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ՍՏեՂՍՍԳՈՐՍՈՒԹՑՈՒՆՆԵՐՈՒՍ
ՄԱՐԻ ՔԱՔԱՐՅԱՆ
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ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՑԱՆ
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21 ՒՆեՐԳեՏԻԿԱՅԻ 1ԻԱՆԱ1սնԴԻՐՆեՐԸ եՎ 9ՍՐԳԱՅՍՍՆ 
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31 եՐԿԱՐԱՏեՎ Ճ2ԱՍԱՆ աԱԽՏԱՆԻՇԻ ՅԱՐԳԱՅմԱՆ 
ԿեՆՍԱԲԻՍՒԱԿԱՆ աԱ եՁնաՍՏԿՈՒաՈՒՍՆ եՐԸ
ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, ձՌԻՓՍԻՄԵ ձԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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յւ Ի՜ՆՉ Ւ ՏեԴԵԿԱՏՎԱԿԱն ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԱՈՈԻՍՏԱՄՅԱՆ



ԱՅՍ Հ Ա Մ Ա Ր Ո Ւ Մ ՝

Ասում էր, որ դիվանագետ դարձել է 
պատահաբար, մինչդեռ այդ մասին 
թաքուն երագել էր դեռևս դպրոցա
կան տարիներին։

1 1

ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2006 թվականի ընթաց
քում «Գիտության աշխար
հում» գիտահանրամատչե
լի հանդեսը հրատարակվել 
է սահմանված ժամկետ
ներում։ Հանդեսի ֆինան
սավորման տարեկան ֆոն
դը կազմել է 6 միլիոն 895,6 
հազար դրամ, որից 3 մի
լիոն 200 հազարը կազմել է 
աշխատավարձի ֆոնդը, 1 
միլիոն դրամ՝ սոցիալական 
հատկացումները, տպա
գրական ծախսերը կազմել 
են 2 միլիոն 320 հազար և 
375.6 հազար դրամ՝ այլ 
ծախսերը։

Աճել է բաժանորդների 
թիվը 2005 թվականի համե
մատությամբ։ Հանդեսի հիմ
նական բաժանորդներն են 
գիտական կազմակերպու
թյունները, դպրոցներն ու 
անհատ անձինք։ 2006 թվա
կանի ընթացքում բաժա
նորդագրությունից և վա
ճառքից ստացվել է 850.000 
դրամ։

«Գիտության ա շխար
հում» հանդեսի խմբագրու
թյունը 2006 թվականի չվա
ճառված համարները 
րել է հանրապետության 
Արցախի դպրոցներին։

Նորայր Սիսակյանը հա
մոզված էր, որ գիտությու
նը պատկանում է յուրա
քանչյուրին, որ համագոր
ծակցությունը միավորում 
է մարդկանց և ազգութ
յունները։

Դարեր շարունակ այս քաղաք ոչ 
ոք չի այցելել, դրա մասին հիշա
տակումները պահպանվել էին 
միայն հին ձեռագրերում։

էներգիայի ոչ մի տեսակ այնքան թանկ 
չի նստում, որքան նրա պակասը։

Ինֆորմացիան ևս ապրանք Է, արտա
դրանք, առանձնահատուկ ապրանքար– 
տադրանք։

ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐՍՆԱԶԱՆԳՎԱԾԻ 
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

էջ 44 ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այսօրվա հաշվարկ
ները վկայում են, որ 
փիղն իր չափերով 
100.000 անգամ մեծ Է 
մկան մարմնաքաշից։

Հայաստանի և Լեռնային 
Ղարաբաղի տարածքները 
երիտասարդ երկրւսբա– 
ն ա ա շ խ ա ր հ ա գ ր ա կ ա ն  
գոյացություններ են, ուր 
դեռ շարունակվում են ձևա
վորման գործընթացները։
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ԱՐՄԱՆ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, 
դիվանագետ

Ս Ե Ր Գ Ե Յ  Բ Ա Խ Շ Ի Ի
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

(1928-2001)
Անգեւ^ազսւնցեԼի թս^գմանիչն ոլ– 

«անհ նազանդ » դԻվանագետը

Ա սում էր, որ դիվանագետ 
դարձել է պատահաբար, 
մինչդեռ այդ մասին թաքուն 

երագել էր դեռևս դպրոցական 
տարիներին։

Մայրաքաղաքից 300 կիլո
մետրի վրա ընկած Գորիսի 
շրջանի Տեղ գյուղի միջնա
կարգն ավարտած պատանին, 
իրոք, կարող էր միայն երագել 
այդ մասին։ Խորհրդավոր, ասես 
այլմոլորակային այդ մասնա
գիտությանը տիրապետելու 
համար Երևանում չկար անգամ 
համապատասխան ուսումնա
կան հաստատություն։ Եվ նա ի– 
րեն ընդամենը կարող էր թույլ 
տալ սովորելու Ստեփանակեր– 
տի մանկավարժական ուսում
նարանում, որն ավարտելուց 
հետո զորակոչվեց բանակ։

Ծառայությունը Ռուսաստա
նում անցնելուց և զորացրվելուց 
հետո իր ուժերով (էլ ով պետք է 
տեր կանգներ Հայաստանի խուլ 
գյուղից Մոսկվա հասած երիտա
սարդին) ընդունվում և 1950 թ. 
ավարտում է Մոսկվայի միջազ
գային հարաբերությունների՝ 
բոլոր ժամանակների հեղինա
կավոր և դժվարամատչելի ինս

տիտուտներից մեկը։
Սերգեյն հիշեցնում էր Կոջո– 

յանի վրձնած «Սասնա ծռերի» 
հերոսներին։ Միջահասակից 
բարձր, լայնաթիկունք, ամուր 
ձեռքեր, ասես բրոնզագույն քա 
րից տաշված առնական դեմք։ 
Ուժեղ էր և՜ ֆիզիկապես, և՜ 
մտքով։ Լավ ծանոթ էր Հայաս
տանի, Ռուսաստանի, Եգիպ
տոսի, Մերձավոր Արևելքի պատ
մությանը։ Ռուսերենին հավա
սար տիրապետում էր հայերե
նին. դա հազվագյուտ դեպք էր 
ԱԳՆ-ի համակարգում աշխա
տող հայազգի դիվանագետների 
շրջանում։ Գիտեր նաև ֆրանսե
րեն։

Արաբից է լ  արաբ

Իսկ նրա արաբերենի իմա
ցության մասին պարզապես, 
առասպելներ էին պտտվում։ 
70-ական թվականներին համա
կարգում չեմ հանդիպել որևէ 
արաբագետի (իսկ նրանցից շա
տերին էի ճանաչում), որը հիաց
մունքով չարտահայտվեր Առւս– 
քելյանի լեզվական իմացության 
մասին։ Առանձնապես նշվում էր

նրա համաժամանակյա թարգ
մանությունների մակարդակը, 
որը, շատերի կարծիքով, հավա
սարը չուներ։ Ըստ մասնագետ
ների՝ արաբերենին կարողէ տի
րապեւոել կամ ծննդյամբ արաբը 
կամ էլ մանկությունից արաբնե
րի մեջ մեծացած մարդը։ Զանգե– 
զուրում ծնված Աերգեյն այդ վար
կածի կենդանի ժխտումն էր, լեզ
վաբանական յուրօրինակ ա– 
ռեղծված։

Արաբներն ասում էին, որ նա 
արաբից ավելի արաբ է։

Թարգմանությունը, մասնա
վորապես համաժամանակյա 
թարգմանությունը, բարդ գործ է և 
բացի կոնկրետ երկու լեզվի 
փայլուն իմացությունից՝ պահան
ջում է մտավոր, բարոյական և 
ֆիզիկական ունակություններ, 
նյարդերի մեծ լարում։ Պատա
հական չէ, որ այդպիսի թարգմա
նիչներն աշխատում են մինչև 30– 
35 տարեկան հասակը։ Մեկ էլ՝ 
թարգմանչի համար դժվար է 
թարգմանել լեզուներ իմացող, 
բարձր ինտելեկտի տեր մարդ
կանց։ Մի քանի անգամ ներկա եմ 
եղել Հայաստանի առաջին նա
խագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
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բանակցություններին, երբ նա 
«բռնում» էր թարգմանչի սայթա
քումները և ուղղում նրան։ Ի բա
րեբախտություն թարգմանչի՝ նա 
այդ անում էր բանակցող կողմի 
համար աննկատ, ցածրաձայն, 
հայերենով։ Սակայն լեզուներին 
տիրապետող գործիչները և՜ 
տվյալ դեպքում, և՜ սովորաբար 
հարգում են թարգմանչին և նրա 
աշխատանքը։ Այլ է թարգմանել 
լեզու չիմացողին։ Տանջալից է ե– 
ղել Ստալինի և Խրուշչովի թարգ
մանիչների աշխատանքը, առա
ջինի հետ՝ ֆիզիկական վախի, 
երկրորդի՝ անկանխատեսելի լեզ
վի պատճառով։

Պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ– 
ներըքաջ գիտեն, որ իրենք պար
տավոր են հնարավորինս հարա
զատ մնալ թարգմանվող տեքս
տին, չպակասեցնել և չավելաց– 
նել ոչինչ, մնալ աննկատ և չդւսռ– 
նալզրույցի մասնակիցը։

Թարգմանությունը դոգմա չէ, 
սակայն ունի իր կանոնները։ 
Առաքելյանը մեկ անգամ խախ
տեց այն և քիչ մնաց թանկ 
վճարեր իր 
ինքնագործո 
ւ ն ե ո ւթ յա ն  
համար...

Ոտբտ–
ՏՕՈԱա^Յ.

ո օ ո  
1՚Բ«67113–յ1

1960-ական թթ. սկզբներին 
Առաքելյանն աշխատում էր 
Ասուանում (Եգիպտոս) որպես 
Փոխհյուպատոս։ Հյուպատոսու
թյան գլխավոր խնդիրը ԽՍՀՄ-ի 
օգնությամբ կառուցվող հիդրո
կայանի շինարարության ապա
հովումն էր, որը համարվում էր 
դարի կառույցը աֆրիկյան մայր
ցամաքում և կարևոր տնտեսա– 
քաղաքական նշանակություն 
ուներ Մոսկվայի համար։

Ականատեսները պատմում 
են, որ չնայած իր երիտասարդ

տարիքին՝ Սերգեյը կարևոր 
դեմք էր բազմահազարանոց կո
լեկտիվում։ Նա միակ թարգմա
նիչն էր, որը հասկանում էր երկրի 
հարավային բարբառով խոսող 
շինարարներին։ Իսկ նրանք խո
րապես հարգում էին Առաքելյա– 
նին՝ նրա մարդկային հատկա
նիշների ու իրենց նկատմամբ 
ազնիվ վերաբերմունքի համար։

1964 թ. մայիսին Ասուանի 
ջրանցքի հանդիսավոր բացման 
արարողությանը մասնակցելու 
համար Եգիպտոս են ժամանում 
Նիկիտա Խրուշչովը և արաբա
կան բոլոր երկրների առաջնորդ
ները։

Բազմահազարանոց հանրա– 
հավաքից առաջ, տեսնելով իր 
կողքին իրաքյան կոմունիստնե
րի դահիճ նախագահ Արիֆին, 
Խրուշչովը բարկանում է.

Աւօ տւ թտւ օ̂ւ֊ւ օ ճբւճՓ01̂  
Օբ31՚Լ> 86 051,1171

Այդ «նուրբ» առաքելությունը 
հանձնարարվում է Սերգեյին։ 
Նա, որ ի տարբերություն Խրուշ– 
չովի՝ դիվանագետ էր, հետևա
բար ավելի բարեկիրթ և հղկված, 
Նասերին, հավանաբար, Փո
խանցում է ոչ նորմատիվ ժո
ղովրդական բանահյուսության 
գրական տարբերակը։

- Դա Խրուշչովի իրավունքն է։ 
Ես պարզապես ուզում էի նրանց 
հաշտեցնել,– պատասխանում է 
Նասերը։

Երբ Առաքելյանը Խրուշչովին 
փոխանցում է Նասերի ցանկու
թյունը, նա ձեռքը թափ է տալիս.

֊Տ Ջ  ոօատո 0 8 ... 0 X3*11  116 
ո տօտ1

Սակայն Սերգեյի համար փոր
ձությունը դեռևս առջևում էր։

Հանրահավաքում ելույթ է 
ունենում Խրուշչովը, որը ողջու
նում է պետությունների ներկա 
ղեկավարներին՝ բացի Իրաքի 
նախագահից։ Իսկ Առաքելյանը 
թարգմանության ժամանակ իր 
կողմից ավելացնում է Արիֆի

անունը։ Ինչո՞ւ է նա դա անու՛մ։ 
դիվա նա գիտ ա կա ն էթիկա՞, 
քաղաքական նկատառո՞ւմ, թե՞ 
թարգմանչի սայթաքում, դժվար 
է ասել։ Սակայն եղածը եղած էր։ 
Եվ Խրուշչովից ոչ հեռու կանգ
նած պաշտպանության նախա
րար Անդրեյ Գրեչկոյի ռազմա
կան հետախուզության թարգմա
նիչը շեֆի ականջին փսփսում է, 
որ Առաքելյանը թարգմանելիս 
ինքնակամ ողջունեց մեր 
թշնամուն։

Սարշալը հրամայում է իրեն 
ուղեկցող զինվորականներին.

֊ՈՏբՑՏՕՈ^ււՏՏ ՈՕր,
՚ւբււճ^ււՅՈ I

50 տարի առաջՆեղոսի ափե
րին խաղացված այս տեսարանը 
թերևս առաջացնի ընթերցողի 
ժպիտը։ Սակայն Սերգեյի և նրա 
ընկերների սրտին, երբ պատվի
րակությունը հասավ Ալեքսանդ
րիս^ ինչպես ասում են, դանակ 
խփեիր, արյուն չէր գա։

Գահընկեց արված թագավոր 
Ֆարուկի պալատում Խրուշ– 
չովին և Նինա Պետրովնային 
տրամադրված թագավորական 
շքեղ հարկաբաժինները խոր– 
հըրդային առաջնորդին առանձ
նապես չեն հրապուրում։ Նա, 
արագ հանելով կոստյումը, 
վրան է քաշում ուկրաինական 
վերնաշապիկը և դուրս գալիս 
զբոսնելու։
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դիվանագիտություն"
• ՚ Տեսնելով միջանցքում հեր
թապահող դեպանության եր
րորդ քարտուղար Հսսկոբովին՝ 
Խրուշչովը հետաքրքրվում է պա
տերին փորագրված գրառումնե
րով։

Հւսկոբովը կա մ դժվարանում 
է թարգմանել, կա մ որոշակի նկւս– 
տառումով թարգմանությանը 
մասնակից է դարձնում ոչ հեռու 
տխուր-տրտում կանգնած Առւս– 
քելյանին։ Վերջինս փայլուն կեր
պով՝ համապատասխան մեկնա– 
բանություններով, փոխանցում է 
սուրահների բարդ, փիլիսոփա
յական բովանդակությունը։

Իջնում են բակ։
Հետաքրքրասեր Խրուշչովը 

արաբ պարտիզպանին հարցու
փորձ է անում շրջապատի փար
թամ բուսականության մասին։ 
Խրուշչովը նկատում է, որ վեր
ջինս կարգին բան չի ասում, իսկ 
Սերգեյը երկար ու բարակ պատ
մում է յուրաքանչյուր ծառ ու 
ծաղկի մասին, տալիս գիտական 
բացատրություններ։ Խրուշչովի 
այն հարցին, թե որտեղից գիտե 
այդ ամենը, Առաքելյանը համես
տորեն բացատրում է իր երկար 
ժամանակ Եգիպտոսում գտնվե
լու հանգամանքով։ Այնուհետև 
երկու հայ երիտասարդները դի
մում են խորամիտ քայլի. Հակո
բովը Առաքելյանին հասկացնում 
է, որ հեռանա։ Երբ նրա գնալուց 
հետո Խրուշչովը՝ թարգմանու
թյունից գոհ, գովեստի խոսք է 
ասում Սերգեյի հասցեին, Հակո– 
բովն իր մտահղացումը հասց
նում է տրամաբանական վախ
ճանին. հայտնում է, որ նրան դուր 
եկած հեռանկարային դիվանա
գետը, մարշալ Գրեչկոյի կար
գադրությամբ, շուտով կանգնելու 
է ռազմական ատյանի առաջ։

–կ1 օ 33 6բ^տոյ7 1,– լի
նում է Խրուշչովի հակազդեցու
թյունը։

Հետո մոտ է կանչում ստվերի 
նման իրեն հետևող «Պրավ–

դայի» գլխավոր խմբագիր և իր 
փեսա Աջուբեյին ու կարգա
դրում, որ Գրեչկոյին «դուրս կան
չի պատշգամբ», իսկ Հակոբո– 
վին՝ «մենակ թողնի իրեն»։ Թե 
ինչ խոսակցություն է տեղի ունե
նում բակում գտնվող Խրուշչովի 
և պատշգամբում կանգնած 
պաշտպանության նախարարի 
միջև, պատմությանը հայտնի չէ։

15 րոպե անց սպասարկող 
խմբին հայտնի է դառնում, որ 
հարցը փակված է։ Այդ երեկոն 
Սերգեյը և ընկերները նշում են 
ինչպես հարկն է։

Նասերը ուրիշ 
թարգմանիր ^էր 

ընդունում
Առաքելյան դիվանագետ– 

թարգմանչի տաղանդը փայլեց 
դեսպան Սերգեյ Վինոգրադովի 
օրոք, այն Վինոգրադովի, որը 
մտավ միջազգային հարաբերու
թյունների պատմության մեջ 
որպես XX դարի ուժեղագույն 
դիվանագետներից մեկը։

Կահիրեում նշանակում ստա
նալով՝ Վինոգրադովն առաջին 
հերթին սկսեց կադրերից։ Նրան 
հարկավոր Էին ուժեղ արաբա
գետներ, և նա ընտրում Է Հակո– 
բովին ու Առաքելյանին՝ համա
պատասխանաբար խորհրդա
կանի և առաջին քարտուղարի 
դիվանագիտական աստիճան
ներով։

Դեսպանը՝ որպես հմուտ դի
վանագետ և լեզուների գիտակ, 
անմիջապես հասկացավ Առա– 
քելյանի առավելությունները և 
նրա թարգմանչական անսովոր 
ձիրքը։ Թարգմանության ընթաց
քում Առաքելյանը կարողանում 
Էր պահել թեմայի նրբերանգ
ները և տոնայնությունը, անգամ 
տրամաբանական շեշտադրու
թյունը։ Նա գիտեր դադարի 
տեղն ու կարևորությունը, երբ 
դժվարին հարցադրումից կամ

պատասխան տալուց առաջ 
ճիշտ կողնորոշվելու համար դես
պանին անհրաժեշտ Է գոնե մի 
քանի վայրկյան։ Նրա տաղանդի 
դրսևորումն այն Էր, որ կարողա
նում Էր զրույցը թարգմանել և 
միաժամանակ գրառել, ինչը 
հազվագյուտ հատկություն Է 
անգամ պրոֆեսիոնալների մեջ։ 
Շնորհիվ դրա Վինոգրադովի 
կայացած հանդիպման վերա
բերյալ հեռագրերը Գրոմիկոյի 
սեղանին Էին դրվում հաշված րո
պեներում։

Առաքելյանը եղել Է դեսպանի 
անփոփոխ թարգմանիչը նախա
գահ Նասերի հետ բոլոր զրույց
ների ժամանակ։ Միայն մեկ ան
գամ, երբ Սերգեյը ինչ-որ հարցի 
շուրջ հակադրվում Է դեսպանին 
(իսկ որ նա կարող Էր վիճել, 
գաղտնիք չէր), վերջինս որոշում 
է«պատժել» Առաքելյանին ևՆւս– 
սերի մոտ գնալիս վերցնում է մեկ 
այլ թարգմանչի՝ Սուխինին։ 
Չտեսնելով Առաքելյանին՝ նա
խագահը հարցնում է.

