կութ յանն 
է հա կադ րում իր ման կութ յու
նը՝ ար դեն ան ցած օ տա րութ
յան մեջ ու գրում « Վա նայ ծո
վու ա փին» բա նաս տեղ ծութ յու
նը «  Կը մրմնջեմ ես յու շիկ՝  Ծո՜վ, 
պա րու րէ ինձ մէջդ:  Քե զի շա՜տ 
եմ ե րա զեր,  Քեզ որ բու թիւնս եմ 
բե րեր...(94)».

Կս կի ծով է Հ րանդ  Մար
գար յա նը խո սում նաև  Վա րա
գա վան քի եր բեմ ի փառ քի և 
 ներ կա անմխ ի թար վի ճա կի 
մա սին, նաև Աղ թա մա րի  Սուրբ 
 Խաչ հո յա կերտ ե կե ղե ցու, նրա 
անկրկ նե լի զար դա քան դակ նե
րի,  Մա նո ւել ճար տա րա պե տի 
տա ղան դի, հրաշ քը մի փոքր 
վա յե լե լու և  բա ժան ման կրծող 
պա հի մա սին, որ տեղ «մթու
թիւ նը կ ՛իջ նէ:  Լու սին ալ չկայ: 
 Կայ բա ցար ձակ խա ւար մը: 
 Մու թին մէջ չ ՛ե րև ար կղզին...չ 
՛ե րև ար նաև որ բա ցած խա
չը... Կայ միայն սար սա փե լի 

լռու թիւն մը, որ կը կրծէ էու
թիւնս...» (112):

 Վա նի վեր ջին կան գա ռը 
 Շու շանց գյուղն է, հե ղի նա կի 
հայ րե նի քը, հոր ծննդա վայ րը: 
 Սա նաև Հ րանդ  Մար գար յա նի 
ան հա տա կան խորհր դա նիշն 
է, և  պա տա հա կան չէ,որ այս
տեղ ու ղեգ րութ յու նը ձգվում 
է, նե րա ռում այլ ևայլ պատ մա
կան փաս տեր, հո գե բա նա կան 
շեր տեր, փի լի սո փա յա կան 
խորհր դա ծութ յուն ներ: «Ըստ 
Խ րի մեան  Հայ րի կի  Շու շանց 
գիւ ղին մօտ ե ղած է  Կարմ րա
ւոր  Վան քը, կա ռու ցո ւած Ս.Գ 
րի գոր  Լու սա ւոր չին կող մէ, 
ո րու տե սի լին մէջ  Մա րիամ Աս
տո ւա ծա ծին ե րև ցած է կար միր 
զգես տով, այդ պատ ճա ռով ալ 
վան քը կո չո ւած է  Կարմ րա ւոր 
 Վանք:  Հոն ե ղած է նաև  Լու
սա ւոր չի ճգնա վայ րը, ուր  Խա
չի տօ նին առ թիւ քա ղա քէն ու 
գիւ ղե րէն ժո ղո վուր դը ուխ տի 
կու գար:  Գիւ ղին մէջ կար և 
 Շու շա նից Ս. Գէորգ ե կե ղե ցին 
և  Շու շա նիկ Իշ խա նու հիի խաչ
քար դամ բա րա նը...  Հօրս ձայ
նը ա կան ջիս մէջ է՝ «ե կե ղեց
ւոյ մէջ դպրու թիւն կ ՛ը նեի...  Կը 
մտա բե րեմ՝ հո՞ս, այս վայ րի՛ն 
մէջ, հայրս շա պիկ հա գած ու 
շա րա կա՛ն եր գած է,մեր բա րե
պաշտ ժո ղո վուր դը հո՞ս ե կած 
է ուխ տի:  Տի րող ա մա յու թեան 
պէս, ապ տա կո ւած ու չոր ցած 
եմ ես ալ:  Չեմ գի տեր՝ ինչ կը 
զգամ» (116118):

Հա ջորդ օրը Հրանդ Մար
գար յանն ան ջատ վում է խմբից 
և կրկին այ ցե լում Շու շանց՝ 
ուխ տը կի սատ չթող նե լու, 
Շու շան ցի նո րա նոր խորհր
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դա նիշ նե րը փնտրե լու: Քրդե
րի հետ եր կար հար ցու փոր ձը 
Ապա րան ջան աղ բյու րի մա սին 
մում է անար դյունք, գտնում 
են մի այլ աղ բյուր, որից ջուր 
է վերց նում հե ղի նա կը, եր կար 
քայ լում է պա պե նա կան գյու ղի 
փո ղոց նե րով, նա յում Ձի անթռ
նուկ ժայ ռակ տո րին և ուխ
տում «Ծունր եկած ես կ°ուխ
տեմ՝սրբապղ ծու ած վայ րե րուն 
ար մա տա խիլ մայ րե րուն, թէ 
օղակ մ°էմ ես կարծր այն շղթա
յին փշրու ած որ իմ ծնուն դը կա
պեց այս ժայ ռե րու գա գա թին...
(128)»:

Ինչ պես միշտ եր կա կի զգա
ցում ե րով լե ցուն՝ ուխ տա
վոր ներն ու ղև որ վում են դե պի 
Կարս ու Անի: Ճա նա պար հը 
եր կար է՝ մոտ յոթ ժամ, և ըն
թա նում է Արա րա տի փե շե րով: 
Արա րատն ար դեն աշ խար հի 
ցան կա ցած ան կյու նում ապ
րող յու րա քան չյուր հա յի և 
ողջ հա յու թյան խորհր դա նիշն 
է: Հայն «Արա րատ» է ան վա
նել իր սրտին ամե նա մոտն ու 
հա րա զա տը իր զա վա կից, իր 

բնա կա վայ րից սկսած մին չև իր 
սի րե լի ֆուտ բո լա յին ակում
բը: Սրբա զան լե ռա նը ձո նել է 
բազ մա թիվ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներ, նրա նկար նե րով 
զար դա րել իր շրջա պա տը:

1984 թին Ամե նայն Հա
յոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Աի 
օրհ նու թյամբ լույս է տես նում 
Արա րա տի ալ բո մը՝ կազմ ված 
քա ռա սուն նկար նե րից և հայ 
ու այ լա լե զու ան վա նի ստեղ
ծա գոր ծող նե րի՝ Արա րա տին 
նվիր ված քա ռա սուն ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րից կամ հատ
ված նե րից՝ խոր քի մեջ նպա
տակ ու նե նա լով լի նել «Հրա ւէր 
հայ րե նե աց Կոչ ար դա րու թե ան 
Եւ ստու գու թիւն գա լիք յաղ
թու թե անց»3:

Իսկ քառասունի այս շարքը 
բացվում է Աստվածաշնչի 
տողերով. «Եւ նստաւ տապանն 
յևթներորդում ամսեանն ի 
քսան և յևթն ամսոյն ի լերինս 
Արարատայ»4:

3 Վազգեն Ա., Կաթողիկոս Ամենայն 
Հայոց, «Արարատ», Մայր Աթոռ Սուրբ 
էջմիածին, 1984:

4 Աստուածաշունչ մատեան, Հին 

Հաջորդում է Բերկրիի 
հրաշագեղ ջրվեժը, ապա 
Իգդիր, Կարս, Կարսի Ս. 
Առաքելոց եկեղեցի՝ կառուցված 
Աբաս Բագրատունու օրոք, 928
953 թթ.: Եկեղեցին կանգուն է, 
բայց չկա կից զանգակատունը, 
ուխտավորները միայն կողքի 
պատուհանից հանված ձողի 
միջոցով են կարողանում ներս 
սողոսկել. «Խորանը պարապ, 
գմբեթը պատկառելի», սակայն 
կա ցնցող սառնություն, որ 
թափանցում է մինչև հոգու 
խորքը:

Հա ջորդ կան գա ռը Անին 
է՝ հա զար ու մեկ եկե ղե ցին, 
և Հրանդ Մար գա րյա նը դար
ձյալ մտո վի վե րա դառ նում է 
պատ մու թյա նը: Անին եղել է 
Բագ րա տու նյաց հարս տու թյան 
մայ րա քա ղա քը և հո գև որ, մշա
կու թա յին, տնտե սա կան մեծ 
կենտ րոն, որի մա սին կա րե լի 
է շատ եր կար խո սել: Նո րից ու 
նո րից «ներ կան կը հա կադ րո
ւի հա զա րա մե այ շքե ղան քին: 
Քա նի մը եկե ղե ցի, մէկ մզկիթ, 
փլա տակ ներ ու քա րե¯ր, քա
րե¯ր, որոնք բո ղո քող մա ցառ
նե րու պէս մար դուս ոտ քե րուն 
կը փաթ տո ւին» (138):

Ուխ տա վոր ներն այ ցե լում են 
Անիի Մայր Տա ճա րը՝ կա ռուց
ված Տրդատ Ճար տա րա պե տի 
կող մից, Ս. Գրի գոր Լու սա վո
րիչ (ավե լի ծա նոթ Տիգ րան 
Հո նեն ցի եկե ղե ցի անու նով), 
Ս. Գրի գոր (Ապու ղամ րենց), Ս. 
Փրկիչ եկե ղե ցի նե րը: Սրտաճմ
լիկ է հատ կա պես վեր ջի նը, 
որը ոչ կան գուն է, ոչ էլ փլված, 
այլ կիս ված և հի շեց նում է մեր 

Կտա կարան, Հայաստանի Աստուա
ծաշնչային ընկերութիւն, 1997, էջ 7:

Շուշանց: Հոգեհանգիստ Կարմրավոր վանքի ավերակների մոտ
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ազ գա յին ճա կա տա գի րը: Եթե 
առաջ Անին ծաղ կուն կյան քի 
խորհր դա նիշն էր, այ սօր ավե
րակ վա ծու թյան խորհր դա նիշն 
է, և հե ղի նա կը խոր ցա վով հի
շում է ժո ղովր դա կան պա րա
դոք սալ ասաց ված քը, «Անին 
շէն՝ աշխարհս աւեր, աշխարհս 
շէն՝ Անին աւէր...» (150):

Հե տև ում է Կար սից թռիչք 
Պո լիս, այ ցե լու թյուն հայ գրող
նե րի շի րիմ ե րին, ապա թռիչք 
Նյու Յորք, տուն... ար դյո՞ք այս
տեղ պետք է լի ներ հայ մար
դու տու նը...

Ամ բողջ ու ղև ո րու թյան ըն
թաց քին Հրանդ Մար գա րյանն 
ու շիու շով հե տև ում է հու
շար ձան նե րի ցու ցա նակ նե
րին, զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
պատ րաստ ված գու նա վոր 
գրքույկ նե րին, ապա ար ձա
նագ րում. «Պատ մա կան Հա
յաս տա նի իմ ու ղև ո րու թե ան, 
միա՛կ տե ղը ուր «հայ» բառը 
տեսայ, Աղ թա մար կղզին տա
նող նա ւա հան գիս տին ափին՝ 
ցու ցա տախ տա կի մը վրայ էր, 
ու կ՞ըսո ւէր. «Եկե ղե ցին կա ռու
ցո ւած է ճար տա րա պետ Մա
նո ւէլ, Վաս պու րա կա նի Հարս
տու թե ան հայ թա գա ւոր Գա
գի կի ժա մա նակ»» (170):

Մեկ ան գամ ևս խորհր դա
նշան ներն ու հա կա խորհր
դան շան նե րը հա կադր վում 
են մի մյանց՝ կրկին պատ ճա
ռե լով անա սե լի տա ռա պանք. 
«Ան ցե ա լը՝ պայ ծառ, ներ կան՝ 
փլա տակ: Ան ցե ա լը՝ հա յե րով 
լե ցուն, ներ կան՝ քիւր տե րով և 
թուր քե րով: Ան ցյա լը՝ Հայ Մշա
կոյ թի օր րան, ներ կան՝ Հայ 
Մշա կոյ թի գե րեզ ման: Ան ցե

ա լը՝ շէն ու շեն շող, ներ կան՝ 
քան դո ւա ծու թիւն, ոչն չա ցում և 
անէ ա ցում...» (172):

Սա կայն, ինչ պես շատ հա
ճախ, այս ան գամ ևս տա
ռա պան քից ծնվում է Ճշմար
տու թյու նը, և ամ բող ջա նում 
է Երկ րի Քա ռա ձայն Պա
տա րա գի պատ գա մը. «Ամե՛ն 
գնով, առանց որև՛ւէ վերապա
հութեան, ամբող ջակա՛ն նուի
րումով՝ զօրացնել ինծի պատ
կանող մէն ու միա՛կ հողը՝ 
Հայաստանը» (184):

Այս տողերը թղթին հանձ
նելուց անցել է ուղիղ քսան 
տարի: Այս քսան տարիները 
(ինչպես նաև դրանց նախոր
դածները) փաստում են, որ 
Հրանդ Մարգարյանը հավա
տարիմ մաց Աղաղակող քա
րերի երկրի Քառաձայն պա
տա րագի պատգամին և իր 
խոստմանը: Նրա կյանքը եղավ 
նվիրում Հայրենիքի շենացման 
գործին:

Խորհրդանիշների լեզվով 
խոսելը Հրանդ Մարգարյանի 
գրչին բնորոշ է առհասարակ և 
իր դրսևորումը գտել է ոչ միայն 
«Քարաձայն պատարագ» 
գրքում: 1993ին գրվում, 1996
ին անգ լե րե նով հրա տա րակ
վում և 2011ին հե ղի նա կի կող
մից հա յե րե նի է թարգ ման վում 
«Հայելիներ» թատերախաղը: 
Այս թատերախաղը Հրանդ 
Մար գա րյա նի կող մից բե մա
կա նաց վում է և անց նում եր
կար ճա նա պարհ. ցու ցադր վում 
է Օֆֆ Բրոդ վե յում 1995ին, 
ապա Լոն դո նում, Սան Ֆրան
ցիս կո յում, Լոս Ան ջե լե սում և 
Նորթ Ան տով րում:

Դրա մա յի գլխա վոր հե րո
սու հու՝ Թե նիի նա խա տի պը 
եղել է գրո ղի մայ րը՝ Նու նու
ֆա րը, Մեծ եղեռ նից մա զա
պուրծ վա նե ցի աղ ջի կը, որն իր 
հե տա գա ողջ կյանքն ապ րում 
է իրա կան ու երա զա յին՝ տվյալ 
դեպ քում հու շե րի, աշ խարհ նե
րի մի ջա կայ քում: Ինչ պես նշում 
է Մար գա րյա նը, «Թէ և այս թա
տե րա խա ղը նո ւի րո ւած է մօրս, 
որ 95 տա րե կան հա սա կին դեռ 
կը դո ղար վե րյի շե լով իր ման
կու թե ան յու շե րը, սա կայն խա
ղը իրա կա նու թե ան մէջ նո ւի րո
ւած է հա մայն մարդ կու թե ան, 
առանց ազ գա յին կամ գոյ նի 
խտրու թե ան, բո լոր անոնց, որ 
թան կա գին կո րուստ մը ու նե
ցած են իրենց կե ան քին մէջ»5: 

Սա կայն հա յե լի նե րը, բա ցի 
նշված նե րից, ու նեն նաև այլ 
խորհր դան շա նա յին իմաստ: 
Հա յե լին նշա նա կում է առե րե
սում սե փա կան ան ձի հետ և 
բա ցա հայ տում: Ու քա նի դեռ 
Թուր քի ան չի առե րես վել սե
փա կան պատ մու թյա նը, քա նի 
դեռ չի ըն դու նել ու խոս տո վա
նել ցե ղաս պա նու թյան ոճի րը, 
չի փոր ձել հա տու ցել պատ ճա
ռած վնաս նե րը, թեև դրանք 
ծան րակ շիռ մա սով փոխ հա
տու ցե լի չեն, ու քա նի դեռ քա
ղա քա կիրթ աշ խարհն էլ շա րու
նա կում է նա յել կա տար ված
նե րին ան տար բեր հա յաց քով, 
մարդ կու թյու նը միշտ կանգ նած 
է նոր ոճիր նե րի՝ ջար դե րի, տե
ղա հա նու թյուն նե րի, ցե ղաս
պա նու թյուն նե րի վտան գի առ
ջև ան պաշտ պան ու ան զոր:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, 
5 Հրանդ Մարգարեան, Հայելիներ, 

Ե., 2011, էջ 9:
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Հրանդ Մար գա րյա նը բազ մա
ժանր ստեղ ծա գոր ծող է և աչ քի 
է ըն կել նաև բա նաս տեղ ծա կան 
ժան րում: 2004 թ. Հայ րե նի
քում լույս է տես նում «Են թա
ե սէն փշրո ւած» ժո ղո վա ծուն, 
որում ընդգրկ ված են հե ղի նա
կի տար բեր տա րի նե րին գրած 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: Այս ժո
ղո վա ծուն ան շուշտ ամ բող ջա
կան պատ կե րա ցում չի տա լիս 
Հրանդ Մար գա րյան բա նաս
տեղ ծի մա սին, սա կայն բա ցա
հայ տում է նրա գա ղա փա րա
կան ու գե ղա գի տա կան ըն կա
լում ե րի հիմ ա կան գծե րը:

Այս տեղ դար ձյալ հե ղի նա
կը դի մում է խորհր դան շան նե
րի՝ սկսյալ բա նաս տեղ ծա կան 
շար քե րի, ապա նաև բա նաս
տեղ ծու թյու նե րի ան վա նում
նե րից: Բա նաս տեղ ծա կան 
շար քե րը հե ղի նա կը կո չել է 
«փշրանք նե րե՝ դրանք հա մա
րա կա լե լով մե կից մին չև վե ցը 
և դրան ցում նե րա ռե լով ամե
նա տար բեր բո վան դա կու թյան 
ու ձևի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ, որոնք, սա կայն, ու նեն 
գա ղա փա րա կան հե տաքր քիր 
ընդ հան րու թյուն ներ: Փշրանք
ներն ար դեն իսկ նե րա ռում են 
խորհր դան շա նա յին իմաս տը, 
քա նի որ ամ բող ջի մի փոք րիկ 
մաս նիկ են և ի մի հա վաք վե

լով ամ բող ջա նում են ու դառ
նում կուռ կա ռույց:

Այս փշրանքբա նաս տեղ
ծու թյուն նե րում առ կա են զա
նա զան խորհր դան շան ներ, 
որոն ցից մե կը ծովն է կամ օվ
կի ա նո սը: Այն ոչ մի այն ան
հու նու թյան կամ անեզ րու
թյան իմաստ ու նի և մարդ
կա յին կյան քի ան վեր ջա նա
լի փնտրտուք նե րի շղթան է 
ներ կա յաց նում, այ լև դար ձյալ 
տա նում է դե պի Եր կիր, դե պի 
մի այլ ծով, դե պի Վան, ին
չը լա վա գույնս է ար տա հայտ
ված «Մայրս ափին ով կե ա
նին» բանաստեղծության մեջ, 
որտեղ օվկիանոսի ամենակուլ 
ալիքները ի զորու չեն 
խամրեցնել անցյալի հուշերը 
«Փրփրախորհուրդ ովկեանն 
այս քենցած ափեր կ’այցելէ, 
սրբիչն առած կը մաքրէ 
ուղեղներէն յուշը ծեր: Մայրս 
կառչած մանկութեան վաղո՜ւց 
խամրած օրերուն զանոնք մէկ
մէկ կը վառէ...»6: 

Ծո վը կամ օվ կի ա նո սը նաև 
շատ առար կա յա կան՝ խորհր
դան շում է հե ղի նա կի ներ կա 
բնա կա վայ րը, Նյու Յոր քը: Եվ 
զար մա նա լի կեր պով այս տեղ 
կամ Նյու Ջեր սի ում կամ Ջոնս 

6 Հրանդ Մարգարյան, Ենթաեսէն 
փշրուած, Ե., 2004, էջ 51:

բի չում վեր է խո յա նում Երկ րի 
և ողջ հա յու թյան ամե նավ սեմ 
ու նվի րա կան խորհր դա նիշ նե
րից մե կը՝ Արա րա տը. «Աղջիկս 
ու տղաս բոպիկ ու խանձուած 
ձեռքերին խրած աւազի թաց 
կոյտին մէջ մութ ովկեանի այս 
ափին իրենց Լեռը կը շինեն: «Աս 
Մասիսն է, աս ալ՝ Սիսը» ...»7:

Եվ նորից ու նորից հիշեցում 
է հնչում յուրաքանչյուր հայի՝ 
անկախ տարիքից, ապրելու 
վայրից ու ամեն ինչից, որ 
այստեղ է իր էության գաղտ
նիքը, իր անցյալն ու ներկան 
և վստահաբար ապագան. 
«Կը կառուցեն Լեռը մեծ: Կը 
պաշտպանեն ծովուն հեւքոտ 
ալիքէն: Յետոյ հպարտ, սարի 
փէշին, մեծ ու յստակ տառերով 
իրենց անցեալն ու ներկան կը 
ստորագրեն՝ ԱՐԱՐԱՏ»8: 

Հրանդ Մար գա րյան մար
դու և ստեղ ծա գոր ծո ղի մա սին 
կա րե լի է ան վերջ խո սել, ին
չը հնա րա վոր չէ մեկ հոդ վա ծի 
շրջա նա կում: Բա վա րար վենք 
այս քա նով, եր կար տա րի նե րի 
առողջ կյանք ու բե ղուն գոր
ծու նե ու թյուն մաղ թենք Հրանդ 
և Ժա նետ Մար գա րյան նե րին՝ ի 
պայ ծա ռա ցում մեր Հայ րե նի քի 
և ի վա յե լում մեր ժո ղովր դի:

7 Ն. տ., էջ 53:
8 Ն. տ., էջ 53:
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ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ 
ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ 
ԴԻՏԱԿՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ 
ՍՏԱՑՎԱԾ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Սույն թվա կա նի հու նի սի 
2428ը Եր ևա նում տե ղի ու նե
ցավ գեր բարձր է ներ գիա նե րի 
աստ ղա ֆի զի կա յի բնա գա վա
ռի «MAGIC» մի ջազ գա յին հա
մա գոր ծակ ցութ յան տա րե կան 
գի տա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ
ցեց ա վե լի քան 60 գիտ նա կան 
Գեր մա նիա յից, Ի տա լիա յից, 
Իս պա նիա յից, Շ վեյ ցա րիա յից, 
Խոր վա թիա յից, Ճա պո նիա յից, 
Հնդ կաս տա նից, Բուլ ղա րիա
յից: «MAGIC»ը 17 մետ րա նոց 
պատ կե րա յին մթնո լոր տա յին 
չե րեն կովյ ան եր կու դի տակ
նե րի հա մա կարգ է՝ տե ղադր
ված Իս պա նիա յի Լա Պալ մա 
կղզում: Գի տա ժո ղո վի ըն թաց
քում ներ կա յաց վե ցին «MAGIC» 
դի տակ նե րի հա մա կար գով 
ստաց ված նոր արդ յունք նե րը, 
ամ փոփ վե ցին կա տար ված աշ
խա տանք նե րը, ինչ պես նաև 
քննարկ վե ցին հե տա զո տութ
յուն նե րի հե տա գա ուղ ղութ
յուն նե րը: Հու նի սի 27ին տե ղի 
ու նե ցավ պաշ տո նա կան ըն
դու նե լութ յուն, ո րի ժա մա նակ 
ներ կա յաց վե ցին «MAGIC» և նոր 
սերն դի՝ 23 մետր տրա մագ ծով 
«LST» (Large Size Telescope) դի
տակ նե րը, նրանց աշ խա տան
քի սկզբունք նե րը, կա ռուց ման 

ըն թաց քում կի րառ ված բարձր 
տեխ նո լո գիա կան լու ծում ե րը, 
գի տա կան ծրագ րե րը և ս տաց
ված կար ևոր արդ յունք նե րը։ 
Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին 
ող ջու նեց ՀՀ կրթութ յան, գի
տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր
տի նա խա րար Ա րա յիկ Հա
րութ յուն յա նը: «Ան ցած տա րի 
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած 
հե ղա փո խութ յու նից հե տո պե
տութ յու նը որ դեգ րել է գի տութ
յան զար գաց ման միան գա մայն 
նոր քա ղա քա կա նութ յուն: Վս
տահ եմ, որ այս քննարկ ման 
արդ յունք ներն օգ տա կար են 
լի նե լու և նոր հրա պա րա կում
ներ կլի նեն, ին չը թույլ 
կտա ա վե լի զար գաց նել 
Հա յաս տա նի գի տութ յու
նը», իր խոս քում, մաս
նա վո րա պես, ա սաց Ա. 
Հա րութ յուն յա նը: ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գահ, ա կա դե մի
կոս Ռա դիկ Մար տի րոս
յա նը, ող ջու նե լով հյու
րե րին, նշեց. « Հա յաս տա
նում աստ ղա գի տութ յան 
ո լոր տի հե տա զո տութ
յուն նե րը միշտ ե ղել են 
բարձր մա կար դա կի 
վրա՝ պայ մա նա վոր ված 
Վիկ տոր Համ բար ձում յա

նի մեծ ա վան դով: Հայ գիտ նա
կան նե րը միշտ ներգ րավ ված 
են ե ղել տար բեր մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րում, 
ո րի հա ջող ված օ րի նակ նե
րից մեկն ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ րո նի 
մաս նակ ցութ յունն է «MAGIC» 
հա մա գոր ծակ ցութ յան աշ խա
տանք նե րին: Գի տութ յուն նե րի 
ազ գա յին ա կա դե միան կար
ևո րում է նման գի տա ժո ղով
նե րի անց կա ցու մը Հա յաս տա
նում, ին չը կա րող է նպաս տել 
նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի 
ստեղծ մա նը»:

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում 
ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման յան ան
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դամ, Գեր մա նիա յի Մաքս Պ լան
կի ֆի զի կա յի ինս տի տու տի 
MAGIC խմբի ղե կա վար Ռազ միկ 
Միր զո յա նը, Շ վեյ ցա րիա յի ETH 
Zürich հա մալ սա րա նի պրո ֆե
սոր Ադ րիան Բի լան դը ներ կա
յաց րե ցին «MAGIC» դի տակ նե րի 
հա մա կար գը, նրանց մի ջո ցով 
վեր ջերս ստաց ված մի շարք 
կար ևոր արդ յունք ներ և հայ 
գիտ նա կան նե րի մաս նակ ցութ
յու նը «MAGIC» հա մա գոր ծակ
ցութ յան աշ խա տանք նե րին: 
Բար սե լո նա յի Բարձր Է ներ գիա
նե րի ֆի զի կա յի ինս տի տու տի 
պրո ֆե սոր Մա նել Մար տի նե սը 
հան դես ե կավ ե լույ թով «LST» 
դի տա կի և «CTA» (Cherenkov 
Telescope Array) հա մա գոր ծակ
ցութ յան մա սին:

Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կեր
պել էր ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ 
կենտ րո նը: ԻԿՐԱՆԵՏը մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն 
է, ո րը հիմ ադր վել է 2003 թ.: 
ԻԿՐԱՆԵՏի հիմ ա դիր ան դամ 
պե տութ յուն ներն են Ի տա լիան, 
Հա յաս տա նը, Վա տի կա նը և 
Բ րա զի լիան: ԻԿՐԱՆԵՏի հա
մա կար գող կենտ րո նը Ի տա
լիա յի Պես կա րա քա ղա քում 
է, իսկ ցան ցի կենտ րոն նե րը՝ 
Հ ռո մում (Ի տա լիա), Նի ցա յում 
(Ֆ րան սիա), Ռիո դե ժա նեյ րո
յում (Բ րա զի լիա) և Եր ևա նում: 
ԻԿՐԱՆԵՏի նպա տա կը ռելյ ա
տի վիս տա կան աստ ղա ֆի զի
կա յի բնա գա վա ռում գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա
նա ցում ու հե տա գա զար գա
ցում է, ինչ պես նաև այդ բնա
գա վա ռի գի տա կան կադ րե րի 
պատ րաս տում ու վե րա պատ
րաս տու մը:

ՀՀ ԳԱԱ Տե ղե կատ վա կան-վեր լու-
ծա կան ծա ռա յութ յուն

01.07.2019 թ.

Ի ԴԵՊ

ԱՎՍՏՐԱԼԱՑԻ 
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿԵԼ ԵՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՄՈՏԱԼՈՒՏ 
ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ1

Ավստ րա լիա յի Breakthrough 
– National Centre for Climate 
Restoration վեր լու ծա կան կենտ
րո նի փոր ձա գետ նե րը հրա պա
րա կել են զե կույց, ո րում ե կել 
են այն եզ րա կա ցութ յան, որ 
կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով մարդ կա յին քա
ղա քակր թութ յու նը կա րող է 
կոր ծան վել ար դեն մինչև 2050 
թվա կա նը՝ տե ղե կաց նում է RIA 
Novostiն:

Հե ղի նակ նե րից մե կի խոս
քով՝ մար դու գոր ծու նեութ
յամբ պայ մա նա վոր ված գլո
բալ տա քա ցու մը Երկ րի վրա 
կյան քի հա մար ա ռա վել լուրջ 
սպառ նա լիքն է մի ջու կա յին 
պա տե րազ մից հե տո: Այս պես, 
ե թե ամ բողջ աշ խար հի կա
ռա վա րութ յուն նե րը հրա ժար
վեն է ներ գիա յի այ լընտ րան

1 Ըստ՝ https://www.1in.am/2572876.
html

քա յին աղ բուր նե րի ո րո նու մից, 
ար դեն մին չև 2030 թվա կա նը 
հա նա ծո վա ռե լի քի այ րու մից 
ած խաթթ վա յին գա զի ար տա
նե տում ե րը կա րող են հաս նել 
ա ռա վե լա գույն մե ծութ յուն նե
րի՝ աս ված է տեքս տում: Այս 
սցե նա րի հա մա ձայն՝ մինչև 
2050 թվա կա նը օ դի մի ջին 
ջեր մաս տի ճա նը կբարձ րա նա 
ըստ Ցել սիու սի ե րեք աս տի ճա
նով: Դա կհան գեց նի սառ ցա
ծած կույ թի քայ քայ ման, լուրջ 
ե րաշ տի և Ա մա զո նիա յի անձր
ևա յին ան տառ նե րում ծա ռե
րի ոչն չաց ման: Աշ խար հում 
մշտա պես տե ղի կու նե նան 
հե ղե ղում եր ու ան տա ռա յին 
հրդեհ ներ:

Կ կոր ծան վեն ամ բողջ է կո
հա մա կար գեր, Երկ րի գրե թե 
եր րորդ մա սը կվե րած վի ա նա
պա տի: Կ լի մա յի փո փո խութ
յու նը լուրջ զին ված հա կա մար
տութ յուն նե րի կբե րի ռե սուրս
նե րի հա մար: Կ լի մա յա կան 
փախս տա կան նե րի թվա քա
նա կը կա րող է գե րա զան ցել 1 
մի լիար դը: Այս ա մե նը կհան
գեց նի «իս կա կան քաո սի» և 
«մարդ կա յին քա ղա քակր թութ
յան կործ ման ման»:
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՄԵԾ ԷՐ ԱՎԵԼԻ, 
                 ՔԱՆ ԵՂԱՎ

Հ
արյուր տարի առաջ՝ ծննդյան
50-ամյակիհոբելյանականհանդի-
սություններիժամանակ,իրհաս-

ցեինուղղվածմեծարանքիցույցերինՀով-
հաննեսԹումանյաննարձագանքումէրնե-
րողամիտժպիտով,թե՝թողսպասենևսմի
հիսունտարի,ժամանակըպիտիցույցտա՝
ինչ է մնալու իր ստեղծածից:Դացուցադ-
րական համեստություն չէր, բոլոր մեծերի
մշտական անգոհությունն էր իրենց տվա-
ծից,որհայբանաստեղծինևսպիտիուղեկ-
ցերամբողջկյանքում.

( Թու մանյ ւա նի ծննդյան 
150-ամ յա կի առ թիվ)

Կ յան քըս ա րի հը րա պա րակ, 
   ոտ քի կո խան ա մեն քի.
Խա փան, խո պան ու անպ տուղ, 
   ան ցավ ա ռանց արդ յուն քի:
Ի՜նչ քան ծա ղիկ պի տի բուս ներ, 
   որ չը բու սավ էս հո ղին,
Ի՜նչ պա տաս խան պի տի ես տամ 
   հող ու ծա ղիկ տվո ղին…

Բայց մեկ հի սու նի փո խա րեն ան ցել է ար դեն 
եր կու հի սուն տա րի, ժա մա նա կը կա յաց րել է իր 
ան բե կա նե լի վճի ռը. «ան հաս Ա րա րա տը մեր նոր 
քեր թութ յան» պարտք չի մա ցել ո՛չ ի րեն «հող ու 
ծա ղիկ տվո ղին», ո՛չ իր ժո ղովր դին…

Գե ղե ցիկ սկիզբ, հե տո ինք նա ճա նաչ ման 
խար խա փում եր, ա պա շեշ տա կի սլացք ներ է ու
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նե ցել Թու ման յան 
բա նաս տեղ ծի ճա
նա պար հը:

Դեռ նոր պի տի 
ոտք դներ ե րի տա
սար դութ յան սե
մին, երբ ստեղ ծեց 
« Գու թա նի եր գը», 
« Հին օրհ նութ յու նը», 
« Շունն ու Կա տուն», 
« Մա րոն», գլուխ
գոր ծոց ներ, որ պի
տի դառ նա յին նրա 
ան մա հութ յան ա ռա
ջին վկա յա կան նե րը, 
քա նի դեռ հայ մա
նուկ ներ կան ար ևի 
տակ, դեռ թո թո վա խոս՝ պի տի հե գեն « Շունն 
ու Կա տուն», քա նի դեռ հայ ծե րեր կան, նրանց 
ա ռա ջին մաղ թան քը հետ նորդ նե րին միշտ պի
տի լի նի. «Ապ րե՛ք, ե րե խե՛ք, բայց մեզ պես չապ
րեք…»: Հան ճա րի այս նախ նա կան փայ լա տա
կում երն ար դեն կան խան շում էին բա նաս տեղ
ծի ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա պար հի գլխա վոր 
ուղ ղութ յու նը, որ թերևս ոչ ոք ա վե լի ճշգրիտ ու 
սպա ռիչ չպի տի կա րո ղա նար բնու թագ րել, ինչ
պես հենց ին քը իր լրութ յան բար ձուն քից՝ 1918 
թվա կա նին

Գան ձեր ու նեմ ան տա՜կ, ան ծե՜ր,
Ես հա րուստ եմ, ջա՜ն, ես հա րուստ,
Ծով բա րութ յուն, շնորհք ու սեր,
Ճոխ պարգեւ եմ ա ռել վե րուստ:

Ինք նա ճա նաչ ման այս պայ ծա ռա տես գի
տակ ցութ յա նը կա րող են հաս նել միայն բա ցա
ռիկ ան հատ նե րը, ո րոնք ոչ մի հայտ նի ուղ ղութ
յան չեն հետ ևում՝ ու ղե ցույց ու նե նա լով միայն 
ի րենց լու սա վոր ներշն չան քը, ինչ պես ժա մա նա
կին նկա տել է Վա լե րի Բր յու սո վը:

Բայց ե րի տա սարդ բա նաս տեղ ծի հա մար 
դրան հաս նե լու ճա նա պար հը հեշտ չէր լի նե լու: 
Ն րան վի ճակ ված չէր իր սի րած Բայ րո նի նման 
գի շե րը քնել որ պես սո վո րա կան մահ կա նա
ցու, ա ռա վոտ յան արթ նա նալ հռչա կա վոր բա

նաս տեղծ: Նա իր թռիչ քի «գո հա րա կերտ բար
ձուն քը» պի տի նվա ճեր քայյ առ քայլ, Չա րեն ցի 
ար տա հայ տութ յամբ՝ «դժվար վար ժութ յամբ». 
նա խորդ տաս նամ յակ նե րի բա նաս տեղ ծա կան 
գի տակ ցութ յան կպչուն ի ներ ցիան դեռ շա րու
նակ վում էր: Պա տա հա կան չէ, որ նա բա նաս
տեղ ծութ յուն նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն հա մար
ձակ վում է տպագ րութ յան հանձ նել ըն կեր նե րի 
ու բա րե կամ ե րի հա մառ հոր դոր նե րից հե տո 
միայն:

Գիր քը լույս է տես նում 1890 թ. Մոսկ վա յում: 
Հիա ցա կան և քն նա դա տա կան ար ձա գանք նե
րը չեն ու շա նում: Ա ռա ջին դրվա տա կան խոս
քը ե րի տա սարդ Մա նուկ Ա բեղ ա նինն էր՝ Վար
սամ ծած կա նու նով: «Այդ բա նաս տեղ ծութ յուն
նե րը, գրում է նա, նման չեն այն աս տի ճա նի 
միան ման «բա նաս տեղ ծութ յուն նե րին», ո րոն ցով 
հե ղե ղել են մեր գրա կա նութ յու նը և դեռ շա րու
նա կում են հե ղե ղել»1: Դ րան հա կա ռակ՝ ան թա
քույց մի տում ա վո րութ յամբ էր գրված «Մ շա կի» 
քննա դատ Խա չա տուր Մա լում յա նի հոդ վա ծը 
« Մուր ճում» և «Աղբ յու րում» տպագր վող ե րի տա
սարդ բա նաս տեղծ նե րիմ, այդ թվում և Թու ման
յա նի մա սին:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գրքի շուրջ ստեղծ ված 
ընդ հա նուր մթնո լոր տը ոգ ևո րիչ էր, ուս տի բա
նաս տեղ ծը պատ րաս տում և տ պագ րութ յան է 

1 «ՆորԴար», 1891, թիվ 196, 197:
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հանձ նում երկ րորդ ժո ղո
վա ծուն, որ լույս է տես նում 
եր կու տա րի անց, դարձ յալ 
Մոսկ վա յում: Նոր ժո ղո վա
ծո ւի ար ձա գանք ներն ար դեն 
շատ չէին: Քն նա դա տութ յու
նը և գ րա կան հան րութ յու նը 
սպա սո ղա կան լռութ յուն էին 
պահ պա նում: Ա ռա ջին գրքից 
հե տո խոս տում ա լից ե րի
տա սար դից սպա սե լիք նե րը, 
որ այն քան շատ էին, լիո
վին չէին ար դա րա ցել. նոր 
գիր քը հնից շատ չէր տար
բեր վում. Հ րաշ քը, որ հենց 
իր՝ բա նաս տեղ ծի հա մար էլ 
տա կա վին ե րա զանք էր, դեռ 
տե ղի չէր ու նե ցել: 

Սա կայն, որ քան պա
սիվ էր քննա դա տութ յու նը, 
նույն քան ի րենց քա ջա լե րիչ 
խոս քով ակ տիվ էին բա
նաս տեղ ծի ըն կեր ներն ու 
բա րե կամ ե րը: «Ա նու շի» 
ա ռա ջին տար բե րա կի մա սին 
ջերմ խոսք է գրում Ղա զա
րոս Ա ղա յա նը, որ, ժա մա նա
կա կից նե րի վկա յութ յամբ, 
մեծ նշա նա կութ յուն է ու նե նում այդ գլուխ գոր
ծո ցի հե տա գա լայն ժո ղովր դա կա նաց ման հա
մար: Ներ սիս յա նա կան դա սըն կեր նե րից Գ րի գոր 
Վանց յանն Ա խալ քա լա քից հիաց մուն քով գրում 
է նոր բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի խան դա վառ ըն
դու նե լութ յան մա սին՝ ա ռանձ նաց նե լով դրան
ցից հատ կա պես մե կը՝ « Կան չը», որ, ինչ պես տե
ղե կաց նում է նա, «ա մեն տեղ ֆու րոր է ա նում. 
Это действительно высокохудожественное 
произведение. Ե թե, Հով հան նես ջան, ու րիշ ոչ 
մի բան չգրեիր, այդ բա նաս տեղ ծութ յունդ բա
վա կան էր քեզ բա նաս տեղ ծի մեծ կոչ մա նը ար
ժա նաց նե լու»2: 

Թու ման յա նի՝ 90ա կան թվա կան նե րի քնա
րեր գութ յան մեջ ի րոք կա յին հե ռան կա րա յին 

2 Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության 
տարեգրություն (18691908), էջ 18

է ջեր, ո րոնք վկա յում էին հե
ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հո գե բա նութ յան մեջ կա
տար վող՝ դեռևս ոչ այն քան 
հստակ խմո րում ե րի, լար
ված փնտրտուք նե րի մա սին: 
Ե րի տա սարդ բա նաս տեղծն 
ինքն էլ զգում էր իր մեջ հա
սու նա ցող նոր, ան ծա նոթ 
ներշն չանք նե րի խլրտուք: 
Եվ նա սուզ վում է ո րո նում
նե րի իր ան տես աշ խա րը՝ 
եր կար ու լուռ մա քա ռում ե
րով ինքն իր դեմ, աշ խար հի 
դեմ, դժվա րութ յամբ հաղ
թա հար վող գրա կան նա խա
պա շար մունք նե րի դեմ: Ու 
անց նում են տա րի նե րը՝ ամ
բողջ մի տաս նամ յակ, մինչև 
ի րեն պատ րաստ է զգում 
ըն թեր ցո ղի հետ նոր հան
դիպ ման: Ի հար կե, այդ տա
րի նե րի ըն թաց քում մի քա
նի փոքր «հան դի պում եր» 
լի նում են: Սա կայն դրանք 
«փորձ նա կան» հան դի պում
ներ էին, կա րե լի է ա սել, 
մի ջա վայ րի տրա մադ րութ

յուն նե րը շո շա փե լու հա մար, մեծ մա սամբ բա
րե կամ ե րի նա խա ձեռ նութ յամբ՝ բա նաս տեղ ծի 
բազ ման դամ ըն տա նի քին նյու թա պես օ ժան դա
կե լու հա մար:

Վճ ռա կան հան դի պու մը տե ղի է ու նե նում 
1903 թվա կա նին, « Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի» եր
րորդ գրքի թիֆ լիս յան հրա տա րա կութ յամբ: Դա 
այն հրաշքն էր, ո րին սպա սում էին հայ գրա
կան աշ խար հը, շար քա յին ըն թեր ցո ղը, հենց ին
քը բա նաս տեղ ծը: Այդ գրքով, հե տա գա եր կու 
տաս նամ յակ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան նվա ճում
նե րով Թու ման յա նը հա յոց բա նաս տեղ ծութ յան 
նոր և նո րա գույն շրջան նե րի սահ մա նագ ծին 
բարձ րա նում է որ պես ու ղե ցույց փա րոս՝ հա վա
սա րա պես լու սա վո րե լով անց յա լը և  ա պա գան: 
Անց յա լը՝ որ ա վե լի լավ տես նենք ու ճա նա չենք 
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մեզ, ա պա գան՝ որ չմո լոր վենք սպաս վող փոր
ձութ յուն նե րի բա վիղ նե րում: Հե տա գա բո լոր հայ 
բա նաս տեղծ նե րի հա յաց քը մշտա պես ուղղ ված 
պի տի լի նի այդ փա րո սին՝ լու սա վոր վե լու հա
մար հո գով ու մտքով և հա մոզ վե լու, որ նրա նից 
հե տո նրա պես գրե լը դար ձել է անհ նար, բայց և  
ա ռանց նրա գրելն էլ ար դեն հնա րա վոր չէ:

Նոր ժո ղո վա ծուն յու րօ րի նակ ամ փո փում էր 
բա նաս տեղ ծի ան ցած ճա նա պար հի: Կազմ ված 
էր նա խորդ գրքե րի ըն տիր է ջե րից՝ մշակ ված 
ու կա տա րե լութ յան հասց ված« նոր բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րից ու բալ լադ նե րից, ո րոնք ըն թեր
ցո ղի առջև բաց էին ա նում մի նոր ու զմայ լեի 
աշ խարհ: Պոեմ ե րի բաժ նում « Մա րոն», « Լո ռե
ցի Սա քոն», հատ կա պես «Ա նու շը» ներ կա յաց
ված էին հիմ ո վին վե րամ շակ ված այն աս տի
ճան, որ ըստ էութ յան ըն թեր ցո ղը գործ ու ներ 
նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ: Այս, ինչ պես 
նաև « Սա սուն ցի Դա վի թը», « Պոետն ու Մու սան», 
ա վե լի ուշ տպագր ված «Թմկ ա բեր դի ա ռու մը» 
պոեմ ե րով, « Մի կա թիլ մեղ րը», « Փար վա նա» 
և  այլ բալ լադ նե րով Թու ման յա նը հաս տա տում 
է իր ստեղ ծա գոր ծա կան խառն ված քի է պի կա
կան տա րեր քը՝ իբրև այդ պի սին անկրկ նե լիո րեն 
բա ցա ռիկ տեղ զբա ղեց նե լով նոր շրջա նի հա յոց 
բա նաս տեղ ծութ յան պատ մութ յան մեջ:

Եր րորդ գրքից հե տո նոր շրջան է սկսվում 
Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում: 
Ն րա գե ղա գի տա կան, ի մաս տա սի րա կան, բա
րո յա բա նա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա
նա կը սկսում է ըն դար ձակ վել ու ըն դար ձակ վել 
և՛ թե մա տիկ, և՛ ժան րա յին ա ռում ե րով: Մե կը 
մյու սի հետ ևից տպագր վում են ժո ղովր դա կան 
հե քիաթ նե րի նրա մշա կում ե րը, այլ լե զու նե
րից թարգ մա նութ յուն ներն ու փո խադ րութ յուն
նե րը, պատմ վածք նե րը, 10ա կան թվա կան
նե րից՝ քառ յակ ներն ու խո հաք նա րա կան բա
նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Թու ման յա նը դառ նում 
է ժո ղովր դա կան գրող՝ բա ռի բարձ րա գույն ու 
ազն վա գույն ի մաս տով: Իսկ երբ սկսում են լույս 
տես նել « Հաս կեր» ամ սա գի րը և « Լու սա բեր» 
դա սագր քե րը, նոր աս պա րեզ է բաց վում նրա 
հա մար՝ մա նուկ նե րի աշ խար հը: Մեր գրող նե րից 
ոչ ոք նրա նից ա ռաջ և ն րա նից հե տո՝ ընդ հուպ 

մինչև մեր օ րե րը, մա նուկ նե րի հա մար չի գրել 
այն պես սի րով, ներշն չան քով ու բարձր ար վես
տով, ինչ պես նա: Թու ման յա նը հայ ման կագ
րութ յան մինչև օրս չգե րա զանց ված դա սա կանն 
է: Այդ աս պա րե զում դեռ նրա կեն դա նութ յան 
ժա մա նակ ար դեն խո սում էին թու ման յա նա կան 
դպրո ցի մա սին:

Նա խախ նա մութ յու նը այդ «հմուտ, հան ճա
րեղ լո ռե ցուն» օժ տել էր այն պի սի շնորհ նե րով, 
ո րոնք սո վա րա բար ան հա մա տե ղե լի են, բայց 
նրա մեջ հա մա տեղ վում էին ան թե րի ներ դաշ
նա կութ յամբ: Նա նույն քան մեծ էր իբրև հրա
պա րա կա խոս, որ քան՝ իբրև բա նաս տեղծ, որ
քան՝ գե ղա գետ, նույն քան՝ հա սա րա կա կան ու 
մշա կու թա յին գոր ծիչ, որ քան՝ գրաքն նա դատ, 
նույն քան՝ մտա ծող ու փի լի սո փա: Այս բո լոր 
բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող նրա հոդ ված
ներն ու ե լույթ նե րը, որ ընդգր կում են հայ ազ
գա յինհա սա րա կա կան կյան քի բո լոր շեր տե րը, 
հայ հրա պա րա կա խո սութ յան ըն տիր է ջե րից են 
և  օ րի նա կե լի շատ դա սեր են պա րու նա կում նաև 
մեր օ րե րի հա մար:

Հո բելյ ա նա կան այս օ րե րին շատ է խոս վում 
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հատ կա պես Թու ման յան ազ գա յինհա սա րա կա
նան գործ չի հազ վագ յուտ ա ռա քի նութ յուն նե րի 
մա սին: Եվ դա պա տա հա կան չէ: Նա այն ե զա
կի ան հա տա կա նութ յուն նե րից էր, ո րոնց հա մար 
անձ նա կան կյանք, որ պես այդ պի սին, գո յութ յուն 
չու նի: Ն րա ըն տա նե կան հար կը, որ ժա մա նա
կին հայտ նի « Վեր նա տան» հանգր վանն էր, միչև 
վերջ էլ մաց հայ և  այ լազ գի մե ծե րի հյու րըն
կալ հա վա քա տե ղին: Իսկ երբ հնչել է ժա մը, 
անձ նու րա ցա բար հայտն վել է այն տեղ, որ տեղ 
ա ռաջ նոր դել է հա սա րա կա կան պարտ քի գի
տակ ցութ յու նը:

Այս պես, երբ 1905 թվա կա նի քա ղա քա կան 
խառ նա կութ յուն նե րի ժա մա նակ կով կաս յան 
շրջան նե րում սկսվել էին ազ գա միջ յան ար յու
նա լի բա խում եր, Թու ման յա նը կա ռա վա րա կան 
հա տուկ ման դա տով մեկ նում է այդ շրջան ներ՝ 
խա ղա ղա րար ա ռա քե լութ յամբ: Իր բարձր հե
ղի նա կութ յամբ ու խա ղա ղութ յան հա մո զիչ հոր
դոր նե րով նրան հա ջող վում է կան խել շատ ար
յու նա հե ղութ յուն ներ: Տե ղա ցի թուր քերն ան գամ 
նրան ըն դու նում էին որ պես «ալ լա հից ղրկված» 
հաշ տա րար ա ռաք յա լի:

Բայց ճա կա տագ րի հեգ նան քով նա դրա հա
մար ա միս ներ պի տի անց կաց ներ ցա րա կան կա
լա նա վայ րե րում ու կանգ ներ պե տեր բուրգ յան 
հա վա տաքն նիչ դա տա րա նի առջև՝ իբրև իշ խա
նութ յուն նե րի դեմ դա վեր նյու թող և  ազ գա միջ
յան թշնա մութ յուն հրահ րող: Բայց նա բարձ րից 
էր նա յում այդ ա մե նին՝ խղճի մաք րութ յան ու 
հո գու ա նա րա տութ յան խոր գի տակ ցութ յամբ: 
Երբ դա տա րա նը ի վեր ջո ար դա րաց նում է 
նրան, Պե տեր բուր գում ու Մոսկ վա յում այդ վճի
ռը ցնծութ յամբ է ըն դու նում ոչ միայն հայ, այլև 
ռուս մտա վո րա կա նութ յու նը:

Սա կայն հայ ժո ղովր դին, նրա վշտա կիր բա
նաս տեղ ծին նոր, ա վե լի ճա կա տագ րա կան փոր
ձութ յուն ներ էին սպա սում:

Սկս վում է հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը: 
Հայ բա նաս տեղ ծը, որ պա տե րազմ առ հա սա
րակ մարդ կութ յանն սպառ նա ցող մե ծա գույն 
չա րիք նե րից էր հա մա րում, հո գու խոր քում գո
հու նա կութ յամբ է ըն դու նում լու րը. հույս ու ներ, 
որ Օս ման յան կայս րութ յու նը վեր ջա պես կփլուզ

վի, և  արևմտ յան հա յութ յու նը ա զատ շունչ կքա
շի: Բայց երբ Ազ գա յին բյու րո յի հանձ նա րա րութ
յամբ մի խումբ մտա վո րա կան նե րի հետ այ ցե լում 
է ռազ մա ճա կատ՝ հայ կա մա վոր նե րի կա ցութ յա
նը ծա նո թա նա լու, այդ հույ սե րը սկսում են ե րե
րալ: Պա տե րազ մի սար սա փե լի հետ ևանք նե րը 
խա ղաղ բնակ չութ յան հա մար, ռուս զին վո րա
կա նութ յան ան բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քը ոչ 
միայն հայ կա մա վոր նե րի, այլև տե ղա ցի հա յե րի 
հան դեպ՝ մռայլ մտո րում ե րի են մղում բա նաս
տեղ ծին: Վե րա դար ձից հե տո՝ 1915 թ. դեկ տեմ
բե րի 10ին, իր մտե րիմ ե րից Փ. Վար դա զար
յա նին գրում է. «Ընդ հան րա պես շատ տխուր են 
տպա վո րութ յուն ներս և շատ հեշտ կա րող ենք 
ա ղե տա լի դեպ քե րի հան դի պել, էն քան խա խուտ 
է մեր վի ճա կը»3: Այդ «տխուր տպա վո րութ յուն
նե րի» ի րա կան հիմ քը տես նում ենք ռազ մա ճա
կա տա յին օ րագ րե րի գրա ռում ե րում, որ տեղ 
ճշգրիտ ան մի ջա կա նութ յամբ ար տա ցոլ ված է՝ 
պա տե րազ մա կան կեն ցա ղի սոս կա լի ա ռօր յան:

Ռազ մա ճա կատ երկ րորդ այ ցե լութ յան ժա մա
նակ Թու ման յա նը մի քա նի օր հյու րըն կալ վում 
է ա զա տագր ված Վա նում: Ընդ հա նուր խան դա
վա ռութ յու նը հա մա կում է նաև բա նաս տեղ ծին, 
և նա ո գեշնչ ված գրում է.

Շուռ է գա լիս ծանր քա րը
Մեր մոր կրծքից տեն չա վառ,
Վեր է կե նում մեր աշ խար հը
Ա վեր նե րից ան հա մար…

…  Հե՜յ, ջա՛ն տղերք, ուս տվեք, ո՜ւս,
Միա հա մուռ, միա բան,
Հե՜յ, ջա՛ն տղերք, ուժ տը վեք, ո՜ւժ,
Քա րը մոտ է գը լոր ման:

Իսկ Թիֆ լիս՝ ըն կեր նե րին հաս ցեագր ված 
նա մակ նե րում վստա հա բար գրում է, թե Պոլ սի 
գրա վու մը օ րե րի հարց է…

 Բայց ե՞րբ է պա տա հել, որ հայ բա նաս տեղ
ծի այդ ոգ ևո րութ յու նը տևա կան լի նի… Ռազ մա
ճա կատ երկ րորդ այ ցե լութ յու նից նոր էր վե րա
դար ձել և տե սա ծից ու լսա ծից դեռ չէր խա ղաղ
վել խռով ված հո գին, երբ ե ղեռ նից մա զա պուրծ 

3 Հովհ. Թումանյան, Կյանքի և ստեղծագործության 
տարեգրություն (19151919), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1916, 
էջ 830:
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արևմ տա հայ գաղ թա կա նութ յան հոս քը հաս նում 
է Էջ միա ծին: Կի սատ թող նե լով հան գիս տը՝ նա 
սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ եր կու դուստ
րե րի հետ շտա պում է այն տեղ՝ ա ղետ յալ նե րին 
ա ռա ջին օգ նութ յու նը ցույց տա լու: Այն, ինչ տես
նում է նա Էջ միած նում, վեր էր ա մեն եր ևա կա
յութ յու նից: Ա վե լորդ չի լի նի թերևս մեկեր կու 
քաղ վածք ծո ցա տետ րա յին գրա ռում ե րից ու 
այդ օ րե րի նա մակ նե րից.

«Ժ խոր, լաց, խնդիր, հա ռա չանք, սուգ  
Ծով –

Մեջ տե ղը ղո ղան ջում են Էջ միած նի զան գե րը 
– լայ նա ծա վալ հա ռա չան քի նման  ես եր բեք էս
քան տխուր չեմ լսել Էջ միած նի զան գե րի ձայ նը 
–  ո՜ւր, մինչև ո՜ւր են հաս նում արդ յոք էս հա ռա
չանքն ու կո ծը…»4: Կամ՝ «Ե րե խա նե՜ր, ե րե խա
նե՜ր, ե րե խա նե՜ր… ան տեր, սո ված, հի վանդ: Բո
լո րը, սկսած նրա նից, որ շատ ժա մա նակ չէ, ինչ 
ոտն է ե լել ու ման է գա լիս, բո լո րը փա խել են 
3500 վերստ՝ տա ռա պած, սո ված: Այժմ էլ ինձ 
է վի ճակ վել էդ ե րե խա նե րի խնա մա տա րութ յան 
գոր ծը, դրանց ա պաս տա րա նը»5: 

Թու ման յա նի գլխա վոր մտա հո գութ յու նը, 
ի րոք, ե րե խա ներն էին, ո րոնց հետ էր կա պում 
բնաջնջ ված ժո ղովր դի վե րած նութ յան վեր ջին 
հույ սը: Եվ ան մի ջա պես գոր ծի է անց նում: Իբրև 
հմուտ ման կա գիր՝ նա լավ էր ճա նա չում ման
կան հո գե բա նութ յու նը, գի տեր, որ այդ մա նուկ 
թշվառ նե րին ա մե նից շատ կնոջ ձեռ քի մայ րա
կան հո գա տա րութ յուն է պետք: «Ն րանք բնա
կա րան ու կե րա կուր ու նեն, դի մում է նա բո լոր 
հայ կա նանց ու օ րիորդ նե րին, նրանց կազ մա
կեր պութ յուն նե րին, սա կայն չկա կա նա ցի հո
գա տար մի ձեռք, որ սրտա գին մի ջեր մութ յամբ 
կար կառ ված լի նի դե պի այդ փոք րա հա սակ 
դժբախտ զո հե րը:

Թող այդ ե րե խա նե րի ման կա կան ա ղեր սը 
լսեն մեր սրտա ցավ տիկ նայք, օ րիորդ նե րը և 
հայ կա նանց հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րը»6: Թու ման յա նի այս կո չին բազ մա թիվ 
ար ձա գան քող ներ են լի նում: Պա կաս չէին նաև 

4 Հովհ. Թումանյան« Երկերի լիակատար ժողովածու, 
տասը  հատորով, հ. 8, Երևան ՀՀ ԳԱԱ հրատ., էջ 405:

5 Նույն տեղում, հ. 10, էջ 228:
6  Նուին տեղում, էջ 227:

կա մա վոր նե րը: Ն րանց հո գա տար ձեռ քի տակ 
որբ մա նուկն րը հա սակ են առ նում: Շա տե րը 
նրան ցից դառ նում են ան վա նի մար դիկ՝ միշտ 
սի րով ու ե րախ տա գի տութ յամբ հի շե լով ի րենց 
եր բեմ ի «հայ րի կին»:

Ի րա դար ձութ յուն նե րը, սա կայն, ա րագ էին 
փո փոխ վում: Թու ման յա նի հույ սե րը՝ կապ ված 
պա տե րազ մի հետ, չէին ար դա րա նում: Դ րա փո
խա րեն՝ արևմ տաա հա յութ յունն ըստ էութ յան 
այլևս չկար, կո տոր վել էր կամ, հա լա ծա կան իր 
պատ մա կան հայ րե նի քից, դառ նա լու էր թա փա
ռա կան՝ աշ խար հով մեկ: Բա նաս տեղ ծի կար
ճատև ոգ ևո րութ յա նը հա ջոր դում է դա ռը հիաս
թա փութ յու նը, որ իր դրա մա տիկ ար տա հայ
տութ յունն է գտնում « Հայ րե նի քիս հետ» (1916) 
ժո ղո վա ծո ւի է ջե րում: Սա սան վում է նրա հա
վա տը մարդ ա րա րա ծի ու նրա ա պա գա յի հան
դեպ: Եվ ծնվում է « Հո գե հան գիս տը»՝ հա յոց մեծ 
ե ղեռ նի ա մե նացն ցող ռեք վիե մը, ո րի ա ռանց
քա յին մո տի վը հայ բա նաս տեղ ծի ա մե նա ծանր 
խոսքն է մարդ կութ յան հաս ցեին.