֊Իսկ ո՞ւր է Սերժը։– Նասերը 
այդպես էր անվանում նրան։

֊Նա վատառողջ է,– ստիպված 
ստում է դեսպանը։

֊Հուսանք, որ կկազդուրվի և 
հաջորդ հա նդիպմանը նա՜ 
կթարգմանի,– լինում է նախագա
հի երկիմաստ դիտողությունը։

Նրանք հասկացել էին իրար, 
և դեսպանն ուղղեց իր «սխալը»։

Նասերը բարձր էր գնահա
տում Սերգեյին։ Եգիպտացիները 
շատ են կարևորում նվերների 
փոխանակման ավանդույթը, 
որոնց քանակով և տեսակով են 
պայմանավորում նվիրատուի 
վերաբերմունքը։ Երբ Առւսքելյա– 
նը վերադառնում էր Մոսկվա, Նա
սերի տված նվերների տեղա
փոխման համար անհրաժեշտ 
եղավբեռնատար մեքենա։

Իսկ ո՞րն էր Նասեր-Վինոգ– 
րադով երկխոսության մեջ Առա– 
քե լ յա նի  հա ջողո ւթ յա ն  և
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փնտրված անձ լինելու գաղտ
նիքը։

...1967 թ. հունիսի 5-ին իս– 
րաելյան ռազմական ավիա
ցիան կանխարգելիչ հարված 
հասցրեց Եգիպտոսին։ 340 
ինքնաթիռներից 309-ը, բոլորն էլ 
խորհրդային արտադրության, 
ոչնչացվեցին։ Նույն օրը Իսրա
յելը ջախջախեց նաև Հորդա– 
նանի և Սիրիայի ավիացիան։ 
Ընդհանուր առմամբ արաբները 
կորցրին 416 ինքնաթիռ, որից 
393-ը՝ օդանավակայաններում, 
իսրայելցիները՝ ընդամենը 26-ը։ 
Իսրայելը գրավեց Սինայի թե
րակղզին, Հորդանան գետի ա– 
րևմտյան ափը, Գոլանի բար
ձունքները, իշխանություն հաս
տատեց մինչ այդ բաժանված 
Երուսաղեմի վրա։ «Վեցօրյա պա
տերազմը» ավարտվեց արաբ
ների լիակատար պարտու
թյամբ, որը բարոյական մեծ 
հարված էր նաև Խորհրդային 
Միությանը, քաղաքական և դի
վանագիտական ապտակ։

Պատերազմի հաջորդ օրը 
Մոսկվան խզեց դիվանագիտա
կան հարաբերությունները Իս
րայելի հետ, այն պետության, 
որը հայտնվել էր քարտեզի վրա 
առաջին հերթին իր մտահղաց– 
մամբ և իր ջանքերով։

Կրեմլում սկսել էին ավելի հըս– 
տակ հասկանալ, որ միակող
մանի արաբամետ դիրքորոշումը 
բացասական դեր է խաղում 
տարածաշրջանում, խթանում և 
սրում է կողմերի առճակատումը։ 
Բայց բոլոր դեպքերում շարու
նակվում էր ընտրված քաղաքա
կան գիծը, որը հիմնականում 
պայմանավորված էր Մերձավոր 
Արևելքում մնալու և ամրա
պնդվելու ձգտումով։

Քաղաքականությունն ունի 
իներցիայի իր օրենքը, որից 
դժվար է ձերբազատվելը, մանա
վանդ երբ նրա հիմքում ի սկզբա
նէ դրված է ծավալապաշտական

գաղափարախոսությունը։ Բացի 
այդ՝ սառը պատերազմի երկ
բևեռ քաղաքական համակարգի 
պայմաններում, երբ Իսրայելը 
սատարում էր ԱՄՆ-ին, ԽՍՀՍ-ի 
բարեկամը պետք է լիներ արա
բական աշխարհը։

Նասերը ճնշում էր գործա
դրում Վինոգրադովի վրա՝ պա
հանջելով խորհրդային զորքեր 
մտցնել Եգիպտոս՝ իսրայելցինե– 
րից պաշտպանվելու համար։ 
Պատերազմի հրդեհը չտարածե
լու մտահոգությամբ Մոսկվան 
զսպում էր Նասերի և մյուս արաբ 
ղեկավարների ռազմատենչ 
նկրտումները։

Մի խոսքով, բարեկամությու
նը՝ բարեկամություն, բայց Մոսկ
վան կռվելու ցանկություն չու
ներ։ Մանավանդ, նրա հիշողու
թյան մեջ դեռ թարմ էր Կարիբյան 
ճգնաժամը, որից աշխարհը 
հազիվ մազապուրծ եղավ։

Նասերի խնդրանքն ամեն 
անգամ մերժվում էր, սակայն դա 
արվում էր այնպես, որ արաբա
կան աշխարհի փաստացի ա– 
ռաջնորդը չվիրավորվի։

«Իսկ Սերգեյը մի տեսակ 
բուֆերի՝ թափարգելի դեր էր 
խաղում և զարմանալիորեն 
հանգստացնում էր նրան»,– 
հիշում է դեպքերի ականատես

դեսպան Պողոս Հւսկոբովը։

Դեսպանը միշտ Տիշտ է, 
եթե անգամ սխալվում ւ

Ալժիրում Առաքելյանը ղեկա
վարում էր դեսպանության ներ
քաղաքական խնդիրներն ու
սումնասիրող խումբը։ Նա իր ու
րույն տեսակետն ուներ Ալժիրի 
ներքին և արտաքին քաղաքա
կանության, Խորհրդային Միու
թյան հետ նրա հարաբերություն
ների հեռանկարների, գլուխ 
բարձրացնող իսլամական ար
մատականության վերաբերյալ։ 
Եվ ի դժբախտություն իրեն՝ նրա 
տեսակետն ամենևին չէր համ
ընկնում դեսպանի տեսակետին։

Դեսպան Վասիլի Ռիկովը 
թրծված կուսակցական աշխա
տող էր։ Ալժիր գալուց առաջ, որը 
նրա համար առաջին արտա
սահմանյան երկիրն էր, եղել էր 
Թուրքմենիայի Կոմկուսի ԿԿ երկ
րորդ քարտուղարը, ԽՍՀՍ ԿԿ 
անդամության թեկնածու։ Սոցի
ալիստական կողմնորոշում ու
նեցող Ալժիրում դեսպան կարող 
էր նշանակվել բացառապես 
նման կենսագրություն ունեցող 
կուսակցական գործիչը։ Խոր– 
հըրդային ղեկավարությունը 
այն կարծիքին էր, որ Ալժիրը
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"դիվանագիտություն



Մագրեբում ռազմավարական 
գործընկեր է։

Այդ տարիներին խորհրդա– 
ալժիրյան քաղաքական, տնտե
սական, ռազմական, գիտա
տեխնիկական և մշակութային 
հարաբերությունները բարձր 
մակարդակի վրա էին։ Երկրում 
խորհրդային մասնագետների 
թիվը հասնում էր 12 հազարի։ 
ԽՍՀՄ օգնությամբ արևելքում 
կառուցվեց Էլ-Հաջարի հզոր 
մետալուրգիական գործարանը. 
Անաբան Միջերկրական ծովի 
միակ նավահանգիստն Էր, ուր 
այցելում Էին միջուկային հրթիռ
ներով զինված խորհրդային 
սուզանավերը՝ անձնակազմին 
հանգիստ տալու, ջրի և սննդի 
պաշար վերցնելու համար։

Այս ամենի հետնախորքում 
կարելի Է հասկանալ Ռիկովին, 
երբ նա աներկբա հայտարարում 
Էր, որ «ժամանակն Է Ալժիրը 
մտցնել ԽՍՀՍ-ի կազմի մեջ՝ որ
պես խորհրդային հանրապե
տություն»։

Մինչդեռ Առաքելյանը հան
դես Էր գալիս քաղաքական 
նման պատրանքների դեմ և 
բարձրաձայն ապացուցում Էր և 
ապացուցում՝ համոզիչ, փաս
տարկված, որ Ալժիրում տեղի են 
ունենում խորքային, մեզ համար 
ոչ բարենպաստ գործընթացներ, 
որոնք երկիրը քաշում են ծայրա
հեղական իսլամիզմի ճահճու
տը։

Իսկ Ռիկովի համար դա երկու 
ժողովուրդների անխախտ բա
րեկամության դեմ հանդուգն 
ոտնձգություն Էր, կատարյալ հե
րետիկոսություն։ Ռիկովի անսա
սան հավատը ալժիրցիների սո
ցիալիստական պայծառ ապա
գայի նկատմամբ բացառում Էր 
դիվանագետի լրատվական– 
վերլուծական աշխատանքնե
րում որևէ այլ կարծիքի ակ
նարկն անգամ։ Ալժիրի հարցում 
Մոսկվայի թյուր մտածելակերպը

արդյունք էր դիվանագիտական, 
քաղաքական և ռազմական հե
տախուզական ծառայություննե
րի ապակողմնորոշման։

Առաքելյանի և Ռիկովի տա
րաձայնությունը և սկզբունքա
յին հարցերի շուրջ հակասու
թյունները հասան այն աստի
ճանի, որ Սերգեյը ստիպված ե– 
ղավ տեղափոխվել այլ երկիր՝ 
Եմեն, իսկ որոշ ժամանակ անց 
նշանակվեց Մուկալեում գլխա
վոր հյուպատոս։

Դեսպանը ճիշտ էր և իրա
վացի։

Երկու տասնամյակ անց պայ
թեցին Ալժիրի արյունալի դեպ
քերը, որոնք դեռ քառորդ դար 
առաջ կանխատեսել և հաշ
վարկել էր Սերգեյ Առաքելյանը։ 
Օտարերկրյա դիտորդների ան
տարբեր հայացքի ներքո 1992– 
1999 թթ. մարդկային զոհերի 
թիվը երկրում հասավ 100 հա
զարի։ Մարտնչող իսլամը քայ
քայեց այդ երբեմի հարուստ երկ
րի տնտեսությունը, ծնեց զանգ
վածային կոռուպցիա, ամենա– 
թողություն, անկառավարելի ուր– 
բանիզացիա և հանցագործու
թյունների հզոր ալիք։

Համակարգը կորցրեց 
նրան

Սերգեյը քծնանքի, պատեհա
պաշտության և դիլետանտիզմի 
թշնամի էր, իր ձևով պայքարում 
էր դրանց դեմ ու հիմնականում 
պարտվում:

Տաքարյուն էր, դյուրաբոր
բոք, որն անհարիր է դասական 
դիվանագիտության չգրված օ– 
րենքներին։ Գիտեր, որ ինքն ունի 
բնավորության այդ գծերը, մա
նավանդ սրտնեղում և վրդով
վում էր, երբ դա կապում էին իր 
ազգային ծագման հետ։ Մտե
րիմներին գանգատվում էր, որ 
ղեկավարության կողմից են
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թարկվում է թաքուն հալածան
քի, ինչը այնքան էլ հեռու չէր իրա
կանությունից։

Առաքելյանը, դառնացած II 
կարգի արտակարգ և լիազոր 
դեսպանորդի աստիճանով, թող
նում է արտգործնախարարու– 
թյունը՝ չնայած դեռ երկար և օգ
տաշատ կարող էր աշխատել։

Առաքելյանն ամբողջովին 
գնահատված և պահանջված 
չէր, նրա մեծ հնարավորություն
ները և տաղանդը համակարգը 
չնկատեց, ավելի ճիշտ՝ չուզեց 
նկատել և օգտվել դրանցից։ Եվ 
վերջին հաշվով կորցրեց հենց՝ 
այդ համակարգը։ Պատկերաց
նում եմ, թե ինչեր կարող էր անել, 
եթե լիներ դեսպան, օրինակ, իր 
սիրած և իրեն սիրած Եգիպտո
սում։ Սակայն նրա թռիչքը կանգ
նեցրին, և նա շուտ հեռացավ, 
սիրտը չդիմացավ։ Թերևս պատ
ճառն այն էր, որ պետական– 
ազգային շահերը անցկացնում 
էր իր միջով, խորապես հուզ
վում և ապրում էր դրանցով։ Սեկ 
էլ բյուրեղի նման մաքուր էր ա– 
նազնվության և մարդկային ստո
րության հետ հաշտվելու հա
մար։
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Ե րեխա ժամանակ բոլորս 
երազում էինք ճանապար
հորդությունների մասին, 

արկածային գրքեր էինք կարդում 
ծովահենների, անմարդաբնակ 
կղզիների, հին քաղաքակրթու
թյունների հուշարձանների, կո
րուսյալ քաղաքների մասին... Ա– 
ռեղծվածային այն վայրերից մե
կը, որի մասին ես գիտեի մանուկ 
հասակից, բայց չէի էլ երազում 
երբևէ տեսնել ժայռերի մեջ փոր
ված, հարյուրամյակներ շարու
նակ օտար աչքերից թաքնըված 
Պետրա քաղաքն էր։

Լեռնային զանգվածում քո
ղարկված այս զարմանալի քա 
ղաքը՝ Նաբաթեայի՝ հնագույն ա– 
ռեղծվածային պետության մայ
րաքաղաքը, գտնվում է ժամա
նակակից Յորդանանի տարած
քում։ Դարեր շարունակ այս քա 

ղաք ոչ ոք չի այցելել, դրա մա
սին հիշատակումները պահ
պանվել էին միայն հին ձեռագրե
րում։ Իսկ երբ ճանապարհորդ
ները հայտնաբերեցին ավազնե
րում թաղված Նաբաթեայի մայ
րաքաղաքը, արդեն ծայր էին ա– 
ռել Մերձավոր Արևելքի չդադա
րող պատերազմները։ Միայն 
ռազմական գործողությունների 
ավարտից հետո, երբ տարածա
շրջանում իրավիճակը կայունա
ցավ, հրաշքը հասանելի դար
ձավ։ Օտարերկրացիները կարո
ղացան Պետրա այցելել 1991 
թվականից, իսկ վերջերս այդ
պիսի հնարավորություն ունե
ցան նաև Ռուսաստանի զբոսա
շրջիկները։ Ընդամենը չորս ժամ 
տևող թռիչք Մոսկվայից մինչև 
Ամման, ավտոմեքենայի երկու 
ժամվա ճանապարհ դեպի հա

րավ՝ Մեռյալ ծովի ափի երկայն
քով, և ահա Պետրան թաքցրած 
գմբեթաձև ծառերը։

Հունարենից բառը
թարգմանաբար նշանակում է 
ժայռ։ Հենց այս ժայռափոր քա 
ղաքն է, որ մի ժամանակ եղել է 
մայրաքաղաքը մի մեծ պետու
թյան, որի տարածքն ընկած էր 
այժմյան Սիրիայի հարավից 
մինչև Սինայի թերակղզի, և 
այսօրվա Սաուդյան Արաբիան՝ 
ներառելով ժա մա նա կա կից 
Իսրայելի տարածքի մի մասը։

Կարծիք կա, որ առաջին բնա
կիչները՝ էնդոմիտները, հայտ– 
նըվել են այստեղ առնվազն չորս 
հազար տարի առաջ։ Ավելի ուշ 
նրանց են խառնվել ընդարձակ 
մի տարածք գրաված արաբա
կան ցեղերը։ Այսպես՝ մ. թ. ա. \/–11 
դդ. ստեղծվեց շատ յուրահա–
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ժամանակ մոռացնել տվեց հա
րևան պետությունների մեջ ազա
տատենչ ժողովրդի հետ պատե
րազմելու ցանկությունը։

Պետրան գտնվում էր քարա
վանների երթուղու խաչմերու
կում, որի շնորհիվ մեծ շահույթ էր 
ստանում առևտրից։ Նաբւս– 
թեական թագավորության առևտ
րական կապերը շատ ընդարձակ 
էին, ընդսմին նաբաթեացիները 
վերահսկում էին առևտուրն Արա– 
բիայի և Սիրիայի միջև։ Քաղաքը 
համեմունքների առևտրի կենտ
րոնն էր։ Նաբաթեացիները Եգիպ
տոսին վաճառում էին ասֆալտ, 
որն օգտագործվում էր զմռսման 
համար։ Հին չինական աղբյուր
ներում Պետրան հիշատակվում է 
որպես Սետաքսի ուղու հանգըր– 
վաններից մեկը։ Հայտնի է նաև, 
որ նաբաթեական համայնքներն 
իրենց տաճարներով գոյություն 
են ունեցել անգամ Իտալիայի տա
րածքում, իսկ նաբաթեական թա
գավորների և թագուհիների 
պատկերներով դրամները մինչև 
հիմա հայտնաբերվում են այդ պե
տության սահմաններից հեռու։

Նաբաթեայի մայրաքաղաքը 
լավ պաշտպանված էր և ուներ 
այդ ժամանակի համար բացա
ռիկ հիդրոտեխնիկական կա
ռույցներ, որոնք թույլ էին տալիս 
կուտակել վիթխարի ձյունւսկույ– 
տերը և խմելու ջրի մեծ պաշար
ներ ստեղծել ստորգետնյա պա
հեստարաններում։ Առևտրա
կան քարավանները շաբաթներ 
շարունակ գնում էին անապա
տով մի ջրհորից մինչև մյուսը՝ 
հետ մղելով ավազակների բազ
մաթիվ խմբերի հարձակումնե
րը։ Պետրա բնական ամրոցը այն 
վայրն էր, ուր նրանք կարող էին 
ապահով իջևան գտնել, հան– 
գըստանալ կիրճերի զովում՝ ջրի 
և սննդի պակաս չզգալով, ա– 
ռևտրական գործարքներ կա
տարել... Քաղաքը կառուցա
պատվում և հարստանում էր։ Նա–

տուկ մշակույթ ունեցող մի պե
տություն։

Որպես Պետրա մայրաքաղա
քով խոշոր պետական կազմա– 
վորում Նաբաթեան առաջին ան
գամ հիշատակվում է Դիոդորոսի 
«Պատմական գրադարանում» 
(մ. թ. ա. I դ.)։

Նաբաթեացիների թողած 
գրավոր սեփական աղբյուրները 
շատ չեն. միայն XX դ. 50-ականի 
վերջին 60-ականի սկզբին Մեռ
յալ ծովի շրջանի քարանձավնե
րում գտնվեցին արամեերենի 
տարբերակներից մեկով գրված 
նաբաթեացիների գործնական 
գրագրությունները։ Սա է պատ
ճառը, որ մենք քիչ բան գիտենք 
այդ մարդկանց, նրանց կենցաղի 
մասին։

Շուրջչորս հարյուրամյակ նա

բաթեացիները տիրում էին Սի– 
ջին Արևելքի ընդարձակ տա
րածքներին։ Նրանք հայտնի էին 
իրենց ռազմատենչությամբ, այն 
փաստը, որ այդ պետությանը 
հաջողվել է պահպանել անկա
խությունը անգամ Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու արշավանքներից 
հետո, շատ բան է վկայում։ Պահ
պանվել են հելլենական զորա
խմբի հետ նաբաթեացիների 
ճակատամարտերի նկարագրու
թյունները։ Հունական զորքին ա– 
ռաջնորդում էր Անտիգոնեսը, ո– 
րին ի վերջո հաջողվեց ժամա
նակավորապես զավթել Պետ
րան։ Սակայն հույներն ընդամե
նը մի քանի օր տոնեցին իրենց 
հաղթանակը, շատ չանցած՝ 
նրանց ջոկատներն ամբողջովին 
ոչնչացվեցին։ Այս դեպքը երկար
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բաթեական թագավորության 
մայրաքաղաքը ծաղկման վե
րելք ապրեց մ. թ. ա. 11-1 դդ., երբ 
Պետրայի բնակչության թվաքա– 
նակը հասել էր 30.000–ի։Նաբա– 
թեացիներն ունեին ստրուկներ, 
որոնք կարող էին ազատություն 
ստանալ։ Մարդու կարգավի
ճակը որոշվում էր նրա հարըս– 
տությամբ. հարուստներին հար
գում էին, իսկ սնանկացածներին՝ 
քամահրում։