 Հան գե՜ք, իմ որ բեր… ի զո՜ւր են հուզ մունք, 
ի զո՜ւր և  ան շահ…
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Մար դա կեր գա զան՝ մար դը՝ դեռ եր կար էս
պես կըմ ա…

Այն մար դը, ո րի ա նու նը Թու ման յանն ու զում 

էր մե ծա տա ռով գրել…
Բա նաս տեղ ծի հո գու տխուր ո դի սա կա նը 

սրա նով էլ չի ա վարտ վում: 1917 թվա կան: Ռու
սա կան բա նա կը խու ճա պա հար նա հան ջում է 
գրա ված տա րածք նե րից: Այ նու հետև, թուր քա
կան կա նո նա վոր բա նա կի և քուրդ հրո սա կախմ
բե րի առջև բաց վե լու էին բո լոր ճա նա պարհ նե
րը դե պի Հա յաս տան: Մե կը մյու սի հետ ևից ընկ
նում են Էրզ րու մը, Կար սը, Ա լեք սանդ րա պո լը… 
Բ նաջնջ ման վտան գը կախ վում է նաև ար ևելյ ան 
հա յութ յան գխին: Հն չում է զո րա վար Անդ րա նի
կի ձայ նը՝ ուղղ ված ժո ղովր դի «գո յութ յան հար
ցի գի տակ ցութ յան և բ նազ դին»7: Ա ռա ջին զո
հա մա տույ ցը դարձ յալ Ա մե նայն հա յոց բա նաս
տեղծն էր: « Սի րե լի Անդ րա նիկ, գրում է նա իր 
բաց նա մա կում, ա հա վոր մո մեն տի ա ռաջ ա մեն 
մարդ պետք է ընդ հա նու րի սե ղա նին բե րեի ինչ 
ու նի և կա րող է՝ թե վե րա հաս վտան գը կան խե
լու և թե բաղ ձա լի խա ղա ղութ յու նը հաս տա տե
լու հա մար:

Ես չորս տղա ու նեմ, չորսն էլ երկ րի կա ռա
վա րութ յան, Ազ գա յին խորհր դի և քո տրա մադ
րութ յան տակ են, իսկ չորս աղ ջիկ ներս էլ պատ
րաս տա կամ գնում են թի կուն քի աշ խա տանք նե
րին, ին չի որ ըն դու նակ լի նեն:

Ես էլ, ան շուշտ, սրա նից թանկ ո չինչ չու նեմ, 
հետ ևա բար ո չինչ չեմ խնա յել, միայն թե կա
րո ղա նանք բո լոր ազ նիվ ժո ղո վուրդ նե րի հետ 
միա սին ետ մղել վե րա հաս վտան գը և պաշտ
պա նել ա մեն քիս սրբա զան ի րա վունքն ու ա զա
տութ յու նը»8: 

Այս պես նա մշտա պես, ինչ հան գա մանք նե
րում էլ լի ներ, «հայ րե նի քի հետ» էր, իր ժո ղովր
դի կող քին, երբ հնչում էր նրա կան չը: 1922 թ. 
վեր ջե րին, հի վանդ ու հյուծ ված, իբրև ՀՕԿի 
պատ վի րակ՝ մեկ նում է Պո լիս՝ Հա յաս տա նի նո
րաս տեղծ խորհր դա յին հան րա պե տութ յա նը օգ
նութ յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: Հա ջո
ղութ յամբ ի րա կա նաց նե լով իր ա ռա քե լութ յու նը՝ 
վե րա դառ նում է ար դեն գրե թե մա հա մերձ: Ըն

7 «Հայաստան» (Զորավար Անդրանիկի օրգան), Թիֆլիս, 
1917, թիվ 179:

8 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 
տասը հտորով, հ. 10, էջ 281282:

դա մե նը ե րեք ա միս հե տո գնում է հա վեր ժութ
յուն՝ վեր ջին շնչի հետ վեր ջին պատ գա մը թող
նե լով հետ նորդ նե րին՝ ղո չաղ կա ցեք…

Ա յո, Թու ման յա նը պարտք չմաց ո՛չ ի րեն 
«պոետ սահ մա նո ղին», ո՛չ ի րեն ծնած ժո ղովր
դին: Բայց պարտք մաց ինքն ի րեն՝ հե տը տա
նե լով շատ չի րա կա նա ցած ե րազ ներ, ան կա տար 
ծրագ րեր, « Հա զա րան բլբու լի» ցա վը… Ն րա 
հան ճա րը իր հար կադ րա կան տուր քը տվեց դա
ժան ժա մա նակ նե րի հրա մա յա կա նին ու չհասց
րեց լիո վին հա տու ցել ի վե րուստ տրված շնորհ
նե րի տրի տու րը՝ շնոր հող Շ ռայ լին միա նա լու 
հա մար: Խոս տո վա նան քի պես է հնչում կյան քի 
մայ րա մու տին գրված հայտ նի քառ յա կը.

Ա մեն ան գամ Քո տը վա ծից երբ մի բան ես  
   Դու տա նում,
Ա մեն ան գամ, երբ նա յում եմ, 
   թե ի՜նչ քան է դեռ մը նում,
Զար մա նում եմ, թե ո՜վ Շը ռայլ,  
           ի՜նչ քան շատ ես տը վել ինձ,
Ի՜նչ քան շատ եմ դեռ Քեզ տա լու,  
   որ միա նանք մենք նո րից:

Թա փան ցիկ է ակ նար կը: Թու ման յա նը աշ
խարհ էր ե կել գա զա նա ցած մար դուն ար վես
տի հրաշ քով վե րա միա վո րե լու իր ա րար չի հետ: 
Հան գա մանք նե րը թո ղե ցին կես ճա նա պար հին: 
Նա, ի րոք, մեծ էր շատ ա վե լի, քան ե ղավ. ժա
մա նա կը թույլ չտվեց:
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ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նալ բանդ յա նի 
ան վան քի միա կան ֆի զի կա յի 
ինս տի տու տի գի տաշ խա տող, 
քի միա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու Սո ֆի յա Այ դին յա
նը դար ձել է Մեն դե լե ևի պար
բե րա կան աղ ու սա կի 118րդ 
«Oganesson» (Օ գա նե սոն) տար
րի մրցա նա կա կիր: Մր ցա նա
կա բաշ խութ յու նը տե ղի է ու նե
ցաել սույն թվա կա նի հու լի սի 
8ին՝ Փա րի զում, Մա քուր և կի
րա ռա կան քի միա յի մի ջազ գա
յին միութ յան (IUPAC) Գլ խա վոր 
ա սամբ լեա յի 50րդ և IUPACի՝ 
47րդ Հա մաշ խար հա յին քի
միա կան կոնգ րե սի նիս տում:

Այս տա րի աշ խար հը նշում 
է Մեն դե լե ևի պար բե րա կան 
աղ ու սա կի 150ամ յա կը: Այս 
կա պակ ցութ յամբ IUPACը և 
Ե րի տա սարդ քի մի կոս նե րի մի
ջազ գա յին ցան ցը (IYCN) անց
կաց րե ցին մրցույթ: Հաղ թող 
ճա նաչ ված 118 ե րի տա սարդ քի
մի կոս նե րը, ում աշ խա տանք նե
րը նե րա ռում են IUPAC ի ա ռա
քե լութ յունն ու հիմ ա կան ար

ժեք նե րը, դար ձան Մեն դե լե ևի 
պար բե րա կան աղ ու սա կի 118 
տար րե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Այս պի սով՝ ստեղծ վել է Ե րի տա
սարդ քի մի կոս նե րի պար բե րա
կան աղ ու սա կը 

Մեն դե լե ևի աղ ու սա կի 118
րդ տար րը ստա ցել է «օ գա նե
սոն» (Og) ա նու նը՝ ի պա տիվ 
տար րը հայտ նա բե րո ղի՝ ՌԴ 
Դուբ նա յի մի ջու կա յին հե տա զո
տութ յուն նե րի միաց յալ ինս տի
տու տի Ֆլյ ո րո վի ան վան մի ջու
կա յին ռեակ տոր նե րի լա բո րա
տո րիա յի գի տա կան ղե կա վար, 
ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա դե
միա յի ա կա դե մի կոս, ՀՀ գի
տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա
դե միա յի ար տա սահ ման յան 
ան դամ Յու րի Հով հան նիս յա նի: 

Սո ֆի յա Այ դին յա նի հե տա
զո տութ յուն նե րը նե րա ռում 
են նյու թա բա նութ յան ո լոր տը, 
մաս նա վո րա պես, կեղծ հա
մա ձուլ վածք նե րի, կեն սա հա
մա տե ղե լի միա ցութ յուն նե րի, 
դժվա րա հալ ա նօր գա նա կան 
միա ցութ յուն նե րի և  այլ նյու թե

րի ստա ցու մը բարձր ջեր մաս
տի ճա նա յին ինք նա տա րած վող 
սին թե զի (ԲԻՍ) կամ այր ման 
սին թե զի ե ղա նա կով: Գի տա
կան հե տա զո տութ յուն նե րից 
են ա դի տի վա յին տեխ նո լո գիա
նե րի հա մար ԲԻՍ ե ղա նա կով 
կեն սա վե րար տադ րո ղա կան 
հա մա կար գե րի մո դե լա վո րու
մը և ս տա ցու մը, ինչ պես նաև 
լու ծույթ նե րի այր մամբ սին թե
զի ե ղա նա կով կեն սա գա զից 
ջրած նի ստաց ման ել քը մե ծաց
նե լու հա մար կա յուն, արդ յու
նա վետ և մատ չե լի կա տա լի
զա տոր նե րի ստա ցու մը: Ներ
կա յում նա զբաղ վում է նաև 
ա դի տի վա յին տեխ նո լո գիա
նե րի հա մար անհ րա ժեշտ կա
ռուց ված քով բարձր ջեր մաս տի
ճա նա յին նյու թե րի սին թե զով: 
Սո ֆի յա Այ դին յանն ա ռա ջար կել 
է այր ման ռե ժի մում գե րա մուր 
և թեթև, կե րա մի կա կան նյու թե
րի ստաց ման նոր ե ղա նակ 3D 
տպագ րութ յան հա մար նյու թեր, 
ո րոնք հե ռան կա րա յին են հա
մար վում տիե զե րա շի նութ յան 
հա մար: 

ՀՀ ԳԱԱ Տե ղե կատ վա կան-վեր լու-
ծա կան ծա ռա յութ յուն

11.07.2019 թ.

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՔԻՄԻԿՈՍ ՍՈՖԻՅԱ 
ԱՅԴԻՆՅԱՆԸ ԴԱՐՁԵԼ Է ՄԵՆԴԵԼԵԵՎԻ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 118-ՐԴ 
§OGANESSON¦ (ՕԳԱՆԵՍՈՆ) ՏԱՐՐԻ 
ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ
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ԱՐԹՈՒՐ ԶԱՆԳԻՆՅԱՆ
Հայ կա կան գե մո լո գիա կան լա բո-
րա տո րիա յի և վար ժա րա նի հիմ-
նա դիր (§Զանգ¦ ՍՊԸ), Ա մե րի կա յի 
գե մո լո գիա կան ինս տի տու տի փոր-
ձա գետ (GG GIA)
Հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
թան  կար ժեք, ոս կեր չա կան և  ար-
հես տա գոր ծա կան քա րեր

ԱՇՈՏ ԶԱՆԳԻՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ընդ հա նուր և  ա նօր գա նա-
կան քի միա յի ինս տի տու տի աս պի-
րանտ, Հայ կա կան գե մո լո գիա կան 
լա բո րա տո րիա յի լա բո րանտ
Հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
թան   կար ժեք, ոս կեր չա կան և  ար-
հես տա գոր ծա կան քա րեր

Գ ո հա րա բա նութ յու
նում (գե մո լո  գիա) 
ըն դուն ված է թան

կար ժեք հա մա րել բնա կան 
ծա գում ու նե ցող ցան կա ցած 
քար, ո րը միա ժա մա նակ և՛ գե
ղե ցիկ է, և՛ հազ վագ յուտ, և՛ եր
կա րակյ աց, և  որ քան ա վե լի 
են ար տա հայտ ված այդ հատ
կութ յուն նե րը, այդ քան ա վե լի 
ար ժե քա վոր է քա րը, այ սինքն՝ 
դրա գինն ուղ ղա կիո րեն բխում 
է քա րի գե ղեց կութ յան, հազ
վագ յու տութ յան և  եր կա րա կե

ցութ յան աս տի ճա նից:
Սին թե տիկ քա րե րը չեն կա

րող հա մար վել թան կար ժեք, 
քա նի որ չեն հա մա պա տաս
խա նում հազ վագ յու տութ յան 
չա փա նիշ նե րին: Սին թե տիկ 
բառն օգ տա գործ վում է քի
միա կան ռեակ ցիա յի արդ յուն
քում ար հես տա կան ճա նա
պար հով ստաց ված նյու թե րը 
բնու թագ րե լիս:

Ա ռա ջին սին թե տիկ ալ
մաստն ա ճեց վել է 1954 թ. 
դեկ տեմ բե րի 16ին՝ «General 

Electric Company» (GE) ըն կե
րութ յու նում, իսկ դրա արդ յու
նա բե րա կան ար տադ րութ յունն 
սկսվել է 1957 թ., Դետ րոյ տում: 
Սին թե տիկ ալ մաստ նե րի կի
րա ռու մը լայ նա ծա վալ է և 
բազ մա զան, իսկ գի տա տեխ
նի կա կան վե րա զին ման գոր
ծում ալ մաս տը պար զա պես 
հե ղա փո խա կան դեր է կա տա
րում:

Սին թե տիկ ալ մաս տը գրե թե 
ոչն չով չի տար բեր վում բնա
կա նից. ու նի նույն քի միա կան 

ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
ԱԴԱՄԱՆԴՆԵՐ
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բա ղադ րութ յու նը, բյու րե ղա
յին ցան ցի կա ռուց ված քը, մե
խա նի կա կան և  օպ տի կա կան 
հատ կութ յուն նե րը: Մի խոս քով՝ 
դա ոչ թե նմա նակ է կամ որ
ևէ փո խա րի նող նյութ, այլ ալ
մաստ է, պար զա պես՝ ար հես
տա կան: Այն դեռևս բա վա կան 
թանկ է, քա նի որ դրա ստաց
ման գոր ծըն թացն է ներ գա տար 
է, պա հան ջում է բարձ րո րակ 
գի տա կան և մաս նա գի տա կան 
կադ րե րի ներգ րա վում, թանկ 
սար քա վո րում եր և վեր ջա
պես՝ ժա մա նակ: Սին թե տիկ 
ալ մաս տի գինն այ սօր կազ մում 
է իր բնօ րի նա կի գնի մեկ քա
ռոր դը, սա կայն ար տադ րութ
յան ծա վալ նե րի ա ճին զու գըն
թաց դրա ինք նար ժե քը կտրուկ 
կնվա զի:

Միամ տութ յուն կլի ներ 
մտա ծել, թե մար դը, սո վո րե
լով ա ճեց նել ալ մաստ, չի փոր
ձի դրա նից ա դա մանդ ե րե սա
կել: Այս տեղ է, որ խարխլ վում 
է թան կար ժեք քա րի ար ժե
վոր ման սյու նե րից մե կը՝ դրա 
հազ վագ յու տութ յու նը: Սին
թե տիկ ա դա ման դը նույն պես 
սքան չե լի է, եր կա րակյ աց, 
բայց ոչ հազ վագ յուտ, քան զի 
ա րար ված է մար դու ձեռ քով:

Ա դա մանդն, ի հար կե, ա ռա
ջին անհ րա ժեշ տութ յուն չէ, այն 
ըն դա մե նը խորհր դա նիշ է և 
շ քե ղութ յան ա ռար կա, սա կայն 
իր գե ղեց կութ յան, հազ վագ յու
տութ յան և  եր կա րա կե ցութ յան 
բա ցա ռիկ հատ կութ յուն նե րի 
շնոր հիվ գան ձի դեր է կա տա
րում: 

Ըստ վե րը նշվա ծի, սին թե
տիկ ա դա ման դի ներ կա յիս գի նը 

նույն
պես պետք է կազ

մի իր բնօ րի նա կի մեկ քա ռոր
դը (ե թե չհաշ վենք ե րե սակ ման 
ծախ սե րը), սա կայն հա ճախ 
ի րա կա նում դա այդ պես չէ: 
Ներ քին շու կա յում դրանց ծագ
ման բնույ թը հա ճախ չի բա ցա
հայտ վում և  ա զատ առևտ րի 
պայ ման նե րում դրանք ա ռա
ջարկ վում են որ պես բնա կան՝ 
բայց զգա լի զեղ չով, ա ռա ջաց
նե լով մեծ գայ թակ ղութ յուն 
գնորդ նե րի հա մար: Ե թե դա 
ար վում է մի տում ա վոր, ա պա 
ա րար քը ոչ այլ ինչ է, քան 
խար դա խութ յուն, ո րը քրեո րեն 
պատ ժե լի է: Բայց հնա րա վոր է 
վա ճա ռո ղը  տե ղե կաց ված չլի
նի ա դա ման դի ծագ ման բնույ
թի մա սին: Ա մեն դեպ քում, թե՛ 
գնոր դը և թե՛ վա ճա ռա կա նը 
պետք է լի նեն զգոն, քան զի 
ա ռա ջի նը կա րող է կրել նյու
թա կան և բա րո յա կան վնաս
ներ, իսկ երկ րոր դը՝ տա րի նե
րի արդ յուն քում վաս տա կած 
բա րի ան վան և հե ղի նա կութ
յան կո րուստ:

Ա դա ման դի ծագ ման բնույ
թը հնա րա վոր չէ ո րո շել զուտ 
խո շո րա ցույ ցի օգ նութ յամբ, 
սո վո րա կան պայ ման նե րում: 
Կան ժա մա նա կա կից փոքր 
սար քեր, ո րոնք հնա րա վո րութ
յուն են տա լիս տա րան ջա տե լու 
կաս կած հա րու ցող ա դա մանդ  

նե
րը բնա

կան նե րից, բայց դրանք 
չեն կա րող միան շա նակ ախ
տո րո շել ա դա ման դի սին թե
տիկ ծա գու մը: Կաս կած հա
րու ցող քա րե րը հե տա զոտ վում 
և նույ նա կա նաց վում են միայն 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում. 
կամ որ պես ար հես տա կան, 
ո րոնք թան կար ժեք կոչ վել 
չեն կա րող, կամ էլ որ պես 
հազ վագ յուտ տի պի բնա կան, 
ո րոնք ա վե լի ար ժե քա վոր են:

Եր բեմ դա սա կան գո հա
րա բա նա կան գոր ծիք նե րի կի
րա ռու մը բա վա կան չէ: Ա ռան
ձին դեպ քե րում ման րակր կիտ 
հե տա զո տութ յուն նե րի անհ
րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում: 
Ալ մաս տի ֆի զի կա կան տի պի 
ճշգրիտ ախ տո րո շում ի րա
կա նաց վում է են թա կար միր 
սպեկտ րա դիտ ման օգ նութ
յամբ: Զու գոր դե լով այդ տվյալ
ներն անդ րա մա նու շա կա գույն, 
տե սա նե լի և մեր ձա կա են
թա կար միր տի րույ թի կլան
ման, ֆո տո լու սար ձակ ման և  
է լեկտ րո նա յին պա րա մագ նի
սա կան ռե զո նան սի սպեկտր
նե րի հետ՝ հնա րա վոր է պար
զել ա դա ման դի բնա կան կամ 
ար հես տա կան լի նե լը: Ն ման 
սար քա վո րում ե րով և հա մա
պա տաս խան գի տա կան անձ
նա կազ մով հա մալր ված լա բո
րա տո րիա ներն աշ խար հում մի 
քա նիսն են, և հե տա զո տութ
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յուն նե րը հա ճախ դառ նում են 
ա նի րա գոր ծե լի թե՛ միջ պե
տա կան սահ ման նե րի, թե՛ մա
տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի 
գնի ա ռու մով: Հա ճախ ա դա
մանդն ինքն այդ քան չար ժե: 
Այս պայ ման նե րում ա ռա ջա ցել 
է ա դա մանդ նե րի ախ տո րոշ
ման և նույ նա կա նաց ման հա
մար նոր ճշգրիտ և մատ չե լի 
սար քե րի ստեղծ ման անհ րա
ժեշ տութ յուն: Պետք է նշել, որ 
նման ի րա վի ճակ է նաև այլ 
թան կար ժեք քա րե րի աս պա
րե զում: Այդ ուղ ղութ յամբ աշ
խա տում են աշ խար հի բո լոր 
գե մո լո գիա կան ինս տի տուտ
նե րը, այդ թվում՝ «De Beers»ի 
և «GIA»ի հա մա պա տաս խան 
ստո րա բա ժա նում երն ու 
ա ռա  ջա տար մաս նա գետ նե րը: 

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ 
ո րո շա կի տե ղե կութ յուն ներ 
տրա  մադ րել այն օպ տի կա
կան եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ, 
ո րոն ցով կա րե լի է եզ րա հան
գում եր ա նել ա դա մանդ նե րի 
ծագ ման բնույ թի մա սին:

Ար տա քին տեսքն  
անմ շակ վի ճա կում

Ե րե սակ ված սին թե տիկ 
ա դա մանդ ներն ար տաք նա պես 
ոչն չով չեն տար բեր վում բնա
կան ա դա մանդ նե րից, մինչ դեռ 
անմ շակ վի ճա կում տար բե

րութ յունն ակն հայտ է: 
Բ նա կան ալ մաստ նե րը ձևա

վոր վել են երկ րա կեղ ևի տակ, 
Երկ րի միջ նա պատ յա նի (ման
տիա) վե րին շեր տե րում, 900 
մի լիո նից մինչև 3,5 մի լիարդ 
տա րի ա ռաջ, Երկ րի մա կեր
ևույ թից 150–200 կմ խո րութ յու
նում, 900–1200 °C ջեր մաս տի
ճա նի պայ ման նե րում: Դ րանք 
ած խած նից կազմ ված, խո
րա նար դա յին հա մա կար գին 
պատ կա նող բյու րե ղա յին կա
ռուց վածք ներ են: Կա րող են 
պա րու նա կել չնչին թվով այլ 
քի միա կան տար րեր, օ րի նակ՝ 
ա զոտ, բոր, ջրա ծին և  այլն, 
ո րոնք ի րենց հեր թին, բյու րե
ղա յին ցան ցի աղ ճա տում ե
րի հետ մեկ տեղ հան դես են 
գա լիս որ պես գու նա վոր ման 
կենտ րոն ներ: Բ նա կան ալ
մաստ նե րի բյու րեղ ներն ու նեն 
ու թա նիս տի, տաս ներ կո ւա նիս
տի, խո րա նար դի կամ դրանց 
փո խա կերպ ված ձևե րի տեսք: 
Ալ մաստ նե րը դուրս են բեր վել 
Երկ րի մա կեր ևույթ հրաբ խա
յին ժայթ քում ե րի արդ յուն
քում: Ա մե նա տա րեց հայտ նի 
ալ մաս տա բեր փո ղա կը ձևա
վոր վել է մոտ 1,7 մի լիարդ տա
րի ա ռաջ, իսկ ա մե նաե րի տա
սար դը՝ մոտ 60 մի լիոն տա րի 
ա ռաջ: Երկ րա բա նա կան գոր
ծըն թաց նե րում ալ մաստ նե րը 

վիթ խա րի ու ժե րի ազ դե ցութ
յամբ են թարկ վել են պլաս տիկ 
դե ֆոր մա ցիա նե րի և ձեռք բե
րել զա նա զան մե խա նի կա կան 
վնաս վածք ներ:

1. Ա ռաջ նա յին հատ կա
նիշ նե րը, ինչ պի սիք են` ար
տա քին տես քը (հա բի տուս), 
ձևա բա նա կան տե սա կը, պինդ 
նե րա ռուկ ներն ու խառ նուկ նե
րը, կապ ված են բյու րե ղաց
ման պայ ման նե րի հետ, ո րոնք 
առ կա  են խոր քա յին հա լույթ
նե րում` մինչև երկ րա կեղ ևի 
ճեղք վածք նե րի և մ ղանցք նե րի 
մեջ դրանց թա փան ցե լը:

2. Երկ րոր դա յին հատ
կա նիշ նե րը` դարչ նա գույն և 
ծ խա գույն ե րան գա վո րու մը, 
ճա քե րը, գրա ֆի տա յին նե րա
ռուկ ներն ու բյու րեղ նե րի քայ
քա յու մը, ձեռք են բեր վել դե պի 
մա կեր ևույթ տե ղա փոխ վե լիս: 
Ն կար 1ում պատ կեր ված են 
բնա կան ալ մաստ ներ՝ բնո րոշ 
ա ռաջ նա յին հատ կա նիշ նե
րով1*:

Սին թե տիկ ալ մաստ նե րը 
ձևա վոր վում են հա մե մա տա
բար կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում՝ մի քա նի ժա մից մինչև 
մի քա նի շա բաթ, լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում, տար բեր մե
թոդ նե րով: Մեզ հե տաքրք րող 
ոս կեր չա կան ո րա կի ալ մաստ

1 Հոդվածի լուսանկարները և գծա
նկարները՝ «Զանգ» լաբորա տորիայի

Նկ. 1. Բ նա կան ալ մաստ նե րի նմուշ ներ՝ բնո րոշ ա ռաջ նա յին հատ կա նիշ նե րով
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նե րը սին թեզ վում են եր կու 
հիմ ա կան մե թոդ նե րով.
•	 Բարձր ճնշման և բարձր 

ջեր մ աս տի ճա նի մե թոդ (High 
Pressure High Tem perature, 
HPHT), որն, ըստ էութ յան, 
կրկնում է բնա կան գոր ծըն
թաց նե րը: 

•	 Գո լոր շու քի միա կան նստեց
ման մե թոդ (Chemical Vapour 
Deposition, CVD):

Բարձր ճնշման և 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի 

մե թոդ (HPHT)
Այս մե թո դով ա ճեց ված ալ

մաստ նե րի բյու րե ղա յին ձևն  
ուղ ղա կիո րեն կախ ված է սին
թե զի պայ ման նե րից, և  ա վե լի 
շատ՝ ջեր մաս տի ճա նից, քան 
ճնշու մից: Սին թե զին նպաս
տող պա րա մետ րե րի մի ջա կայ
քում, հա մե մա տա բար ցածր 
ջեր մաս տի ճա նում շատ են խո
րա նար դի նիս տե րը, իսկ ջեր
մաս տի ճա նի բարձ րաց մա նը 
զու գըն թաց՝ բյու րե ղա յին ձևը 
մո տե նում է ու թա նիս տին, թեև 
խո րա նար դի նիս տե րը գրե

թե միշտ պահ պան վում են: 
Ե թե սին թե զը տե ղի է ու նե
նում նի կե լի առ կա յութ յամբ, 
ա պա ա ճեց րած բյու րեղ նե րի 
վրա կա րե լի է նկա տել փոքր 
տաս ներ կո ւա նիս տի նիս տեր: 
Կո բալ տի առ կա յութ յունն ա ռա
ջաց նում է սե ղա նա նիս տի նիս
տեր: Ն կար 2ում պատ կեր ված 
են սին թե տիկ HPHT ալ մաստ
ներ՝ բնո րոշ ա ռաջ նա յին հատ
կա նիշ նե րով:

Ինչ պես եր ևում է, սին թե
տիկ HPHT ալ մաստ նե րի նիս
տե րը հարթ են, կո ղագ ծերն 
ու գա գաթ նե րը` սուր: Բո լոր 
բյու րեղ նե րի բյու րե ղագ րա կան 
հար թութ յուն նե րից որ ևէ մե կի 
վրա պարզ եր ևում է սաղ մի 

շուրջ ձևա վոր ված ուղ ղանկ
յուն ա կոս նե րով ա ճի կենտ րո
նը: Դ րանց ար տա քին տես քը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ սին թե զը թեև վե րահսկ
վող է, սա կայն տե ղի է ու նե
նում սահ մա նա փակ ժա մա նա
կա հատ վա ծում, և սին թեզ վող 
ալ մաստ նե րը չեն են թարկ վում 
այն վիթ խա րի և  ան կա ռա վա
րե լի եր կա րատև ազ դե ցութ
յուն նե րին, ո րոնք առ կա են 
բնա կան պայ ման նե րում:

Գո լոր շու քի միա կան 
նստեց ման մե թոդ (CVD)

Այ սօր CVD մե թո դով ա ճեց
վում են մինչև մի քա նի տասն
յակ կա րատ2*) զանգվ ած ով ալմ
աստն եր, և աճ ի ար ագ ությ ուն ը 
ժամ ում մինչև 150 մկմ է: Աճն 
առ ավ ել ապ ես տեղ ի է ուն են
ում որ ոշ ակ ի բյուր եղ ագր ակ ան 
ուղղ ությ ամբ, բյուր եղն եր ը կամ 
թանթ անմ ան են` մինչև 120 մմ 
տր ամ ագծ ով և 1ից մինչև 3 մմ 
հ աստ ությ ամբ (նկ. 3, ձախ ից), 
կամ զուգ ահ եռ ան իստ ի տեսք
ով՝ մինչև 15 մմ կ ողմե ր ով և 
մի նչև 8 մմ հ աստ ությ ամբ (նկ. 
3, կենտր ոն ում): 

Վ եր ը նշվածն ինքն ըստ
ինքյ ան հատկ անշ ակ ան է CVD 

2 Կարատ՝ թանկագին քարերի զագ
վածի միավոր. 1 կարատ = 0,2 գ

Նկ. 2. Սին թե տիկ HPHT ալ մաստ ներ՝ բնո րոշ ա ռաջ նա յին հատ կա նիշ նե րով

Նկ. 3. Ս ինթ ետ իկ CVD ալմ աստն եր
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մեթ ոդ ով աճ եցվ ած սինթ ետ իկ 
ալմ աստն եր ի համ ար, ուստ ի, 
հայտն աբ եր ել ով նման աճ ի և 
ձև աբ ան ությ ան հատկ ան իշն
եր՝ կար ել ի է տարբ եր ել արհ
եստ ակ ան ալմ աստ ը բնակ ան
ից: CVD սինթ ետ իկ ալմ աստն
եր ը, որպ ես կան ոն, դարչն
ագ ույն են կամ գորշ, սակ այն 
հետ ագ ա ջերմ աճնշ ում այ ին 
մշակմ ան արդյ ունք ում գուն
ազրկվ ում են (նկ. 3, աջ ից):

CVD սինթ ետ իկ ալմ աստն
երն արտ աքն ապ ես տարբ երվ
ում են նույն իսկ HPHT սինթ ետ
իկ ալմ աստն եր ից: Անմշ ակ CVD 
ալմ աստն եր ի եզր աշ երտն ուն
ի տձև ամպ անմ ան տեսք (նկ. 
3, կենտր ոն ում), այն նույնպ ես 
կազմվ ած է ածխ ածն ից, սակ
այն ալմ աստ չէ: Այն ար ատ ավ
որ է, անթ ափ անց, մուգ դարչն
ագ ույն կամ գորշ:

Ինչպ ես երև ում է բերվ ած 
նկարն եր ից, անմշ ակ վիճ ակ
ում սինթ ետ իկ ալմ աստն եր ը 
դժվար չէ տարբ եր ել բնակ
ան ից։ Ս ակ այն խնդիրն էապ
ես բարդ ան ում է եր ես ակվ ած 
քար եր ի դեպք ում: Սկզբն ակ
ան պատկ եր աց ում ստան ալ
ու համ ար անհր աժ եշտ է նախ 
ծան ոթ ան ալ ալմ աստ ի ֆիզ իկ
ակ ան և ձև աբ ան ակ ան բնույթ ի 
վեր աբ երյ ալ որ ոշ փաստ եր ի 
հետ:

Ֆ իզ իկ ակ ան տիպն ու 
գուն ավ որ ում ը

Ըստ ֆիզ իկ ակ ան հատկ
ությ ունն եր ի բնակ ան ալմ
աստն եր ը բաժ անվ ում են երկ
ու տիպ ի.

•	I տիպ՝ ազ ոտ պար ուն
ակ ող:

•	II տիպ՝ առ անց ազ ոտ ի 
կամ դրա չնչին պար ուն ակ
ությ ամբ:
Առ աջ ին տիպ ի ալմ աստն

երն, իր ենց հերթ ին, բաժ անվ
ում են երկ ու ենթ ատ իպ այ ին 
խմբի.

Ia տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը պար ուն ակ ում են ազ ոտ ի 
ատ ոմ եր ից և թ ափ ուրքն երց 
կազմվ ած տարբ եր ար ատ այ
ին կենտր ոնն եր (A, B, N3, H3 և 
այլն, նկ. 4), և ք ան ի որ արդյ
ուն ահ անվ ած ալմ աստն եր ի 
գեր ակշռ ող մաս ը՝ շուրջ 98%ը, 
հենց այդ խմբին է պատկ ան
ում, դրանք այլ կերպ կոչվ ում 
են սով որ ակ ան ալմ աստն եր:

Բն ակ ան ալմ աստն եր
ում դեղ ին գույն ի պատճ
առն ազ ոտն է, կան աչ գույն ի 
պատճ առ ը՝ մեկ ուս ացվ ած 
թափ ուրքն եր ը (V), դարչն ագ
ույն ի պատճ առ ը՝ բյուր եղ այ ին 
ցանց ի աղճ ատ ում երն իր ենց 
կցված թափ ուրքն եր ի խմբեր
ով, առ անձ ին թափ ուրք գրավ
ած մեկ ուս ացվ ած ազ ոտ ի ատ
ոմ ը, բյուր եղ այ ին ցանց ի ուժ
եղ աղճ ատ ում եր ի հետ առ
աջ ացն ում է վարդ ագ ույն կամ 
կարմի ր, ջրածն ի առկ այ ությ
ուն ը՝ ծիր ան ի և մ ան ուշ ակ ագ
ույն եր անգ:

Ալմ աստ ի վերջն ակ ան 
գույնն առ աջ ան ում է նշված 
կենտր ոնն եր ի համ ատ եղ ազդ
եց ությ ան արդյ ունք ում, ուստ ի 
և ս ով որ ակ ան ալմ աստն
եր ը հիմ ակ ան ում լին ում են 
դեղն ավ ուն, կան աչ ավ ուն և 
դ արչն ագ ույն՝ զան ազ ան եր
անգն եր ով, ավ ել ի հազվ ագյ
ուտ՝ անգ ույն, երբ վեր ը նշված 

Նկ. 4. Ia տիպ ի խմբի ալմ աստն եր ի ազ ոտ ի ատ ոմն եր ի և թ ափ ուրքն եր ի 
ար ատ այ ին կենտր ոնն եր ի գծանկ արն եր ը

A կենտր ոն B կենտր ոն                     

N3 կենտր ոն                  H3 կենտր ոն
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պատճ առն երն արտ ահ այտվ ած 
չեն (կամ այնք ան խիտ են, որ 
միմյ անց մար ում են), առ անձ
ին դեպք եր ում՝ վարդ ագ ույն, 
կարմի ր, ծիր ան ի կամ ման ուշ
ակ ագ ույն:

Ia տիպ ի խմբի դեղն ավ ուն 
եր անգ ով ալմ աստն եր ը տար
ածվ ած են, հանդ իպ ում են բոլ
որ հանք ավ այր եր ում, մասն
ավ որ ապ ես հար ավ աֆր իկյ ան, 
որտ եղ ից էլ ստաց ել են Ք եյպ 
(Cape) անվ ան ում ը: Ia տիպ
ի խմբի վարդ ագ ույն, կարմի ր 
և մ ան ուշ ակ ագ ույն ալմ աստն
եր ը եզ ակ ի բնույթ ուն են և 
հ անդ իպ ում են Ավստր ալ իայ ի 
Արգ այլ (Argyle) հանք ավ այր
ում, իսկ ծիր ան ի եր անգն եր ով՝ 
Յ ակ ուտ իայ ում:

Ib տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը պար ուն ակ ում են մեկ ուս
ացվ ած ազ ոտ ի ատ ոմ եր (C 
կենտր ոն), որ ոնք բյուր եղ այ ին 
ցանց ում հանգ ուց այ ին դիրք եր 
են գրավ ում (նկ. 5, ձախ ից), և 
դր անք ալմ աստ ը գուն ավ որ ում 
են վառ դեղ ին և ն արնջ ագ ույն: 
Այդ խմբի ալմ աստն եր ը կոչվ
ում են «Կ ան արյ ան դեղ ին», և 
շ ատ հազվ ագյ ուտ են, քան ակ ը 
չի գեր ազ անց ում  արդյ ուն ահ
անվ ած ալմ աստն եր ի ընդհ ան
ուր քան ակ ի 0,1%ը:

Ib տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը, թեև շատ հազվ ադ եպ, 
հանդ իպ ում են գրեթ ե բոլ
որ հանք ավ այր եր ում: Առ ավ
ել հայտն ի է ավստր ալ ակ ան 
Էլլ ենդ այլ (Ellendale) հանք ը, 
ինչպ ես նաև Հնդկ աստ ան ի, 
Բր ազ իլ իայ ի և Հ ար ավ աֆր իկյ
ան Հ անր ապ ետ ությ ան հանք
ավ այր եր ը: 

Երկր որդ տիպ ի ալմ աստն
եր ը նույնպ ես բաժ անվ ում են 
երկ ու ենթ ատ իպ այ ին խմբեր ի.

IIa տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը ազ ոտ չեն պար ուն ակ ում, 
կամ էլ դրա ատ ոմ եր ի թիվ
ը չնչին է: Դր անք շատ հազվ
ագյ ուտ են. արդյ ուն ահ անվ
ած ալմ աստն եր ի ընդ ամե ն ը 
1,5 – 2,0%ն է պատկ ան ում 
այդ խմբին: Ք ան ի որ ազ ոտն 
այստ եղ գուն ավ որմ ան կենտր
ոն ի դեր չի կատ ար ում, գույն ի 
պատճ առ կար ող են լին
ել միայն բյուր եղ այ ին ցանց ի 
տարբ եր տիպ ի աղճ ատ ում
երն իր ենց կցված թափ ուրքն
եր ի խմբեր ով, ուստ ի և այս 
տիպ ի ալմ աստն եր ը հիմ ակ
ան ում լին ում են կամ բաց արձ
ակ անգ ույն, կամ դարչն ագ ույն: 
Առ ավ ել հազվ ագյ ուտ են IIa 
տիպ ի վարդ ագ ույն ալմ աստն
եր ը, որ ոնց գուն ավ որ ում ը մոտ 
է դարչն ագ ուն ին, բայց պայմ
ան ավ որվ ած է բյուր եղ այ ին 
ցանց ի առ ավ ել ուժ եղ աղճ ատ
ում եր ով:

IIa տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը հանդ իպ ում են գրեթ ե բոլ
որ հանք ավ այր եր ում և շ ատ 

հազվ ագյ ուտ են: Պ ատմ ակ ան 
ադ ամ անդն եր ի զգալ ի մաս
ը հենց այդ տիպ ի քար եր են, 
որ ոնք բերվ ել են Հ ոլկ ոնդ
այ ից (Հնդկ աստ ան), ուստ ի 
դրանց հաճ ախ անվ ան ում են  
«Հ ոլկ ոնդ ա» տիպ ի: Այս տիպ
ին պատկ ան ող վարդ ագ ույն 
ալմ աստն եր ը հանդ իպ ում են 
Հնդկ աստ ան ում, Բր ազ իլ իայ
ում և Աֆր իկ այ ում:

IIb տիպ ի խմբի ալմ աստն
երն ազ ոտ չեն պար ուն ակ ում, 
այստ եղ կան հանգ ուց այ ին 
դիրք գրավ ող մեկ ուս ացվ ած 
բոր ի ատ ոմ եր (B3+ կենտր ոն, 
նկ. 5, աջ ից): Այս ար ատ այ ին 
կենտր ոնն եր ը կապ ույտ գույն ի 
պատճ առն են, և դր անց առկ
այ ությ ան շնորհ իվ են պայմ
ան ավ որվ ած այդ տիպ ի ալմ
աստն եր ը կիս ահ աղ որդ իչն եր 
են: Մ եկ ուս ացվ ած թափ ուրքն
եր ի առկ այ ությ ուն ը B3+ կենտր
ոնն եր ի հետ համ ատ եղ երբ եմ 
առ աջ ացն ում է կապտ ավ ուն 
կան աչ կամ վառ կան աչ գույն:

IIb տիպ ի խմբի ալմ աստն
եր ը խիստ հազվ ագյ ուտ են և 
ք իչ տար ածվ ած. արդյ ուն ահ
անվ ած ալմ աստն եր ի ընդ ամ

Նկ. 5. C կենտր ոնն եր ը Ib տիպ ի ալմ աստն եր ում և B3+ կենտր ոնն եր ը IIb տիպ ի 
ալմ աստն եր ում

C կենտր ոն B3+ կենտր ոն
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են ը 0,1%ն է պատկ ան ում այդ 
խմբին: Հ իմ ակ ան ում հանդ
իպ ում են Հնդկ աստ ան ում և 
հ ար ավ աֆր իկյ ան Կ ուլ ին ան 
(նախկ ին ում՝ Պր եմի եր) հանք
ավ այր ում:

Այս օր HPHT և CVD մեթ
ոդն եր ով սինթ եզվ ած տարբ եր 
ֆիզ իկ ակ ան տիպ եր ի սինթ
ետ իկ ալմ աստն եր ը եր ես
ակվ ած վիճ ակ ում գրեթ ե չեն 
տարբ երվ ում բնակ ան ից: Ս ակ
այն որ ոշ տարբ եր ությ ունն
եր, այն ու ամե ն այն իվ, կան՝ 
կապվ ած սինթ եզ ի տեխն ոլ ոգ
իան եր ից բխող գուն ավ որմ ան 
կենտր ոնն եր ի և ենթ ատ իպ այ
ին խմբեր ի հետ:

Ստ որև աղ ուս ակ ում բերվ
ած են բնակ ան ալմ աստն եր ի 
հազվ ագյ ուտ ությ ան աստ իճ
անն ու տվյալ տիպ ի սինթ
ետ իկ ալմ աստն եր ստան ալ ու 
մաս ին տեղ եկ ությ ունն եր:

Աղ ուս ակ ից երև ում է, որ Ia 
տիպ ի ալմ աստն եր դեռևս չեն 
սինթ եզվ ում ոչ՛ HPHT, ոչ էլ՛ CVD 
մեթ ոդն եր ով, հետև աբ ար՝ այդ 

տիպ ի ալմ աստն եր ին բնոր ոշ 
հատկ ությ ունն եր ի հայտն աբ
եր ում արդ են հուշ ում է տվյալ 
քար ի բնակ ան ծագմ ան մաս
ին:

Ինչպ ես արդ են ասվ եց, 
ալմ աստ ի ֆիզ իկ ակ ան տիպ
ի ճշգրիտ ախտ որ ոշ ում իր
ակ ան ացվ ում է ենթ ակ արմի ր 
տիր ույթ ի սպեկտր ադ իտմ ան 
օգն ությ ամբ: Ս ակ այն, օգտ ագ
ործ ել ով մանր ադ իտ ակ, հաս
ար ակ բևեռ աց ուց իչ և անդր
ամ ան ուշ ակ ագ ույն ճառ ագ
այթմ ան աղբյ ուր՝ երկ ար (365 
նմ) և կ արճ (254 նմ) ալ իքն
եր ով, կար ել ի է որ ոշ տեղ եկ
ությ ունն եր ստան ալ ալմ աստ ի 
ֆիզ իկ ակ ան տիպ ի և ծ ագմ ան 
բնույթ ի վեր աբ երյ ալ:

Գ ործ ընթ աց ը հետևյ ալն է.
- նախ, պետք է ադ ամ

անդն ուս ում աս իր ել մանր
ադ իտ ակ ով և ամր ագր ել դրա 
առ աջն այ ին հատկ ան իշն եր ը 
(պինդ ներ առ ուկն եր ը), եթ ե 
դրանք կան, 

- ուս ում աս իր ել ադ ամ
անդ ը բևեռ աց ուցչ ի խաչվ ած 
թանթ եր ի միջև, ամր ագր ել դրա 
երկր որդ ակ ան հատկ ան իշն եր ը 
(օպտ իկ ակ ան շեղ ում եր ը), 

- ուս ում աս իր ել ադ ամ
անդ ի լուս արձ ակմ ան ուժգն
ությ ունն ու գույն ը՝ անդր ամ ան
ուշ ակ ագ ույն երկ ար ալ իք այ ին 
(365 նմ) և կ արճ ալ իք այ ին (254 
նմ) ճառ ագ այթ ում եր ի տակ:

Հ ամե մ ատ ել ով արդյ ունքն
եր ը ստորև բերվ ած աղ ուս
ակ ի տվյալն եր ի հետ՝ կար ել ի 
է բավ ակ ան աչ ափ մեծ հավ ան
ակ ան ությ ամբ եզր ակ աց ությ
ունն եր ան ել տվյալ ադ ամ անդ ի 
ծագմ ան բնույթ ի վեր աբ երյ ալ:

Բն ակ ան ադ ամ անդն եր
ում հաճ ախ որպ ես ներ առ ուկ 
հանդ իպ ոմ են արբ անյ ակմին
եր ալն եր՝ կարմի ր պիր ոպ, անգ
ույն կամ կան աչ ավ ուն գորշ օլ
իվ ին, զմրուխտ ե կան աչ պիր
ոքս ենդիոպս իդ, սուլֆ իդն եր և 
այլն, ինչպ ես նաև՝ գրաֆ իտ և 
ալմ աստ (նկ. 6):

 

Ալմաստի ֆիզիկական 
տիպը

Բնական HPHT սինթետիկ
CVD 

սինթետիկ
Տիպ Ia (անգույն և թեթև 

երանգավոր)
Հաճախ է հանդիպում 
(տարբեր երանգների)

Դեռևս չի սինթեզվել
Դեռևս չի 

սինթեզվել

Տիպ Ib (դեղին)
Հազվագյուտ է 

հանդիպում
Հաճախ է սինթեզվում

Եզակի 
օրինակներ

Տիպ IIa (անգույն)
Հազվագյուտ է 

հանդիպում
Հաճախ է սինթեզվում

Հաճախ է 
սինթեզվում

Տիպ IIb (կապույտ)
Հազվագյուտ է 

հանդիպում
Հազվագյուտ և բարդ է 

սինթեզվում

Հազվագյուտ 
և բարդ է 

սինթեզվում
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Օպտ իկ ակ ան շեղ ում եր
Ինչպ ես արդ են ասվ եց, ալմ

աստ ը բարձր ագ ույն՝ խոր ան
արդ այ ին համ ակ արգ ի բյուր
եղ է, հետև աբ ար՝ միաբ եկ ող 
է և օպտ իկ ապ ես իզ ոտր ոպ, 
այս ինքն՝ լույսն ալմ աստ ում 
տար ածվ ում է բոլ որ ուղղ ությ
ունն եր ով համ աչ ափ, միևն ույն 
ար ագ ությ ամբ: Տ ես ակ ան որ են, 
ըստ վեր ը նշված ի, բևեռ աց
ուցչ ի տակ ադ ամ անդ ի պատկ
եր ը պետք է լին ի անփ ոփ ոխ, 
սակ այն իր ակ ան ում դա տեղ ի 
է ուն են ում շատ հազվ ադ եպ: 
Բ անն այն է, որ յուր աք անչյ
ուր ներ առ ուկ կամ բյուր եղ այ
ին ցանց ի աղճ ատ ում շեղ ում 
և կլ ան ում է լույս ը՝ առ աջ ացն
ել ով անկ ան ոն երկբ եկմ ան 
պատկ եր, որ ը հստակ երև ում է 
խաչվ ած բևեռ ացն ող թանթ եր ի 
միջև ադ ամ անդն ուս ում աս
իր ել իս: Խ ոշ որ ներ առ ուկն երն 
ու բյուր եղ այ ին ցանց ի ուժ եղ 
աղճ ատ ում երն առ աջ ացն ում 
են ներք ին լար ում, որ ը բևեռ
աց ուցչ ի տակ դիտվ ում է որպ
ես ինտ երֆ եր ենց այ ին պատկ
եր, և որք ան ավ ել ի գուն եղ 
ու պայծ առ է այդ պատկ եր ը, 
այնք ան ավ ել ի մեծ է լար ում ը: 
Պ ետք է նաև նշել, որ երկբ
եկմ ան երև ույթ ը յուր աք անչյ

ուր ալմ աստ ում ուր ույն ձևով 
է դրսևորվ ում: Այն չի վեր ան
ում կամ ձևափ ոխվ ում նույն
իսկ ջերմ աճնշ ում այ ին կամ 
ճառ ագ այթմ ան ազդ եց ությ ան 
արդյ ունք ում: Ադ ամ անդ ը կար
ել ի է նույն ակ ան ացն ել ըստ 
այդ պատկ եր ի,  եզր ակ աց
ությ ունն եր ան ել ներք ին լար
ում եր ի, դրանց տեղ ի և ուժ
ի, ինչպ ես նաև աղճ ատմ ան 
բնույթ ի վեր աբ երյ ալ:

Բն ակ ան և ս ինթ ետ իկ ադ
ամ անդն եր ում, որպ ես հատկ
ան իշ, պահպ անվ ում են դրանց 
կազմ ավ որմ ան գործ ընթ ացն
եր ին բնոր ոշ բոլ որ ձևաբ ան
ակ ան առ անձն ահ ատկ ությ
ունն եր ը (նկ. 7):

Այսպ ես՝ Ia եւ Ib տիպ ի բնակ
ան ադ ամ անդն եր ում գրեթ ե 
միշտ կար ել ի է նկատ ել անկ
ան ոն երկբ եկմ ան բնոր ոշ 
պատկ երն եր, կապվ ած ներ առ

Նկ. 6. Ն եր առ ուկն եր ը բնակ ան ադ ամ անդն եր ում

Նկ. 7. Բն ակ ան ադ ամ անդն եր ում օպտ իակ ակ ան շեղ ումն եր ի պատկ երն եր ը 
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ուկն եր ի և բյ ուր եղ այ ին ցանց ի 
աղճ ատ ում եր ի հետ:

Ըստ բևեռ աց ուցչ ի տակ 
առ աջ աց ած պատկ եր ի, հաճ
ախ կար ել ի է եզր ակ աց ությ
ունն եր ան ել ոչ միայն ադ ամ
անդ ի ծագմ ան բնույթ ի, այլ 
նաև դրա ֆիզ իկ ակ ան տիպ ի 
վեր աբ երյ ալ: Ստ որև բերվ
ած պատկ երն երն եր ը ցայտ
ուն են և շ ատ հատկ անշ ակ ան. 
դրանց հայտն աբ եր ել ու դեպք
ում կար ել ի է վստահ լին ել, որ 
ադ ամ անդ ը բնակ ան ծագ ում 
ուն ի: Շ ատ հազվ ագյ ուտ են 
այն դեպք եր ը, երբ վեր ը նշված 
հատկ ան իշն եր ը  բաց ակ այ
ում են, կամ այնք ան թույլ են 
արտ ահ այտվ ած, որ վերլ ուծմ
ան ենթ ակ ա չեն։ Իսկ եթ ե ադ
ամ անդ ի լուս արձ ակմ ան վերլ
ուծ ությ ուն ը նույնպ ես ան արդյ
ունք լին ի, ապ ա անհր աժ եշտ 
են գիտ ակ ան լուրջ հետ ազ ոտ
ությ ունն եր:

Լ ուս ած որմ ան ուժգն
ությ ունն ու գույն ը
Ալմ աստն եր ի լուս ած որ ում ը 

(ֆլու որ եսց ենց) անդր ամ ան
ուշ ակ ագ ույն ճառ ագ այթմ ան 
տակ անմի ջ ապ ես կապվ ած 
է բյուր եղ այ ին ցանց ի աղճ
ատ ում եր ի և գ ուն ավ որմ ան 
(խառն ուկ այ ին) կենտր ոնն եր ի 
հետ, ու քան ի որ դրանք բնակ
ան և ս ինթ ետ իկ ադ ամ անդն
եր ում տարբ եր են, տարբ եր է 
նաև լուս ած որ ում ը: Լ ուս ած
որմ ան ուժգն ությ ունն ու գույն ը 
կախվ ած է նաև հար ուց ող 
ճառ ագ այթմ ան ալ իք ի երկ ար
ությ ուն ից: 

Գ ոհ ար աբ ան ությ ան մեջ 
կիր առվ ող անդր ամ ան ուշ ակ
ագ ույն լամպ երն արձ ակ ում են 
երկ ար՝ 365 նմ և կարճ՝ 254 նմ 
երկ ար ությ ամբ ալ իքն եր: Բն
ակ ան ադ ամ անդն եր ը, որպ ես 
կան ոն, անդր ամ ան ուշ ակ ագ
ույն երկ ար ալ իք այ ին ճառ ագ
այթմ ան տակ լուս ած որ ում են 
ավ ել ի ուժ եղ, կարճ ալ իք այ ին 
ճառ ագ այթմ ան տակ՝ ավ ել ի 
թույլ: Լ ուս ած որմ ան գույնն ու 
ուժգն ությ ուն ը կար ող են լին
ել տարբ եր: Ս ինթ ետ իկ ադ ամ
անդն եր ի դեպք ում պատկ եր ը 
հակ առ ակն է: 

Լ ուս ած որ ում ը բաց ակ այ ում 
է IIa և որ ոշ Ia տիպ ի բնակ ան 
ադ ամ անդն եր ում և՛ կարճ
ալ իք, և՛ երկ ար ալ իք ճառ ագ
այթմ ան տակ: Լ ուս ած որ ում չի 
գրանցվ ում նաև այն Ia տիպ
ի բնակ ան ադ ամ անդն եր ում, 
որ ոնց ում ար ատ այ ին կենտր
ոնն եր ի թվում գեր իշխ ում են A 
կենտր ոնն եր ը: Առ անձ ին դեպք
եր ում IIa տիպ ի բնակ ան ադ ամ
անդն եր ը կար ող են թույլ լուս
ած որ ել կապտ ավ ուն և թ եթեւ 
կան աչ ավ ունդեղ ին գույն եր
ով, կամ նարնջ ագ ույնկարմի ր 
(մասն ավ որ ապ ես` վարդ ագ ույն 
և կ արմի ր քար եր ի դեպք ում, 
նկ. 8), որ ը պայմ ան ավ որվ ած է 
դրանց գուն ավ որմ ան կենտր
ոնն եր ով:

Կ ապ ույտ գույն ով  լուս ած
որ ում են Ia տիպ ի այն բնակ ան 
ադ ամ անդն եր ը, որ ոնց կազմ
ում, բաց ի A կենտր ոնն եր ից, 
կան B և N3 կենտր ոնն եր (նկ. 
9, կենտր ոն ից ձախ): Երկ ար
ալ իք այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ 
լուս ած որ ում ավ ել ի ուժ եղ է: 
Երբ եմ լուս ած որ ում ը կար ող 
է լին ել անկ ան ոն գոտ իավ որ, 
կապվ ած ազ ոտ այ ին կենտր
ոնն եր ի անհ ամ աչ ափ բաշխմ
ան կամ մանր ամպ եր ի առկ այ
ությ ան հետ (նկ. 9, ձախ ից):

Դ եղ ին գույն ով լուս ած որ
ումե ն Ia տիպ ի այն բնակ ան 
ադ ամ անդն եր ը, որ ոնց կազմ
ում A և B ազ ոտ այ ին կենտր
ոնն եր ից բաց ի, որպ ես խառն
ուկ, կա նաև ջրած ին (նկ. 9, 
կենտր ոն ից աջ): Երկ ար ալ
իք այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ 
լուս ած որ ում ավ ել ի ուժ եղ է: 
Երբ եմ թույլ դեղ ին ով լուս
ած որ ում են IIb տիպ ի բնակ ան 
ադ ամ անդն եր ը:

Կ ան աչ գույն ով լուս ած որ
ում են Ia տիպ ի այն բնակ ան 
ադ ամ անդն եր ը, որ ոնց կազմ
ում A և B կենտր ոնն եր ից բաց
ի, կան H3 կենտր ոնն եր (նկ. 9, 
աջ ից):

Կ  ա պ տ  ա վ ո ւ ն  ս պ ի տ  ա կ 
գույն ով, հազվ ագյ ուտ դեպք
եր ում, երկ ար ալ իք այ ին ճառ

Նկ. 8. IIa տիպ ի բնակ ան ադ ամ անդն եր ի լուս ած որ ում ը 365 նմ (ձախ ից) և 254 նմ 
(աջ ից) անդր ամ ամ ուշ ակ ագ ույն ճառ ագ այթմ ան ազդ եց ությ ամբ
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ագ այթմ ան տակ, լուս ած որ ում 
են IIb տիպ ի, բոր պար ուն ակ ող 
բնակ ան ադ ամ անդն եր ը: Հ աճ
ախ դրանք առհ աս ար ակ չեն 
լուս ած որ ում, կամ լուս ած որ
ում են կարճ ալ իք այ ին ճառ ագ
այթմ ան տակ թույլ դեղ ին ով, 
կամ չափ ավ որ կարմի ր գույն
ով, մինչև 1015 վ տև ող ֆոսֆ
որ եսց ենց ով (հապ աղ ում ով 
ճառ ագ այթ ում):

Կ ապտ ավ ունկան աչ, կան
աչ կամ կաթն ավ ունկապ ույտ 
գույն ով լուս ած որ ում են IIa 
տիպ ի HPHT սինթ ետ իկ ադ
ամ անդն եր ը: Թ ագ ի կողմի ց 
դիտ ել իս լուս ած որմ ան պատկ
եր ը համ աչ ափ չէ, նկատվ ում է 
բնոր ոշ սեկտ որ այ ին բաշխ ում: 
Կ արճ ալ իք այ ին ճառ ագ այթմ
ան տակ լուս ած որ ում ավ ել ի 
ուժ եղ է: 

Դ եղն ավ ունկան աչ գույն
ով լուս ած որ ում են Ib տիպ ի 
դեղ ին HPHT սինթ ետ իկ ադ
ամ անդն եր ը (նկ. 10): Լ ուս ած
որ ում ը պայմ ան ավ որվ ած է 
նիկ ել ի ատ ոմ եր ի առկ այ ությ
ամբ (նիկ ելն  օգտ ագ ործվ ում է 
որպ ես կատ ալ իզ ատ որ սինթ
եզ ի ժամ ան ակ): Երկ ար ալ
իք այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ 
լուս ած որ ում ավ ել ի ուժ եղ է: 

Թ ագ ի կողմի ց դիտ ել իս, լուս
ած որմ ան պատկ եր ում պարզ 
նկատվ ում է HPHT սինթ ետ իկ 
ադ ամ անդն եր ին բնոր ոշ աղ
ուս ավ որ նախշ ը, որ ը բազմ աս
եկտ որ այ ին աճ ի հետև անք է, և 
հստ ակ ցույց է տալ իս տարբ եր 
բյուր եղ ագր ակ ան հարթ ությ
ունն եր ի հպման եզր եր ը:

Նկ. 10. Ib տիպ ի դեղ ին HPHT սինթ-
ետ իկ ադ ամ անդն եր ի բնոր ոշ լուս ած-

որ ում ը՝ երկ ար ալ իք այ ին (ձախ ից) և 
կ արճ ալ իք այ ին (աջ ից) ճառ ագ այթմ ան 

տակ

Ն արնջ ագ ույն ով լուս ած որ
ում են IIa տիպ ի դարչն ագ ույն, 
վարդ ագ ույն և թ եթև եր անգն
եր ով անգ ույն CVD սինթ ետ իկ 
ադ ամ անդն եր ը: Կ արճ ալ իք այ
ին ճառ ագ այթմ ան տակ լուս
ած որ ում ավ ել ի ուժ եղ: CVD 
սինթ ետ իկ ադ ամ անդն եր ի 
նարնջ ագ ույն լուս ած որ ում ը 
HPHT մշակ ումի ց հետ ո դառն
ում է կան աչ կամ կան աչ ավ ուն
կապ ույտ:

Կ ան  աչ  ավ ո ւն կապ ո ւ յտ 

գույն ով լուս ած որ ումե ն IIa 
տիպ ի անգ ույն CVD սինթ ետ իկ 
ադ ամ անդն եր ը, որ ոնք հետ ագ
այ ում անց ել են ջերմ աճնշ ում
այ ին (HPHT) մշակ ում: Կ արճ
ալ իք այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ 
լուս ած որ ում ավ ել ի ուժ եղ է:

Նարնջ  ագ  ո ւ յ ն  կարմ  իր 
գույն ով երկ ար ալ իք այ ին ճառ
ագ այթմ ան տակ, երբ եմ լուս
ած որ ում են IIb տիպ ի HPHT 
կապ ույտ սինթ ետ իկ ադ ամ
անդն եր ը, կարճ ալ իք այ ին ճառ
ագ այթմ ան տակ դրանց լուս
ած որ ում ը դառն ում է կավճ
անմ ան դեղ ին: Լ ուս ած որմ ան 
ուժ ը նույնն է:

Ե՛վ HPHT, և՛ CVD անգ ույն և 
աննշ ան եր անգն եր ով սինթ
ետ իկ ադ ամ անդն եր ը կարճ
ալ իք այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ 
հաճ ախ դրսևոր ում են ֆոսֆ որ
եսց ենց, ընդ որ ում, լուս ած որ
ում ուժ է հավ աք ում դանդ աղ, 
515 վայրկյ ան ում (նկ. 11, ձախ
ից), իսկ ճառ ագ այթմ ան աղբյ
ուրն անջ ատ ել ուց հետ ո տևում 
է մինչև 40 վ և ավ ել ի (աջ ից): 
Լ ուս ած որմ ան գույն ը՝ կաթն
ավ ունկան աչ ից կաթն ավ ուն
կապ ույտ, իսկ տևող ությ ուն ը 
կապ չուն ի ադ ամ անդ ի եր անգ ի 
ու չափ ի հետ:

Նկ. 9. Ադ ամ անդ ի լուս ած որմ ան պատկ երն եր
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Ի ԴԵՊ

Մ անր չափ եր ի ադ ամ անդն
երն անհր աժ եշտ է ստուգ ել 
բաց արձ ակ մութ սենյ ակ ում, 
մանր ադ իտ ակ ի վրա ամր ացր
ած  անդր ամ ան ուշ ակ ագ ույն 
լամպ ի օգն ությ ամբ:

Ադ ամ անդ ը սիր ո և հ ավ
ատ արմ ությ ան խորհրդ ան
իշ է, պսակ ադր ությ ան գրեթ ե 
պարտ ադ իր պար ագ ա: Ն ույն
իսկ թանկ հագ ուստ գնել
իս մարդ իկ չեն մտած ում, թե 

Նկ. 11. HPHT անգ ույն սինթ ետ իկ ադ ամ անդ ի բնոր ոշ լուս ած որ ում ը կարճ ալ իք-
այ ին ճառ ագ այթմ ան տակ (ձախ ից) և դր ա ֆոսֆ որ եսց ենց ը՝ լամպն անջ ատ ել-

ուց հետ ո (աջ ից)

կար ո՞ղ են արդյ ոք մեկ ամի ս 
կամ նույն իսկ մեկ օր հետ ո, 
նեղ ությ ան ու կար իք ի դեպք
ում, այն վաճ առ ել, և ոչ մեկ
ի մտքով անգ ամ չի անցն ի 
հարցն ել, թե ինչ արժ ե այդ 
հագ ուստ ի կտոր ի մետր ը: Բ այց 
ադ ամ անդ ով մատ ան ի գնել իս, 
անպ այմ ան հարցն ում են, թե 
ինչ արժ ե ոսկ ու գրամ ը կամ 
ադ ամ անդ ի կար ատ ը` մտքում 
փայփ այ ել ով այն հույս ը, թե 
իր ենց ից հետ ո այն թոռն եր
ին բաժ ին կհասն ի: Ինչ խոսք, 
հաջ ող գնման հետ մեկտ
եղ լավ ներդր ում կատ ար ել ը 
բնակ ան ոն ցանկ ությ ուն է: Այդ 
առ ում ով, գրեթ ե ոչ մի գնորդ 
չի ցանկ ան ում ձեռք բեր ել 
արհ եստ ակ ան ադ ամ անդ:

Կ ոչ ման հանձն ման 
հան դի սա վոր ա րա
րո ղութ յու նը կա յա

ցել է 2019 թ. հու նի սի 25ին 
Մ յուն խե նում ( Գեր մա նիա)՝ Laser 
World of Photonics ո լոր տի խո
շո րա գույն մի ջազ գա յին հա մա
ժո ղո վի լիա գու մար նիս տում:

Մր ցա նա կը հանձ նել է Օպ
տի կա կան ըն կե րութ յան (OSA) 
գոր ծա դիր տնօ րեն Է լի զա բեթ 
Ռո գա նը, որն իր խոս քում նշել 
է Ա. Պա պո յա նի մեծ ա վան դը 
աշ խար հում օպ տի կա յի և ֆո
տո նի կա յի ո լոր տի զար գաց
ման, ինչ պես նաև ՀՀ ԳԱԱ ֆի
զի կա կան հե տա զո տութ յուն նե
րի ինս տի տու տի եվ րո պա կան 

ին տեգր ման գոր ծում:
Պա տաս խան շնոր հա կա

լա կան խոս քում Ա. Պա պո յա նը 
ա սել է.