Նաբաթեայում արքայական 
իշխանությունն առաջացել էր 
զորապետի կամ համայնքապե– 
տի իշխանությունից, արքայա
կան հարստության հիմնադիր էր 
դարձել ամենաազդեցիկ ղեկա
վարը։ Նաբաթեական պետու
թյան առաջին թագավորը՝ Հւսր– 
րիս 1-ը, որը գահ բարձրացավ 
մ. թ. ա. 169 թ., Եվրոպայում 
հայտնի էր Արետոս հելլենակա– 
նացված անվամբ։ Նաբաթեայի 
վերջին թագավոր Ռաբլը մահա
ցավ 106 թ.։Նրա մահից հետո պե
տությունը կորցրեց իր անկա
խությունը և դարձավ Արաբիայի 
հռոմեական պրովինցիայի մի 
մասը։

Անկախության կորուստը հան
գեցրեց երբեմնի հարուստ և 
բարգավաճ պետության աստի
ճանական անկմանը։ Հռոմեա
ցիներն իրենց քարավանները 
տարան ուրիշ ճանապարհնե
րով՝ օգտագործելովծովային ու
ղիները՝ Հարավային Արաբիա– 
յից ապրանք տեղ հասցնելու հա
մար։ Վերացան այն քարավան
ները, որոնցից նախկինում նա
բաթեացիները մեծագումար 
մաքսեր էին հավաքում։

Պետրայի պատմության մեջ 
ողբերգական դեր խաղացին 
նաև երկու ուժեղագույն երկրա
շարժերը, որոնցից առաջինը 
տեղի ունեցավ 363 թ., իսկ երկ
րորդը՝ 747 թ.։ Երկրաշարժի հե
տևանքով ամայացած քաղաք 
էին այցելում միայն քոչվոր
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արաբները։ 1101թ.
Պետրա եկան խաչա
կիրները, որոնք քա 
ղաքի տարածքում կա
ռուցեցին երկու ամ
րոց։ Հետո հեռացան 
նաև խաչակիրները, 
ջրանցքներն ու ջրի 
պահեստարանները 
խ ցա նվեցին ավա
զով... Պետրան ջրա
զրկվեց իրեն շրջա– 
պատող ամայի սարե
րի նման։

Քաղաքն անհե
տացավ միջնադարի 
քարտեզներից։ Եվրո
պացիները ժամանակ առ ժամա
նակ հիշում էին հին ձեռագրե
րում հիշատակվող քաղաքի մա
սին, բայց Պետրան շրջապատող 
տարածքն անհասանելի էր. այն 
հսկում էին ռազմատենչ բեդվին
ները, որոնք հույս ունեին ավե
րակներում գտնել հարուստ 
քաղաքի անհետացած գանձե
րը։ Դարեր շարունակ փոշու փո
թորիկները թաղում էին փառա
հեղ շենքերը, իսկ տեղատարափ 
անձրևները ողողում էին հիդրո

տեխնիկական կառույցները։
Նոր ժամանակներում շատ 

ճանապարհորդներ, որոնք Պետ
րայի մասին գիտեին գրավոր աղ
բյուրներից, փորձում էին գտնել 
քաղաքը, բայց ապարդյուն։ Այս 
դժվարին խնդիրը կարողացավ 
լուծել միայն շվեյցարացի 
Իոհան Լյուդվիգ Բուրկհարդտը։ 
Արևելյան լեզուներին կատարե
լապես տիրապետող այս ճանա
պարհորդը 1812 թ., ներկայանա
լով որպես մահմեդական Իբրա–



հիմ Իբն Աբդալա, կարողացավ 
համոզել բեդվիններից մեկին, որ 
նա ուղեկցի իրեն դեպի սարի գա
գաթին գտնվող Ահարոնի գերեզ
մանը։ Այսպես հայտնաբերվեց 
կորուսյալ քաղաքը, որի շենքե
րը երեք քառորդով թաղված էին 
ավազներում։ Պետրան նոր 
շունչ առավ։

Թեև երկրաշարժերն ավերել 
էին Պետրայի այն շենքերը և 
հսկայական կենտրոնական տա
ճարը, որոնք գտնվում էին հով
տում,քաղաքը շրջապատողժայ– 
ռերում փորված շենքերի ճա
կատներն ու դամբարանները 
գրեթե չէին վնասվել աղետնե
րից։

Տարածքից դուրս հանվեց հա
րյուր հազարավոր խորանարդ 
մետր հող։ Քաղաքը մասամբ ա– 
զատվեց ավազներից, որի շնոր
հիվ լույս աշխարհ եկան շինու
թյուններն ու հսկայական գերեզ
մանատունը՝ ընդամենը ՑՕՕ-ից 
ավելի կառույցներ, ներառյալ 
դամբարանները։ Հանգուցյալ
ներին սովորաբար տեղավորում 
էին ժայռերի ներսում՝ դամբա
րանի հատակի մակարդակից 
ցածր, և փակում էին քարե սա
լիկներով։ Անդրշիրիմյան կյան

քին հավատացող նաբաթեացի
ները գերեզմանների մեջ դնում 
էին իրեր, սնունդ և զարդեր։ 
Ցավոք, գերեզմանների մեծ մա
սը թալանվել էր դեռևս հնում։

Լեռնային զանգվածում ամ
բողջովին թաքնված քաղաքը 
գտնվում է անապատում։ Օրվա 
ժամանակից կախված՝ Պետրան 
բոլորող լեռները ստանում են 
հիասքանչ ծիրանագույն, վար
դագույն, մուգ կարմիր և 
նարնջագույն երանգներ։

Մաղաքի մուտքը դժվար է 
գտնել։ ճանապարհն անցնում է 
Սիքի՝ նուբիական ավազաքարե 
լեռնային պատի միջով անցնող 
նեղ ոլորապտույտ կիրճով։ Այդ 
փխրուն գունավոր ավազաքարը 
մի ժամանակ ողողվել է առվակի 
ջրով, որի հետևանքով առա
ջացել է 90 մ խորությամբ և ըն
դամենը մի քանի մետր լայնու
թյամբ գրեթե 1 կմ երկարություն 
ունեցող ոլորապտույտ կիրճ։ 
Նեղ և ծուռումուռ Սիքը հնում 
գլխավոր խոչընդոտն էր թշնա– 
մու բանակի առջև, այս նեղ լեռ
նանցքով անհնար էր հւսրձակ– 
վելՊետրայի վրա։

Սիքի պատերի ներսում մին
չև հիմա պահպանվել են ավա

զաքարում փորված ջրանցք
ների հատվածները։ Տնտեսա
կան կարիքների համար նախա
տեսված ջուրը հոսում էր քարե 
ջրատարով։ Խմելու ջուրը հո
սում էր ջրատարի միջով ձգվող 
կավե խողովակներով։

Կտրելով գունավոր պատե
րով ոլորապտույտ կիրճը՝ մոտե
նում ենք հրապարակում կանգ
նած շեկ մարմնագույն շենքի 
ճակատամասին՝ ներկայիս Հոր– 
դանանի այցեքարտին։ I դ. այս 
վիմափոր կառույցը անվանում 
են տաճար կամ «Գանձարանի 
շենք», թեև այն նաբաթեական 
թագավորական տներից մեկի 
գերեզմանոցն է։ Հատկանշա
կան է, որ Պետրայի շենքերի 
այսօրվա անվանումները չունեն 
որևէ իրական պատմական 
հիմնավորում։ Դրանք հորինվել 
են պատմություն չիմացող բեդ
վինների կողմից։

Ի դեպ, հենց Գանձարանում է 
նկարահանվել Ինդիանա Ջոնսի 
արկածների մասին հանրահայտ 
ֆիլմերից մեկը։ ճիշտ է՝ ֆիլմում 
ժայռոտ ճակատի հետևում թաք– 
նըված էին ստորերկրյա անվեր
ջանալի լաբիրինթոսներ։ Իրա
կանում ամեն ինչ շատ ավելի առ-
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օրեական է. տպավորիչ մուտքի 
հետևում գտնվում են ընդամենը 
մի քանի սենյակներ։ ճիշտ է՝ 
պեղումների ժամանակ հայտ
նաբերվել է դեպի ցած տանող 
աստիճան, ուզում ենք հավա
տալ, որ, այնուամենայնիվ, այն
տեղ կան ստորգետնյա սենյակ
ներ։

Գանձարանի առաջ ընկած 
հրապարակի գրեթե 4 մ հաստու
թյամբ ավազի շերտի տակ թաք– 
նըված են ավելի քան տասը մշա
կութային շերտեր։ Այժմ ցերեկ
վա ժամերին հրապարակում 
զբոսնում են զբոսաշրջիկների 
խմբեր, քարերի վրա պառկած 
են ննջող և անընդհատ ինչ-որ 
բան ծամող ուղտերը, իսկ բեդ
վիններն առաջարկում են իրենց 
անպաճույճ հուշանվերները։ 
Գիշերը հրապարակը դատարկ
վում է՝ բացառությամբ տոնա
կան օրերի, երբ այստեղ կազմա
կերպվում են ներկայացումներ 
զբոսաշրջիկների համար։

Գանձարանից հետո կիրճը 
լայնանում է և վերածվում «ճա
կատամասերի հրապարակ» կոչ
վող մեծ տարածքի։ Այն շրջապա– 
տող ժայռե պատերի ներսում 
տեղադրված են բազմաթիվ դամ
բարաններ, որոնցից 44-ն ունեն 
ընդհանուր ճակատ։ Դրանց հա
ջորդում է սարի լանջին տաշված

մ. թ. ա. 27-4 թթ. ընթաց
քում կառուցված թատ
րոն, որում կարողեն տե
ղավորվել 8,500 հան
դիսատես։ Ըստ երևույ
թին, խաղահրապարա
կը նաբաթեացիներն օգ
տագործել են որպես 
թաղման ծեսերի համար 
նախատեսված վայր, և 
միայն հետագայում են 
հռոմեա ցիներն այն 
օգտագործել զվարճու
թյունների նպատակով։

Թատրոնի հետևում 
գտնվում է բոլոր կողմե
րից սարերով շրջա
պատված լայն մի հո
վիտ։ Հենց սա էլ մեռյալ 
քաղաքի կենտրոնն է, 
որն իր չափերով մոտա
վորապես համապատասխա
նում է Նովոսիբիրսկի ակադեմի
ական ավանին։ Հովիտը շրջա– 
պատողժայռե պատերի ներսում 
գտնվում են բազմաթիվ քարան
ձավներ և շենքերի ճակատներ։ 
Ապշեցնում է քարի գույների 
բազմազանությունը, առկա են 
բոլոր գույները՝ բացի կանաչից, 
որ կարելի է տեսնել միայն այն
տեղ, որտեղ հաջողել են արմատ 
գցել սակավաթիվ թփերը։

Եթե դիտարկենք բացվող հա
մայնապատկերը ժամացույցի

սլաքի ընթացքին հակառակ, 
ապա կտեսնենք «Թագավորա
կան դամբարաններ» անվամբ 
հայտնի ճակատների խումբը։ 
Դրանցից առաջինը Աճյունակա
լի դամբարանն է, որը կառուց
ված է հունական ոճով և պսակ
ված է աճյունակալի տեսք ունե
ցող թասով։ Հաջորդ՝ Կորնթո– 
սյան դամբարանը հիշեցնում է 
գանձարանի շքամուտք, այն 
նույնպես կառուցված է նաբա– 
թեակորնթոսյան յուրահատուկ 
ոճով։ Դրան հաջորդում է Պալա
տական դամբարանը՝ մի մեծ 
շքամուտք, որը նման է դասա
կան հռոմեական եռահարկ պա
լատի. դրա հետևում երևում է 
Պետրայի հռոմեացի կուսակալ
ներից մեկի՝ Սեքստոս Ֆլորեն– 
տինի դամբարանը՝ թվագրված 
140 թ.։ Այնուհետև գալիս է 
Ծիրանագույն դամբարանը, որն 
առանձնանում է ճակատի քարի 
բացառիկ գույներով։ Այդ դամ
բարանի հետևում սարի լանջն է, 
որի ցածր ժայռերի մեջ թաքն
ված են այսպես կոչված «քրիս
տոնյաների քարանձավները»։

Սարերի ուղղահայաց լանջերին
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կանգնած են լավ պահպան
ված մի քանի եկեղեցիներ.
1990 թ. հայտնաբերված 
բյուգանդական եկեղեցին, 
որի հատակը ծածկված է 
հիանալի խճանկարներով, 
Կապույտ եկեղեցին՝ իր 
անսովոր կապտավուն 
գույնի սյուներով, Կարմիր 
եկեղեցին և նաբաթեական 
Ալ-ՈՒզզի Ստարգատիս 
տաճարը, որը հայտնի է 
նաև որպես Թևավոր 
առյուծների տաճար։ Վերջինս կա
ռուցվել է 27 թ. և երկար ժամանակ 
եղել է Պետրայի գլխավոր 
սրբավայրերից մեկը։

Նույն ուղղությամբ Ջեբել Ադ– 
Դեյր սարի գագաթին է գտնվում 
սքանչելի մի կառույց՝ այսպես 
կոչված Վանքը՝ հրաշալի վար
դագույն քարից կառուցված ճա
կատամասով։ I դ. թվագրվող այս 
դամբարանը քրիստոնյաներն 
օգտագործել են որպես եկեղե
ցի։ Շատ հնարավոր է, որ Վանքի 
առջևի հրապարակի ավազի 
բլուրը շատ բան է թաքցնում։

Հարևան գագաթը՝ Ջեբել Հւս– 
րունը՝ Պետրայի ամենաբարձր 
(1300 մ) սարը, նույնացնում են 
բիբլիական Օր սարի հետ, որ
տեղ «Եգիպտոսից Իսրայելի որ

դիների դուրս գալու քառասու
ներորդ» տարում, հինգերորդ 
ամսվա առաջին օրը մահացավ 
Մովսեսի եղբայրը՝ քահանայա
պետ Ահարոնը։ Արաբները, 
որոնք Ահարոնին Հարուն են 
անվանում, այդ սարը միշտ հա
մարել են սրբազան և զոհաբե
րություններ են արել այնտեղ։ 
Գագաթին է գտնվում սպիտակ 
գմբեթով դամբարանը՝ բյուզան– 
դացիների կառուցած սրբա
տեղին։

Հովտի ձախ կողմում վեր է 
խոյանում Զոհաբերությունների 
սարը՝ հին նաբաթեացիների 
սրբավայրը։ Շատ ժողովուրդ– 
ների պես նրանք կարծում էին, 
որ աստվածները բնակվում են 
երկնքում, ուստի աշխատում էին

իրենց սրբազան ծեսերը կատա
րել բարձրադիր վայրերում՝ ատ
վածներին մոտ։ Սարի գագաթին 
հարթեցված տափարակի վրա 
մինչև հիմա պահպանվել են կրո
նական ծեսերի մասնակիցների 
համար նախատեսված նստա
րաններ, երկու զոհասեղան և 
ուղղանկյուն ջրանցքներ։

Քաղաքի հռոմեական հատ
վածի մոտակայքում ընկած հով
տի զգալի մասը, որտեղ գտնը– 
վում են բնակելի շենքերի և 1993 
թ. հայտնաբերված հսկայական 
վանքի ավերակները, դեռևս 
մաքրված չէ ավազից։ Հողն այս
տեղ պարզապես հագեցած է տա
ռացիորեն ոտքերի տակ ընկած 
հին սպասքի բեկորների հսկա
յական քանակությամբ։ Հնա
գետներն ասում են. «Պեղե՜ք որ
տեղ ցանկանաք և մեկ ժամ անց 
անպայման կգտնեք հետաքըր– 
քիր որևէ մի բան»։

Ոչ մի կասկած չկա, որ Պետ– 
րւսյում հնագետներին սպասում 
են անսպասելի նոր հայտնագոր
ծություններ. մինչև հիմա ուսում
նասիրված է նրա տարածքի 
10%-ից էլ պակաս մասը։ Դարեր 
շարունակ բարձր ժայռերի հե
տևում և տաք ավազների տակ 
թաղված քաղաքի ռոմանտիկ 
պատմությունը պետք է շարու
նակվի XXI դարում։
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ՄԱՐԻ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

ւ ս տ ս  ա ա ա ® ա >

տ տ

՛ե ս  ե ա հ ֆ ո ւ մ ,  

ր ա ց ք ւ  մ ո ր ի ց ս ,  

ո չ  մ ի  ՛մ ա ր դ ո ւ ց  ս ե ր  չ ւ ր հ ս ա

Ավետիք Իսահակյանի ստեղ
ծագործությունների, օրագ
րային գրառումների, նա

մակների, մտերիմների հիշողու
թյունների վկայությամբ գրողը 
պաշտամունքի հասնող զգաց
մունքներ է տածել մոր՝ Ալ. 
Ղլտճյան-Իսահակյանի հան
դեպ։ Մայրական սիրո թեման 
հեղինակին զբաղեցրել է ստեղ
ծագործական վաղ տարիներից, 
և տասնամյակների հետ միմ
յանց են հաջորդել բանաստեղ
ծություններ, լեգենդներ, ասույթ
ներ, փիլիսոփայական խտա
ցումներ, ուր այդ հուզապրում– 
ները ներկայանում են սիրո, հա
վատարմության, անձնազոհ 
նվիրվածության այլևայլ ալեբա
խումներով։ Կյանքի դառը փոր
ձություններից իմաստացած որ
դին համոզվում է, որ աշխարհում 
միայն մայրն է իրեն անշա
հախնդիր, անձնուրաց և ինքնա
մոռաց սիրում, եզրակացու
թյուն, որով ազգակցվում են Հւսյ– 
նեի «Մորս՝ Բ. Հւսյնեին» և Իսա
հակյանի «Պանդուխտ որդին» 
ստեղծագործությունները։ Որ
դին միայն մորն է վստահում խոր 
վիշտն ու տառապանքը, աշ
խարհում միայն մայրն է ի զորու 
հասկանալու նրան, մեղմելու 
տվայտանքը, ամոքելու արնոտ 
սրտի վերքերը, հոշոտող ցավը։ 
Պանդխտությունից վերադար
ձած «աղքատ ու փոշոտ» որդուն

ոչ մանկության ընկերն է ճանա
չում, ո՜չ էլ սիրած աղջիկը, մայրն 
է սրտամորմոք փարվում որդուն, 
իսկ Հւսյնեի մի գործում անկեղծ 
սեր փնտրող վշտահար որդին եր
կար թափառումներից հետո որո
նածը գտնում է մոր կաթոգին 
սրտում։ Հւսյնեն իր «Գերմանիա, 
ձմեռային հեքիաթ» ստեղծա
գործության XX գլխում պատ
կերում է տասներեք տարվա 
տարագրությունից հետո մոր 
հետ սրտառուչ հանդիպումը։ 
Իսահակյանի «Մայրիկիս» բա
նաստեղծության մեջ մայրը հին 
հունական դյուցազուն Անթեոսի 
մասին հյուսված լեգենդի նմա
նողությամբ խորհրդանշում է 
նաև հողն ու հայրենիքը։ Իսա
հակյանի «Կըտեսնեմ ահա, լուռ 
երեկոյին» բանաստեղծության 
մեջ մոր կերպարը ձուլվում է 
հայրենիքին, մարմնավորում 
հայ ժողովրդի դարերից եկող ար
յան և ոգու փոխկանչով պայմա
նավորված բարոյական, մարդա
սիրական վեհ գաղափարներ։