«Ես շնոր հա կալ եմ Օպ
տի կա կան ըն կե րութ յա նը` իմ 
հա մեստ ներդր մա նը տրված 
բարձր գնա հա տա կա նի հա
մար: Կար ծում եմ, որ այս ճա նա
չու մը հա վա սա րա պես վե րա բե
րում է իմ գոր ծըն կեր նե րին և 
հա մա խոհ նե րին, ով քեր ի րենց 
գոր ծու նեութ յամբ նպաս տում 
են Հա յաս տա նում օպ տի կա յի և 
ֆո տո նի կա յի զար գաց մա նը:

Մենք փոքր եր կիր ենք, բայց 
հա սել ենք շո շա փե լի նվա ճում
նե րի: Հա մա ձայն SCIMAGO գի

տա կան տպագ
րութ յուն նե րի 
տվ յալ ների 
շտե մա րա
նի՝ երկր
նե րի վար
կա նի  շա
յին ցու ցա կում Հա յաս տա  նը 
օպ տի կա յի բնա գա վա ռում 
զբա ղեց նում է 56րդ տե ղը: 
Սա կայն ե թե նոր մա վո րենք 
այս ցու ցա նիշն ըստ ՀՆԱի, 
Հա յաս տա նը կզբա ղեց նի աշ
խար հում ա ռա ջին տե ղը: Դա 
մեր գիտ նա կան նե րի ա մե նօր
յա աշ խա տան քի արդ յունքն է, 
և  այս ձեռք բեր ման մեջ մեծ է 
նաև մեր ար տերկ րի գոր ծըն
կեր նե րի ներդ րու մը: Գի տութ

ԱՐԱՄ ՊԱՊՈՅԱՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎԵՑ 
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2019 թ. 
§ՕՊՏԻԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆ¦ ԿՈՉՈՒՄԸ
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յունն ըստ էութ յան մի ջազ գա
յին բնույթ ու նի, և շո շա փե լի 
ա ռա ջըն թա ցի կա րե լի է հաս նել 
միայն ջան քե րի միա վոր ման և  
աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ
ման մի ջո ցով:

Հա յաս տա նում մեզ հա մար 
կար ևոր է ոչ միայն լույ սի մա
սին գի տութ յան զար գա ցու
մը: Մեր ջան քերն ուղղ ված են 
նաև օպ տի կա յի և ֆո տո նի կա
յի բնա գա վա ռում միաս նա կան 
հար թա կի ձևա վոր մա նը, ո րը 
կմիա վո րի Հան րա պե տութ յան 
գի տա կան, կրթա կան, նո րա
րա րա կան և տեխ նո լո գիա կան 
նե րու ժե րը: Մենք ո լոր տի զար
գա ցու մը կար ևո րում ենք նաև 
սո ցիալտնտե սա կան ա ռու մով, 
նկա տի ու նե նա լով հան րութ
յան ի րա զե կու մը օպ տի կա կան 
գի տութ յան և տեխ նո լո գիա նե
րի դե րի մա սին՝ երկ րի տնտե
սա կան զար գաց ման և կյ ան քի 
ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծում: 
Մեր ջան քե րը միտ ված են նաև 
օպ տի կա յի կա խար դա կան աշ
խարհ ե րի տա սարդ նե րի ակ
տիվ ներգ րավ մա նը:

Ու զում եմ հա վաս տիաց նել, 
որ այս ճա նա չում ըն կա լում եմ 
որ պես օպ տի կա յի և ֆո տո նի

կա յի ա ռաջ խա ղաց մանն ուղղ
ված հե տա գա գոր ծու նեութ յան 
վստա հութ յան վարկ»:

Ըն թեր ցող նե րին հի շեց նենք, 
որ 1916ին հիմ ադր ված Ա մե
րի կա յի օպ տի կա կան ըն կե
րութ յու նը (OSA) ա ռա ջա տար 
մաս նա գի տա կան կազ մա կեր
պութ յուն է, ո րը միա վո րում է 
այն գիտ նա կան նե րին, ճար
տա րա գետ նե րին, ու սա նող նե
րին, գոր ծա րար նե րին, ինչ պես 
նաև ըն կե րութ յուն նե րի, ո րոնք 
կա տա րում են հայտ նա գոր
ծութ յուն ներ, ձևա վո րում ի րա
կան կյան քում օգ տա գործ վող 
կի րա ռութ յուն ներ  և  ա րա գաց
նում լույ սի մա սին գի տութ յան 
նվա ճում ե րը: Հա մաշ խար հա
յին ճա նա չում ու նե ցող հրա
պա րա կում ե րի, գի տա ժո ղով
նե րի և նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
մի ջո ցով OSAն  ա պա հո վում է 
ո րակյ ալ հե տա զո տութ յուն ներ, 
փոխ գոր ծակ ցութ յուն և հատ
կաց ված պա շար ներ՝ օպ տի
կա յի և ֆո տո նի կա յի իր մաս
նա գետ նե րի և փոր ձա գետ նե րի 
լայ նա ծա վալ ցան ցի հա մար: 
2008ից OSAն հան դես է գա
լիս որ պես մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն «Օպ տի կա կան 

ըն կե րութ յուն» ան վամբ: Այ սօր 
ըն կե րութ յանն ան դա մակ ցում 
են շուրջ 22000 ան հատ ա վե լի 
քան 100 երկ րից, ինչ պես նաև 
300 ըն կե րութ յուն:

«Օպ տի կա յի պաշտ պան» 
կոչ ման մա սին 

«Օպ տի կա յի պաշտ պան» 
կո չու մը շնորհ վում է  2006
ից ա մեն տա րի՝ տար բեր երկր
նե րի պաշ տոն յա նե րին, ո րոնք 
ի րենց գոր ծու նեութ յամբ 
դրսևո րել են ղե կա վա րի հատ
կութ յուն ներ, էա պես նպաս տե
լով աշ խար հում օպ տի կա յի և 
ֆո տո նի կա յի ա ռա ջըն թա ցին: 
Մինչ այժմ այդ կոչ մանն ար
ժա նա ցել են ԱՄՆ (9), Մեծ Բ րի
տա նիա յի (1), Ճա պո նիա յի (1), 
Նի դեր լանդ նե րի (1), Բել գիա
յի (1) և Ի տա լիա յի (1) ներ կա
յա ցու ցիչ ներ, ո րոնց թվում են 
ԱՄՆ սե նա տոր ներ և կոնգ րես
մեն ներ, Նո բելյ ան մրցա նա կա
կիր Ս տի վեն Չուն և  այլ հայտ նի 
ան ձինք: Կոչ ման մա սին տե
ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի է 
OSAի կայ քում՝ https://www.osa.
org/enus/get_involved/public_
policy/policy_programs_events/
advocate_of_optics/:

OSA-ի  գործադիր տնօրեն Էլիզաբեթ 
Ռոգանը Ա. Պապոյանին է հանձնում 

§Օպտիկայի պաշտպան¦ մրցանակը:

Ձախից աջ. OSA-ի  պետական կապերի բաժնի վարիչ Դեվիդ Լանգը, OSA-ի  
նախագահ Ուրսուլա Գիբսոնը, Արամ Պապոյանը, OSA-ի  գործադիր տնօրեն 

Էլիզաբեթ Ռոգանը
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ԱՇՈՏ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ
Խ. Ա բով  յա նի ան վան ՀՊՄՀ 
§ Քի  միա յի և ն րա դա սա վանդ-
ման մե թո դի կա յի¦ ամ բիո նի դա-
սա խոս, պրո ֆե սոր

ՄԱՐԻԱՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Խ. Ա բով  յա նի ան վան ՀՊՄՀ, 
§Կրթութ յան ո րա կի ա պա հով-
ման և կա ռա վար ման¦ բաժ նի 
պետ, ֆի զի կա մա թե մա տի կա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՆՎԱՆԻ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐ 
ԱԼՖՐԵԴ ՆՈԲԵԼԸ ԵՎ ՆՐԱ 
ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Ֆ ի լա տե լիան մեր օ րե
րում տե ղե կատ վա
կան կար ևոր աղբ յուր 

է, քա նի որ գի տամ շա կու թա յին 
հա րուստ տե ղե կույթ է պա րու նա
կում: Գի տութ յան զար գաց մա նը և  
ան վա նի գիտ նա կան նե րին նվիր
ված փոս տա յին նա մա կա նիշ ներն 
ի րենց ու րույն տեղն են զբա ղեց
նում ֆի լա տե լիստ նե րի հա վա քա
ծու նե րում: 

Տար բեր երկր նե րում բազ միցս 
տպագր վել են փոս տա յին նա մա
կա նի շեր՝ նվիր ված մեծ հե ղի նա
կութ յուն ու ճա նա չում գտած Ալֆ
րեդ Նո բե լին և հան րա հայտ Նո
բելյ ան մրցա նա կի ար ժա նա ցած 
գիտ նա կան նե րին։ 

§Իմ հայ րե նիքն այն տեղ է, որ տեղ ես եմ աշ-
խա տում, իսկ ես աշ խա տում եմ ա մե նուր¦:   

Ալֆրեդ Նոբել

 Փոս տա յին գե ղա թեր թիկ`
նվիր ված Ա. Նո բե լին

(21.10.1833-10.12.1896)
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Ալֆ րեդ Բեռն հարդ Նո բե լը 
ծնվել է 1833 թ. հոկ տեմ բե րի 
21ին Շ վե դիա յի մայ րա քա ղաք 
Ս տոկ հոլ մում՝ Է մա նո ւել և Հեն
րիե տա Նո բել նե րի ըն տա նի
քում: 

Ալֆ րե դը տա սը տա րե կան 
էր, երբ հայրն աշ խա տան քի 
ա ռա ջարկ ստա ցավ Սանկտ 
Պե տեր բուր գում և  ըն տա նի քով 
տե ղա փոխ վեց Ռու սաս տան: 
Մի քա նի տա րի անց Ալֆ րեդն 
ուղ ևոր վեց ար տա սահ ման` սո
վո րե լու: Նա ե ղավ Դա նիա յում, 
Գեր մա նիա յում, Ի տա լիա յում, 
Ֆ րան սիա յում, ԱՄՆում: Ալֆ
րե դի հայ րը Ռու սաս տա նում 
ա կան ար տադ րող գոր ծա րա
նում կա տա րում էր ռու սա կան 
բա նա կի պատ վեր նե րը: 

Շու տով ար տադ րութ յու
նը դառ նում է ոչ շա հու թա բեր: 
Ալֆ րե դը վե րա դառ նում է Շ վե
դիա, սկսում ու սում ա սի րել 
ա կա նի պայ թու ցիկ նյու թե րի 
ար տադ րութ յան տեխ նո լո
գիան, մաս նա վո րա պես նրա 
բա ղադ րութ յան մեջ նիտ րոգ
լի ցե րի նի օգ տա գոր ծու մը: 

Ալֆ րեդ Նո բե լը, ինչ պես և  
իր հայ րը, ե րի տա սարդ տա
րի նե րին կա նո նա վոր ու սում 
չի ստա ցել, բա ցա ռութ յամբ 
18411842 թթ. կարճ ժա մա
նա կա հատ վա ծում Ս տոկ հոլ
մի Յա կո բի լի ցե յում ստա ցած 

կրթութ յան։ Նա ե րի տա սարդ 
տա րի նե րից աչ քի է ըն կել 
խոր գի տե լիք նե րով ու գի տա
կան տար բեր ո լորտ նե րի վե
րա բեր յալ լայն ի մա ցութ յամբ: 
Լավ գի տեր ֆի զի կա և քի միա, 
տի րա պե տում էր մի քա նի լե
զու նե րի՝ շվե դե րեն, ռու սե
րեն, գեր մա նե րեն, անգ լե րեն, 
ֆրան սե րեն, ի տա լե րեն, լրջո
րեն հե տաքրքր վում էր տեխ
նի կա յով, գրա կա նութ յամբ, 
պատ մութ յամբ, փի լի սո փա
յութ յամբ, բժշկութ յամբ։

Իր ա ռա ջին նշա նա կա լի 
հայտ նա գոր ծութ յամբ Ա. Նո
բե լը գտավ թանկ վա ռո դին 
փո խա րի նող նյութ` նիտ րոգ լի
ցե րի նը: Փոր ձե րը սպաս վա ծից 
ա վե լի հա ջո ղութ յուն ու նե ցան: 
Հա մաշ խար հա յին ար տադ
րութ յան ո լոր տում նիտ րոգ
լի ցե րի նի նպա տա կա յին օգ
տա գոր ծու մը հե ղա փո խա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցավ: Պա

հան ջար կը մեծ էր: Ին քը՝ Նո
բե լը, լավ գյու տա րար լի նե լուց 
բա ցի, նաև լավ գոր ծա րար էր: 
Նա այն պի սի գո վազ դա յին ար
շավ կազ մա կեր պեց, որ պատ
վեր ներ ստա ցավ աշ խար հի 
շատ երկր նե րից: 

Նիտ րոգ լի ցե րին

Իսկ ինչ պե՞ս ան վա նել այդ 
հայտ նա գոր ծութ յու նը։ Նո բե լի 
ըն կեր նե րից մե կը նրան հու
շեց, որ Էռնստ Վեռ ներ Սի
մենսն է լեկտ րա կան մե քե նան 
ան վա նել էր «դի նա մո» («դի
նա միս»՝ հու նա րե նից թարգ
մա նա բար նշա նա կում է ուժ, 
հզո րութ յուն)։ Նո բե լը ո րո
շեց այդ բա ռին հա ղոր դել նոր 
ի մաստ. այս պես ստեղծ վեց 

Ալֆ րեդ Նո բել (փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ)

Գե ղա թեր թիկ , §Սանկտ Պե տեր բուրգ 300-ամ յակ¦ 
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«դի նա միտ» բա ռը։ 1867 թ. մա
յի սի 7ին Ա. Նո բե լը Անգ լիա
յում ար տո նա գիր ստա ցավ 
դի նա մի տի հայտ նա գործ ման 
հա մար։ Դի նա մի տը պայթ յու
նի ուժգ նութ յամբ փոքրինչ 
զի ջում էր նիտ րոգ լի ցե րի նին, 
սա կայն անվ տանգ էր պահ
պան ման և տե ղա փոխ ման 
ա ռու մով։

Նո բե լը Գեր մա նիա յում հիմ
նեց դի նա մի տի 23 գոր ծա րան, 
իսկ հե տա գա յում տար բեր 
երկր նե րում՝ նիտ րոգ լի ցե րի նի 
և դի նա մի տի ար տադ րութ յուն։ 
1868 թ. եղ բայր ներ Ի մա նո ւել 
և Ալֆ րեդ Նո բել ներն ար ժա
նա ցան Շ վե դիա յի Գի տութ յան 
ա կա դե միա յի մրցա նա կին։

Ա. Նո բե լը հրա պուր վել 
է նաև դրա մա տուր գիա յով: 
Կ յան քի մայ րա մու տին նա հրա
տա րա կեց « Նե մե սիս» պիե սը, 
սա կայն լույս տես նե լուն պես 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին առգ րա վեց 
այն, քա նի որ պա րու նա կում էր 
«ան հա վատ» մտքեր: 

Ալֆ րեդ Նո բե լը ժա
ռանգ չու նե ցավ: Ն րա միակ, 
մեծ սե րը դա նիա ցի հան րա
հայտ նավ թարդ յու նա բե րո ղի 

դուստր Ան նան էր, ո րը ծնվել 
էր Ռու սաս տա նում: Ալֆ րեդն 
Ան նա յին հան դի պեց մի ե րե
կույ թում և միան գա մից սի րա
հար վեց: Լի նե լով ռո ման տիկ 
ե րի տա սարդ՝ նա մինչ այդ իր 
սե րը փնտրում էր պոե զիա յի 
ա նուրջ նե րում։ Բայց տես նե լով 
Ան նա յին՝ ան մի ջա պես հաս
կա ցավ, թե ով է իր ե րազ նե
րի տի րու հին: Սա կայն գե ղեց
կու հին չէր կի սում Ալֆ րե դի 
զգաց մունք նե րը: Ն րան դուր 
չէր գա լիս մե լա մաղ ձոտ, վա
տա ռողջ և  անհ րա պույր տես
քով ե րի տա սար դը: Միև նույն 
ժա մա նակ Ան նան չէր վա նում 
Ալֆ րե դին, ընդ հա կա ռա կը, 
թող նում էր, որ վեր ջինս լի նի 
իր շրջա պա տում, հա ճո յա խո
սութ յուն ներ տե ղա, բա նաս
տեղ ծութ յուն ներ ձո նի ի րեն: Մի 
խոս քով` Ան նան սեթ ևե թում էր 
և հո գե հան ա նում Ալֆ րե դին: 

Ալֆ րե դը և Ան նան Սանկտ 
Պե տեր բուր գում հան դի պում 
էին մա դամ Դե զի րեի տա նը, 
որ տեղ ա մեն շա բաթ ե րե կո ներ 
էին կազ մա կերպ վում: Սի րա
հար ված ե րի տա սար դը տա
րեր քի մեջ էր, և թ վում էր՝ գտել 

է իր եր ջան կութ յու նը կյան քում: 
Շու տով նա պետք է վե րա նա
յեր իր կյան քի ըն թաց քը. Վիեն
նա յից Սանկտ Պե տեր բուրգ 
էր ժա մա նել ֆրան սիա ցի 
ազն վա կան Ֆ րանց Լե մար ժը: 
Ե րե կո նե րից մե կի ժա մա նակ 
Ֆ րան ցը մո տե ցավ Նո բե լին և 
ժպ տա լով հարց րեց, թե վեր
ջինս ինչ պես է վե րա բեր վում 
մա թե մա տի կա յին՝ ա ռա ջար կե
լով լու ծել մի խնդիր։ Ալֆ րե դը 
չէր կա րող խու սա փել և փոր
ձեց լու ծել խնդի րը, սա կայն 
ա պարդ յուն: Լե մար ժը հեգ
նա կան ժպի տով ա րագ լու ծեց 
խնդի րը և պար զեց Ալֆ րե դին: 
Ի լուր բո լո րի՝ Լե մար ժը «մե
ծա հո գա բար» հայ տա րա րեց, 
որ ինքն ա պա գա մա թե մա տի
կոս է, իսկ Ալֆ րե դը թող իր 
ու ժե րը փոր ձի գրա կա նութ յան 
աս պա րե զում: Հար վա ծը մա
հա ցու էր, սա կայն Ալֆ րե դի 
ան կու մա յին տրա մադ րութ յու
նը եր կար չտևեց: Հորն ուղղ
ված նա մա կում նա գրում է. 
«Այ սօր վա նից ես հրա ժար վում 
եմ հա ճույք նե րից եւ  անց նում եմ 
բնութ յան ու սումն ա սի րութ յա նը` 
հաս կա նա լու, թե ինչ կա այն
տեղ»: 

Նա տե ղա փոխ վում է Ավստ
րիա՝ ամ բող ջո վին նվիր վե լով 
արդ յու նա բե րա կան գոր ծու
նեութ յա նը։ 

Որպես վառ երևակայություն 
ունեցող գյուտարար և գոր ծա
րար՝ Ալֆրեդ Նոբելն իր ժա
մա նակաշրջանի բնորոշ ներ 
 կա յացուցիչն էր։ Զար մա
նա լին այն է, որ նա ձգտում 
էր մենա կության, և նրա 
հա մաշ խարհային փառքը 

Գե ղա թեր թիկ՝ նվիր ված դի նա մի տի հայտ նա գործ մա նը
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խոչընդոտում էր կյան քում 
հաս նել այն ներքին խաղա ղու
թյանը, որին նա այդքան բուռն 
կերպով ձգտում էր։

1988 թ. մահացավ Ալֆրեդի 
եղբայր Լյուդվիգը: Լրագող
ներից մեկը, 1988 թ. թյուրիմա
ցաբար կարծելով, թե Ալֆրեդն 
է մահացել, ֆրանսիական 
ամսա գրերից մեկում հետև
յալ խորագրով հոդված հրա

պարակեց՝ «Մահվան առեւտրա
կանը մահացել է»: Հոդվածում 
գրված էր, որ նա հարստացել 
է մարդկանց արագ սպանելու 
եղանակներ հայտնագործելու 
շնորհիվ: Բնականաբար, Նո
բելի համար ծանր էր ընդունել, 
որ իր կյանքն ու աշխատանքը 
այդ կերպ էին ներկայացրել, և 
իր անունը կապում են մահվան 
հետ: Այդ հանգամանքը հաշվի 

առնելով՝ նա հետագայում որո
շեց սահմանել Խաղաղության 
մրցանակ. «Ես անհաշիվ 
հարստու թյուն եմ վաստակել. 
ժա մա նակն է այն թողնել սե
րունդ ներին»։ 

Չնա յած Ալֆրեդին հաճախ 
անվանում էին դինամիտի 
թա գավոր, այնուհանդերձ նա 
կտրուկ դեմ էր իր հայտնա
գոր ծությունները ռազմական 
նպատակներով կիրառելուն: 

«Ես ցանկանում եմ, որ հնա
րավոր լինի բոլոր թնդա նոթ
ներն իրենց պարագաներով 
ուղարկել «գրողի ծոցը» …»։ 
Նա նշում է, որ պատերազմը 
սարսափների սարսափն է և 
ամենաահեղ հանցանքը. «Ես 
կցանկանայի հայտնագործել 
այնպիսի ավերիչ հզորությամբ 
նյութ կամ մեքենա, որ յուրա
քանչյուր պատերազմ ընդ հան
րապես անհնարին դառ նար»։

Կ յան քի վեր ջին հինգ տա
րի նե րին Նո բելն աշ խա տում 
էր անձ նա կան օգ նա կան, ե րի
տա սարդ շվեդ քի մի կոս Ռագ
նար Սոլ մա նի հետ, որն աչ քի 
էր ընկ նում գի տութ յանն իր 
նվիր վա ծութ յամբ և ծայ րա հեղ 
համ բե րութ յամբ։ Նա աշ խա

Ալֆրեդ Նոբել (փոստային գեղաթերթիկ)

Ալֆրեդ Նոբելի կյանքն ու գործունեությունը պատկերող նամականիշներ
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տում էր որ պես քար տու ղար 
և լա բո րանտ։ Սոլ մա նին հա
ջող վեց նվա ճել Նո բե լի վստա
հութ յունն այն աս տի ճան, որ 
վեր ջինս նրան ան վա նում էր 
«իր ցան կութ յուն նե րի գլխա
վոր ի րա կա նաց նո ղը»։ 

Ա. Նո բե լը 1890 թ. տե ղա
փոխ վում է Ի տա լիա՝ Սան Ռե
մո յի իր ա ռանձ նա տուն։ Կ յան
քի վեր ջին ա միս նե րին նա 
հազ վա դեպ էր տա նից դուրս 
գա լիս: Այդ պես էլ միայ նութ
յան մեջ 1896 թ. դեկ տեմ բե րի 
10ին մեծ գյու տա րարն ա վան
դեց հո գին: Ալֆ րեդ Նո բե լի՝ 
Եվ րո պա յի՝ հա վա նա բար այդ 
ժա մա նակ վա ա մե նա հա րուստ 
մար դու մահ վան լու րը ցնցեց 
ողջ աշ խար հը։ Մարդ կանց 
հե տաքրք րում էր այն հար ցը, 
թե ում են փո խանց վե լու նրա՝ 
տար բեր երկր նե րում գոր ծող 
ձեռ նար կութ յուն նե րը, Լոն դո
նի, Ց յու րի խի բան կե րում պահ
վող ար ժե քա վոր փաս տաթղ
թե րը: 

Հա րա զատ նե րի շրջա նում և 
հա սա րա կութ յան մեջ ա ռա վել 
մեծ ի րա րան ցում ա ռա ջաց րեց 
Ալֆ րեդ Նո բե լի կտա կը: Կ տա
կում Նո բե լը գու մար չէր նա
խա տե սել հա րա զատ նե րին. 
նրա կամ քով իր ամ բողջ ու
նեց ված քը պետք է վա ճառ քի 
հան վեր և ս տեղծ վեր հիմ ադ
րամ: Գու մա րը պետք է բա
ժան վեր հինգ մա սի ու ա մեն 
տա րի բաշխ վեր ֆի զի կա յի, 
քի միա յի, բժշկութ յան, գրա
կա նութ յան բնա գա վառ նե րի և 
հա նուն խա ղա ղութ յան աչ քի 
ըն կած գոր ծիչ նե րին: Ա. Նո բե լը 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րում 
էր, որ մրցա նա կը հանձ նե լիս 
հաշ վի չառ նեն թեկ նա ծու նե րի 

ազ գութ յու նը։ Ալֆ րեդ 
Նո բե լի թո ղած ժա ռան
գութ յու նը կազ մում էր 
ա վե լի քան 35 մի լիոն 
շվե դա կան կրոն: Ա հա 
Ալֆ րեդ Նո բե լի կտա կի 
բո վան դա կութ յու նը.

«Ես՝ Ալֆ րեդ Բեռն
հարդ Նո բելս, հռչա
կում եմ իմ վերջ նա
կան կտա կը: Իմ ամ
բողջ գույ քով հիմ ե՛ք 
հիմ ադ րամ: Այս հիմ
նադ րա մից ստա ցած 
տո կոս նե րը բաշ խե՛ք մրցա
նակ նե րի տես քով: Մր ցա նակ
ներ կստա նան նրանք, ով քեր 
ա մե նից մեծ ներդ րում են ա րել 
մարդ կանց հա մար օգ տա կար 
գոր ծի մեջ: Մր ցա նա կը պետք է 
բա ժան վի հինգ հա վա սար մա
սե րի: Մի մա սը հատ կաց վում 
է նրան, ով ա ռա վել կար ևոր 
հայտ նա գոր ծութ յուն է կա տա
րել ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում, 
երկ րորդ մա սը՝ այն ան ձին, 
որն ա ռա վել աչ քի է ըն կել քի
միա յի բնա գա վա ռում, եր րորդ 
մա սը կհատ կաց վի այն ան ձին, 
որն ա մե նա մեծ ներդ րում ու նի 
ֆի զիո լո գիա յի կամ բժշկութ
յան բնա գա վա ռում, չոր րորդ 
մա սը պատ կա նում է ա մե նից 
նշա նա կա լի գրա կան ստեղ
ծա գոր ծութ յան հե ղի նա կին, 
իսկ հին գե րորդ մա սը տրվում 
է խա ղա ղութ յա նը նպաս տե լու 
հա մար:

Խս տո րեն պա հան ջում եմ, 
որ մրցա նակ ներն ստա նան 
ա մե նից ար ժա նա վոր նե րը: 
Կար ևոր չէ, թե ինչ ազ գութ յան 
է պատ կա նում տվյալ անձ նա
վո րութ յու նը: Այս կտա կը վերջ
նա կան է և չեղ ալ է հա մա րում 
բո լոր նա խորդ կտակ նե րը, ե թե 

այդ պի սիք ի հայտ գան իմ մա
հից հե տո: Ալֆ րեդ Բեռն հարդ 
Նո բել, Փա րիզ, 27 նո յեմ բե րի, 
1895 թ.»։

Նո բելյ ան մրցա նա կը 
հանձն վում է ա մեն տա րի՝ 
Ալֆ րեդ Նո բե լի մահ վան օ րը։ 

Նո բելյ ան մրցա նա կը ոս կե 
շքան շան է՝ Ա. Նո բե լի պատ
կե րով, դիպ լոմ և հիմ ադ րա մի 
սահ մա նած ո րո շա կի գու մար։ 
Ըստ ա վան դույ թի՝ ֆի զի կա յի, 
քի միա յի, բժշկութ յան, գրա
կա նութ յան և հե տա գա յում 
ընդգրկ ված տնտե սա գի տութ
յան մրցա նակ նե րը հանձ նում է 
Շ վե դիա յի թա գա վո րը Ս տոլկ
հոլ մի հա մեր գա յին դահ լի ճում։ 
Շ վե դիա յում այդ օ րը հի շա
տակ վում է որ պես պե տա կան 
դրո շի բարձ րաց ման պաշ տո
նա կան օր և կոչ վում է « Նո բե լի 
օր»։ Խա ղա ղութ յան Նո բելյ ան 
մրցա նա կը հանձն վում է Նոր
վե գիա յի մայ րա քա ղաք Օս լո
յում:

Ու շագ րավ է այն փաս տը, 
որ մա թե մա տի կա յի բնա գա վա
ռում Նո բելյ ան մրցա նակ նա
խա տես ված չէ:

Նո բելյ ան մրցա նակն ա ռա
ջին ան գամ շնորհ վել է 1901 թ.  
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դեկ տեմ բե րի 10ին՝ Նո բե լի 
մահ վան տա րե լի ցի օ րը: Նո
բելյ ան ա ռա ջին մրցա նա կա
կիր ներն են ֆի զի կոս Վիլ հելմ 
Ռենտ գե նը ( Գեր մա նիա), քի
մի կոս Յա կոբ Վանտ Հոֆ ֆը 
( Հո լան դիա), միկ րո կեն սա բան 
Է միլ Բե րին գը ( Գեր մա նիա) և 
գ րող Ֆ րան սո ւա Ս յուլ լի Պր յու
դո նը (Ֆ րան սիա), իսկ խա ղա
ղութ յան մրցա նա կի ար ժա նա
ցել են շվեյ ցա րա ցի Ան րի Ժան 
Դ յու նան և ֆ րան սիա ցի Ֆ րե դե
րիկ Պաս սին:

Ալֆ րեդ Նո բե լին նվիր ված 
ա ռա ջին նա մա կա նիշ նե րը թո
ղարկ վել են Մա լիում, Սե նե գա
լում և Շ վե դիա յում։ 

Իր բնա տուր տա ղան դի 
շնոր հիվ հա մաշ խար հա յին 
փառք, հռչակ նվա ճած և հե
տա գա սե րունդ նե րին նյու թա
կան մեծ կա րո ղութ յուն թո ղած 
գիտ նա կանն իր տա ղան դի 
ար գա սի քը շռայ լո րեն նվի
րեց աշ խար հում գի տութ յան և 
գ րա կա նութ յան բնա գա վա ռում 
աչ քի ըն կած գոր ծիչ նե րին, ինչ
պես նաև այն ան ձանց, ով քեր 
ա ռա վել մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի 
են հա սել ժո ղո վուրդ նե րի հա
մախմբ ման և գոր ծող բա նակ
նե րի թվա քա նա կի կրճատ ման 
գոր ծում: 

Ալֆ րեդ Նո բե լը մար դու 
կյան քի ի մաս տի, ստեղ ծա
գործ աշ խա տան քի և  ա րար
ման խորհր դի մա սին նշել է. 
«Ես կյան քը հա մա րում եմ ար
տա կարգ նվեր, մայր բնութ յան 
ձեռ քից ստաց ված մի թան կար
ժեք քար, ո րը պար տա վոր ենք 
տա շել եւ փայ լեց նել, մինչեւ դրա 
փայ լը պարգ եւատ րի մեզ մեր 
չար չա րանք նե րի հա մար»։

Ի ԴԵՊ

ԿԱՆԱԴԱՑԻ 
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ 
ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԵՆ 
ՀԱԿԱՏԻԵԶԵՐՔԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ1

Տիե զեր քը, հնա րա վոր է, 
հա կան յու թի ցից կազմ ված զու
գա հեռ աշ խար հի «հա յե լա յին 
անդ րա դար ձում» է, գրում է  
BBCին՝ հղում ա նե լով Physical 
Review Letters ամ սագ րում 
տպագր ված հոդ վա ծին:

Ն ման հե ղա փո խա կան տե
սութ յուն են ա ռաջ քա շել կա
նա դա ցի գիտ նա կան նե րը: 
Թեև այս վար կա ծը գի տա ֆան
տաս տիկ վե պի սյու ժե է հի շեց
նում, սա կայն օգ նում է լու ծել 
ժա մա նա կա կից գի տութ յան 
մեջ բա ցատ րութ յուն չու նե ցող 
ո րոշ պա րա դոքս ներ:

Ըստ նոր մո դե լի՝ Մեծ պայթ
յու նի ժա մա նակ եր կու «հա մա
չափ» տիե զերք է ձևա վոր վել: 
Այն տիե զեր քում, որ տեղ մար
դիկ են ապ րում, ժա մա նա կը 

1 Ըստ՝ https://mediamax.am/am/
news/science/31806/

հո սում է մեզ հա մար սո վո րա
կան կեր պով, իսկ մյու սը՝ «հա
յե լա յին անդ րա դար ձը», նույն 
ա րա գութ յամբ գնում է դե պի 
անց յալ:

Մեծ պայթ յու նի տե սութ յան 
հա մա ձայն՝ տիե զեր քը ա ռա
ջա ցել է մոտ 14 մլրդ տա րի 
ա ռաջ. աշ խարհն ըն դար ձակ
վել է խիտ և տաք սկզբնա կան 
պայ ման նե րից և մինչ օրս էլ 
շա րու նա կում է ընդ լայն վել: 

Կա նա դա ցի ֆի զի կոս նե րի 
ա ռաջ քա շած մո դե լը են թադ
րում է, որ Մեծ պայթ յու նը ե ղել 
է հա մա չա փութ յան կետ, ո րի 
տար բեր կող մերն են ցրվել 
տիե զերքն ու հա կա տիե զեր քը, 
ճիշտ այն պես, ինչ պես է լեկտ
րո նի ծնվե լու պա հին վա կո ւու
մում ծնվում է դրա հա կա մաս
նի կը՝ պո զիտ րո նը: 

Գիտ նա կան նե րը ե կել են 
այն եզ րա կա ցութ յան, որ հա
կա տիե զեր քը խիստ նման է 
մեր տիե զեր քին, սա կայն դրա 
ճշգրիտ կրկնօ րի նա կը չէ:
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ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ  ԳԱԱ  Բ յու րա կա նի  աստ-
ղա դի տա րա նի  փոխտ նօ րեն, 
 Կի րա ռա կան աստ ղա գի տութ-
յան կենտ րո նի ղե կա վար,
ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան  գի-
տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու

 Դ եռևս հնա գույն ժա
մա նակ նե րից մար
դու հա մար կար

ևոր խնդիր է ե ղել գտնվե լու 
վայ րի նույ նա ցու մը։ Ինչ պես Ա 
կե տից գնալ Բ կետ, ինչ պես 
գտնել ա մե նա հար մար ու ղին 
և, վեր ջա պես, ինչ պես գտնել 
վե րա դար ձի ճա նա պար հը։ Այս 
խնդիր նե րը բո լոր ժա մա նակ
նե րում ծա ռա ցել են մարդ կանց 
ա ռաջ, ան կախ այն բա նից, թե 
ին չով են զբաղ վել նրանք։ 
 Ցան կա ցած պա րա գա յում տե
ղից տեղ գնալն ու վե րա դառ
նա լը ե ղել և մ ում է մարդ
կանց ա ռօր յա յի կազ մա կերպ
ման կար ևո րա գույն խնդի րը։ 

 Պատ մա կա նո րեն հենց այդ 
նպա տա կով են ստեղծ վել 
ա ռա ջին քար տեզ նե րը, ո րոնք 
այ սօր մեզ թվում են գոր ծա
ծութ յան հա մար նույ նիսկ ոչ 
պի տա նի, ո րով հետև տե ղե

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ 
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՈՒՄ

կատ վութ յան տե սա կե տից 
չա փից դուրս աղ քա տիկ են, 
բայց գո նե ցույց են տա լիս, թե 
ինչ երկր ներ են ե ղել այդ հին 
ժա մա նակ նե րում։  Ժա մա նա
կի ըն թաց քում քար տեզ նե րը 

ճշգրտվել են, ա պա գոր ծա
ծութ յան մեջ է մտցվել աշ խար
հագ րա կան կոոր դի նատ նե րի 
հա մա կար գը։  Դա թերևս թվայ
նաց ման ա ռա ջին գոր ծըն թաց
նե րից մեկն էր, ո րը հնա րա վո
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րութ յուն տվեց Եր կիր մո լո րա
կի մա կեր ևույ թի յու րա քանչ
յուր կե տի դիր քը նկա րագ րել 
ըն դա մե նը եր կու թվով, ո րոնք 
ար տա հայ տում են աշ խար
հագ րա կան եր կայ նութ յունն ու 
լայ նութ յու նը։ Ի հար կե, կա նաև 
եր րորդ թի վը, ո րը ցույց է տա
լիս տվյալ կե տի բարձ րութ յու
նը ծո վի մա կար դա կի հա մե
մատ, ո րը ոչ պա կաս կար ևոր 
է, սա կայն մար դու ա ռօր յա յում 
այն ա վե լի հազ վա դեպ է գոր
ծած վում, քա նի որ դրա նից 
կախ ված ա ռօր յա ա վե լի քիչ 
թվով խնդիր ներ են ի հայտ 
գա լիս մար դու կյան քում։

 Տե ղո րոշ ման խնդիր ներն 
ա ռա վել կար ևոր դար ձան 
քսա նե րորդ դա րի վեր ջին քա
ռոր դից սկսած, երբ նման տե
ղե կատ վութ յան ի մա ցութ յու նը 
զուտ ռազ մա կան կամ օ դագ
նա ցութ յան ու նա վագ նա ցութ
յան բնա գա վառ նե րից տե
ղա փոխ վեց նաև մարդ կա յին 
ա ռօր յա, երբ անհ րա ժեշ տութ
յուն դար ձավ նաև ա ռան ձին 
ան հատ նե րի՝ ան ծա նոթ կամ 
քիչ ծա նոթ վայ րե րում վստահ 
տե ղա շարժ վե լու հնա րա վո
րութ յան ա պա հո վու մը, ո րը 
պա հան ջում էր յու րա քանչ յուր 
պա հի ի մա նալ իր կոոր դի
նատ նե րը կամ գտնվե լու տե ղը 
քար տե ղի վրա։

 Միա ժա մա նակ տե ղի ու
նե ցավ գի տութ յան և  տեխ նո
լո գիա յի եր կու բնա գա վառ նե
րի գրե թե թռիչ քաձև զար գա
ցում, ո րը չա փա զանց կար
ևոր դեր կա տա րեց այդ հին 
խնդիր նե րի նո րօր յա լու ծում
ներ գտնե լու հա մար։  Մի կող
մից, երկ րա մերձ տիե զե րա կան 
տա րա ծութ յան բնա կե ցու մը 

բազ մաթվ ար հես տա կան ար
բան յակ նե րով, մյուս կող մից՝ 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րի ան նա խա դեպ զար
գա ցու մը հնա րա վո րութ յուն 
տվե ցին ստեղ ծե լու այդ տվյալ
նե րի ա րագ ու ճշգրիտ հայ
թայթ ման սկզբուն քո րեն նոր 
մի ջոց։ Ինչ պե՞ս է աշ խա տում 
այդ մի ջո ցը։ Դ րա հիմ ա կան 
և  կար ևո րա գույն գոր ծի քա
կազմ ար բան յակ ներն են, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի 
ճշգրիտ ժա մա նա կի ո րոշ ման 
ա տո մա յին ժա մա ցույց և  կա
րող է ա մեն պա հի տալ հա
ղոր դագ րութ յուն, ո րը պա րու
նա կում է ար բան յա կի դիր քի 
ո րոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
բո լոր պա րա մետ րե րը։ Որ ևէ 
ըն դու նիչ, ո րը պետք է ո րո
շի իր դիր քը, օգ տա գոր ծում է 
ար բան յա կից ստաց վող այդ 
տվյալ նե րը։ Այ նու հետև, օգ
տա գոր ծե լով դրանք, ինչ պես 
նաև տվյալ նե րի ստաց ման 
ժա մա նա կը և  ռա դիոա լիք նե
րի տա րած ման ա րա գութ յու նը, 
հաշ վում է իր հե ռա վո րութ
յու նը ար բան յակ նե րից։ Ու նե
նա լով տար բեր, ճշգրտո րեն 
հայտ նի կե տե րում գտնվող մի 
քա նի ար բան յակ նե րից ստաց
ված վե րո հիշ յալ տվյալ նե րը, և  
օգ տա գոր ծե լով երկ րա չա փա

կան ու ե ռանկյ ու նա չա փա կան 
կա ռու ցում ե րի վրա հիմ ված 
հաշ վարկ ներ, ո րոշ վում է նաև 
սե փա կան դիր քը։

 Նո րա գույն տեխ նո լո գիա
նե րի վրա հիմ ված այդ պի սի 
մի ջո ցի ստեղծ մանն անց յալ 
դա րի 70ա կան թվա կան նե րին 
ձեռ նա մուխ ե ղան այն ժա մա
նակ նե րի եր կու խո շո րա գույն 
տիե զե րա կան տե րութ յուն նե
րը՝  Խորհր դա յին  Միութ յունն ու 
ԱՄՆը, ո րոնք ար դեն ու նեին 
բա վա կա նին զար գա ցած տիե
զե րա կան արդ յու նա բե րութ
յուն, ար հես տա կան ար բան
յակ նե րի ցանց և  տիե զե րա կան 
թռիչք նե րի կազ մա կերպ ման 
զգա լի փորձ։  Խորհր դա յին 
միութ յան հա մա կար գը կոչ
վում էր ГЛОНАСС (ГЛОбальная 
НАвигационная Спутниковая 
Система – ԳԼՈ բալ ՆԱ վա վար
ման Ար բան յա կա յին  Հա մա
կարգ  ԳԼՈՆԱԱՀ), իսկ ա մե
րիկյ ա նը՝ GPS (Global Positoning 
System – Գ լո բալ  Տե ղո րոշ ման 
 Հա մա կարգ ԳՏՀ)։

Ա ռա ջի նը նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տանք
ներն ա վար տեց ԱՄՆը, ո րի 
ա ռա ջին ար բան յակն ու ղե
ծիր հան վեց ար դեն 1978 թ.։ 
Ինչ պես ցան կա ցած այդ պի սի 
նոր տեխ նո լո գիա, ի սկզբա
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նե այդ հա մա կարգն ստեղծ
վել էր ԱՄՆի պաշտ պա նութ
յան նա խա րա րութ յա նը տե ղե
կատ վութ յամբ ա պա հո վե լու 
նպա տա կով։ Ս պաս վում էր, որ 
հա մա կար գի շա հա գոր ծու մով 
էա պես կբարձ րա նա ա մե րիկ
յան զոր քե րի տե ղե կատ վա
կան ա պա հով ման աս տի ճա նը։ 
 Փոր ձը ցույց տվեց, որ ստեղծ
վող հա մա կար գը չա փա զանց 
լայն կի րա ռութ յուն կա րող է 
գտնել նաև պաշտ պա նութ
յան նա խա րա րութ յան գոր
ծու նեութ յան շրջա նակ նե րից 
դուրս։ Ա վե լի ուշ նա խա գահ 
 Ռո նալդ  Ռեյ գա նի հրա մա նով 
նա վա վար ման ար բան յա կա յին 
հա մա կար գը հա սա նե լի դար
ձավ նաև քա ղա քա ցիա կան 
ան ձանց հա մար։  Բայց միայն 
10 տա րի անց, երբ ա մե րի կա
ցի ներն ու ղե ծիր հա նե ցին բա
վա րար քա նա կութ յամբ ար
բան յակ ներ, նրանց հա ջող վեց 
ու նե նալ կա յուն գոր ծող հա
մա կարգ։ Իսկ ավ տո մե քե նա
նե րի ճամ փա ցույց նե րը (նա
վի գա տոր), ո րոնք հիմ ված են 
ԳՏՀնե րի աշ խա տան քի վրա, 
ի հայտ ե կան միայն 2005 թ.։ 

 Խորհր դա յին ԳԼՈՆԱԱՀի 
ա ռա ջին ար բան յակն ու ղե
ծիր հան վեց ոչ շատ մեծ ու շա
ցու մով՝ 1982 թ.։  Նախ նա կան 
ծրագ րե րով նա խա տես վում էր 
ամ բողջ հա մա կար գը գոր ծար
կել 1992 թվա կա նին, սա կայն 
երկ րում տե ղի ու նե ցած գլո բալ 
փո փո խութ յուն նե րի պատ ճա
ռով ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը 
հե տաձգ վեց բա վա կան եր կար 
ժա մա նա կով։ Դ րա հիմ ա կան 
պատ ճա ռը ԽՍՀՄ փլու զում 
էր 1991 թ., որն էա պես կազ մա
լու ծեց հա ջո ղութ յամբ գոր ծող 

տիե զե րա կան տեխ նո լո գիա
նե րի հա մա կար գը։    

Ան ցած տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց քում այս բնա գա վա ռում 
տե ղի են ու նե ցել էա կան փո
փո խութ յուն ներ, ա ճել է տիե
զե րա կան արդ յու նա բե րութ
յուն ու նե ցող երկր նե րի թի վը, 
ստեղծ վել և  գոր ծում են եվ րո
պա կան « Գա լի լեո» տե ղո րոշ
ման հա մա կար գը, չի նա կան 
« Բեյ Դոու» նա վա վար ման հա
մա կար գը, ո րը հայտ նի է նաև 
«ԿՈՄՊԱՍՍ» ա նու նով, հնդկա
կան IRNSSն, սա կայն դրան ցից 
ոչ մե կը դեռևս չի կա րող հա մե
մատ վել ԳՏՀի հետ, ո րը միակ 
լիի րավ գոր ծող հա մա կարգն է։ 
Այն այ սօր կի րա ռութ յուն է գտել 
ամ բողջ աշ խար հում, և դ րա նից 
օգտ վում են բո լոր երկր նե րը։ 

Նկար 1. ԳՏՀ համակարգի 
արբանյակների ուղեծրերը

ԳՏՀի աշ խա տանքն ի րա
կա նաց վում է 24 ար բան յակ նե
րի մի ջո ցով, ո րոնք պտտվւմ  են 
Երկ րի շուր ջը 20180 կմ  բարձ
րութ յու նում վեց հար թութ յուն
նե րի մեջ՝ յու րա քանչ յու րում 4 
ար բան յակ (նկ. 1)։ Ի րենց ու
ղեծ րե րում այդ ար բան յակ նե
րը դա սա վոր ված են այն պես, 
որ Երկ րի կա մա յա կան կե տից 
գրե թե յու րա քանչ յուր պա հի 

կա րե լի է տես նել առն վազն 
վեց ար բան յակ։  Բարձ րութ
յունն ընտր ված է այն պես, որ 
աստ ղա յին մեկ օր վա ըն թաց
քում ար բան յակ նե րը կա տա
րում են եր կու լրիվ պտույտ։

ԳԼՈՆԱԱՀի տար բե րութ
յուն նե րը ԳՏՀից սկսվում են 
ար դեն ար բան յակ նե րի ու ղեծ
րա յին հար թութ յուն նե րի ընտ
րութ յու նից։  Թեև այս դեպ քում 
ևս  ընտր ված է 24 ար բան յակ
նե րից բաղ կա ցած, այս պես 
ա սած, «ար բան յա կա կազմ», 
սա կայն դրանք պտտվում են 
ե րեք հար թութ յուն նե րում՝ յու
րա քանչ յու րում 8 ար բան յակ։ 
Ի տար բե րութ յուն ԳՏՀի, այս 
դեպ քում ար բան յակ նե րի ու
ղեծ րերն ու նեն 19130 կմ  բարձ
րութ յուն, և դ րանց պտույ տը 
հա մա ժա մաց ված (սինք րո նաց
ված) չէ Երկ րի պտույ տի հետ։ 
 Տար բեր են նաև տե ղո րոշ ման 
ճշտութ յուն նե րը՝ ԳՏՀը դեռևս 
շա րու նա կում է մալ առջ ևում, 
չնա յած ԳԼՈՆԱԱՀի ա պա հո
ված տվյալ նե րի ճշտութ յու նը 
նույն պես ժա մա նա կի ըն թաց
քում ա ճում է, և  ռու սա կան հա
մա կար գը փոր ձում է առն վազն 
հա վա սար վել ա մե րիկյ ա նին։

ԳԼՈՆԱԱՀ-ի պատվին 2016 թ. 
թողարկված Ռուսաստանի փոստի 

դրոշմանիշը
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Ընդ հան րա պես ճշտութ յու
նը կախ ված է և տվյ ալ պա հին 
դիտ ման կե տից եր ևա ցով ար
բան յակ նե րի քա նա կից, վեր
գետն յա կա յան նե րի հետ ար
բան յակ նե րի կա պի ո րա կից, 
օգ տա գործ վող ա տո մա յին ժա
մա ցույց նե րի ճշտութ յու նից, 
հա մա պա տաս խան հաշ վարկ
նե րի ո րա կից և  այլն։   Դա է 
պատ ճա ռը, որ ար բան յա կա յին 
տե ղո րոշ ման հա մա կարգ ու
նե ցող բո լոր պե տութ յուն նե
րը ա վե լաց նում են և  ար բան
յակ նե րի թի վը ու ղեծ րում, և 
 վեր գետն յա կա յան նե րի թի վը։ 
  Ճիշտ է, ու ղեծ րում ար բան յակ
նե րի թվի ա վե լա ցում ա ռայժմ 
ու նի միայն հա մա կար գի կա
յուն աշ խա տան քի ա պա հով
ման խնդիր, և  ար բան յակն 
ընդ հա նուր հա մա կար գի մեջ է 
ընդգրկ վում այն դեպ քում, երբ 
փո խա րի նում է որ ևէ ան սարք 
ար բան յա կի։   Բայց բա ցառ ված 
չէ, որ հե տա գա յում կա րող է 
մե ծա նալ նաև հա մա կար գում 
աշ խա տան քա յին վի ճա կում 
գտնվող ար բան յակ նե րի թի վը։ 
Այս տե սանկյ ու նից հաս կա նա լի 
է, որ բո լոր տվյալ նե րի ստաց
ման ճշտութ յունն ա ճում է, ե թե 
հաշ վարկ ներ կա տա րե լիս միա
ժա մա նակ հաշ վի է առն վում 
ինչ պես ա մե րիկյ ան, այն պես 
էլ ռու սա կան ար բան յակ նե րից 
ստաց վող տե ղե կատ վութ յու նը։

Ինչ վե րա բե րում է վեր
գետն յա կա յան նե րին, ա պա 
ան մի ջա պես հա մա կար գի աշ
խա տան քի մեջ ընդգրկ վե լու 
նպա տա կով դրանց քա նա կը 
շա րու նա կա բար ա վե լաց վում է։ 
ԳԼՈՆԱԱՀի այդ պի սի մի վեր
գետն յա կա յան անց յալ տար
վա դեկ տեմ բե րին բաց վեց նաև 

Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա
նում՝   Կի րա ռա կան աստ ղա գի
տութ յան կենտ րո նի տա րած
քում։   Բանն այն է, որ Բ յու րա
կա նի աստ ղա դի տա րա նի   Կի
րա ռա կան աստ ղա գի տութ յան 
կենտ րոնն ար դեն հինգ տա րի 
սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է 
ռու սա կան տիե զե րա կան կոր
պո րա ցիա յի հետ։ Այդ հա մա
գոր ծակ ցութ յան նպա տակն է՝ 
մեր ձա կա տիե զեր քի մշտա դի
տարկ ման մի ջո ցով մար դա ծին 
և բ նա կան վտանգ նե րի հայտ
նա բե րու մը, ո րը բնա գա վա ռում 
ար մա տա վոր ված ժար գո նով 
հա ճախ ան վա նում են «տիե զե
րա կան աղ բի ո րո նում»։ Նշ ված 
ծրա գի րը, որն սկսվել էր որ պես 
եր կու երկր նե րի եր կու տար բեր 
հիմ արկ նե րի պրո ֆե սիո նալ 
ջան քե րը միա վո րող պայ մա
նագ րա յին աշ խա տանք, հե տա
գա յում դար ձավ հայռու սա կան 
միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ
նագ րի՝ տվյալ բնա գա վա ռում 
ի րա կա նաց վող ա ռա վել հա
ջող ված ծրագ րե րից մե կը։ 

 Հենց այդ ծրագ րի հի
ման վրա վե րո հիշ յալ տիե
զե րա կան կոր պո րա ցիա յի՝ 
ՌՈՍԿՈՍՄՈՍ գոր ծա կա լութ
յան մեկ այլ ստո րա բա ժա նում՝ 
 Տիե զե րա կան կա պի բա ժինն 
ա ռա ջար կեց նույն տե ղում ու
նե նալ նաև ԳԼՈՆԱԱՀի վեր
գետն յա կա յան։  Նախ նա կան 
պայ մա նա գի րը կնքվեց Բ յու
րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
և ՌՈՍԿՈՍՄՈՍի  վե րո հիշ յալ 
բաժ նի միջև, ո րի շնոր հիվ այդ 
ծրա գի րը նե րառ վեց հայռու
սա կան միջ կա ռա վա րա կան 
հա մա ձայ նագ րի մեջ։  Ճիշտ է, 
 Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ այդ հա մա գոր ծակ

ցութ յան հայ կա կան կողմ դար
ձավ «ԻՆԿՐԻՊՏ» ՍՊԸն, սա
կայն կա յանն այ նո ւա մե նայ նիվ 
հիմ վեց Բ յու րա կա նի աստ
ղա դի տա րա նում և  գոր ծում է 
աստ ղա դի տա րա նի  Կի րա ռա
կան աստ ղա գի տութ յան կենտ
րո նի տա րած քում։ Այդ պի սով՝ 
դա երկ րորդ տիե զե րա կան 
ծրա գիրն է, որ գոր ծարկ վել է 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա
նում։ Ն կա տի առ նե լով փո խա
դարձ հե տաքրք րութ յուն ներ
կա յաց նող խնդիր նե րի մեծ ծա
վա լը, հնա րա վոր է, որ ա ռա ջի
կա յում դրանց թիվն ա ճի։  Զուտ 
ֆի նան սա պես շա հա վետ լի
նե լուց բա ցի, այս պի սի աշ խա
տանք նե րը հնա րա վո րութ յուն 
են ստեղ ծում նաև ին տեգր վե լու 
տիե զե րա կան տեխ նո լո գիա նե
րի օգ տա գործ ման մի ջազ գա յին 
գոր ծըն թա ցին, ո րը կար ևոր է 
սե փա կան տիե զե րա կան արդ
յու նա բե րութ յուն չու նե ցող մեր 
երկ րի հա մար։

Նկ. 2. Բյուրականի 
աստղադիտարանի 
Կիրառական 
աստղագիտության 
կենտրոնի տարածքում 
տեղադրված 
ԳԼՈՆԱԱՀ-ի վերգետնյա 
կայանը
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(Ս կիզ բը՝ « Գի տութ յան աշ

խար հում», N2, 2019)

ԲԵՌՆԱՐԴ ՄԵՅԵՐՍՈՆ 

4. ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՎԱԾ 
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՌՈԲՈՏՆԵՐ

ՆՈՐ ՀԱՇՎԵԿԱՐԳԵՐԻ ՇՆՈՐՀԻՎ 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԸ 

ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱÌ ՀԱՐՑ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼ ԱՅՆՔԱՆ, ՈՐ 

ԲԱՆԱՎԻՃԵՆ ԱՅ¸ ԹԵՄԱՅՈՎ 

Ժա մա նա կա կից թվա յին 
օգ նա կան նե րին ար դեն եր բեմ 
կա րե լի է սխալ մամբ շփո թել 
մար դու հետ, սա կայն շու տով 
եր ևան կգան ա վե լի ըն դու նակ 
ցան ցա յին ռո բոտ ներ: Siri, Alexa 
և ն ման ան տե սա նե լի հա մա
կար գե րը կի րա ռում են խոս քի 
ճա նաչ ման բարդ ծրագ րեր՝ 
պար զե լու հա մար հարց ման 
էութ յու նը ու դրա կա տար ման 
ե ղա նակ նե րը, վե րար տադ
րում են բնա կան հնչող խոս
քը՝ սցե նա րով նա խա տես ված 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը 

փո խան ցե լու հա մար: Այս պի սի 
հա մա կար գերն անհ րա ժեշտ է 
նախ «կրթել», այ սինքն՝ ծա նո
թաց նել մարդ կանց հնա րա վոր 
հար ցում ե րի հսկա յա կան քա
նա կի օ րի նակ նե րին, իսկ պա
տաս խան նե րը պետք է գրվեն 
մար դու կող մից և ներ կա
յաց վեն դրանց կազ մութ յու նը 
պատ կե րող տվյալ նե րի ձևա
չա փով:

Այս աշ խա տան քը շատ ժա
մա նա կա տար է, իսկ տի րույթն 
այն խնդիր նե րի, որ կա րող են 
կա տա րել թվա յին օգ նա կան
նե րը, սահ մա նա փակ է: Հա մա
կար գե րը կա րող են «սո վո րել». 
շնոր հիվ մե քե նա յա կան ու
սուց ման՝ մուտ քագր վող հար
ցում ե րը գո յութ յուն ու նե ցող 
պա տաս խան նե րի հետ հա
մադ րե լու դրանց կա րո ղութ յու
նը բա րե լավ վում է, բայց մինչև 
ո րո շա կի սահ ման: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, նման հա մա կար գե րը 
տպա վո րիչ են: 

Ներ կա յում մշակ վում են 
ա վե լի բարդ տեխ նո լո գիա ներ, 

ո րոնց օգ նութ յամբ այս պի սի 
հա մա կար գե րի հա ջորդ սե
րուն դը կա րող է մի լիո նա վոր 
աղբ յուր նե րից գտնել և հա
մա կար գել չմշակ ված տվյալ
ներ (տեքս տեր, տե սան յու թեր, 
լու սան կար ներ, ձայ նագ րութ
յուն ներ, է լեկտ րո նա յին փոստ 
և  այլն), ա պա ինք նու րույն տալ 
սպա ռիչ հանձ նա րա րա կան
ներ կամ ընդ դի մա խո սի հետ 
քննար կել թե մա ներ, ո րոնք չեն 
շո շափ վել ու սուց ման ըն թաց
քում:

Ն ման տեխ նո լո գիա նե րի 
հնա րա վո րութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ ո րոշ պատ կե րա ցում են 
տա լիս այն կայ քե րը, որ տեղ 

2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ *
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿՕԳՆԻ 
ՊԱՐԶԵԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԴՐԱՆՑԻՑ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  
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կի րառ վում են չատբո տեր, 
ո րոնք կա րող են հար ցե րին 
տալ ձայ նա յին պա տաս խան
ներ՝ դի մե լով ու սուց ման հա
մար օգ տա գործ վող տվյալ
նե րի ծա վա լուն զանգ ված նե
րի: Այս պի սի չատբո տե րին 
գրե թե հար կա վոր չէ նա խա
պատ րաստ վել կոնկ րետ թե
մա նե րի կամ հար ցում ե րի 
հա մար. դրանք օգ տա գոր ծում 
են նա խա պես դա սա կարգ ված 
տվյալ նե րի և ս տաց վող տե
ղե կատ վա կան հրա տապ նյու
թե րը «կար դա լու» ա նընդ հատ 
զար գա ցող ու նա կութ յան զու
գակ ցու մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մինչև շատ ստույգ պա տաս
խան ներ տա լը այդ հա մա կար
գե րը պետք է կա րո ղա նան ճա
նա չել բա ռե րը և դ րանց նշա
նա կութ յու նը:

2018 թ. հու նի սին IBM ըն կե
րութ յու նը, որ տեղ ես աշ խա
տում եմ, ներ կա յաց րեց այս 
տեխ նո լո գիա յի կա տա րե լա
գործ ված տար բե րա կը՝ փոր
ձա գե տի հետ ի րա կան ժա մա

նա կում բա նա վի ճող հա մա
կարգ, ո րը վե ճի ա ռար կա յին 
կամ քննարկ ման թե մա յին նա
խա պես ծա նո թա նա լու կա րիք 
չու նի: Օգ տա գոր ծե լով չմշակ
ված տվյալ ներ (այդ թվում՝ 
հոդ ված ներ « Վի քի պե դիա յից», 
ո րոնց մի մա սը պար զութ
յուն մտցնե լու նպա տա կով 
խմբագր վել էր, հա մա կար գը 
պետք է ո րո շեր տե ղե կատ
վութ յան հրա տա պութ յունն ու 
ճշտութ յու նը և կար գա վո րեր 
այն որ պես բազ մա կի օգ տա
գործ ման պա շար ներ, ո րոնց 
ծրա գի րը կա րող է դի մել՝ 
գրա ված դիր քը 
հետ ևո ղա կա նո
րեն փաս տար կե
լու նպա տա կով: 
Ծ րա գի րը պետք 
է նաև պա տաս
խա ներ ընդ դի
մա խո սի հար ցե
րին: Ցու ցադր ման 
ըն թաց քում հա
մա կար գը մաս
նակ ցել է եր կու 

քննար կում ե րի և դի տորդ
նե րի մե ծա մաս նութ յան կար
ծի քով, բա նա վե ճե րից մե կում 
մե քե նան ա վե լի հա մո զիչ էր, 
քան մար դը:

Ոչ միայն բնա կան լե զու 
հաս կա ցող, այլ նաև ա վե լի 
բարդ խնդիր լու ծող՝ դրա կան 
ու բա ցա սա կան հույ զեր ո րո
շող, ծրագ րա յին ա պա հո վութ
յուն նե րա ռող արդ յո ւա վետ 
տեխ նո լո գիան մշակ վել է ա վե
լի քան հինգ տա րի, և  աշ խա
տան քը դեռևս շա րու նակ վում 
է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նախ նա
կան պատ րաս տութ յուն չան

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ 



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

3
. 