Հայ մոր կերպարը հայրենի 
ժողովրդի ազգային-բարոյա–

կան նկարագիրն է մարմնա
վորում, և այս է հավաստում 
Տիրամորն ուղղված մեկ այլ հայ 
մոր աղոթք-աղաչանքը՝ լեզվա– 
արտահայտչական հարազա
տությամբ. «...0՜, ողորմած Տի– 
րամեր... մենակ նրան մի՜հւսսիր, 
աղաչում եմ, նախ հասիր բոլոր 
ուրիշ անճարներին, խեղճերին, 
նեղյալներին, քեզ կանչողնե
րին... ամենից վերջը միայն իմ 
ձայնը լսիր, մեղավոր սրտիս 
խնդիրքը կատարի ր...» (Ավ. Ահա– 
րոնյան)։

Որդու հանդեպ մոր տածած 
անփոխհատույց, անծայր ու 
մաքրամաքուր զգացմունքների 
ուրույն մեկնությունների ենք 
հանդիպում գրողի օրագրային 
բազմաթիվ գրառումներում, որ
տեղ հեղինակը որպես բնության 
շռայլաշուք պարգև՝ իմաստա
վորում է մոր սերը, մայր, որի 
կյանքի իմաստը որդին է։ Այս 
մտորումներն անցնում են նրա 
ստեղծագործությունների մի 
ծայրից մյուսը, իսկ հանրագու
մարը հետևյալ խոստովանանքն 
է.«Ես կյանքում, բացի մորիցս, ոչ
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մի մարդուց սեր չտեսա»։ Իսա– 
հակյանը «Գուցե իմ հեծծանք, 
հառաչ և մըրմունջք» բանա
ստեղծության մեջ էլ անդրա
դառնում է իր հոգևոր-մարդ– 
կային կերպարի ձևավորման 
գործում «սրբուհու պատկերով» 
մոր՝ Ապլայի կատարած դերին։

Միայն մոր սերը գրողի ստեղ
ծագործություններում երբևէ 
կասկածի չի ենթարկվում։ Դա 
անշահախնդիր, վերերկրային 
զգացմունք է, և խռովահույզ 
հոգու միակ հանգրվանը մոր 
գիրկը համարող բանաստեղծը 
գրում է. «Ո՞վ սիրեց ինձ կյան
քում, միայն մայրս, իսկ ամբողջ 
աշխարհը ինձ հարվածեց միայն, 
վերք-վերքի վրա տալով, նույ
նիսկ մի օր հանգիստ չունեցա՝ 
ինձ ժողովեի, երգեի... Այնպիսի 
տանջանքներ եմ զգացել, որոնք 
մի-մի մահ արժեին...»։ Որդին մոր 
արարչագործության բարձրա
գույն թռիչքն է, դեպի անմահու
թյուն տանող նրա ճանապարհը, 
և այդ պատճառով էլ կյանքում 
զավակը նրա համար ամեն 
ինչից բարձր է ու վեհ։ Նա մոր 
կյանքի շարունակությունն է, և 
նրան է մայրը Փոխանցում իր 
երազանքները։ Նա հոգեպես– 
բարոյապես կատարելագործում 
է որդուն՝ դրանով իսկ մարդ

կությանը՝ սերունդների փո
փոխվող հաջորդականությամբ։

Մայրական սիրո ու պաշտա
մունքի յուրօրինակ ձոներգեր են 
Իսահակյանի «Մոր սիրտը», 
«Մայրը», «Ինչպես եկավ մահը» 
լեգենդները, «Սրտի դատողու
թյունը» պատմվածքը, որոնց 
իմաստն ու էությունը հանգում են 
«Հենց միայն մայր ունենալու հա
մար արժեր աշխարհ գալ» եզ
րակացությանը։ 1903թ. Բաքվում 
լույս տեսած «Բանաստեղծու
թյուններ» ժողովածուն Իսահա– 
կյանը մորն է ընծայել՝ «Անգին 
մորս՝ Ալմաստ Իսահակյանին 
նվիրում եմ բանաստեղծու
թյուններս» մակագրությամբ։ 
Այդ մեծ, ինքնամոռաց, անձնա
զոհ սիրո, երախտագիտության 
ու պաշտամունքի յուրօրինակ 
խոստովանանքն է նաև օրա– 
գիրը՝ «Հիշատակարանը», ուր 
գրողի հարուստ հուզապրումնե– 
րը ներկայանում են նոր երանգ– 
նրբերանգներով։

1900 թ. գրառումներից մեկի 
մեջ գրողի արևապաշտությունը 
կատարելության է հասնում 
արև-մայր զուգահեռում։ Գրողի 
ինքնագրերից մեկում էլ արևը 
դառնում է «մայրական գիրկ» 
կամ զավակին ջերմություն պար– 
գևողմայրական սիրտ.«Մոր սիր
տը արև է, արև է, էն որի գրկում 
մարդկրնա մենակ տաքնալ...»։

Գրողին անընդմեջ հուզել ու 
զբաղեցրել է կյանքից հիսա
թափված ու տառապած զավակի 
հանդեպ մոր անմնացորդ կա
րոտն ու սերը։ Եթե օրագրային 
առաջին իսկ էջերից դա կյանքի 
մակերեսային ճանաչողությամբ 
պայմանավորված անհատի խոս
տովանանքն է, ապա տասնամ
յակների հետ փորձով իմաստա– 
ցած, բարուն ու չարին քաջա
տեղյակ որդին հանգում է սեփա
կան կենսափորձով ստուգված ա– 
ներկբայելի ճշմարտության.«Մի
ակ հավատարիմ սիրտը - մոր

սիրտն է..»։ Մարդկանց անհոգ 
անտարբերությունը դատապար
տելով՝ հեղինակը միաժամանակ 
համոզված է, որ համամարդ
կային այդօրինակ անծայր ան
տարբերության օվկիանում եթե 
չլինեն մայրերը, ապա մարդ 
էակի գոյատևումը կդառնա էլ 
ավելի ծանր ու անտանելի։ Այս 
առումով ուշագրավ են 1895 թ. 
«Հոկտեմբերի 7, Ղազարապատ» 
օրագրային գրառման 12 հա
մարակալված ձոն-աղոթքները, 
որոնց յուրօրինակ նախերգան
քում նա արձանագրում-վավե– 
րացնում է կորցրած մեծ սիրո՝ 
Շուշանիկ Մատակյանի համար 
ապրած մորմոքը, այրող կարո
տը։

Նախերգանքից ծայր է առ
նում կնոջ երկակի էության՝ կին– 
մայր տարբերակման հեղինա
կային մեկնակետը, մորը՝ հան
ձին մոր, և կնոջը՝ հանձին Շու– 
շիկի։ Մոր կերպարը վրձնելիս 
գրողը իբրև ելակետ ընտրում է 
Աստծուն՝ բազմաստվածությու
նից անցնելով միաստվածու
թյան. «Ասացեք նրան, որ նա է մի
ակ պաշտելի աստվածը...»։ 
Սիրտը համեմատելով ցամա
քած անապատի հետ, որովհետև 
վշտից արցունքներն էլ են չորա
ցել, գրողը հոգով է լալիս մոր հա
մար՝ «առանց արցունքի»։ Սի– 
աստվածապաշտ Իսահակյանի 
առաջին ձոնն էլ նվիրված է մորը, 
որի առջև պաշտամունքի խոս
տովանության, Աստծո և մոր 
յուրօրինակ զուգահեռներով էլ 
ծավալվում է առաջին ձոն– 
աղոթքը. «...Իմ սիրելի մայրի
կիս... իմ սրտի խորքում նա սըր– 
բության պես ապրում է, որ ես վա
ղուց գահավիժել եմ երկնքի 
աստվածները - վաղուց նա է իմ 
միակ աստվածը...»։ Սրան հա
ջորդող մյուս՝ թվով երկրորդ ձոն– 
աղոթքն արդեն ծնրադիր փառա
բանություն է միակ աստծուն՝ մո
րը, որը և պայմանականորեն
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կարելի է վերնագրել «Ձոն մայ
րիկիս»։ Մարդ արարածին դեպի 
Աստված տանող ճանապարհը 
լի է բյուրավոր ու բազմապիսի 
հանցանքներով ու մեղքերով։ 
Դա գոյատևման ողջ ընթացքում 
անընդհատ ինքնամաքրման ըն
թացք է նշանակում, և հեղինակը, 
այս ամենի զգաստ իմացութ
յամբ հանդերձ, Աստծո սուրբ և 
կատարյալ էությունը վերագրում 
է կյանք արարող էակին՝ մորը։ 
Վերջինս նույնպես կարող է թույլ 
տված լինել մեղանչումներ, խոս
տովանանքի կարիք ունենալ, 
սակայն այդամենը որևէ առնչու
թյուն չի կարող ունենալ նրա ա– 
րարած զավակի՝ որդու հետ, որր 
նույնպես միաստվածաթյուն է՝ 
որդի աստված։ Հաջորդ ձոն– 
աղոթքում էլ սիրած էակի հոշո– 
տող ցավից «առանց արցունքի» 
լացող որդի աստվածը լալիս է 
աստված մոր համար. «0՜, ես որ
քան լալիս եմ իմ մայրիկի հա
մար, ես լալիս եմ առանց ար
ցունքի...»։ Երկուսն էլ աստվա
ծություն են միմյանց հանդեպ և 
ինչ իրավիճակում էլ գտնվելու 
լինեն, միևնույն է, նրանք իրենց 
մեծ սիրով հաղթում են այդ ամե
նը, հոգեպես ինքնամաքրում ապ
րում, որի առաջին, նախնական 
արտահայտությունը լացն է։

Կյանքը գոյության պայքար է, 
և այդ ընթացքում որդին կարող է 
հազար վերք ստանալ ու հասց
նել, սակայն նա սահմանազա
տում է Շուշիկից և կյանքի 
կռվում ստացած վերքերը՝ մորը 
խնդրելով սատար լինել իրեն, 
ամոքել վիշտն ու տառապանքը։ 
Ձոնն ավարտող վերջին՝ «հավի
տենականություն» բառն արդեն 
այստեղ տառապանքի ու տան
ջալլուկ վշտի անվերջությունն է 
հուշում։ Այնուամենայնիվ, այս 
բազմաքանակ և բազմապիսի 
խոշտանգումներից ստացած 
վերքերի սպեղանին միայն 
մայրն է, նրա և որդու փոխա

դարձ, սերն ու նվիրվածությունը։ 
Որդին գերեզմանում անգամ 
հանգիստ կզգա միայն այն 
պահին, երբ մայրը հող լցնի իր 
վրա. «Եվ սիրտս կաթ-կաթ ծո
րում է արյուն, և ես... մեռնում եմ... 
Ասացեք, թո ղ նա ապրի այնքան, 
որ կարողանա իմ վրա հող լցնել 
և գերեզմանս այցելել– լուսնի շո
ղերի հետ...»։ Այստեղ ուշագրավ 
է հատկապես վերջին նախադա
սության՝ որդու գերեզմանին այ
ցելող մոր և լուսնի շողերի զու
գահեռը։ Աշխարհից տխուր ու 
խռով հեռացած, կյանքի ունայ
նությունից հոգնած մարդկային 
հոգին կարոտ է մորը և լուսնի 
շոյող, հեզահամբույր գգվան
քին, որոնք թեթևություն, հան– 
գըստություն կպարգևեն իրեն, 
թեկուզ գերեզմանում։ Որդին 
հավատում է միայն բնության 
ամենաշռայլ պարգևին՝ մորը, 
նրա անշահախնդիր, անսահման 
սիրուն ու նվիրվածությանը և 
փափագում, որ տանջված մայրը 
«...երկինքը փռի իմ կրծքի վրա,

երկնքի երգերը շաղ տա իմ կըրծ– 
քում, արևի նման, հույսի ճառա
գայթներ թափե իմ կրծքում...»։

Որդու համար մայրը աստ
ված է, ուրեմն նա ի վիճակի է որ
դու խնդրանքը իրական դարձ
նել. այս է պատճառը, որ ապա
քինման հույս ու հավատով ապ
րող որդին այս ձոնում արդեն դի
մում է մորը՝ համոզված, որ վեր
ջինս անմռունչ պիտի կատարի 
որդու ցանկությունները, և այդ 
պարագայում միայն ինքը կա
պաքինվի։ Հույսով ու հավատով 
ապրող օրագրի հերոսը դիմում է 
միայն մորը, թունավորված ու 
ծվատված հոգու սպեղանին 
փնտրում նրա մոտ։ Տառապած 
ու խոշտանգված որդին այլևս ի 
վիճակի չէ դիմակայելու կյանքի 
ալեբախումներին.«Ասացեք մայ
րիկիս՝ ես թունավորված եմ - 
արդյո՞ք դարդիս դարման ունի, 
արդյո՞ք յարիս մահլամ ունի։ 
Ասացեք նրան՝ ես թունավորված 
եմ...»։ Որդու այս անզոր վիճակը 
ևս ինքնամաքրման նախնական
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ընթացք է ենթադրում։ Հաջորդ 
ձոն-ադոթքի տրամադրությունը 
որդու չդիմակայված հոգեբա
նությունն է. նրա մեծ սերը խոր
տակվեց, և մոխիրներից նորն 
այլևս չի ծնվի։ Այս կերպ էլ հարկ 
է մեկնել «սիրեցի, բայց ատում 
եմ» եզրահանգումը. «...Ասացեք 
մայրիկիս, որ ես ատում եմ 
կյանքն ու մարդիկ»։ Հուսախաբ 
ու հուսահատ որդին դիմում է մո
րը, քանի որ նա ճանաչում է վե
րին խորհրդով լեցուն իր հոգին։

Մարդ անհատի ինքնամա– 
քըրման ընթացքը առնչվում է 
կյանքի առօրյային, և այս առու
մով ուշագրավ է հեղինակի 
«հրեշտակ-խելագար» իրարա
մերժ զուգահեռը, «...ա՜՜խ, մայ
րի՜կ ջան, որդիդ հրեշտակ է, խե
լագար է...»։ Այստեղ գործ ունենք 
հեգելյան բացասման պարուրա
ձև մտայնության հետ, ապակա
նության միջով անցնելուց, այդ 
ամենը ճանաչելուց հետո այդ 
ներհակությունը նոր որակ է են
թադրում՝ հրեշտակ-խելագար։ 
Այսպիսին է իսահակյանական

բնութագրմամբ 
հասարակությու
նը, որ խիստ կա
րիք ունի ինքնա
մաքրման, հակա
ռակ պարագա
յում ներքնապես 
մաքուր և գետի 
հա կա ռա կ ըն– 
թացքով լողորդը 
համարվում է խե
լագար։ Կյանքի 
ապականությու
նը ճա նա չա ծ, 
բայց և անբասիր, 
անաղարտ ու ա– 
նարատ մնացած 
որդուն նման հա
սարակությունը 
թերահավատ քա 
մահրանքով է վե
րաբերվում, չի 
հ ա  վ ա տ ո ւ մ  

նրան, և միայն մայրը, ճանաչե
լով և՜ կյանքը, և՜ որդուն, հասկա
նում ու հավատամ է աղբյուրի 
պես մաքուր որդուն։ Թվում է՝ պա
տահական չէ նաև հետևյալ ման
րամասը. ինքնամաքրման ըն
թացքը ծայր է առնում քրիստո
նեական կրոնում մեծ խորհուրդ 
ունեցող թվագիր յոթերորդ ձոն– 
աղոթքից։ Եվ այսպես՝ հոգևոր 
մաքրման, մեղքի թողության գա
ղափարը զարգանալով՝ ինքնա
բերաբար ուղղվում է մորը՝ աստ
ծուն։ Սա արդեն մարդկային նոր 
որակ է նշանակում՝ կատարե
լության հասած մարդ աստված։

Ութերորդ ձոնում արդեն որ
դին ներկայանում է բնության 
հենքի վրա, ավելին՝ նույնանում 
բնությանը, «որդիդ նստում է 
ծառի տակ. գլուխը դնում է ձեռքի 
վրա, լճի հետ երգում է, ուռու հետ 
խշշում, և լուսնի շուշան փոշին 
համբուրում է որդուդ հոգնած 
ճա կա տ ը, այն ժա մա նա կ, 
մայրի կ ջան, այն ժամանակ, Շու– 
շիկ ջան, արցունքի պես, աստղի 
պես շողում եք իմ առաջ...»։ Բնու
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թյանը ձուլված էլ նա հոգևոր ան
դորրություն է վայելում։ Այստեղ 
գրողը հավասարության նշան է 
դնում մոր և Շուշիկի նկատմամբ 
ունեցած զգացմունքների միջև, 
քանի որ նրանք երկուստեք իր 
աչքի առաջ «աստղի պես շողում 
են»։ Հենց այս ցոլման պահին էլ 
հեղինակի ոգեղեն սլացքով 
նույնանում են՝ որդի աստված, 
մայր աստված և կին աստված, 
միանում, ձուլվում բնությանը, 
հաստատում մարդ-բնություն 
ներդաշնակության՝ ռոմանտիզ
մի գեղագիտության հանրա
հայտ դրույթը։ Պանթեիստական 
առավել վեհ զգացողություն, 
քան այս պահն է, գրողի ստեղ
ծագործություններում դժվար է 
գտնել։ Բնությանը ձուլված երա
նության այս պահի նրա հուզա
կան զեղումները, կատարյալ եր
ջանկության հասած մարդու 
տրամադրությամբ, խոր հարա
զատություն ունեն Գյոթեի «Ֆա– 
ուստին»։

Գերագույն վայելք ապրող հե
րոսը, սակայն, հնչեցնում է կյան
քի ունայնության մոտիվը, մարդ 
արարածի կյանքը ժամանակա
վոր է, և օրագրի հեղինակը դեպի 
մեծ լռություն է ուզում քայլել մի
այն մոր հետ։ Կյանքի վերջա
վորության գիտակցությամբ 
հանդերձ, ըմբոստացած այդ 
իրողության դեմ, որդին մարդ 
էակի փրկության որոնումներն 
առնչում է հոգևոր սկզբին՝ գըր– 
քին,գիտությանը։

Խորապես ըմբռնելով մեծ 
բնության յուրաքանչյուր երևույ
թի ժամանակավորության-ան– 
ցավորության փաստը՝ լրումը և 
ավարտը, օրագրի հեղինակը 
խոստովանում է.«...ես ուզում եմ 
մի չքնաղ երգի պես կորչել 
լռության մեջ...»։ Երգը կմնա իր 
գնալուց հետո, հոգևոր արժեքը 
կգոյատևի, կհարատևի. այս են 
հուշում թերևս նաև այդ նախա
դասության վերջին կախման
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կետերը։ Երգը փոխաբերական 
իմաստով կամ լայն ընդհան– 
րացմամբ հոգևոր արարչագոր
ծություն է միաժամանակ նշա
նակում։ Թերևս այս պատճառով 
էլ այս ձոն-աղոթքն ավարտվում 
է մեծ մարդ դառնալու երջան
կավետ փափագով. «Ասացեք 
մայրիկիս, ես ուզում եմ մեծ 
մարդ լինել...»։