2
0
1
9

54

ցած ար հես տա կան բա նա կա
նութ յան հա մա կար գի հաղ թա
նա կը փոր ձա գե տի նկատ մամբ 
բա ցում է դռներ նմա նօ րի նակ 
ան թիվ հա վել ված նե րի հա
մար, ո րոնք կա րող են եր ևան 
գալ 35 տա րի հե տո, գու ցե և  
ա վե լի շուտ: Ն ման հա մա կար
գե րը կա րող են, օ րի նակ, օգ
նել բժիշկ նե րին՝ ա րագ գտնել 
հի վան դութ յուն նե րի բարդ 
դեպ քե րին վե րա բե րող ար
դիա կան հե տա զո տութ յուն ներ 
և քն նար կել բուժ ման ըն թա
ցա կար գի ա ռա վե լութ յուն նե րը:

Այս պի սի մտա վոր հա մա
կար գերն օգ տա կար են գո
յութ յուն ու նե ցող տվյալ նե րի 
հա վաք ման, բայց ոչ նո րե րի 
ստեղծ ման հա մար, ինչ պես 
ա նում են գիտ նա կան նե րը 
և փոր ձա գետ նե րը: Սա կայն 
ա վե լի խե լա ցի մե քե նա նե րի 
հայտն վե լը սպառ նում է աշ
խա տա տե ղե րի կորս տով: Ուս
տի հա սա րա կութ յու նը պետք 
է հո գա, որ պես զի հա ջորդ սե
րուն դը ստա նա մարդ կա յին 
հնա րամ տութ յուն պա հան ջող 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ ո րա կա վո րում: 

ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ
5. ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂ 

ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՎՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
¸ԵՂՈՐԱՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է 

ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՎԵԼ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ 
ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ՝ 
ՉՄԵՐԺՎԵԼՈՎ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ

Շա քա րախ տով հի վանդ 
բազ մա թիվ մար դիկ օ րա կան 
մի քա նի ան գամ ծա կում են 
մա տը՝ ար յան մեջ շա քա րի 

մա կար դա կը շտապ ստու գե լու 
և  ին սու լի նի անհ րա ժեշտ չա
փա բա ժի նը ո րո շե լու հա մար: 
Օր գա նիզ մում ին սու լին ար
տադ րող են թաս տա մոք սա յին 
գեղ ձի բջիջ նե րի ( Լան գեր հան
սի կղզյակ նե րի բջիջ ներ) փոխ
պատ վաս տու մից հե տո այդ 
գոր ծըն թա ցից կա րե լի է խու
սա փել: Բ ջիջ նե րի փոխ պատ
վաս տու մը կա րող է փո խա
կեր պել նաև այլ հի վան դութ
յուն նե րի, այդ թվում՝ քաղց
կե ղի, գլաու կո մա յի և Պար
կին սո նի հի վան դութ յան բուժ
ման ե ղա նակ նե րը: Սա կայն 
բջջա յին ներ պատ վաս տուկ
ներն ու նեն մեծ թե րութ յուն. 
հի վան դը պետք է մշտա պես 
ըն դու նի ի մու նա սուպ րե սոր
ներ՝ ի մու նա յին հա մա կար գի 
աշ խա տան քը դան դա ղեց նող 
պատ րաս տուկ ներ, ի մու նա յին 
հա մա կար գի՝ այդ բջիջ նե րի 
մեր ժու մը կան խե լու հա մար: 
Այդ պի սի պատ րաս տուկ նե րի 
ըն դու նու մը կա րող է հան գեց
նել կողմ ա կի լուրջ բար դութ
յուն նե րի՝ նե րառ յալ վա րակ
նե րի և չա րո րակ ու ռուցք նե րի 
ա ռա ջաց ման վտան գը:  

Մի քա նի տասն յակ գիտ

նա կան ներ զբաղ վում են փոխ
պատ վաստ ված բջիջ նե րի վրա 
ի մու նա յին հա մա կար գի գրո հը 
խո չըն դո տող կի սա թա փան ցիկ 
թա ղան թի ներ սում բջիջ ներ 
տե ղադ րե լուն ուղղ ված ե ղա
նակ նե րի մշակ մամբ: Այդ պի սի 
պա տիճ նե րը թույլ են տա լիս, 
որ սննդա րար նյու թե րը և  այլ 
փոքր մո լե կուլ ներ թա փան ցեն 
ներս, իսկ անհ րա ժեշտ հոր
մոն նե րը և դե ղո րայ քա յին այլ 
սպի տա կուց նե րը՝ դուրս: Բայց 
բուն բջիջ նե րը վնաս վե լուց 
պաշտ պա նե լը բա վա կան չէ, 
ե թե ի մու նա յին հա մա կար գը 
դի տար կի պաշտ պա նիչ նյու
թը որ պես օ տար մար մին, սա 
հան գեց նե լու է պա տիճ նե րի 
վրա շա րակ ցա կան թե լա վոր 
հյուս ված քի ըն դար ձակ մա նը: 
Այս պի սի «ֆիբ րոզ նե րը» (բա
րո րակ թե լու ռուցք ներ) կար
գե լա կեն սննդա րար նյու թե րի 
մուտ քը բջիջ ներ՝ ա ռա ջաց նե
լով դրանց մա հը:

Ներ կա յում հե տա զո տող
ներն սկսել լու ծել ֆիբ րոզ նե
րի խնդի րը: Օ րի նակ՝ Մա սա
չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան 
ինս տի տու տի (ՄՏԻ) թի մը 2016 
թ. հրա պա րա կել է տե ղե կատ
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վութ յուն մի ե ղա նա կի մա սին, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս ներ պատ վաս տուկ ներն 
ան տե սա նե լի դարձ նե լու ի մու
նա յին հա մա կար գի հա մար: 
Լա բո րա տո րիա յում ստաց ված 
հսկա յա կան քա նա կի նյու թե
րի ստու գու մից հե տո հե տա
զո տող նե րը կանգ են ա ռել ալ
գի նա տի քի միա պես ձևա փոխ
ված տար բե րա կի կի րառ մամբ 
ստեղծ ված գե լի վրա, որն ու նի 
օր գա նիզ մի հա մար անվն աս 
օգ տա գործ ման եր կար պատ
մութ յուն: Երբ գիտ նա կան նե րը 
փոխ պատ վաս տել են այս պի սի 
գե լից ստաց ված պա տիճ նե րի 
ներ սում տե ղադր ված կղզիաց
ված բջիջ նե րը շա քա րախ տով 
հի վանդ մկնե րի օր գա նիզ մում, 
ի պա տաս խան ար յան մեջ 
շա քա րի մա կար դա կի փո փո
խութ յա նը՝ բջիջ ներն ան մի ջա
պես սկսել են ար տադ րել ին
սու լին և հս կո ղութ յան տակ են 
պա հել շա քա րի մա կար դա կը 
հե տա զո տութ յան ըն թաց քում, 
ո րը տևել է վեց ա միս: Այդ ըն
թաց քում ֆիբ րո զը բա ցա կա յել 
է: Ըստ ա ռան ձին աշ խա տան քի 
արդ յունք նե րի՝ գիտ նա կան նե
րը հա ղոր դել են, որ մակ րո ֆա
գե րի՝ ֆիբ րո զի զար գաց ման 
հա մար կար ևոր դեր խա ղա
ցող ի մու նա յին հա մա կար գի 
բջիջ նե րի ա ռան ձին մո լե կու լի 
մե կու սա ցու մը կա րող է զսպել 
ֆիբ րո զա յին հյուս ված քի ձևա
վո րու մը: Ն ման մե կու սի չի 
ա վե լա ցու մը պետք է բարձ
րաց նի փոխ պատ վաս տուկ նե
րի «կեն սու նա կութ յու նը»:

Պա տի ճա վոր ված բջիջ ներ 
կի րա ռող բուժ ման զար գաց

մամբ զբաղ վում են նոր հիմ
ված մի քա նի ըն կե րութ յուն: 
Այդ ըն կե րութ յուն նե րից մե կը՝ 
Sigilon Therapeuticsը, հիմք ըն
դու նե լով ՄՏԻում ստեղծ ված 
տեխ նո լո գիան, աշ խա տում է 
շա քա րախ տի, հե մո ֆի լիա յի, 
ինչ պես նաև «կու տակ ման լի
զո սո մա յին հի վան դութ յուն
ներ» ան վա նու մը կրող նյու
թա փո խա նա կութ յան խան
գա րում ե րի խմբի բուժ ման 
մի ջոց ներ ստա նա լու ուղ ղութ
յամբ: Semma Therapeutics ըն
կե րութ յու նը նույն պես մշա կում 
է շա քա րախ տի դեմ մի ջոց, 
բայց օգ տա գոր ծում է սե փա
կան տեխ նո լո գիա. Neurotech 
Pharmaceuticalsը կա տա րում 
է գլաու կո մա յի և ցան ցա թա
ղան թի սնուց ման խան գա րում
նե րի հետ կապ ված տե սո ղութ
յան տար բեր թե րութ յուն նե րի 
բուժ ման հա մար նա խա տես
ված փոխ պատ վաս տուկ նե րի 
կլի նի կա կան փոր ձար կում եր. 
Living Cell Technologiesը կա
տա րում է Պար կին սո նի հի
վան դութ յան բուժ ման հա մար 
փոխ պատ վաս տուկ նե րի կլի
նի կա կան փոր ձար կում եր և 
մ շա կում է նյար դա կազ մա փո
խա կան այլ հի վան դութ յուն նե
րի բուժ ման մի ջոց ներ:

Ներ կա յում պա տիճ նե րի 
մեջ տե ղադր վող բջիջ ներն 
ստա նում են կեն դա նի նե րի և 
մարդ կանց դիակ նե րից կամ 
ցո ղու նա յին բջիջ նե րից: Հ նա
րա վոր է՝ փոխ պատ վաստ վող 
բջիջ նե րով բուժ ման մեջ երբ
ևէ օգ տա գործ վեն բջիջ նե րի 
ա վե լի շատ տե սակ ներ, այդ 
թվում՝ մշակ ված սին թե տիկ 

կեն սա բա նութ յան ե ղա նակ նե
րի կի րառ մամբ՝ բջջի գե նե տի
կա կան նյու թի վե րած րագ րա
վոր ման նոր գոր ծա ռույթ ներ 
կա տա րե լու հա մար, օ րի նակ՝ 
ըստ պա հան ջի ո րո շա կի դե
ղա մի ջո ցի մո լե կուլ նե րի կար
գա վոր ված ներ մու ծում հյուս
ված քի մեջ: Բայց դեռևս վաղ 
է դրա մա սին խո սել: Պա տի
ճա վոր ված բջիջ ներ կի րա ռող 
բուժ ման թե՛ անվ տան գութ յու
նը, թե՛ արդ յու նա վե տութ յու նը 
դեռևս չի ա պա ցուց վել, բայց 
կան հու սադ րող նշան ներ:

ՋԵՖ ԿԱՐԲԵԿ
6. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 

ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԱՐԱԳ 

ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՀԱՇՎԵԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐÌՈՒՄԸ 
ԱՐԱԳԱՑՆՈՒՄ Է ՆՈՐ 

¸ԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՈՐՈՆՈՒՄԸ

Ցան կա նո՞ւմ եք մշա կել նոր 
նյութ՝ ար ևա յին է ներ գիա, 
քաղց կե ղի դեմ դե ղա մի ջոց 
կամ հա ցա բույ սե րի հի վան
դութ յուն նե րը կան խող բա
ղադ րիչ ստա նա լու հա մար: 
Նախ պետք է լու ծեք եր կու 
խնդիր. պար զեք նյու թի քի
միա կան հար մար կա ռուց
ված քը և  ո րո շեք, թե ինչ պի սի 
քի միա կան փո խազ դե ցութ
յուն նե րի արդ յուն քում են հա
մա պա տաս խան ա տոմ ե րը 
ձևա վո րում անհ րա ժեշտ մո լե
կուլ ներ կամ դրանց հա մակ
ցութ յուն ներ:

Սո վո րա բար լու ծում ե
րը գտնում են բարդ դա տո
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ղութ յուն նե րի արդ յուն քում: 
Գոր ծըն թա ցը եր կա րատև է և 
կապ ված մեծ թվով ան հա ջող 
փոր ձար կում ե րի հետ: Օ րի
նակ՝ սին թե զի ծրա գի րը կա
րող է բաղ կա ցած լի նել հար
յու րա վոր ա ռան ձին փու լե րից, 
ո րոն ցից շա տե րը կա րող են 
տալ կողմ ա կի ան հա ջող փո
խազ դե ցութ յուն ներ կամ ընդ
հան րա պես արդ յունք չտալ: 
Սա կայն ներ կա յում ար հես
տա կան բա նա կա նութ յան (ԱԲ) 
հա մա կար գի կի րա ռում աս
տի ճա նա բար բարձ րաց նում 
է թե՛ մշակ ման, թե՛ սին թե զի 
արդ յու նա վե տութ յու նը, ո րի 
հետ ևան քով ո րոն ման գոր ծըն
թա ցը դառ նում է ա վե լի ա րագ, 
դյու րին և  է ժան, իսկ քի միա
կան թա փոն նե րի քա նա կը 
կրճատ վում է:

ԱԲ հա մա կար գե րում մե քե
նա յա կան ու սուց ման հաշ վե
կար գե րը վեր լու ծում են բո լոր 
հայտ նի գի տա փոր ձե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում կա տար վել են ինչ
պես հա ջող, այն պես էլ ան հա
ջող փոր ձեր՝ հայտ նա բե րե լու 
կամ հա մադ րե լու հե տաքրք
րող նյու թը: Հիմ վե լով հայտ
նա բեր ված օ րի նա չա փութ յուն
նե րի վրա՝ հաշ վե կար գե րը 
գու շա կում են նոր օգ տա կար 
մո լե կուլ նե րի ակն կալ վող կա
ռուց ված քը և դ րանց ար տադ
րութ յան հնա րա վոր ե ղա նակ
նե րը: Գո յութ յուն չու նի մե քե
նա յա կան ու սուց ման հաշ վե
կար գերն օգ տա գոր ծող որ ևէ 
մի ջոց, ո րը կա րող է կա տա րել 
այդ բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը 
կո ճա կի մեկ սեղ մու մով, սա
կայն ԱԲ հա մա կար գերն ա վե
լի ակ տի վո րեն են կի րառ վում 
դե ղա մի ջոց նե րի և ն յու թե րի 

մո լե կուլ նե րի մշակ ման 
ըն թաց քում: 

Օ րի նակ՝ Մ յունս թե
րի հա մալ սա րա նի հե
տա զո տող նե րի մշա
կած ԱԲ հա մա կար գը 
հա ջոր դա բար մո դե
լա վո րում է 12,4 մլն 
միաս տի ճան հայտ նի 
ռեակ ցիա ներ և  ա ռա
ջար կում բազ մաս տի
ճան սին թե զի ճա նա
պարհ՝ մշա կե լով այն 
մար դուց 30 ան գամ ա վե լի 
ա րագ:

Դե ղա գոր ծութ յան մեջ կի
րառ վում է «մե քե նա յա կան ու
սուց ման գե նե րա տիվ մո դել» 
ան վա նու մը կրող ԱԲի հի ման 
վրա ստեղծ ված մի հե տաքր
քիր տեխ նո լո գիա: Դե ղա գոր
ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի մեծ 
մա սը պահ պա նում է մի լիո նա
վոր քի միա կան նյու թեր և  ու
սում ա սի րում է դրանք որ պես 
նոր դե ղա մի ջոց օգ տա գոր ծե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Բայց 
ան գամ ռո բոտ նե րի և լա բո րա
տո րիա նե րի ավ տո մա տաց ման 
ե ղա նակ նե րի կի րառ մամբ ու
սում ա սի րութ յունն ըն թա նում 
է դան դաղ և հա մե մա տա բար 
հազ վա դեպ է պսակ վում հա
ջո ղութ յամբ: Բա ցի այդ, բո
լոր «գրա դա րան նե րը» պա
րու նա կում են տե սա կա նո րեն 
հնա րա վոր ա վե լի քան 1030 
մո լե կուլ նե րի միայն մի փոքր 
մա սը: Օգ տա գոր ծե լով հայտ
նի դե ղա մի ջոց նե րի, ինչ պես 
նաև դե ղա մի ջո ցի թեկ նա ծու
նե րի քի միա կան կա ռուց ված
քը նկա րագ րող տվյալ նե րը և 
հատ կութ յուն նե րը՝ մե քե նա յա
կան ու սուց ման գոր ծի քա կազ
մը կա րող է կա ռու ցել նման և  

ա վե լի օգ տա կար հատ կութ
յուն ներ ու նե ցող նոր նյու թե
րի վիր տո ւալ գրա դա րան ներ: 
Այս հնա րա վո րութ յունն օգ տա
գործ վում է հիմ ա կան դե ղա
մի ջոց նե րի նույ նա կա նա ցում 
ա րա գաց նե լու հա մար: 

Շուրջ 100 ըն կե րութ յուն, 
նե րառ յալ Incilico Medicineը, 
Kebotixը և BenevolentAlը, 
դե ղե րի հայտ նա բեր ման հա
մար ար դեն օգ տա գոր ծում են 
ԱԲ հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Վեր ջերս BenevolentAl ըն կե
րութ յունն ա վե լաց րել է շար
ժիչ նյար դաբջ ջի, Պար կին
սո նի և դժ վար բուժ վող այլ 
հի վան դութ յուն նե րի հա մար 
նա խա տես վող դե ղո րայ քի՝ 
ԱԲ օգ նութ յամբ ո րո նում ե րի 
ֆի նան սա վո րու մը մինչև 115 
մլն դո լար: Ըն կե րութ յունն օգ
տա գոր ծում է ԱԲ դե ղո րայ քի 
մշակ ման բո լոր փու լե րում՝ նոր 
մո լե կուլ նե րի բա ցա հայ տու մից 
մինչև դրանց ստեղ ծու մը և  
անվ տան գութ յան և  արդ յու նա
վե տութ յան կլի նի կա կան փոր
ձար կում ե րը:

Ն յու թե րի մշակ ման ո լոր
տում ձեռ նար կութ յուն նե րը, 
օ րի նակ՝ Citrine Informaticsը, 
կի րա ռում են նույն ե ղա նակ
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նե րը, ինչ դե ղո րայք ար տադ
րող նե րը և նո րա րա րութ յուն
նե րի ներդ րում ա րա գաց նե
լու հա մար հա մա գոր ծակ ցում 
են խո շոր ըն կե րութ յուն նե
րի հետ, նե րառ յալ BASFը և 
Panasonicը: ԱՄՆ կա ռա վա
րութ յու նը նույն պես ա ջակ ցում 
է ԱԲ կի րառ մամբ նոր նյու թե րի 
մշակ մա նը:  2011ից պե տութ
յու նը ներդ րել է ա վե լի քան 
250 մլն դո լար Materials Genome 
Initiative (MGI, «Ն յու թի գե նոմ»  
նա խա ձեռ նութ յուն) զար գաց
նե լու հա մար, ո րի շրջա նակ
նե րում ստեղծ վում է ԱԲ և հա
մա կարգ չա յին այլ ե ղա նակ ներ 
նե րա ռող են թա կա ռուց վածք՝ 
բա րե լավ ված հատ կութ յու նե
րով նյու թե րի մշա կում ա րա
գաց նե լու հա մար:

Անց յա լի փոր ձը ցույց է տա
լիս, որ նոր նյու թե րը և քի
միա կան նյու թե րը կա րող են 
ա ռող ջութ յան և  անվ տան գութ
յան հա մար չկա խա տես ված 
վտանգ ներ կա յաց նել: Բա րե
բախ տա բար, ԱԲ կի րա ռում 
այդ ան ցան կա լի եր ևույթ նե րը 
կան խա գու շա կե լու և կր ճա
տե լու հա մար հնա րա վո րութ
յուն պետք է տա: Թ վում է՝ 
այս տեխ նո լո գիան կա րող է 
զգա լիո րեն մե ծա նել նոր նյու
թե րի և դ րանք շու կա հա նե լու 
ա րա գութ յու նը և  արդ յու նա
վե տութ յու նը, ո րոնք կա րող 
են մեծ օ գուտ բե րել՝ բարձ
րաց նել ա ռող ջա պա հութ յան և 
գ յու ղատն տե սութ յան ո րա կը, 
ինչ պես նաև նպաս տել պա
շար նե րի պահ պան մա նը և վե
րա կանգն վող է ներ գիա յի ար
տադ րութ յան մե ծաց մա նը և 
կու տակ մա նը:

 Շա րու նա կե լի)
Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը

Ի ԴԵՊ

Օ դագ նա ցութ յան պատ
մութ յան մեջ 2017 թ. նշա նա
վոր վել է նրա նով, որ ռեակ
տիվ օ դագ նա ցութ յան հայտն
վե լուց  ի վեր (1950ա կան նե րի 
կե սեր) ա ռա ջին ան գամ տվյալ 
տար վա ըն թաց քում որ ևէ ինք
նա թիռ չի կոր ծան վել:

Անգ լիա յում փակ վում են 
հան րա յին գրա դա րան նե րը: 
2017 թ. դռներն են փա կել հար
յու րից ա վե լի ըն թեր ցաս րահ
ներ: 1990ա կան նե րի վեր ջից 
տուն տրվող գրքե րի քա նա կը 
կրճատ վել է 70 %ով: Հա մա
պա տաս խա նա բար, կրճատ
վում են նաև հրա տա րա կութ
յուն նե րի տպա քա նակ նե րը:

Եր կու տա րի շա րու նակ 
բջջա յին հե ռա խոս նե րով կարճ 
հա ղոր դագ րութ յուն նե րի մի ջո
ցով անգ լիա ցի հո գե բան նե րը 
կա տա րել են հար ցում մի քա
նի հա զար մարդ կանց շրջա
նում՝ տվյալ պա հին նրանց 
տրա մադ րութ յան վե րա բեր
յալ: Խնդ րել են նաև հայտ նել, 
թե ին չո՞վ է զբաղ ված հարց
ման մաս նա կի ցը տվյալ պա
հին: Պարզ վել է, որ աշ խա տա
վայ րում գտնվե լը տրա մադ
րութ յու նը գցում է մի ջին հաշ
վով 8 %ով, հատ կա պես ե թե 
մարդն ստիպ ված է աշ խա տել 
հանգստ յան օ րե րին, ե րե կո յան 
ժա մե րին կամ գի շե րը:

Նոր քա րի դա րի (նեո լիթ) 
ժա մա նակ նե րի (8500 տա րի 
ա ռաջ) եր կու դամ բա րա նում 
չի նա ցի հնա գետ նե րը հայտ նա
բե րել են մե տաք սե հա գուս տի 
մա ցորդ ներ: Սա նշա նա կում 
է, որ մե տաք սա գոր ծութ յու նը 
3500 տա րով ա վե լի հին է, քան 
են թադ րում էին մինչ այժմ:

Ա մեն տա րի Երկ րի մթնո
լորտ է մխրճվում 1 կի լոգ րա
մից ա վե լի զանգ վա ծով 31.000 
երկ նա քար: Ցա մաք է հաս նում 
դրան ցից 4500, մա ցածն այր
վում է թռիչ քի ըն թաց քում:

Ծ խե լու հետ ևանք նե րի բուժ
ման հա մար օգ տա գործ վում է 
բժշկութ յան հա մաշ խար հա յին 
ծախ սե րի գրե թե 6 %ը:

Հա մա ձայն հա մաշ խար հա
յին ստան դար տի՝ վե րա ցած 
է հա մար վում այն բույ սը կամ 
կեն դա նին, ո րը բնութ յան մեջ 
չի հան դի պել առն վազն 50 
տա րի:

Ա մե րի կա ցի կլի մա յա բան
նե րի կար ծի քով՝ հա մընդ
հա նուր (գլո բալ) տա քաց ման 
հետ ևան քով մինչև 2050 թ. 
կա կաո յի պլան տա ցիա նե րի 85 
%ը կդառ նա ան պի տան այս 
ծա ռա տե սակն ա ճեց նե լու հա
մար, և շո կո լա դի գի նը կհա
վա սար վի խա վիա րի գնին:

Ա մեն տա րի թու նա վոր ճձե րի 
խայ թո ցից աշ խար հում մա հա
նում է շուրջ 100 հա զար մարդ:«Наука и жизнь», 2018, N 4.
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ՀԱՍՄԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ
Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու, դո ցենտ
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի ան տա ռա գի տութ յան և  
ագ րոէ կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լորտ նե րը՝ ան տառ վե րա կանգ նում, 
ան տառ բա րե լա վում, ագ րոան տա ռա-
բու ծութ յուն

ԱՐԵԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու
§ Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ տնօ րեն, Հա յաս-
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ-
սա րա նի ան տա ռա գի տութ յան և  ագ-
րոէ կո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լորտ նե րը՝ ան տառ նե րի կա յուն կա-
ռա վա րում, կեն սա բազ մա զա նութ յան և 
լանդ շաֆտ նե րի պահ պա նութ յուն

Հա յաս տա նը, ու նե նա
լով ծա ռա բույ սե րի 
հա րուստ բազ մա

զա նութ յուն, այ դու հան դերձ 
սա կավ ան տա ռա պատ է։ Ըստ 
տար բեր աղբ յուր նե րի՝ ան տա
ռա պատ վա ծութ յու նը կազ մում 
է 8–11%, թեև վաղ անց յա լում 
Հա յաս տա նի տա րած քի զգա լի 
մա սը զբա ղեց րել են սա ղար
թա խիտ, կու սա կան ան տառ
նե րը, ո րոնք մար դու գոր ծու
նեութ յան արդ յուն քում ոչն

րում ա նա սուն նե րի ա րա ծեց
ման, խոտհն ձի և մար դա ծին 
այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ
յամբ, ինչ պես նաև կլի մա յի 
փո փո խութ յան արդ յուն քում 
ոչ միայն կրճատ վել են ան
տա ռա պատ տա րա ծութ յուն նե
րը, այլ խախտ վել է դրան ցում 
սերմ ա յին վե րա կանգն ման 
գոր ծըն թա ցը՝ հան գեց նե լով 
ինչ պես տե սա կա յին կազ մի 
ան ցան կա լի փո փո խութ յուն
նե րի, այն պես էլ ան տառ նե րի 

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ 
ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

չաց վել են։
Ան տա ռա պատ տա րածք

նե րի հե տա գա կրճա տու մը և  
ան տառ նե րի ար տադ րո ղա կա
նութ յան ան կու մը հետ ևանք է 
ան տառ նե րի եր կա րատև սխալ 
շա հա գործ ման։ Ան տառ կազ
մող հիմ ա կան ծա ռա տե սակ
նե րի է կո լո գակեն սա բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
ան տա ռա հատ ման ե ղա նակ
նե րի կի րառ ման, ան տառ նե
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քա նա կա կան ու ո րա կա կան 
կո րուստ նե րի, ո րոշ դեպ քե րում 
նաև՝ ա ռա վել հա մընդ հա նուր 
հետ ևանք նե րի։ 

Հա յաս տա նի ան տառ նե րի 
կե սից ա վե լիում լրի վութ յու նը՝ 
ծա ռե րի սա ղար թի միակց վա
ծութ յան աս տի ճա նը հա սել է 
այն մա կար դա կին, ո րից ցածր 
ան տա ռը կորց նում է իր բնա
պահ պա նա կան հատ կութ յուն
նե րը։ 