Կյանքի դաժան պահերին նա 
ապավինում և, իբրև հավատա
րիմ հենարան, կյանքում վստա
հում է միայն մորն ու նրա նվիր
վածությանը. «Ես մենակ եմ, 
մայրի կ ջան, ինձ ընկե ր եղիր, թև 
ու թիկո ւնք եղիր, դու ժայռի պես 
ամուր ես, թույլ տուր մամռի պես 
կրծքիդ կպնիմ, մայրի կ ջան...»։ 
Մոր հետ է նա իրեն բնության մեջ 
երջանիկ զգում։ Միայն այս պայ
մանով և այս դեպքում է հեղի
նակն իր սրբի պես ապրելը պատ
կերացնում, քանի որ մորը և որ
դուն փոխադարձ սերն ու անձ
նազոհ նվիրումն են ջերմացնում, 
իսկ բնությունն էլ նրանց երա
նավետ երազներ է խոստանամ։ 
Երբ մայր-որդի-բնություն երե
վույթները նույնանում են, այն 
ժամանակ էլ, գրողի կարծիքով, 
պետք է քրտ ինք թափելով 
ստեղծել, դարմանել «...տանջ
վողի վերքերը, մենք կապտա
կենք բռնաբարողին - իրավունքի 
և սրբության բռնաբարողին...»։ 
Սրան է հանգեցնում օրագրի 
հեղինակը մարդ էակի, այդ թվում 
և իր գոյության իմաստը։ Այս 
դեպքում է, որ երեք սրբություն
ներն էլ սատար ու նեցուկ են 
կանգնում հայրենիքի ազատու
թյան գաղափարին, պաշտպա
նում ժողովրդի արդար վաստա
կը։ Գրողը դրան է հանգեցնում իր 
կյանքի նպատակը, և այս դեպ
քում էլ մահն անգամ սարսափելի 
չէ, քանի որ այն ֆիզիկական մահ 
է միայն։ Գիտակցական ողջ 
կյանքում հանուն արդարության, 
բարության, ազնվության հաս

տատման համար պայքարող 
անհատի մահը զուտ մարմնա
կան է, իսկ հոգևոր առումով ար
դեն նա նրանց հետ է, ովքեր 
մարտնչում են վեհ գաղափար
ների հաստատման համար՝ ա– 
պահովելով սեփական անմա
հությանը։

Եթե Հովհ. Թումանյանը 
«Թմկաբերդի առումը» պոեմում 
զարգացնում է բարի գործ կա
տարած մարդու հարատևութ
յան գաղափարը, ի տարբերու
թյուն չարագործի, և մահվան գա
ղափարը դիտում չարի և բարու 
հավերժական հենքի վրա, ապա 
Իսահակյանի մայր-որդի հարա
բերությունները միայն անսահ
ման բարու սկիզբ են նշանա
կում։ Մայրը աշխարհի բարութ
յան մարմնավորումն է. այս 
ճշմարտությամբ է առաջնորդ
վում որդին, և ուր էլ գտնվելիս լի
նի, թափառիկ որդու հանգրվա
նը մոր գիրկն է։

Հաջորդ ձոն-աղոթքում հեռ
վում գտնվող որդու ճակատա
գիրը նույնպես մորն է հանգում. 
«Կգամ, կգամ շուտով, թռչնից թև 
կառնեմ, կգամ, մայրի կ ջան, քեզ 
մոտ կգամ - գրկիր ինձ... համբու
րիր ինձ, մայրի կ ջան...»։ Հետա
գա անելիքն արդեն որդին կա
րող է կատարել միայն մոր օրհ
նությունը ստանալուց հետո. 
«Մնաս բարևն» արդեն հրաժեշտ 
է՝ անպայման վերադարձի պայ
մանով՝ դեպի հայրենի երկիր, աշ
խատանք, մորը փարվելու։ Մոր 
գուրգուրանքը ֆիզիկապես ու 
հոգեպես նոր լիցք, ուժ և ոգևո
րություն է ներարկում որդուն։

Նախավերջին ձոն-աղոթքը 
միաժամանակ վերադարձ է նշա
նակում դեպի բնությունը. «Ասա
ցեք մայրիկիս, որ ես ուզում եմ 
ավազակ լինել, հովիվ լինել, 
ձկնորս ու որսորդ լինել...»։ Հե
րոսը ձուլվում է բնությանը,քանի 
որ հեղինակը կյանքի, մարդ ան
հատի հոգևոր ներդաշնակութ

յունն առնչում է մայր բնության՛ը։՝ 
Մարդու կյանքի իմաստի մեկնու
թյան առումով այս ձոն-աղոթքը 
կարելի է դասել համաշխար
հային գրականության գոհարնե
րի շարքը։ Կյանքի անարդարու
թյունների դեմ պայքարի ելած հե
րոսն այստեղ մարտահրավեր է 
նետում աշխարհի անարդարու
թյուններին և մարդկանց առաջ
նորդում դեպի մարտ՝ ձեռքին 
«կյանքի ջահը»։ Հերոսի նպա
տակը սրով, գրչով ու սիրով 
մարդ արարածի բոլոր վերքերի, 
վշտի ու դառնությունների ամո
քումն է՝ նեցուկ ունենալով մորը։ 
Այդ մեծ երազանքի իրագործ
ման համար էլ նա պատրաստ է 
ինքնազոհության, քանի որ չարի 
դեմ վսեմ գաղափարի իրա
գործման համար կռվում մարդու 
պայքարի ամենաազնիվ և վեր
ջին միջոցը կյանքի նվիրա
բերումն է։ Հեղինակը հետաքըր– 
քիր և ուրույն ձևով է այս մտահ
ղացումները ներկայացնում, նա 
մորն է վստահում իր այդ վսեմ 
երազանքը՝ փշրել «տգեղ-տգեղ 
կյանքը»։ Ավգյան ախոռները՝ 
մարդկային հասարակության 
մեջ դարերով կուտակված բարո
յական անմաքրությունը, ինքն է 
որոշել մաքրել։ Դրա դեմ ծառա
ցումներն էլհիմք են տալիս նման 
համեմատություն-զուգահեռի. 
«Ես-արև եմ...»։ Լուսնյակի մեջ էլ 
նա Շուշիկին է տեսնում, իսկ Ցիր 
Կաթինի մեջ՝ մորը։

Աշխարհից բազմիցս հիաս- 
թափված գրողը, այնուամենայ
նիվ, սրբություններ է որոնում և 
գտնում, որոնք էլ իմաստավո
րում են իր կյանքը՝ մայրը և 
Շուշիկը։ Այս մտայնությամբ էլ թե
լադրված են գրողի հետևյալ տո
ղերը, «...ես ուզում եմ, որ մայրս 
միշտ ողջ մնա և առողջ մնա. Շու– 
շիկն էլ ողջ մնա։ Իսկ ես դառնամ 
մի բանաստեղծ-ավազակ, եր
գեմ նշանավոր երգեր, ապրեմ 
բնության մեջ և վիթխարի վրեժ
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լուծեմ...»։ Քանի որ Իսահակյան 
հերոսը որպես կես է Շուշիկին 
ընկալում, ուստի մայր և Շուշիկ 
զուգահեռում իրեն, Շուշիկին և 
բնությունը նույն գնահատութ
յամբ է ներկայացնում։ Առաջին 
հայացքից թվում է, որ մոր 
կերպարը հեղինակը շրջանցել է, 
սակայն պարզվում է, որ բնու
թյունն է հանդես գալիս մոր դե
րում։ Մորը նվիրած բանաստեղ
ծություններում ռոմանտիկ գրո
ղը՝ Իսահակյան բնապաշտը, 
հասնում է նաև երկիր-երկինք 
նույնացման գագաթնակետին, 
ուր աստղը խորհրդանշում է վեհ 
ձգտում ու երազանք, լույսի ու 
մաքրության ուղենիշ այնպես, 
ինչպես Դանթեի «Աստվածային 
կատակերգության» մեջ։ Եվ 
ընդհանրապես բանաստեղծն 
այն կարծիքին է, որ աստղերը 
ուղեսյուն պետք է դառնան ոչ 
միայն իր, այլև յուրաքանչյուր 
մարդարարածի կյանքում։

Մայրական սիրո մեկնության 
բացառիկ նմուշներ են Իսահակ
յանի խտացումները, ինչպես՝ 
«Աշխարհի մեջ ամենագեղեցիկ

բանը մոր աչքերն են»։ Տասնամ
յակների հետ գրողի ուշադրու
թյան կենտրոնում կինն էր՝ ար
դեն իր սեռի կոչման համաձայն՝ 
և՜ սիրած էակ, և՜ մայր՝ ներհյուս
ված, անանջատ միասնությամբ, 
ու նման խորհրդածություննե
րում գրողը որոշակի սահմանա
բաժան է դնում կնոջ և մոր դերի 
մեջ.«Կինը պիտի այրե, լլկե տղա
մարդուն, իսկ մայրը պիտի գուր– 
գուրե, բուժե...», «Ինձ մի կին բե
րեց, սիրով ու լացով մեծացրեց, 
իսկ մի կին ինձի չարաչար խոր
տակեց»։

Օտար ափերում էլ Իսահակ– 
յանն ստանում է մոր մահվան 
գույժը, որին, օրագրային գրառ
ման վկայությամբ, նախորդել էր 
գրողի հազվադեպ տեսիլներից 
մեկը, մայրը «...վշտահար ժպի
տը աչքերի մեջ. կարծես ձեռքեր 
չուներ, արմունկից սկսած...»։ 
Գրողի որդին՝ Վիգեն Իսահակ– 
յանը, այսպես է հիշում հորն այդ 
օրերին. «Հայրս նստած, գլուխը 
կախ լալիս է. տղամարդու խոշոր 
արցունքները թափվում են գետ– 
նին։ Նա ստացել է իր պաշտելի

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

մոր՝ Ապլայի մահվան լուրը, որին 
արդեն յոթ տարի չէր տեսել։ 
...Հորս վիշտը անսահման էր ու 
անմխիթարական։ Այդ ուրախ, 
սրամիտ, կյանք սիրող մարդը վե
րածվել էր մի նյարդային, հոռե
տես մարդու...»։

Կյանքի ունայնության, մայ
րական մեծ, անդավաճան սիրո 
մասին քնարական զեղումներով 
է լի Իսահակյանի 1927 թ. գրա
ռումը՝ մոր գերեզմանն այցելե
լուց հետո։ Անմնացորդ սիրո, նվի
րումի, հավատարմության հոգե– 
վոր հարուստ ու շռայլ հուզապ– 
րումների ալեբախությամբ էլ 
ստեղծագործություններում ծա
վալվում է Իսահակյանի մայրա
կան սիրո թեման՝ հոգեհարա
զատ նախաշումերական Մայր 
աստվածուհի, մարդկանց արա
րիչ Արուրուին նվիրված ձոն -  
փառաբանությունները։ Մայրա– 
պաշտական անհուն երազով էլ 
ապրեց բանաստեղծը՝ գիտակ
ցական իր ողջ կյանքում աստ
վածացնելով մորը՝ որպես 
արարչի։

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ 
ԵՆ ՄԵՐ 

ԱՐԵԳԱԿԻ 
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐԸ I

Ավստրալիայի 
Կանբերա քաղա
քի մերձակայքում 
գտնվող աստղա
դիտարանի գիտնականները հայտնաբերել են 
երկու աստղ, որոնց բնութագրերը շատ նման են 
մեր կենտրոնական լուսատուի բնութագրերին։ 
Ինչպես և Արևը այդ երկու աստղերը գտնվում 
են համակարգության կենտրոնից մոտավո
րապես 26 հազար լուսային տարվա հեռա
վորության վրա։ Նրանք մոտ 1%-ով ավելի տաք 
են և քիչ ավելի արագ են պտտվում, քան Արևը, 
իսկ դա նշանակում է, որ նրանք համարյա կես 
միլիարդ տարով ավելի երիտասարդ են։ Բայց 
այդ ժամանակահատվածում էլ այդ աստղերի 
շուրջ կարող էին գոյանալ մոլորակներ, որոնց 
վրա կա կյանք, հնարավոր է նաև բանական։

Անգլիայում անցկաց
ված 2500 մարդկանց 
հետազոտությունը, ո– 
րոնք 10 տարուց ավելի 
է, ինչ օգտվում են բջջա
յին կապից, չի հայտնա
բերել նրանց մեջ ուղեղի 
քաղցկեղի ամենատա
րածված ձևի հաճախա
ցում։

Թղթի միջին օգտագոր
ծումը մեկ մարդու հաշվով 
աշխարհում կազմում է 52 
կգ։ Սակայն այդ թվի տար
բերությունը հսկայական չա
փերի է հասնում՝ կախված 
երկրից։ Այսպես Սոմալիի և 
Գրենադա կղզու բնակիչնե
րը օգտագործում են տարե
կան 20-ական գրամ թուղթ, 
իսկ ֆինները՝ 334-ական կի
լոգրամ։
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Ի հարկե, հոբելյանները, չեն., 
որ պիտի Չարենցին անդ
րադառնալու դրդապատ

ճառ դառնան։ Բայց և այնպես յու
րաքանչյուր առիթ իր հերթին նոր 
ազդակ է բերում, ամփուիում է 
արդեն արվածը և նախանշում 
կատարվելիքը։ Գրողի կյանքն ու 
ստեղծագործական ժառանգու
թյունը մշտական ուշադրության 
առարկա են և դրանով իսկ ա– 
պացույցն այն բանի, որ նյութն 
անսպառ է, կենսականությունը՝ 
հարակա։ ճիշտ է, տասնամյակ
ների ընթացքում կատարվել է 
պ ա տ կա ռելի  ա շխ ա տ ա նք , 
ստեղծվել է հարուստ գրակա
նություն, ձևավորվել են բարի ա– 
վանդույթներ, բայց, այնուհան
դերձ, որոնումներն ու պրպտում– 
ներն այսօր էլ շարունակվում են՝ 
նորանոր անակնկալներ մատու
ցելով կենսագիրներին ու չարեն– 
ցասերներին։ Յուրաքանչյուր 
բացահայտում, անծանոթ շեր
տերի պարզաբանում թույլ են 
տալիս որոշակի փաստական 
ճշգրտումներ և շտկումներ կա
տարել, վերարժեքավորել ու ամ
բողջացնել արդեն եղածը, նոր

Այս տսս՚ին իոսվաճբ 
կսս՚ելի է Չսս՚ենցյան 

համւաել։ Լայնում են մեծ 
գաղի ծննդյան 110 և 

մահվան 70-ամյակնԽը։

լույսի տակ դիտարկել հանրա
հայտ դեպքերն ու իրողություն
ները։ Նմանատիպ օրինակներն 
ու համալրված էջերը բավական 
շատ են։

Ներկայացնենք այդ ընդար
ձակ շարքից ընդամենը մի քանի 
դրվագներ։

1925 թ. հիմնադրելով Հայաս
տանի պրոլետարական գրողնե
րի «Նոյեմբեր» միությունը՝ Չա– 
րենցը ամեն գնով ջանում էր 
իրականություն դարձնել միութ
յան տպագիր օրգան ունենալու 
անհրաժեշտությունը։ Ի վերջո, 
մեծ դժվարություններ հաղթա
հարելով դա նրան հաջողվում է։ 
Հրատարակման վայր էր ընտըր–

վել էջմիածնի տպարանը։ Նա
խատեսված էր թերթի առաջին 
համարի լույս ընծայումը համա
պատասխանեցնել Հոկտեմբեր
յան հեղափոխության 7-րդ տա
րեդարձի նախօրեին։ Ի դեպ, թեր
թի պահպանված եզակի օրինակ
ների վրա կարելի է կարդալ հենց 
այդ ամսաթիվը՝ նոյեմբերի 6։ 
Սակայն հանրահայտ փաստ է, որ 
իրականում այն հրապարակ 
իջավ շատ ավելի ուշ։ Վերջին պա
հին Կենտկոմի քարտուղար 
Աշոտ Հովհաննիսյանի հրահան
գով թերթն արգելվել էր, հանձ
նարարվել էր փոխել երրորդ էջի 
բոլոր նյութերը, իսկ տպաքա
նակն ամբողջությամբ ոչնչացնել։ 
Չարենցին ու նրա համախոհ
ներին այլ բան չէր մնում, քան

ՀՈՎԻԿ ՉԱՐԽՉՅԱՆ
Գրող, գրականագետ

—
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Ավետիք Իսահակյանը, Եղիշե Չարենց, Աղասի Վարդանյան, 
Համլիկ Թուման յան, (1927թ.)։
հենց այդպես էլ վարվել։ Այնպես 
որ, իբրև փաստացի ամսաթիվ, 
ընդունված է «Նոյեմբեր» թերթի 
ծննդյան օր համարել նոյեմբերի 
19-ը։

Բայց, պարզվում է, որ նույ
նիսկ այդ օրը թերթը ընթերցող
ներին չի հասել։ Եվ այս անգամ 
պատճառը ոչ թե Կենտկոմի ա– 
հեղ վճիռն է եղել, այլ... զավեշ
տական մի վրիպակ։

Բանն այն է, որ թերթում տպա
գրվել էր Գուրգեն Մահարու մի 
բանաստեղծությունը, որտեղ 
գրաշարի մեղքով սպրդել էր կո
պիտ տառասխալ։ Մահարին 
գրել էր.

Թող հողմը կաղկանձե ու 
խառնե մազերս,

Թող ոռնա պատարագ ու 
ծես...

Տպագիր տարբերակում վեր
ջին տողը դարձել էր «Թող ոռնա 
պատարագ ու ես» (ժամանակի
ուղղագրությամբ՝ յես)։

Այդ տեսնելով՝ Մահարին ան
միջապես ընդվզում է.

- Ես հո գա՞յլ չեմ, որ ոռնամ...

Եվ պահանջում է այդ տեսքով 
թերթը վաճառքի չհանել։ Չա– 
րենցը հարկադրված էր ընդունել 
նրա բողոքը, մեկ անգամ ևս 
ոչնչացնել տպաքանակը ու 
տպագրել նորը։ Եվ միայն 
նոյեմբերի 20-ին «Նոյեմբերը» 
հայտնվեց լրագրավաճառների 
ձեռքին։ Այնպես որ, թերթի 
ծննդյան իրական ամսաթիվը 
պետք է համարել 1925թ. նոյեմ
բերի 20-ը։

* * *
Եղիշե Չարենցի ողբերգա

կան մահից հետո նրա ստեղծա
գործությունների մի ստվար մա
սը ոչնչացվեց կամ պարզապես 
անհետացավ։ ժամանակ առ 
ժամանակ երջանիկ պատահա
կանությամբ լույս աշխարհ են 
գալիս առանձին էջեր, թան
կագին բեկորներ, որոնք լրաց
նում են Չարենցյան անտիպ
ների շարունակական շղթան։ 
Դրանցից յուրաքանչյուրն իր նա
խապատմությունն ունի, մոռա
ցումից փրկվելու իր ոդիսակա
նը։ Ահա ևս երկու փոքրիկ ստեղ

ծագործություն Չարենցի բազ
մաբեղուն ժառանգությունից։

Երբ «Նոյեմբեր» միությունը 
լուծարքի էր ենթարկվում և ձուլ
վում Խորհրդային գրողների 
միությանը, հիասթափված Չա– 
րենցը դեպքերի անմիջական 
ազդեցության տակ գրել է մի քա 
ռատող։ Թեև այն չի տպագրվել, 
սակայն իր ժամանակին գրողա
կան շրջանակներում բավական 
հանրահայտ է եղել։ Հետագա
յում՝ Չարենցի մահից հետո, 
բանաստեղծ Աուրեն Թարյանը, 
ինչպես վկայում են ժամանակա
կիցները, հիշողությամբ այդ 
քառատողը փոխանցել է մյուս
ներին, իսկ այնուհետև գրի է 
առնվել ու պահպանվել։

Խ ուժա նությունը հոգու
մեգ հորից ցրեց,

Որ սերունդները գալիք մեգ 
հավետ հիշեե.