Հան րա պե տութ յան տա
րած քում ան տառ նե րը բաշխ
ված են ան հա վա սա րա չափ։ 
Հ յու սի սար ևելյ ան շրջան նե
րում ան տա ռա պատ է տա րած
քի 28,9 %ը, հա րա վար ևելյ ան 
շրջան նե րում՝ 13,2 %ը, իսկ 
ըն դար ձակ կենտ րո նա կան և 
հ յու սիս արևմտ յան շրջան նե
րում՝ ըն դա մե նը 2 %ը։ Ի դեպ, 
ըստ մի շարք աղբ յուր նե րի, 300 
տար վա ըն թաց քում ան տա ռա
պատ տա րած քը կրճատ վել է 
շուրջ 2 ան գամ, զանգ վա ծա
յին ոչն չաց ման արդ յուն քում 
կրճատ վել են նաև ուղ ղա հա
յաց սահ ման նե րը։

Հան րա պե տութ յու նում խիստ 

կտրտված ռե լիե ֆի, մեծ թե
քութ յան լեռ նա լան ջե րին գործ
նա կա նում ան տառ նե րի բա
ցա կա յութ յան, ինչ պես նաև 
հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց
քում ուժ գին հո ղօգ տա գործ
ման հետ ևան քով հո ղե րի ո ղո
ղա մա շու մը (է րո զիա) հա սել 
է հսկա յա կան չա փե րի՝ մեծ 
վնաս հասց նե լով տնտե սութ
յա նը։ Բա վա կան է նշել, որ 
ներ կա յում հան րա պե տութ յան 
տա րած քի  շուրջ 55–60%ն  այս 
կամ այն չա փով վատ թա րաց
ված (դեգ րա դաց ված) է, և  ի րե
նից ներ կա յաց նում է տար բեր 
աս տի ճա նի ո ղո ղա մաշ հո ղե րի 
հա մա խումբ, ո րի զգա լի մա սը 
կա րե լի է դարձ նել գյու ղատն
տե սութ յան հա մար պի տա նի՝ 
կի րա ռե լով բա րե լավ ման հա
մա լիր մի ջո ցա ռում եր, ո րոն
ցում ո րո շիչ դե րը պատ կա նում 
է ան տառ բա րե լավ մա նը (ան
տա ռա մե լիո րա ցում)։ 

Մեր օ րե րում կլի մա յի փո
փո խութ յու նը դար ձել է ա մե
նից հա ճախ քննարկ վող հա
մընդ հա նուր հիմ ախն դիր նե
րից մե կը, ո րին անդ րա դառ

նում են և՛ գիտ նա կան նե րը, 
և՛ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը։ 
Գոր ծում են մի շարք հա մա
ձայ նագ րեր, ո րոնք նպա տա
կաուղղ ված են կլի մա յի փո
փո խութ յան մեղ մաց մա նը, 
ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա
րին, կեն սա բազ մա զա նութ յան 
պահ պա նութ յա նը, ո րոնց զու
գա հեռ ձևա վոր վում են նաև 
այլ գոր ծըն թաց ներ՝ տե ղա
յին լու ծում եր տա լու հա մար 
խնդիր նե րին։ Ն ման գոր ծըն
թաց է « Բոն նի մար տահ րա
վե րը», ո րի շրջա նակ նե րում 
խնդիր է դրված մինչև 2030 
թ. երկ րագն դի վրա վե րա
կանգ նել 350 մի լիոն հեկ տար 
ան տա ռա յին տա րածք։ Հա մա
ձայն մեկ այլ՝ ՄԱԿի Կ լի մա յի 
փո փո խութ յան շրջա նա կա յին 
հա մա ձայ նագ րի՝ Հա յաս տա նի 
ստանձ նած ազ գա յին պար տա
վո րութ յու նը կազ մում է  266500 
հա, ո րը պետք է ա պա հո վել 
մինչև 2050 թ.։ Այն ա վե լին է, 
քան 90ա կան նե րից մինչ օրս 
վատ թա րաց ված ան տառ նե րի 
ընդ հա նուր մա կե րե սը։

Ն ման ծա վա լի ան տա ռա
պատ ման և  ան տառ վե րա
կանգն ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է 
ի րա կա նում լրջա գույն ֆի նան
սա կան, մարդ կա յին և մ տա
վոր ներդ րում եր։ Հե տա գա 
30 տար վա ըն թաց քում նշված 
ծա վալ նե րի ա պա հո վու մը պա
հան ջում է տա րե կան առն վազն 
10000 հա տա րած քի ան տա ռա
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պա տում և  ան տառ վե րա
կանգ նում, ո րը Հա յաս

տա նի պատ մութ յան 
մեջ ան նա խա դեպ 

ցու ցա նիշ է, և պա
հան ջում է մի քա նի 
հիմ ա րար խնդիր

նե րի լու ծում՝ 
տ ա  ր ա ծ ք  ն ե  ր ի 
ա ռանձ նա ցում, 

ո րակյ ալ և 
մե ծա ծա վալ 

տնկան յո ւ  թի 
ար տադ րութ

յուն, ինչ պես 
նաև անհ րա
ժեշտ քա

նա կութ
յան սեր
մե րի հա
վա քում և 

մ շա կում։
Որ  պես

զի սույն սցե
նա րը հո ռե տե
սա կան չստաց

վի, անհ րա ժեշտ 
է սկսել դրա գի տա

կան հիմ քե րի ու սում ա սի
րութ յու նից, ո րին  կանդ րա
դառ նանք սույն հոդ վա ծում՝ 
բե րե լով նաև ո րոշ պատ մա
կան տվյալ ներ։

Մինչև 2րդ հա մաշ խար հա
յին պա տե րազ մի ա վար տը ան
տառմ շա կույթ նե րի հիմ ադր
ման և  ան տառ բա րե լավ ման 
աշ խա տանք նե րը Հա յաս տա
նում կրել են մաս նա կի բնույթ, 
ո րոնց տա րե կան ծա վա լը չի 
գե րա զան ցել 400–600 հեկ տա
րը։ Ըստ ո րում, հիմ ա կա նում 
կա տար վել են ան տառ վե րա
կանգն ման աշ խա տանք ներ՝ ի 
հա շիվ ան տա ռա յին բա ցատ
նե րի և  ան տա ռա մերձ հո ղակ

տոր նե րի։ Ան տառ բա րե լավ ման 
բնույթ կրող աշ խա տանք նե րից 
կա րե լի է հի շա տա կել Նոր քի և 
Քա նա քե ռի՝ Եր ևա նին հա րող 
սա րա լան ջե րի կա նա չա պա
տու մը, ո րը քա ղա քի հա մար 
ու նե ցավ սա նի տա րա հի գիե
նիկ, ինչ պես նաև գե ղա գի տա
կան խո շոր նշա նա կութ յուն։ 

1950ա կան նե րից ան
տառտն կում ե րը հան րա
պե տութ յու նում նոր թափ 
ստա ցան։ Այդ աշ խա տանք
նե րը կրում էին ան տառ վե րա
կանգն ման և  ան տառ բա րե
լավ ման բնույթ, ընդգր կե լով 
ինչ պես պե տա կան ֆոն դին 
պատ կա նող, այն պես էլ գյու
ղատն տե սութ յան օգ տա գոր
ծու մից դուրս ե կած հո ղե րը։ 
Այս շրջա նում կա տա րած ան
տառ բա րե լավ ման աշ խա
տանք նե րից ա ռանձ նա կի ու
շադ րութ յան են ար ժա նի Ս ևա
նի ջրե րից ա զատ ված 16000 
հա ա վա զա յին գրունտ նե րի, 
Ա պա րա նի ջրամ բա րի շրջա կա 
լան ջե րի 2000 հա, Սար դա րա

պա տի հու շար ձա նի շրջա պա
տի 800 հա ան տա ռա պա տում
նե րը, Շի րա կի սա րա հար թի, 
Զան գե զու րի և Վայ քի 6000 հա 
ան տառ բա րե լավ ման տնկարկ
նե րը, ո րոնց ի րաց ման գի տա
կան հիմ ա վո րում ե րը մշա կել 
է ՀԽՍՀ ԳԱ բու սա բա նութ յան 
ինս տի տու տի ան տա ռա գի
տութ յան բա ժի նը։

1971–75 թթ. հան րա պե
տութ յու նում կա տար վել են 
29000 հա ան տառ վե րա կանգն
ման, ան տառ բա րե լավ ման և  
ան տառ վե րա կա ռուց ման աշ
խա տանք ներ, այ սինքն՝ տա
րե կան շուրջ 6000 հա։ Ան տառ
բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րը 
հիմ ա կա նում կա տար վել են 
գյու ղատն տե սա կան օգ տա
գոր ծու մից դուրս ե կած, ո ղո
ղա մաշ հո ղա տես քե րի վրա, 
ինչ պես նաև ան տա ռապտ
ղա բու ծա կան տնտե սութ յուն
նե րի հո ղա տա րածք նե րում, 
ո րոն ցում ստեղծ ված են ան
տա ռայ գի ներ։ Ան տառ վե րա
կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը 
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կա տար վել են հիմ ա կա նում 
Ս ևա նի ա վա զա նում՝ ի հա շիվ 
չո րա ցող ու ռե նու տնկարկ նե
րի և Նո յեմ բեր յա նի, Բագ րա
տա շե նի, Իջ ևա նի, Շամ շա դի նի 
ան տա ռա յին ներ քին գո տում 
ղա ժուտ1* կազ մա վո րած ծա
ռուտ նե րում։

Նշ ված աշ խա տանք նե րի 
գե րակշ ռող մա սը մինչև ի րա
կա նա ցում ու նե ցել է նա խա
պես մշակ ված գի տա կան հիմ
նա վո րում, ո րը տվել է Բու սա
բա նութ յան ինս տի տու տը։

Բու սա բա նութ յան ինս տի
տու տը դեռևս տաս նամ յակ ներ 
ա ռաջ մշա կել է  հան րա պե
տութ յու նում ան տա ռա պատ
ման և  ան տառտն տես վար ման 
գոր ծը գի տա կան հիմ քե րի 
վրա դնե լու հա մար հետև յալ 
հիմ ադ րույ թա յին հար ցե րը. 

1. Հա յաս տա նի ան տա ռա
բու սա կան շրջա նա ցու մը, որ
տեղ, ել նե լով ան տա ռա ճեց
ման հա մա լիր պայ ման նե րից 
հան րա պե տութ յան տա րած

1 Ղաժի՝ բոխու մի տեսակ. Կոչվում է 
նաև կերզնենի:

քում ա ռանձ նաց վել են 5 ան
տա ռա բու սա կան շրջան ներ 
(լեռ նա մար գա գետ նա յին, լեռ
նա տա փաս տա նա յին, կի սաա
նա պա տա յին և լու սա վոր ան
տա ռա յին, հա մե մա տա բար 
չոր ան տա ռա յին և մե զո ֆիլ 
ան տա ռա յին),  12 են թաշր
ջան նե րով։ Միա ժա մա նակ 
ան տա ռա բու սա կան շրջա
նաց մա նը զու գա հեռ կա տար
վել է ծա ռաթ փա յին բույ սե րի 
տե սա կա շա րի շրջա նա ցում, 
ո րի հիմ քում դրված են դրանց 
կեն սա բա նա կան և  է կո լո գիա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը և  այդ հատ կութ յուն նե րի 
հե տա գա դրսևոր ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը, տնկարկ
նե րում հա մա տեղ ա ճեց ման 
նպա տա կով կազմ ված ա ռան
ձին տե սակ նե րի տե ղա բաշխ
ման և տնկ ման օ րի նա կե լի 
սխե մա նե րը։ Այս աշ խա տան
քը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ան տառտն տե սութ յուն նե րին 
և  ան տառ նա խագ ծող կազ
մա կեր պութ յուն նե րին ան տա

ռատնկ ման աշ խա տանք նե րը 
տա նե լու գի տա կան հի մունք
նե րով ու ստեղ ծե լու նպա տա
կա յին եր կա րակյ աց տնկարկ
ներ։ 

2. Կա տար վել է ծա ռա յին 
և թ փա յին տե սա կա շա րի հա
կաո ղո ղա մաշ ման ան տառ բա
րե լավ ման շրջա նա ցում, որ
տեղ հիմ ա կան շեշ տը դրվել 
է տե ղա կան չո րա դի մաց կուն 
տե սակ նե րի վրա։ Շր ջա նա ցու
մը կա տար վել է, ել նե լով ա ռա
ջարկ վող տե սակ նե րի հատ
կութ յուն նե րից, ան տա ռա ճեց
ման շրջա նից և հո ղի տի պե րից 
և  ո ղո ղա մաշ ման աս տի ճա նից։ 

3. Բա ցա հայտ վել Ս ևա նի 
ա վա զա յին նստվածք նե րում 
սո ճու ա ռան ձին զանգ ված
նե րի չո րաց ման պատ ճառ նե
րը, մշակ վել են այդ եր ևույ թի 
կանխ ման ու ղի նե րը, ո րոնց 
ար տադ րա կան փոր ձար կում
նե րը տվել են դրա կան արդ
յունք։

4. Ս ևա նի ա ռափն յա 
տնկարկ նե րի աճն ուժգ նաց
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նե լու նպա տա կով մշակ վել են 
դրանց պա րար տաց ման չա
փա քա նակ նե րը և ժամկ ետ նե
րը, ո րոնք ար դեն կի րառ վում 
են գործ նա կա նում։ 

5. Մ շակ վել են Ս ևա նի 
ա վա զա նում սո ճու և բար դու 
տնկարկ նե րում, ցո ղու նա յին 
հա սա կում խնամ քի հատ ման 
չա փե րը և ժամկ ետ նե րը, այն 
է՝  հեկ տա րի վրա թողն վե լիք 
ծա ռե րի նպաս տա վոր քա նա
կը, ել նե լով հո ղի տի պից։ 

6. Պար զա բան վել են մա
ցա ռա յին ծա գում ու նե ցող ծա
ռուտ նե րի ցածր ար տադ րո ղա
կա նութ յան և  ա րագ ծե րաց
ման հիմ ա կան պատ ճառ նե
րը։ Ցույց է տրվել, որ այն պայ
մա նա վոր ված է բնե րի և հո ղի 
վե րին շեր տում ար մա տա յին 
զանգ վա ծի խիստ ա վե լա ցու
մով, ինչ պես նաև  մեկ բնին 
ընկ նող ար մատ նե րի ան բա
վա րար քա նա կով:

7. Ու սում ա սիր վել են 
Հ րազ դա նի, Վայ քի, Ե ղեգ
նա ձո րի շրջան նե րի, Շի րա կի 
սա րա հար թի ու Զան գե զու
րի ան տա ռա յին մշա կույթ նե
րի վի ճա կը և դ րան ցում առ կա 
ան հա ջող տնկարկ նե րի պատ
ճառ նե րը և վե րաց ման ու ղի նե
րը:

8. Պար զա բան վել են Վայ
քում գի հու բնա կան ան տառ
նե րում ծա ռե րի մաս նա կի չո
րաց ման պատ ճառ նե րը և  այդ 
եր ևույ թի կանխ ման ու ղի նե րը:

Ս րանք ան տա ռա գի տա կան 
այն հիմ ա կան հար ցերն են, 
ո րոնք մշակ վել և ներդր վել են 
ար տադ րութ յան մեջ:

Այդ աշ խա տանք նե րի մի 
մասն ի րենց ար տա ցո լում է 
գտել « Հայ կա կան ԽՍՀ ան տա
ռա պատ ման և կա նա չա պատ
ման գի տա կան հի մունք նե
րը» կո լեկ տիվ մե նագ րութ յան 
մեջ, ո րը փաս տո րեն մինչ օրս 
ծա ռա յում է որ պես ան տա ռա
գետ նե րի և կա նա չա պատ ման 
մաս նա գետ նե րի ա մե նօր յա  
օգ տա գործ ման ձեռ նարկ:

Հան րա պե տութ յու նում հա
ճա խա կի խոս վում է ան տառմ
շա կույթ նե րի ցածր արդ յու նա
վե տութ յան մա սին, հան գա
մանք, որն ու նի ինչ պես օբ յեկ
տիվ, այն պես էլ սուբ յեկ տիվ 
հիմ քեր։

Մեր հան րա պե տութ յանն 
ու նի չա փա զանց բազ մա զան 
հո ղակ լի մա յա կան պայ ման
ներ, ո րի պատ ճա ռով, բնա կա
նա բար, հնա րա վոր չէ ու նե նալ 
միև նույն մո տե ցում ե րը, օգ
տա գոր ծել նույն ծա ռաթ փա

տե սա կա շա րը։ Ել նե լով այս 
ա մե նից, ա մեն մի ա ռան ձին 
հատ վա ծի հա մար հարկ է ու
նե նալ հստակ մշակ ված ագ րո
տեխ նի կա, խառն ման և տե ղա
բաշխ ման գի տա կա նո րեն հիմ
նա վոր ված սխե մա ներ։ 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, 
որ ան տա ռատնկ ման  աշ խա
տանք նե րի նման կազ մա կերպ
ման հա մար հան րա պե տութ
յու նում դեռևս չկան հա մա պա
տաս խան նա խա պայ ման ներ.
1. Ժա մա նա կին չեն ա ռանձ

նաց վել ան տա ռա պատ ման 
են թա կա հո ղա տա րա ծութ
յուն նե րը, ո րոնց հա մա պա
տաս խան բնակ լի մա յա կան 
գո տում պետք է նա խօ
րոք ա ճեց վի անհ րա ժեշտ 
տնկան յութ։

2. Չ կան մաս նա գի տաց ված և 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո
գիա նե րով հա գե ցած խո շոր 
տնկա րա նա յին և սերմ ա
յին տնտե սութ յուն ներ, չեն 
գոր ծում նաև ան տա ռա յին 
փոր ձա դաշ տե րը, որ տեղ 
պետք է փոր ձարկ վեն նաև 
տնկման նո րա գույն տեխ
նո լո գիա նե րը։ Փակ ար
մա տա յին հա մա կար գով 
տնկի նե րի ար տադ րութ յու
նը, որն աշ խար հում հա

Դի լի ջան ազ գա յին պարկ
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մար վում է ա ռա վել արդ յու
նա վետ տեխ նո լո գիա քան 
ա վան դա կան բաց ար մա
տա յին հա մա կար գով ա ճե
ցու մը, դեռևս լայն տա րա
ծում չու նի Հա յաս տա նում։ 

3. Ու շադ րութ յուն չի դարձ վում 
անհ րա ժեշտ տնկա շա րի 
ա ճեց ման վրա, ո րի պատ
ճա ռով օգ տա գործ վում է 
ձեռ քի տակ ե ղած տնկան
յու թը, ան կախ ստեղծ վե լիք 
տնկար կի տի պից և  ա ճեց
ման պայ ման նե րից: Ներ
մուծ վող տե սակ նե րի կի
րա ռութ յու նը չի հսկում որ
ևէ մար մին, ներ մուծ վում 
են օ տա րա ծին տե սակ ներ, 
ո րոնք չեն փոր ձարկ վել մեր 
պայ ման նե րում և բեր րի հո
ղե րում ա րագ ու ան կա ռա
վա րե լի տա րած ման տե
սանկյ ու նից ռիս կա յին են։

Ն շենք նաև մի հարց, որ 
պա հան ջում է պե տա կան մա
կար դա կով ան հա պաղ կար
գա վո րում և դ րա ի րաց ման 
գի տա կան հիմ ա վոր ման 
մշա կում: Խոս քը վե րա բե րում 
է հան րա պե տութ յան տա րած
քում բու սա կան լանդ շաֆտ նե
րի լա վա գույն հա րա բե րութ յա
նը, որ տե ղից կբխի Հա յաս տա

նի ան տա ռա պատ ման հե ռան
կա րա յին պլա նը և դ րանց տե
ղա բաշ խում ա ռան ձին բնա
կան ա վա զան նե րով: Լանդ
շաֆտ նե րի նման հաշ վեկշ ռի 
բա ցա կա յութ յու նը տե ղիք է 
տա լիս հո ղե րի սխալ ի րաց
ման, ո րի պատ ճա ռով հա ճա
խա կի ան տա ռա պատ ված կամ 
ան տա ռա պատ ման են թա կա 
տա րածք նե րը մաս նա վո րեց
վում են որ պես ա րո տա վայ րեր 
կամ վա րե լա հո ղեր, կա ռու ցա
պատ վում այլ նպա տակ նե րով: 
Աշ խար հի շատ երկր նե րում կա 
նման փորձ՝ քար տե զագր վում 
են ո ղո ղա մաշ ված կամ այլ 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան 
արդ յուն քում քայ քայ ված լանդ
շաֆտ նե րը, դա սա կարգ վում 
ու ըստ դրա մշակ վում մի ջամ
տութ յան հա մա պա տաս խան 
ձևեր։ Մենք դեռևս ու նենք 
զուտ տա րածք նե րի քար տե
զագ րութ յան խնդիր։

Այս տե սանկյ ու նից ԽՍՀՄ 
տա րի նե րին կա տար ված ան
տա ռա պատ ման աշ խա տանք
ներն ու նեն հա կա սա կան 
բնույթ:

Այս պես, օ րի նակ, այդ ուղ
ղութ յամբ տար ված աշ խա
տանք նե րի 25 %ը կա տար վել 
է ան տառ նե րով հա րուստ հյու
սի սար ևելյ ան շրջան նե րում, 
այն դեպ քում, երբ ան տա ռա
զուրկ կամ գրե թե ան տա ռա
զուրկ շրջան նե րում (Ա խուր յան, 
Ա շոցք, Ա մա սիա, Ար թիկ, Տա շիր 
և  այլն), որ տեղ հո ղե րի ո ղո
ղա մա շու մը հաս նում է հսկա
յա կան չա փե րի, տնկված է ըն
դա մե նը 4600 հա (15,8 %): Այս 
տա րա ծաշր ջան նե րը թե պետ 
աչ քի են ընկ նում խստա շունչ 
պայ ման նե րով, այ դու հան դերձ 

ու նեն ան տա ռա պատ ման աշ
խա տանք նե րի հա մար լայն 
հնա րա վո րութ յուն ներ։ Ն շենք, 
որ լավ հնա րա վո րութ յուն ներ 
են կան նաև Ա րա գա ծոտ նի և 
Կո տայ քի մար զե րում։

Ել նե լով հան րա պե տութ յան 
հո ղա յին սա կավ պայ ման նե
րից՝ անհ րա ժեշտ է զարկ տալ 
նաև ագ րոան տա ռա բու ծութ
յա նը՝ ստեղ ծել պաշտ պա նա
կան ան տա ռա շեր տեր, ո րոնց 
պահ պա նու մը և  ա ճե ցում ան
հա մե մատ դժվար է, քան հա
մա տա րած տնկարկ նե րի նը, 
սա կայն հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղ ծում գյու ղատն տե սութ
յան հա մար օգ տա գոր ծե լի 
դարձ նե լու միջ շեր տա յին տա
րա ծութ յուն նե րը և կան խե լու 
շեր տե րի միջև ըն կած հո ղե րի 
ո ղո ղա մա շու մը: Վեր ջին տա
րի նե րին նման տնկարկ ներ են 
ստեղծ վել Ա րա գա ծոտ նի և Շի
րա կի մար զե րում՝ Գեր մա նիա
յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան ըն կե րութ յան ա ջակ
ցութ յամբ, հիմ ա րար գի տա
կան հիմ ա վո րում ե րով։ 

Ան տա ռա պատ տա րածք
ներն ըն դար ձա կե լու մյուս 
հնա րա վո րութ յու նը վատ թա
րաց ված ան տառ նե րում ան
տառ վե րա կանգն ման աշ խա
տանք ներն են, օգ տա գոր ծե լով 
ոչ միայն բա ցատ նե րը, այլև 
ցածր լրի վութ յան ծա ռուտ նե
րը, ո րոնք ան տա ռա յին հո ղե րի 
կազ մում են, բայց ի րա կա նում 
դրանք ան տառ ներ չեն: Փոքր 
ներդ րու մով կա րե լի հաս
նել մա կե րես նե րի բազ մա կի 
ա վե լաց ման բնա կան վե րա ճի 
օ ժան դակ ման ու կոճ ղա շի վա
յին ա ճի կար գա վոր ման ձևով 
խնամ քի հա տում ե րի մի ջո ցով։ 
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Ի ԴԵՊ

Այս պի սի մո տե ցու մը պա հան
ջում է ան տա ռա յին զանգ ված
նե րի ման րակր կիտ գույ քագ
րում, ո րի արդ յուն քում միայն 
պարզ կդառ նա ի րա կան ան
տա ռա ծած կը։

Ան տառ վե րա կանգն ման, 
ան տա ռա բու ծութ յան ուղ ղութ
յամբ կա տար վող բո լոր աշ խա
տանք նե րը պետք է հիմ ված 
լի նեն ու սում ա սի րութ յուն նե

րի տվյալ նե րի վրա, ու նե նան 
գի տա կան հիմ ա վո րում, ո րը 
կբա ցա ռի տա րե րա յին մո տե
ցու մը։ Դա կա րող է մշա կել և 
փո խան ցել ար տար դութ յա նը 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա
րա յին հա մալ սա րանն իր հա
մա պա տաս խան ամ բիոն նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ։

Նշ ված մո տե ցում ե րի ի րա

գործ ման կար ևոր պայ ման է 
նշված աշ խա տանք նե րին հա
մայնք նե րի ակ տիվ մաս նակ
ցութ յու նը։ Ինչ պես վկա յում է 
մեր պատ մութ յու նը, միայն հա
մազ գա յին մտա ծե լա կեր պի,  
հա մա ռութ յան և ջա նա սի րութ
յան դեպ քում կա րե լի է հաս նել 
մեծ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց
ման։

Ու սում ա սի րե լով բու սա
բա նա կան գի տա կան գրա
կա նութ յու նը և տվյ ալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին բա զա նե րի 
տե ղե կատ վութ յու նը բու սա
բան նե րի մի ջազ գա յին խում
բը հաշ վար կել է Ա մա զո նիա յի 
բույ սե րի տե սակ նե րի քա նա
կը՝ 14.003: Դ րան ցից 6.727ը 
ծա ռեր են, մա ցա ծը՝ խո տեր, 
թփեր և լիան ներ: Ն րանց կար
ծի քով՝ տասն յակ հա զա րա վոր 
տե սակ ներ դեռևս բա ցա հայտ
ված չեն: Միև նույն ժա մա նակ 
պետք է նշել, որ Ա մա զո նիա յի 
ան տառ նե րը հատ վում են, և 
բազ մա թիվ տե սակ ներ կա րող 
են ան հե տա նալ:

Գեր մա նիա յի 1000 բնա կիչ
նե րի շրջա նում կա տար ված 
հարց մա նը՝ պատ րա՞ստ են 
նրանք օգտ վել լիո վին ավ տո
մա տաց ված, ա ռանց վա րոր
դի ավ տո մե քե նա յից, 38 %ը 
տվել է բա ցա սա կան պա տաս
խան: Միայն կա նանց հար ցու
մից պարզ վել է, որ նրանց կե սը 
կյան քը չէր վստա հի ավ տո մա
տի կա յին:
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Չի նաս տա նը մտա դիր է 

Պե կի նի արև մուտ քում ստեղ
ծել տեխ նո պարկ, որ տեղ շուրջ 
չորս հար յուր լա բո րա տո րիա
նե րում կզբաղ վեն ար հես տա
կան բա նա կա նութ յան ստեղծ
մամբ: Դր ված է խնդիր՝ մինչև 
2030 թ. այդ ո լոր տում դառ նալ 
ա ռա ջա տա րը:

Շ վե դիա յի ճա նա պար հա յին 
ոս տի կա նութ յու նը փոր ձար
կում է թվա յին վա րոր դա կան 
ի րա վուք նե րը, ո րոնք պահ վում 
են բջջա յին հե ռա խո սա հա մար
նե րում: Դ րանց ա ռա վե լութ յու
նը սո վո րա կան քար տի տես
քով ի րա վունք նե րի հա մե մա
տութ յամբ տի րոջ լու սան կա րի 
և  այլ տվյալ նե րի կա նո նա վոր 
թար մա ցում է, ուս տի հար
կա վոր չէ թո ղար կել նոր քար
տեր, իսկ վա րոր դին՝ այ ցե լել 
ոս տի կա նութ յուն: Բայց քա նի 
որ Եվ րա խոր հուր դը դեռևս չի 
նա խա տե սում վիր տո ւալ փաս
տաթղ թե րի կի րա ռում, թվա յին 
տար բե րա կի փոր ձարկ ման ըն
թաց քում վա րորդ նե րը պետք 
է ու նե նան նաև սո վո րա կան 
փաս տա թուղթ:

Վեր լու ծե լով աշ խար հի 176 
եր կիր 1254 պե տա կան գոր ծիչ
նե րի կեն սագ րութ յու նը, ո րոնք 
պաշ տոն են զբա ղեց րել 1945 
թվա կա նից մինչև մեր օ րե րը, 
ա մե րի կա ցի բժիշկ Ի թան Լադ
մի րը հայտ նա բե րել է, որ նրան
ցից 32ն  ու նե ցել է բժշկի ո րա
կա վո րում, իսկ 15ը՝ աշ խա տել 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում: 
Լադ մի րը պնդում է, որ նախ
կին բժիշկ նե րը հակ ված են 
ղե կա վար ման իշ խա նա տենչ, 
ան գամ բռնա պե տա կան ո ճի: 
Ու սում ա սի րութ յան հե ղի նա
կի կար ծի քով՝ սա պայ մա նա
վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ բժշկութ յու նում մեծ նշա նա
կութ յուն ու նի գլխա վոր բժշկի 
կամ տնօ րե նի հե ղի նա կութ
յու նը, ինչ պես նաև բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի կա ռուց
ված քի ստո րա կար գութ յամբ:

Գիտ նա կան նե րի հան դեպ 
հա սա րա կութ յան վե րա բեր
մուն քի մա սին հար ցու մը, ո րը 
կա տար վել է ԱՄՆում, ցույց է 
տվել, որ ա մե րի կա ցի նե րի 82 
%ը հար գում է գիտ նա կան նե
րին, սա կայն 81 %ը չի կա րո
ղա ցել մտա բե րել երկ րի կամ 
աշ խար հի ժա մա նա կա կից որ
ևէ գիտ նա կա նի ա նուն, իսկ 67 
%ը չի կա րո ղա ցել նշել գի տա
կան որ ևէ հիմ արկ:



+374 60 62 35 99
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ

ԱՄԵՆԱՀԵՏԱՔՐՔԻՐ
ԳԻՏԱՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ

ՀԱՆԴԵՍԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ




	__DdeLink__219_1068195125