Բա յց մեզանից ո՞վ արդ/ոք 
շատ բա հ կորցրեց–

Դուք բոլոր՞րդ միասին,
թե՞Չա րենցը Եղիշե։

Կարծիք կա, որ այս տողերը 
գրվել են 1936-37 թվական
ներին։
Մեկ ուրիշ՝ դարձյալ առ այսօր 

անտիպ մի քառատող պահպան
վել է գրող Մկրտիչ Արմենի ար
խիվում։

Չարենցը Արմենին է նվիրել իր 
լուսանկարը, որի վրա թողել է հե
տևյալ չափածո մակագրությու
նը.

Մկրտիչ Արմեն, դու լա վ 
իմացիր–

Որքան, էլ չա փ ես կյանքի 
ափերր,

Չկա քեզ ուղի ա յս ուղուց
բա ցի ֊

Եվ հա յրենիքն է քո
«Ն ոյեմբերը»։

Ըստ Մ. Արմենի, այն պետք է 
գրված լինի 1934 թվականին։

*  *  *

Խորհրդային գրողների համա–
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Եղիշե Չարենցը դուստրեփ՝ 
Արփենիկի Լ Անահիտի հետ (1937թ.)։

միութենական առաջին համա
գումարը տեղի ունեցավ 1934 թ. 
օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 
1-ը Մոսկվայում։ 21-րդ նիստում՝ 
օգոստոսի 29-ի երեկոյան ելույթ 
ունեցավ Եղիշե Չարենցը։ Այդ 
ելույթը հետագայում տպագրվել 
ու վերատպվել է բազում ան
գամներ։

Միևնույն ժամանակ Մոսկ– 
վայում պահպանվել է ելույթի

նմուշօրինակը (կՐ̂ \/11/1, Փ°4Գ 
631, ՕոաՇե 1, Յթ\118 115)։ Այդ 
սղագրված տեքստն արժեքա
վոր է հատկապես նրանով, որ 
էջերին կան Չարենցի ձեռագրով 
արված նշումներ։ Մասնավորա
պես, կա այսպիսի մի մակագրու
թյուն. «Տե1ՈթՅՏՈ6Ւ10՛ Ոթօա7 
ԳԳ37հ 8 Ո6437ե 3X01 31<361\/1Ո.Ո8թ, 

ՈՕ 1<070թ01\/1̂  ո  4117311 հՅ ՕՆ63^6. 

Ը. 43թ6հԼ1, 30. 8. 1934»։ Աւուսց– 
վում է, որ Չարենցն իր շտկում
ներն ու լրացումները կատարել է 
անմիջապես՝ ելույթի հաջորդ 
օրը։ Նաև դժվար չէ կռահել, որ 
դա արվում էր համագումարի 
«Սղագրական հաշվետվութ
յուն» ժողովածուում ելույթը զե
տեղելու նպատակով (ժողովա
ծուն հրատարակվեց նույն 
տարում Պետգրակհրատի կող
մից)։ Նման պարագայում պետք 
է որ հենց այս օրինակը համար
վեր բնագրային ու վերջնական։ 
Բայց արի ու տես, որ բանա
ստեղծի երկերի ժողովածունե
րում և առանձին հրատա
րակություններում զետեղված 
նույն ելույթը ունեցել է միան
գամայն այլ սկզբնաղբյուր, և

արդյունքում որոշ տարբերութ–– 
յուններ ունի Չարենցի կողմից 
ընդունելի տարբերակի հետ։

Նշենք դրանցից մեկ-երկուսը։
Ա յս պ ե ս ՝  ի ր  ե լ ո ւ յթ ո ւ մ  Չ ա 

ր ե ն ց ը  մ ի  ք ա ն ի  ա ն գ ա մ  հ ի շ ա 
տ ւ ս կ ե լ  է բ ո լ շ և ի կ յա ն  հ ա յտ ն ի  
գ ո ր ծ ի չ  Ն ի կ ո լա յ  Բ ո ւ խ ա ր ի ն ի  ա– 
ն ո ւ ն ը ։  Մ ա ս ն ա վ ո ր ա պ ե ս  Չ ա ր ե ն 
ց ի  ե լ ո ւ յթ ի  վ ե ր ջ ի ն  հ ա տ վ ա ծ ը  
հ ն չ ե լ  է ա յս պ ե ս .  «1/173&, հտօճ– 
\0,գա«0 Շ Օ^ՕԱ Շ70բ0հե1 - 7թ7֊ 
^7եՇՈ, 7թ7Ո07եՇՈ \Ո 7թ7^7եՇ8, 
3 Շ Ո 06թ3պ3100ե 1< Ո0ՇՅ–

76ՈՈ1Ա1 Շ ՈՕՕՈ@Ո1–1Ա1\/1Ա 0Ո0831ԱԱ 
«01013ՈՅ 708. ն ^ Յ թ Ա հ Յ ։ «հՅ ^Օ  
Ո6թ337հ. ^ 3 , 7083թ11պ|՜1 Ո110376֊ 
ա ,  Ւ13Ո0 ^6թ337ե»։ Հ ե տ ա գ ա  
բ ո լ ո ր  հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ո ւ մ  
Բ ո ւ խ ա ր ի ն ի  փ ո խ ա ր ի ն վ ե լ  է «զե– 
կ ո ւ ց ո ղ » – ո վ ,  ի ս կ  վ ե ր ջ ա բ ա ն ը ՝  
ձ և ա փ ո խ վ ե լ ։

Եթե Բուխարինի անվան բա
ցակայությունը կարելի է բա
ցատրել այն իրողությամբ, որ 
համագումարից մի քանի տարի 
անց նա հայտարարվեց ժողո– 
վըրդի թշնամի ու գնդակա
հարվեց, ապա անհամեմատ 
դժվար պիտի լինի բացատրել, 
թե, ասենք, ժողովածուներում 
տեղ գտած ելույթի տեքստում 
ինչպես է հայտնվել ու երկու 
անգամ հիշատակվել ռուս գրող 
Իլյւս Սելվինսկու անունը, մի 
բան, որ չկա արխիվային օրինա
կում։ Եվ ընդհանրապես, որտե
ղի՞ց են ի հայտ եկել տեքստային 
թեև աննշան, ավելի շատ խմբա
գրական, սակայն այդքան բազ
մազան տարբերակները, որոնք 
մի շարք դեպքերում ուղղակիո
րեն անդրադառնում են արտա
սանված մտքերի իմաստային 
շեշտադրումների վրա...

Այս և բազում այլ հարցական
ներ սպասում են իրենց պատաս
խաններին։

Իզաբելլա Չարենցը, Եղիշե Չարենցը, Մարտիտս Սարյանը և Միքայել 
Մազմանյանը Չարենցի բնակարանում (1932 թ.)։
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ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ,
Հայաստանի աշխարհագրական ընկերության պատվավոր անդամ, 
ԲՀԳ միջազգային ակադեմիայի անդամ

ՖՐԱնՍւԱԱՅ 
ԱՕԽԱՐշԱԳՐԱԳէՏ - ՔԱՐՏէՅԱ<Ա՝ՐԸ

Լ րացավ մեր մեծանուն հայ
րենակից, գիտության և 
կրթության ականավոր 

գործիչ, Հայաստանի գիտութ
յունների ազգային ակադեմիայի 
արտասահմանյան անդամ, Հայ
կական աշխարհագրական ըն
կերության պատվավոր անդամ 
Զատիկ Խանզադյանի մահվան 
25 տարին։

Մեր պարտքն ենք համարում 
օգտվել առիթից և հայ զանգվա
ծային ընթերցողին ներկայաց
նել մեր մեծ հայրենակցի կյանքի 
ու գործունեության որոշ նոր, 
մինչ այժմ անհայտ կամ շատ 
փոքր շրջաններին քիչ հայտնի 
դրվագներ, որոնք նոր լույս են 
սփռում նրա՝ որպես քաղաքա
ցու, գործչի ու հայրենասերի դի
մագծի վրա։

Զատիկ Խանզադյանը Հա
յաստանի ու Ֆրանսիայի լայն 
հասարակությանը հայտնի է որ
պես ֆրանսիական աշխարհւս– 
գրա կա ն-քա րտ եզա գրա կա ն  
դպրոցի, մասնավորապես ատ– 
լասային քարտեզագրության 
ներկայացուցիչ, մասնագիտա
կան կրթության կազմակերպիչ և 
ֆրանսահայ համայնքի ակտիվ 
գործիչ։

Աշխարհագրագետ Զատիկ 
Հակոբի Խանզադյանը ծնվել է 
1886 թ. Թուրքիայի Մանիսա 
քաղաքում, մահացել է 1980 թ. 
Փարիզում։ Ավարտել է Զմուռնի– 
այի (Իզմիր) Մեսրոպյան վար
ժարանը։ Հայրը եղել է դպրոցի 
տնօրեն։ Ընդունակ երեխան 
դպրոցում սովորելուն զուգահեռ 
ձգտում է ուսումնասիրել ռազ
մածովային գործը։ 15 տարեկան 
էր, երբ ընդունվեց Զմյուռնիայի 
ռազմածովային ուսումնարանի 
քարտեզագրության բաժին, որ
տեղ ուսուցումը ֆրանսերեն 
լեզվով էր։ Ուսումնարանը գերա
զանց ավարտելուց հետո նա 
գնում է Ֆրանսիա և սովորում 
Փարիզի նավագնացության և 
Ֆրանսիայի ռազմածովային 
ուժերի գլխավոր շտաբի բարձ
րագույն դպրոցում (ակադե
միա)։ Այն ավարտում է 1911 թ.՝ 
Ֆրանսիայի ՈԾՈՒ կոմանդորի 
կոչումով։ Հրավիրվել է Թուր
քիա, Ատւսմբուլում նշանակվել 
զինված ուժերի քարտեզագրու
թյան նորաստեղծ ծառայության 
պետ և «Ոոբերտ» քոլեջում դա– 
սավանդելու համար ստեղծել է 
հատուկ դասընթաց։ 1912 թ. նա 
դարձավ գիտությունների դոկ

տոր՝ աշխարհագրության գծով 
և ստացավ ծովակալ (Դենիզ 
փաշա) ևքարտեզագիր կոչումը։

Առաջին համաշխարհային 
պ ա տ երա զմի նա խ օր յա կին  
Խանզադյան հայի բարձրաստի
ճան պաշտոնավարությունը 
թուրքական իշխանությունների 
համար դառնում է անցանկալի։ 
1914 թ. նրան հաջողվում է ձեռք 
բերել Բուլղարիա մեկնելու վի
զա։ Այստեղ նրան վստահվում է 
Վառնայի առափնյա պաշտպա
նության ղեկավարի պաշտոնը։ 
Սակայն Բուլղարիայում նա չի 
համաձայնվում զբաղվել ռազ
մական քարտեզագրությամբ, 
որի պատճառով ենթարկվում է 
երկու տարվա բանտարկության։ 
Բանտից ազատվելով՝ տեղա
փոխվում է Ֆրանսիա, որտեղ և 
ծավալվում է նրա աշխատան
քային բազմաբովանդակ, ակ
տիվ գործունեությունը։ Աշխա
տանքի է անցնում երկրի քար
տեզագրական ծառայության հա
մակարգում, ստանում է կոչում
ներ, վարում է դասընթացներ։ 
Նա հասնում է Ֆրանսիայի ռազ
մածովային ուժերի նախարա
րությանը կից քարտեզագրա
կան բյուրոյի ղեկավարի, Ֆրան–
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սիայի ծովակալի ու գլխավոր 
քարտեզագրի, ֆրանսիական 
ռազմածովային ուժերի ակադե
միայի պրոֆեսորի, ամբիոնի վա
րիչի, կոմանդորի աստիճաննե
րին։

Որպես սահմանների հարցե
րի գիտական խորհրդատու՝ 
1919 թ. նա մասնակցել է Փա
րիզի հաշտության կոնֆերանսի 
նախապատրաստմանը։ Աշխա
տելով Ազգերի լիգայում՝ նա վա
րել է աշխարհագրագետ-քար– 
տեզագրի պաշտոնը։ 1920 թ. նա 
հրատարակեց 25 քարտեզնե
րից կազմված«Պատմական Հա
յաստանի աշխարհագրական մի
ասնական ատլասը»։

Խանզադյանը զուգահեռա
բար զբաղվում էր բեղմնավոր 
գիտահետազոտական աշխա
տանքով։ 1920-32 թթ. լայն ճա
նաչում են գտել նրա հեղինա
կած մի ամբողջ շարք ատլաս
ներ, մասնավորապես Ֆրանսի

այի Օդի մարզի, Ալժիրի պատ– 
մաաշխարհագրական, Պաղես– 
տինի տնտեսաաշխարհագրա– 
կան, Թուրքիայի, ապա Սիրիայի 
տընտեսաաշխարհագրական 
ատլասները։ Մայր հայրենիքում 
և ա շխարհում հատկապես 
բարձր գնահատվեց «Հայաս
տանի պատմական ատլասը», 
որը նա տըպագրեց 1960 թ. և 
նվիրեց Խորհրդային Հայաստա
նի 40– ամյակին։

Երկրորդ աշխարհամարտի 
տարիներին Զատիկ Խանզա
դյանը եղել է Ֆրանսիայի Դիմա
դրության շարժման ակտիվ մաս
նակիցներից և մեծ նպաստ է բե
րել հատկապես ֆաշիստական 
Գերմանիայի դեմ երկրորդ ճա
կատի բացման նախապատրաս
տական աշխատանքներին, այն 
հիմնահարցի լուծմանը, թե որ 
կողմից և որ շրջանում կարող են 
բացել երկրորդ ճակատը։ Դրա 
իմացությունը անհրաժեշտ էր

Գերմանիային՝ դաշնակիցների 
դեմ դիմադրություն կազմակեր
պելու համար։

Դաշնակիցներն իրենց հեր
թին չէին շտապում բացել երկ
րորդ ճակատը։ Նրանց ձեռնտու 
էր, որ խորհրդային և գերմանա
կան բանակները կռվեն և եր
կուստեք թուլանան։ Կարմիր 
բանակի, առավել ևս գերմանա
կան բանակի հզորությունը 
պետք չէր դաշնակիցներին։ 
Նրանց նպատակն էր պարտված 
տեսնել Գերմանիան և թուլա
ցած՝ ԽԱՀՄ-ը։

Երկրորդ ճակատի բացման 
գաղափարը ամբողջ երկու տա
րի արծարծվում էր դաշնակից
ների բանակցությունների ըն
թացքում։ Եվրոպական մայրցա
մաք դեսանտի իջեցման հարցը 
բարդանում էր։ Դաշնակիցները 
երկրորդ ճակատի բացմանը 
պատրաստվում էին արդեն 7 ա– 
միս։ Անհրաժեշտ էր խորամանկ
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«ընկներ» գեր
մանական հե
տ ա խ ո ւզ ո ւթ 
յան ձեռքը։ Լիա– 
կատար ճշտու
թյան համար 
բավական չէր 
մի կտոր կտա
վի վրա գծված 
տեղանքի ման
րամասն հա
սուս կա գիծը ։ 
Ծ ր ա գ ի ր ը  
կյանքի կոչելու 
հա մա ր  պ ա 
հանջվում էր 
վկաներովհաս– 
տ ա տ վ ա ծ  և 
դա շնակիցնե
րի հրամանա– 
տա րու թ յան 
կողմից ճանաչ
ված վստահելի 
հեղինակութ–

քայլ ձեռնարկել և գերմանացի
ներին շեղել Հյուսիսային Ֆրան
սիա (եորմանդիա) ներխուժման 
ծրագրից։

Նախապատրաստվում էր 
«Աղացած միս» գաղտնի հետա
խուզական գործողությունը, 
որին որպես տեղագիր-քար– 
տեզագիր մասնակից է դարձ
վում նաև Խանզադյանը։ Գեր
մանական հրամանատարությա
նը խաբելու նպատակով ծրա
գրվող գործողության մեջ ներգ
րավված էր նաև Տիտոն, որը 
տվել էր համաձայնություն՝ օգ
տագործելու Հարավսլավիայի 
տարածքը և ակտիվացնելու իր 
երկրի ժողովրդաազատագրա– 
կան բանակի գործողություն
ները հենց «Խաբեության գո
սաւ» մոտգտնվողշրջաններում։

Սցենարը ենթադրում էր Լոն
դոնի և Տիտոյի պարտիզանա
կան ջոկատների միջև ընթացող 
«բանակցությունների» ռադիո– 
խաղեր։ Մնում էր ստեղծել ման
րամասն քարտեզ, որը պետք է
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Հետախուզության աշխա
տողները բոլորը անվերապահո
րեն համաձայնության եկան մի 
անվան շուրջ։ Բայց, չէ որ այդ ան
վան տերը ծառայել էր գերմա
նացիների կողմից օկուպացված 
Ֆրանսիայում, նաև գերմա
նացիների մոտ և, ըստ լուրերի, 
զոհվել էր՝ ընկնելով ռմբակոծու
թյան տակ։

Երբ սկսվեց II համաշխարհա
յին պատերազմը, Խանզադյանը 
Ֆրանսիայի զինված ուժերի 
գլխավոր քարտեզագրի պաշ
տոնում էր։ Ստացվեց այնպես, 
որ պարտված Ֆրանսիայի կա
ռավարությունը նրան երաշխա
վորեց գերմանացիների մոտ աշ
խատելու որպես քարտեզագիր– 
մասնագետ։ Նա հաստատվեց և 
աշխատում էր Տուլոնում՝ ռազ
մածովային բազաներից մեկում 
որպես գերմանական ռայխի 
գլխավոր քարտեզագիր։ Սա
կայն նա Դիմադրության շարժ
ման ակտիվ մասնակից էր, այդ
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Մոտ երկու տարի անց ռմբահա
րումներից մեկի ժամանակ Խան
զադյանը անհետացել էր։ «Մի
գուցե նա կենդանի է»,– մտածե
ցին դաշնակիցների հետա
խույզները։ Երկրի հարավեն մեկ
նում երեք փորձառու հետա
խույզներ՝ տանելով իրենց հետ 
լեյտենանտ ՋեյմսՔարամյանին՝ 
հայտնի քարտեզագրի կնոջ 
ազգականին։ Համառ որոնում
ներից հետո պարզվեց, որ 
գիտնականը վերջին երեք ամիս
ներին թաքնվել է Սեն-Մալո գյու
ղում։ Հանդիպումն այնքան ու
րախալի չէր, որքան խնդրահա
րույց։ Խանզադյանը հենց ինքն 
էր հայտնաբերել անգլիացիների 
կազմած քարտեզներում ակըն– 
հայտ անճշտություններ, իրա
կանության հետ անհամապա
տասխանություններ։

«Ես գիտեմ այդ տարածա
շրջանը ինչպես իմ հինգ մատ– 
ները,– հայտարարեց Խանզադ
յանը հետախույզների հետ 
զրույցի ժամանակ։– Չէ՞ որ Բալ– 
կանների ափը իմ դիպլոմային 
նախագծի թեման է եղել»։

Եվ ի՞նչ էր հարկավոր անել։ 
Գյուղական պայմանները, սուղ 
ժամանակը թույլ էին տալիս քար
տեզների վրա ուղղումներ կա– 
տարելմիայն սևաներկով։

1944 թ. մարտի 23-ին Լոնդո
նի կոմունալ հիվանդանոցներից 
մեկում առձանագրվել էր հասա
րակական շրջանակներում ան
հայտ, սակայն տեղական ոստի
կանությանը քաջ հայտնի, մըշ– 
տական գործազուրկ 46 տարե
կան Պիտեր Բլեյկի մահը։ էպիկ– 
րիզում ասված Էր, որ «Արբեցու
թյան վիճակում ստացել Է ին
ֆարկտ»։ Երկու օր անց հիվան
դանոցի աշխատակիցները ստա
ցան անձի ինքնության մասին 
դատական որոշումը, հերձման 
վերաբերյալ դատախազի եզրա
կացությունը և դիակիզման

նույն ռայխի հակառակորդը։
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համար քաղաքային վարչու
թյան համաձայնությունը։ Նույն 
երեկո պրոֆեսիոնալ հարբեցո
ղի մարմինը հակահետախուզու
թյան սպաները տարան ռազմա
ծովային ուժերի գերատեսչութ
յուն, որտեղ վերազգեստավորե
լով կապի ավագ լեյտենանտի 
հագուստով՝ որոշ ժամանակ պա– 
հեցին Ատլանտյանի սառը 
ջրում։ Պորտուգալիա մեկնող 
սուզանավը Լիսաբոնից ոչ հե
ռու՝ Սինիշ քաղաքի մոտ, ափ 
հանեց դիակը։ Մահացածը 
կարողացավ աշխարհին օգտա
կար լինել միայն մահից հետո։ 
Չէ՞ որ դիակի հագուստի գրպա
նում գտնվում էր Հենզ Զադիչի 
(այդպես էր Խ ա նզա դ յա նի  
ծածկանունը) ձեռքով վերագծ
ված քարտեզը։ Դա անգլիական 
հետախուզության «Աղացած 
միս» գաղտնի անվանումով 
ապակողմնորոշող գործողութ
յան սկիզբն էր։

Երկրորդ ճակատի բացումից 
հինգ շաբաթ առաջ Աինիշի գյու
ղացիները հայտնեցին իշխա
նություններին, որ ջրերը ափ են 
նետել օտարերկրյա մի սպայի 
դիակ։ Գրպանում հայտնաբեր
ված քարտեզը շտապ հասցրին 
Բեռլին։ 1944 թ. ւսպրիլյան օրե
րից մեկում Բեռլինում Կանա– 
րիսի գերատեսչության խորհըր– 
դակցությունների դահլիճում 
Բալկանների և Ադրիատիկ ծովի 
հյուսիսի հսկայական քարտեզի 
մոտ, ցուցափայտիկները ձեռք– 
ներին, կանգնած էին վերմախտի 
բարձրաստիճան սպաներ։ Դահ
լիճի խորքի դուռը բացվեց, և 
ներս մտավ տեխնիկական ծա
ռայության մայորը։

- Պարո ն շտանդարտենֆյու– 
րեր, փորձաքննությունը հաս– 
տատեցքարտեզի իսկությունը։

Բոլորը թեթևացած շունչ քա 
շեցին։

Քարտեզում պատկերված էր 
Ադրիատիկ ծովի հարավսլավա–

կան ափի մի հատված։
Մեր հայրենակցի ձեռքով 

հաստատված քարտեզների վա
վերականությունն ու իսկությու
նը ստիպեց գերմանացիներին 
անմիջապես արձագանքել։ Գեր
մանական ռազմածովային մի
ջոցների մեծ մասը հյուսիսից 
շտապ տեղափոխվեց Միջերկ
րական ծով, Ադրիատիկ ծովին 
ավելի մոտ, և շուտով բոլոր ելու
մուտները շրջափակված էին։ Ա– 
րևելյան ճակատից Ադրիատիկի 
ափեր էին տեղափոխվում գեր
մանական տասնյակ դիվիզիա
ներ, ինչը որոշակիորեն հեշ
տացրեց դեպի Բեռլին Կարմիր 
բանակի առաջխաղացումը։

Եկավ վճռական «իքս» օրը՝ 
Նորմանդիայում դեսանտի իջեց
ման ժամանակը։ Հեշտությամբ 
հա ղթա հա րելով  ա ռափնյա  
պաշտպանության դիմադրութ
յունը՝ դաշնակիցների գնդերն 
ուղղվեցին դեպի մայրցամաքի 
խորքը։

«Աղացած միսե գործողութ
յան հաջող ավարտից հետո Գե
ներալ Պատոնի հետ Զատիկ 
Խ ա նզա դ յա նը  մա սնակցեց 
Ֆրանսիայի հատկապես հա
րավային շրջանների ազատա
գրման մարտերին։

Խորհրդանշական էր, որ պա
տերազմի երկրորդճակատի նա
խապատրաստման մանրամաս– 
ներին տեղյակ են եղել, Չերչի– 
լից, Էյզենհաուերից, բարձրաս
տիճան հատուկենտ զինվորա

կաններից բացի, նաև հայեր՝ 
Դուայթ Էյզենհաուերի թիկնա
պահ զինվորական Գրիգոր Գրի– 
գորյանը և քարտուղարուհին՝ 
Ջեյլ Այուզան Աարաֆյանը։

Չնայած գիտահետազոտակ
ան, գիտամանկավարժական, 
պետական, զինվորական գոր
ծերով մեծ ծանրաբեռնվածու
թյանը՝ Զատիկ Խանզադյանը 
գործուն մասնակցություն է բերել 
ֆրանսահայ համայնքի կյան
քին։ Եղել է Աևրի Մուրադ– 
Ռաֆայելյան վարժարանի աշ
խարհիկ տնօրեն՝ 1930-1955 թթ., 
ազգային ուսումնական հաստա
տությունների հոգաբարձուների 
խորհրդի անդամ, ֆրանսահայ 
մշակութային միության պատ
վավոր նախագահ։

Պարգևատրվել է Ֆրանսիայի 
Պատվո լեգիոնի, Թունիսի Իթի– 
խար և այլ շքանշաններով։ Պա
տերազմից հետո կազմել է մի 
շարք ատլասներ։

Նա մշտական կապերի մեջ էր 
մայր հայրենիքի գիտահետազո
տական կենտրոնների ու ան
հատ գիտնականների հետ։ 1961 
թվականից նա Հայկական աշ
խարհագրական ընկերության 
պատվավոր անդամ էր, իսկ 
1967թ. ընտրվեց Հայաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
արտասահմանյան անդամ՝ աշ
խարհագրության և քարտեզա
գրության գծով։
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Ֆիզիկամաթեմատիկական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅ Ի
հ ի մ ՜ս ա խ ն դ ի ո ՜ս ե ո ը ։

Ե Կ  □ւյՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌ Ա Ն ԿԱ ՐՆ ԵՐԸ
Ա Ր Ե Գ Ա Կ Ն Ա Յ Ի Ն  է ն ե Ր 0 1 > Ա

է^Ա հոՓ ա յի ո չ մ ի  տեսակ այԱքաԱ թաԱկ չի
Աստու՛մ, ո^ա Ա  Սաս պ ա կա սը։

Գոմի Բաբա, 1964

(Սկիզբը՝ «Գիտության աշխարհում», 2006, 1Տ14)

Հ նդիկ հանրահայտ գիտնա
կանի այս արտահայտութ
յունը երբեք այնքան հրա

տապ չի հնչել, որքան մեր օրե
րում, երբ մարդկությունը, հաշվի 
չառնելով հսկայական ֆինան
սական ծախսերը, գործադրում Է 
բոլոր ջանքերը՝ Էներգիայի 
ստացման նոր ուղիների որոն
ման համար։

Էներգետիկայի զարգացման 
ժամանակակից փուլը և նրա ա– 
պագան բնորոշվում են միջա
վայրի պահպանման խնդրի 
լուծման հրատապությամբ, է– 
ներգիայի խնայման նոր ուղինե
րի որոնմամբ, Էներգիայի ոչ ա– 
վանդական աղբյուրների ան
սահմանափակ պաշարների գոր– 
ծածմանն անցնելու անհրաժեշ
տությամբ։ Առավել նշանակալից 
են համարվում Էկոլոգիապես մա
քուր ու գործնականում անսպառ 
արեգակնային էներգիայի կարո
ղությունները։

Ամեն վայրկյան արևը ճառա
գում է 8.1022 կկալ ջերմություն։ 
Այդ քանակությունից Երկիր է

հասնում տարեկան 1,5.1021 
կկալ էներգիա, կամ 1018 կվտժ, 
որը 10.000 անգամ ավելի է, քան 
այսօր օգտագործվում է ողջ աշ
խարհում։ Դրա համեմատու
թյամբ՝ էներգիայի մնացած բոլոր 
աղբյուրները տալիս են ջեր
մության աննշան քանակություն։ 
Օրինակ՝ միայն ազատ անմշակ 
հողերի վրա ընկնող արևային 
էներգիայի տարեկան հզորու
թյունը կազմում է մոտ 10.000 
գվտ, որը մոտավորապես 5.000 
անգամ ավելի է, քան աշխարհի 
ժամանակակից ստացիոնար 
էներգետիկ բոլոր սարքերի հզո
րությունը։ Արեգակնային էներ
գիայի գործնական օգտ ա 
գործման նպատակահարմարու
թյունը որոշվում է՝ ելնելով Երկիր 
հասնող արեգակնային ճառա
գայթման հոսքի առավելագույն 
խտությամբ, որը հավասար է 
1 կվտ/մ2։

Մարդկության համար էներ
գիայի գրեթե բոլոր մատչելի 
տեսակներն արևի էներգիայի 
վերափոխված ձևերն են (քարա

ծուխ, նավթ, գազ, կենսազանգ
ված, գետերի և քամու էներգիա
ներ և այլն)։

Երկրի վրա կյանք ստեղծողն 
ու պահպանողը եղել է արեգակը 
և հետագայում էլ կյանքի ապա
վենը արեգակն է լինելու։ Հսկա
յական մասշտաբներով հանածո 
վառելիքի (կուտակված արե
գակնային էներգիայի) օգտա
գործման հետևանքով այսօր հա
նածո վառելիքի պաշարները պա
կասում են հարյուր հազար ան
գամ ավելի արագ, քան այն 
հասցնում է կուտակվել երկրի ըն
դերքում։ Ուրեմն, այսօր պետք է 
ձգտել մեծացնել արևի ճառա
գայթային էներգիան անմիջա
պես օգտագործելու մասշտաբ
ները։ Եթե մարդկությունը կարո
ղանա տնտեսապես շահավետ 
եղանակով օգտագործել երկիր 
հասնող արևի էներգիայի մի 
չնչին մասը, ապա այն կբավա– 
րարի մարդկության ներկայի և 
ապագայի էներգետիկ պահանջ
ները։ Երկիր հասնող արևի 
էներգիայի միայն 0.08% է ծախս–
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վում ֆոտոսինթեզի վրա, որի 
շնորհիվ երկրի վրա կյանքի պահ
պանման հետ միասին կու
տակվում են նաև օրգանական 
վառելանյութեր։ Սակայն այսօր 
արևի էներգիայի օգտագործումը 
մեծ էներգետիկայում թանկ հա
ճույք է։ Չնայած այն բանին, որ 
արևի էներգիայի կիլովատտ– 
ժամը հսկայական տեմպով էժա
նանում է (1 970 թ. 1 կվժ-ի արժեքը 
60 դոլար էր, այսօր՝ 10-25 ցենտ), 
բայց և այնպես այն դեռևս 5-10 
անգամ ավելի թանկ է ավանդա
կան աղբյուրների էներգիայից։

Մեր օրերում արևային էլեկտ
րականության օգտագործումն 
արդեն լայն տարածում է ստա
ցել։ Հեռավոր վայրերում, որտեղ 
էլեկտրակայանից մալուխ հասց
նելը շատ թանկ է, իսկ երբեմն՝ 
պ ա ր զ ա պ ե ս  ա ն հ ն ա ր ,  
օգտագործվում է արևային էներ
գիան։ Այդ վայրերն են հեռավոր 
ֆերմերային տնտեսությունները, 
ա ռ ա ն ձ ի ն  մ ա ր դ ա բ ն ա կ  
կղզիները, ծովային և տիեզերա
կան կայանները։ Ներկա պահին

աշխարհով մեկ մոտավորապես 
7 միլիոն շենքերի վրա տեղադըր– 
ված են արևային մարտկոցներ։

Գոյություն ունի արևային է– 
ներգիայի փոխակերպման հիմ
նական երկու եղանակ՝ ֆոտո– 
ջերմւսյին և ֆոտոէլեկտրական։ 
Առաջին՝ պարզագույն եղանակի 
դեպքում ջերմակիրը (հիմնակա
նում՝ ջուրը) կոլեկտորում տա
քանում և օգտագործվում է շեն
քերի ջեռուցման համար։ 1 մ2 մա
կերեսով պարզ կառուցվածք ու
նեցող արևային կոլեկտորը օր
վա ընթացքում կարող է տաքաց
նել 50-70 լ ջուր մինչև 80–90°0։

Այնուամենայ
նիվ, արևային է– 
ներգիայի ապա
գան կիսա հա 
ղորդչային ֆոտո– 
մա րտ կոցների  
օգնությամբ արե– 
գ ա կ ի  ճ ա ռ ա 
գա յթմա ն ուղ
ղակի փոխակեր
պումն է էլեկտ
րական հոսանքի։

Սեզանից շատերը չեն էլ են՛
թադրում, որ արևի լույսից է– 
լեկտրաէներգիա ստանալու ե– 
ղանակը հայտնի էր արդեն ավե
լի քան 130 տարի առաջ։ Ֆոտոէ
ֆեկտի երևույթը 1839 թ. պա
տահականորեն հայտնաբերել է 
էդմոն Բեկերելը, և այն մնում էր 
անհայտ ընդհուպ մինչև 1873 թ., 
երբ Ուիլլոուդբի Սմիթը հայտնա
բերեց նման էֆեկտ սելենի թի
թեղը լույսով ճառագայթահարե
լու ժամանակ։ Թեև նրա առաջին 
փորձերը հեռու էին կատարելու
թյունից, դրանք նշանավորեցին 
արևային կիսահաղորդչային 
մարտկոցների պատմության 
սկիզբը։

Կիսահաղորդիչներում ֆո
տոէֆեկտի մեխանիզմը հաս
կանալու խնդրում մեծ ներդրում 
ունի ակադեմիկոս Ա. Ն. Իոֆֆեն։ 
Արևային էներգետիկայում կի
սահաղորդիչ ֆոտոմարտկոց– 
ների կիրառման մասին նա երա
զում էր դեռևս 30-ական թվա
կաններին, երբ Լենինգրադի 
ֆիզիկատեխնիկական ինստի
տուտում ստեղծվեցին ծծմբա– 
թալիումային ֆոտոմարտկոց– 
ները՝ այն ժամանակվա համար 
ռեկորդային 1 % ՕԳԳ-ով։

Իրավիճակն արմատապես 
փոխվեց 1954 թ., երբ ամերիկա
ցիներ Պիրսոնը, Ֆուլլերը և Չա– 
պինը արտոնագրեցին 6% ՕԳԳ 
ունեցող առաջին սիլիցիումային 
ֆոտոէլեմենտը։ 1958 թ. սիլիցի–
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ումային արևային մարտկոցնե
րը դարձան էլեկտրականության 
հիմնական աղբյուրները խոր– 
հըրդային և ամերիկյան տիեզե
րական սարքերում։ Այդ ժամա– 
նակվանից սկսած՝ ահա արդեն 
50 տարի արևային կիսահա
ղորդչային մարտկոցները տիե
զերական սարքերի և ուղեծրա
յին մեծ կայանների էլեկտրամա
տակարարման հիմնական ևգրե– 
թե միակ աղբյուրն են։ Առաջին ա– 
րևային մարտկոցները սովորա
կան թ-ո անցումների հիման վրա 
պատրաստվել են 1Ց55-1Ց56 
թթ., իսկ 1970 թ. տեղադրվեցին 
խորհրդային «Լուսնագնացի» 
վրա, որտեղ աշխատում էին 
13°ցելցիուսում 11 % ՕԳԳ-ով։

Սակայն արևային էներգետի
կան ունի բավական շատ թերա
հավատ ընդդիմախոսներ, որոնք 
համոզված են, որ այդ ճյուղը հե
ռանկարային չէ երկու պատճա
ռով։ Նախ՝ արևային էներգիան 
ցրված է, ուստի մեծ հզորու
թյուններ ստանալու համար 
հարկ է լինելու զբաղեցնել 
զգալի հողային տարածքներ՝ ա– 
րևային մարտկոցներ տեղադրե– 
լու նպատակով։ Բայց դա այն
քան էլ մտահոգիչ չէ։ 20% ՕԳԳ-ի 
դեպքում ԱՄՆ ամբողջ էներգա– 
սպառումը 2020 թ. կարելի է 
ապահովել արևային մարտկոց

ների օգնությամբ, որոնք կզբա– 
ղեցնեն ԱՄՆ ցամաքային մա
կերեսի մեկ տոկոսից էլ պակաս 
տարածք։ Խնդիրը ինչ-որ չափով 
կարող է լուծվել նաև, եթե 
շենքերի տանիքները և պատերը 
օգտագործվեն մարտկոցների 
տեղադրման համար, փոխա
կերպիչները դուրս բերվեն տիե
զերական տարածություն և 
այլն։ Երկրորդ փաստարկը 
գինն է։ Իրոք, փոխակերպված 
արևային էներգիան դեռևս 
ավելի թանկ է, քան միջուկային 
էներգիան։ Բայց բավական է 
փոխելֆոտոմարտկոցների արդ
յունավետությունը՝ բարձրացնել 
դրանց ՕԳԳ-ն, և խնդիրը կլուծ
վի։ Այժմ հույսերը կապված են 
կիսահաղորդչային հետերա– 
կառուցվածքների տեխնոլո
գիաների զարգացման և տար
բեր ֆիզիկական երևույթների 
օգտագործման հետ։ Գալիում– 
ալյումին-արսեն առաջին կիսա
հաղորդչային հետերակառուց– 
վածքները հաջող փորձար
կումներ են անցել տիեզերքում՝ 
«Միր» կայանում, որտեղ 15 տա
րի շարունակ անխափան աշխա
տել են 70 մ2 ընդհանուր մակերե
սով այդպիսի արևային մարտ
կոցներ։ Հետերակսսռուցվածք– 
ների գյուտի և դրանց ներդրման 
համար Ա. Ն. Իոֆֆեի աշխա

տանքները շարունակող ակա
դեմիկոս ժ. Ի. Ալֆյորովը 2000 թ. 
ստացավՆոբելյան մրցանակ։

Այսօր գիտնականները զգա
լիորեն առաջ են շարժվել ֆո– 
տոմարտկոցների ՕԳԳ-ի հիմ– 
նախնդիրը լուծելու գործում՝ 
ստեղծելով երեք, հինգ, տասը 
(Բ-ո անցումներով կասկադային 
հետերակառուցվածքներ։ Գալի
ումի արսենիդի և գալիումի ան– 
տիմոնիդի հիման վրա պատ
րաստված փորձնական ֆոտո– 
մարտկոցների արդյունավետու
թյունը հասել է մինչև 32-33%։ 
Առհասարակ արևային ֆոտո– 
մարտկոցի սահմանային ՕԳԳ-ն 
93% է։ Հաշվի առնելով անխու
սափելի ներքին կորուստները՝ 
85%, կասկադային ֆոտոմարտ– 
կոցների միջոցով հնարավոր է 
ընդհուպ մոտենալ այդ մեծութ
յանը։ Հավանաբար, մոտակա 
10-15 տարիների ընթացքում 
տեխնոլոգիական հիմնախնդիր– 
ները կլուծվեն, և մարդկությունը 
ոտք կդնի էներգետիկ նոր դա
րաշրջան։ 2004 թ. մարտի վեր
ջին Բերկլիի լաբորատորիայի 
ամերիկացի ֆիզիկոսներ Կին– 
Մանը և Վլադեկ Վալյուկևիչը 
հայտարարեցին անսովոր մի 
նյութի ստեղծման մասին, որը 
մարդկությանը մի քայլ ևս մո
տեցրեց բարձր արդյունավե–
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տությամբ օժտված ֆոտոէլե
մենտների ստեղծմանը։ Նրանք 
ստեղծեցին 2ո1\/1ո16–ի ամբող
ջական բյուրեղ, որի վերին շեր
տը հագեցված է թթվածնի ա– 
տոմներով։ Այս նյութը կլանում է 
միանգամից երեք հաճախակա
նությունների ֆոտոններ՝ 0,7, 
1,8 և 2,6 էվ էներգիայով։ 
2ո1Աո16–ի հիման վրա ստեղծ
ված արևային մարտկոցների 
հաշվարկային ՕԳԳ-ն 57% է։ 
Սակայն կան որոշակի դժվարու
թյուններ ինչպես նման նյութերի 
արտադրության (արդյունաբե
րական ծավալներով), այնպես էլ 
հաշվարկային արդյունավետու
թյանը հասնելու գործում։

Նույն լաբորատորիայում սին– 
թեզվել է 1ոՕձ1Տ| (գալիումի– 
ինդիումի նիտրիտ) բյուրեղա– 
նյութը, որի տարբեր շերտերում 
Փոփոխելով ինդիումի և գալիու
մի հարաբերակցությունը՝ հա
ջողվեց հասնել 50% ՕԳԳ-ի։ 
Այժմ գլխավոր խնդիրը 1ո031Տ|–ի 
բյուրեղների աճեցման համար 
կիրառվող եղանակի թանկութ
յունը և բարդությունն է։

8օ6ւոց–Տթ6Շէւ"օ13ե ընկերու
թյան մասնագետները մշակել են 
արևային մարտկոց, որը էլեկտ
րաէներգիայի է վերածում արևի 
լույսի 47%-ը։ Այս ռեկորդային

արդյունքը հաստատվել է նաև 
ԱԱՆ-ի էներգետիկայի նախա
րարության էներգիայի վերա
կանգնվող աղբյուրների ազգա
յին լաբորատորիայում։ Նոր ֆո
տոէլեմենտը աշխատում է ա– 
րևային համակենտրոնիչով 
(կոնցենտրատորով) և պատ
րաստված է տարբեր տեսակի 
կիսահաղորդիչների մի քանի 
շերտերից, որոնցից յուրաքան
չյուրը կարող է կլանել որոշակի 
երկարության լուսային ալիք
ներ։ Նոր մարտկոցներով պատ
րաստված ֆոտոէլեկտրական 
համակարգերը կարող են ար
տադրել էլեկտրաէներգիա, որի 1 
վատտն արժե ընդամենը 3 դո
լար։ Համեմատության համար ա– 
սենք, որ այսօր օգտագործվող 
սիլիցիումի արևային էլեմենտ
ների միջոցով արտադրվող 
էլեկտրականության 1 վատտն 
արժե 8 դոլար։ Փորձագետների 
կանխատեսումների համաձայն՝ 
մոտ ապագայում արևային էներ
գիայի վերափոխման միջոցով 
ստացվող էլեկտրականության 
արժեքը կարող է մոտենալ ա– 
վանդական էներգահամակար
գերի արտադրած էլեկտրակա
նության արժեքին։

Այսօր արդեն ֆոտոմարտ– 
կոցների արտադրությունը հա

"՚ ԷՆ Ե ՐԳ Ե Տ Ի Կ Ա .......................

սել է պատկառելի չափերի. 2002՝ 
թ. արտադրվել են 520 մգվտ, 
2004 թ.՝ 1146 մգվտ, 2005 թ.՝ 
1656 մգվտ ընդհանուր հզորութ
յամբ ֆոտոմարտկոցներ։ 2005 թ. 
ֆոտոմարտկոցների հաստատ
ված հզորությունը աճել է 39%– 
ով և հասել 5 գվտ-ի։ Այս բնագա
վառում առաջատարներն են 
ճապոնիան, Եվրոպան և ԱԱՆ-ը։ 
ճապոնիան շարունակում է 
պահպանել արևային մարտ
կոցների արտադրությունում 
համաշխարհային առաջնութ
յունը (համաշխարհային շուկայի 
46%)։ Եվրոպայում արտադ
րվում է արևային մարտկոցների 
համաշխարհային արտադրու
թյան 28%, ԱԱՆ-ում՝ 11%-ը։ Հե
տաքրքրական է, որ այսօր ֆո
տոմարտկոցների խոշորագույն 
արտադրողները մեծ նավթային 
ընկերություններն են, և սա 
հասկանալի է. նրանք ապագա 
են նախապատրաստում իրենց 
համար։ 2005 թ. ֆոտոէլեմենտ
ների արտադրության նոր գոր
ծարանների կառուցման համար 
պահանջվողներդրումները կազ
մել են 1 միլիարդ դոլար։

1990 թ. ճապոնական Տյո70 
ընկերության արևային մարտ
կոցներով աշխատող ինքնա
թիռը սահմանեց համաշխար
հային ռեկորդ, կտրեց-անցավ 
Ամերիկան՝ առաջին անգամ օգ
տագործելով արևի էներգիան։ 
ՏՅՈ̂ Օ-Ում կառուցվեց նաև ա– 
րևի էներգիային նվիրված «Ա– 
րևային տապան» (Տօ13Րձւ՜1<) կոչ
վող խոշորագույն հուշարձանը, 
որը գտնվում է Տիֆու քաղա
քում։ ժամանակակից գիտական 
կենտրոնի հետ միավորված այս 
հսկայական ֆոտոգալվանա– 
կան համակարգի շինարարու
թյունը ավարտվել է 2001 թ.։ Այն 
կառուցվում էր ուղիղ երկու տա
րի՝ ծախսվել է 3,3 միլիարդ իեն 
(30 միլիոն դոլար)։ 2002 թ. ա– 
պրիլին «Տապանն» ընդունեց իր
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•ա՛ռաջին այցելուներին։ Կառույ
ցի ամբողջ երկարությունը 315 մ 
է, լայնությունը՝ 13,7 մ, քաշը՝ 3 
հազար տոննա, ֆոտոգալվւս– 
նական մարտկոցների քանակը՝ 
5046։ Օրվա մութ ժամերին 
կառույցի ճակատին միանում են 
կոմպյուտերի կողմից կառա
վարվող 77200 կարմիր, կա
պույտ և կանաչ լուսադիողներ։

Արևային էներգիան էլեկտ
րականի փոխակերպելու երկ
րորդ ուղին կապված է ջրային 
գոլորշու ստացման հետ, որը 
շարժման մեջ է դնում տուրբոգե
ներատորները։ Այս դեպքում, 
ըստ էության, օգտագործվում է 
այն միջոցը, որը, համաձայն 
առասպելի, դեռևս մ. թ. ա. II դ. ա– 
ռաջարկել է հանրահայտ Արքի
մեդ Աիրակուզացին։ ճիշտ է՝ նա 
արևի լույսը օգտագործել է ոչ թե 
էժան էներգիա ստանալու նպա
տակով, այլ հարազատ Աիրա– 
կուզան պաշտպանելու համար։ 
Երբ ծովի կողմից հռոմեացի 
զորավար Աարցելիոսի թիանա
վերը գրոհել էին քաղաքի վրա, 
Արքիմեդը, հայելիների միջոցով 
հավաքելով արևի ճառագայթ
ները, ուղղել է հակառակորդի 
նավերին և հրդեհել։ Հենց այդ

սկզբունքի վրա է հիմնված 
ժամանակակից արևային է– 
լեկտրակայանների (ԱԷԿ) աշ
խատանքը։ Բավական ընդար
ձակ՝ մի քանի հազար քառակու
սի մետր տարածքի վրա տեղա
դրված, Արևի հետ միասին 
պտտվող, հելիոստատ հայելի
ները Արևի ճառագայթները 
ուղարկում են դեպի ջերմաըն– 
դունիչը, որի դերում սովորաբար 
հանդես է գալիս ջուրը։ Այնուհե
տև ամեն ինչ կատարվում է ճիշտ 
այնպես, ինչպես սովորական 
ՋԷԿ-երում. ջուրը տաքանում Է, 
վերածվում Է գոլորշու, գոլորշին 
պտտում Է շարժանիվը, շարժա
նիվը փոխանցում Է պտույտը գե
ներատորի ռոտորին, իսկ վեր
ջինս Էլեկտրականություն Է ար
տադրում։

ԱԱՆ-ում այժմ գործում են 600 
մվտ ընդհանուր հզորությամբ մի 
քանի հիբրիդային ջերմաարևա– 
յին Էլեկտրակայաններ։ Ցերեկը 
նրանք աշխատում են Արևի 
Էներգիայով, իսկ գիշերը՝ գազով։ 
Առաջին արդյունաբերական ա– 
րևային Էլեկտրակայանը կա
ռուցվել Է 1985 թ. ԽՍՀՄ-ՈԼմ՝ 
Ղրիմում։ ԱԷԿ-5-ը ուներ 5 մվտ ա– 
ռավելագույն հզորություն.

նույնքան, որքան առաջին մի
ջուկային ռեակտորը, սակայն 
արտադրված էլեկտրականու
թյան արժեքը բավական բարձր 
էր, և ՑՕ-ականների կեսերին այն 
փակվեց։

Այդ ժամանակ աշխատանք
ները ակտիվացան ԱՄՆ-ում, որ
տեղ Լօօտ6 1ոժստէհ6տ ընկերութ
յունը 1989 թ. գործարկեց 80 
մգվւո հզորության արևագազա– 
յին Էլեկտրակայանը։ Հաջորդ 5 
տարիների ընթացքում այդ նույն 
ընկերությունը միայն Կալիֆոր– 
նիայում կառուցեց նմանատիպ 
ԱէԿ-ն եր՝ 480 մվտ ընդհանուր 
հզորությամբ, և մեկ «արևագա– 
զային» կիլովատտժամի արժե
քը հասցրեց մինչև 7-8 ցենտի։ 
Դա այնքան Էլ վատ չէ, եթե հա
մեմատենք ատոմային էլեկտրա
կայանի արտադրած էլեկտրա
կանության արժեքի հետ, որի 1 
կվտժ-ն արժե 15 ցենտ։

Ավստրալիայում կառուցվե
լու է մի վիթխարի աշտարակ՝ 1 
կմ բարձրությամբ արևային 
էլեկտրակայան։ Աշտարակի 
շուրջ գտնվող 6 կմ շառավղով հո
րիզոնական մակերեսի օդը 
տաքացվելու է, այնուհետև 
բարձրանալու է սնամեջ աշ
տարակով և պտտելու է 12 
հսկայական տուրբիններ, որոնք 
էլեկտրաէներգիա են արտադրե
լու։ Շինարարությունը ձեռնար
կել է Ըո7ււ՜օտւտտւօո ֆիրման, որը 
նախագծի համար նախատեսել է 
800 միլիոն դոլար։ Աշտարակը 
պետք է 200.000 շենքերի էլեկտ
րականություն ապահովի։

Բացի այն, որ արևային 
մարտկոցները թանկ են, այս նոր 
տեսակի էներգետիկայի զար
գացմանը խոչընդոտում է նաև 
Երկրի մթնոլորտը։ Մերթ եր
կինքն է ոչ հարմար ժամանակ 
պատվում ամպերով, մերթ ծխա
մշուշն է փակում Արևը։ Անգամ 
եթե երկինքը պարզ է, լույսը, 
անցնելով մթնոլորտի միջով,
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կորցնում է իր էներգիայի որոշ 
մասը։ Եթե մարդկությանը հա
ջողվեր տիեզերքում՝ երկրա– 
սինքրոն ուղեծրի՝ 36.000 կմ 
բարձրության վրա (հենց այդ
պիսի բարձրության վրա պետք է 
թռչի էլեկտրակայանը, որպեսզի 
նրա դիրքը Երկրի նկատմամբ 
մնա անփոփոխ), էլեկտրակա
յան կառուցել, ապա կարելի կլի
ներ խուսափել այդ խոչընդոտ
ներից։ Տիեզերական ԱԷԿ-ի գա
ղափարը առաջին անգամ ծագել 
է 1968 թ., իսկ 1973 թ. ձևակերպ
վել են համապատասխան ար
տոնագրեր։ Արևային մարտկոց
ներ տիեզերք հասցնելու գործը, 
համաձայն արտոնագրի, բնա
կանաբար, իրագործվում է տիե– 
զերանավերի միջոցով, իսկ 
էներգիան ծրագրվում է ուղար
կել դեպի Երկիր՝ էլեկտրամագ
նիսական ճառագայթման տես
քով, որի ալիքի երկարությունը 
լինելուէ1մմ–1մ։

Այն ժամանակ՝ 70-ականների 
սկզբներին, ինչպես բուն արևա
յին մարտկոցների, այնպես էլ 
տիեզերական թռիչքների թան
կության պատճառով «Կոսմո 
Աէկ»–ի գաղափարը ճանաչվեց 
տնտեսապես լիովին սնանկ։ Սա
կայն ժամանակները փոխվում 
են։ Վերջերս տիեզերական ԱԷԿ– 
ի մտահղացումը վերակենդա
նացրեց Տիեզերական համա
կարգերի ինստիտուտի պրոֆե
սոր դոկտոր Դեվիդ Կրիսվելը։ 
ճիշտ է՝ նրա նախագծերում այն 
միքիչայլտեսք ունի։ Հիմնական 
տարբերությունն այն է, որ 
Կրիսվելը առաջարկում է տե
ղա դրել արևային էլեկտրակա
յանները ոչ թե բաց տիեզերքում, 
այլ Լուսնի մակերեսին։ Ֆոտոէ
լեմենտները կարելի է ար
տադրել հենց տեղում ձեռքի 
տակ եղած հումքից՝ կառուցելով 
փոքր գործարան. Լուսնի վրա 
սիլիցիումի պաշարները ավելի

"՚ ԷՆ ԵՐԳ ԵՏ ԻԿԱ

քան բավարար են։
Լուսնի հասարա
կածում պետք է կա
ռուցել այդպիսի 5 
կայան։ Այդ դեպ
քում յուրաքանչ
յուր պահի դրան– 
ցից երկուսը կամ 
երեքը կգտնվեն 
մեր արբանյակի 
ցերեկային կող– . . . 
մում։ Երկիր էներ
գիա հասցնելու 
գործընթացը իրականացվելու է 
վերը նկարագրված եղանակով։ 
Այն ընդունելու համար պետք է 
կառուցել մի քանի հարյուր 
քառակուսի կիլոմետրի ալեհա
վաք դաշտեր։

Այս նախագծի իրագործումից 
հետո Երկրի բնակչությանը առա
ջիկա հարյուրամյակի ընթաց
քում էներգիայով ապահովելու 
համար, դոկտոր Կրիսվելի հաշ
վարկներով, կպահանջվի 60 մի
լիարդ դոլար։ Դա երեք անգամ 
ավելի թանկ է, քան «Ապոլոն» 
ծրագիրը, բայց չորս անգամ 
էժան է, քան Իրաքի հետ տար
վող պատերազմը (250 միլիարդ 
դոլար)։ Ավելի լավ է արևակա
յաններ կառուցել Լուսնի վրա,

« ա  ա ա  էւաա 

\  /
1 I

1 I
—

է ։
֊ 4

քան նավթի համար պատերազ– 
մելԵրկրի վրա։

Գիտելիքների ժամանակա
կից մակարդակը, ինչպես նաև 
գոյություն ունեցող և մշակում
ների փուլում գտնվող տեխնոլո
գիաները հիմք են տալիս լավա
տեսական կանխատեսումներ 
անել, մարդկությանը փակուղա– 
յին իրավիճակ չի սպառնում ո չ Է– 
ներգետիկ պաշարների սպառ
ման, ո՜չ էլ էներգետիկայի առա
ջացրած բնապահպանական 
հիմնախնդիրների հարցում։ 
Կան իրական հնարավորու
թյուններ էներգիայի (անսպառ և 
էկոլոգիապես մաքուր) այլընտ
րանքային աղբյուրների անցնե
լու համար։
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ԱՎԵՏԻՔ ԱԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն, 
ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու
ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՉԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, 
ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու

ճակատամարտհանուն
ամրոսփյաԱ
Նվիրվում է Կ. Ս. Չոբանյանի 80-ամյակին

Մարդկության պատմությու
նը նաև նրա պայքարի 
պատմությունն է հանուն իր իսկ 

ստեղծած կառուցվածքների 
ամրության։ ժամանակակից 
հզոր մեքենաների և կառույց
ների ստեղծման պատմությունը 
լի է դրամատիկ իրադարձու
թյուններով, հաղթանակներով և 
անհաջողություններով։

Հաղթանակները ձեռք են 
բերվել մի կողմից ավելի ամուր 
նյութերի ստեղծման շնորհիվ,

որոնցից պատրաստված կա
ռուցվածքները աշխատում են 
ավելի մեծ բեռների տակ, մյուս 
կողմից՝ նյութերի ավելի նպա
տակահարմար, գիտականորեն 
հիմնավորված օգտագործու
մով։

Ամրության տեսության մշակ
ման գործում մեծ է մեր հայրենա
կից, ականավոր գիտնական 
Կարապետ Սիրականի Չոբան
յանի ավանդը։

Չոբանյանը ծնվել է 1927 թ. 
փետրվարի 25-ին Վրաստանի 
Ախալքալաքի շրջանի Կարզախ 
գյուղում։ Ընտանիքը ուսումնա
ռության նկատմամբ սեր ուներ, 
պատահական չէր, որ բոլոր ութ 
երեխաները մասնագիտական 
կրթություն ստացան, յոթը՝ 
բարձրագույն։

1943 թ. նա ընդունվեց Երևա
նի պետական համալսարանի 
ֆիզիկամաթեմատիկական ֆա
կուլտետ, իսկ 1948թ.՝ Աոսկվայի 
պետական համալսարանի աս
պիրանտուրա՝ առաձգականու
թյան մաթեմատիկական տեսու
թյան գծով։ Ակադեմիկոս Ցու. Ն. 
Ռաբոտնովի ղեկավարությամբ 
1951 թ. պաշտպանեց թեկնածու

ական ատենախոսություն՝ նվիր
ված ոչ առաձգական ձողերի 
ծռման կայունության հարցերին։

1951 թ. Կ. Ա. Չոբանյանը ան
ցավ աշխատանքի Հայկական 
գյուղատնտեսական ինստիտու
տում։ Դասավանդել է մաթեմա
տիկա, տեսական մեխանիկա։ 
Ինստիտուտում հայտնի էր 
սկզբունքայնությամբ, խստա
պահանջությամբ՝ իր, գործըն
կերների, ուսանողների նկատ
մամբ։ Շուտով ընտրվեց ամբիո
նի վարիչ։

Դասախոսելուն զուգահեռ Կ. 
Չոբանյանը ակտիվորեն շարու
նակում է գիտական հետազո
տությունները՝ իր գործուն մաս
նակցությունը բերելով Հայաս
տանում նոր ձևավորվող մեխա– 
նիկոսների գիտական հանրու
թյան կայացմանը։ Սկսած 1954 թ. 
Կ. Չոբանյանի աշխատանքային 
և գիտական գործունեությունը 
կապված էր ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի 
ինստիտուտի հետ։ Միաժամա
նակ դասավանդում էր Երևանի 
պետական համալսարանում և 
պոլիտեխնիկական ինստիտու
տում։

Կ. Չոբանյանի գիտական
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գործունեության պսակը դար
ձավ նրա գիտական հայտնա
գործությունը, որը պաշտոնա
պես գրանցման ժամանակ մի
ակն էր Անդրկովկասում և առա
ջինը ԽԱՀՄ-ում՝ մեխանիկայի 
բնագավառում։

Ամրության տեսության աս
պարեզում իր ստացած նոր ար
դյունքների մասին առաջին ան
գամ հրապարակային ելույթ ու
նեցավ ՀԱԱՀ ԳԱ բաժանմունքի 
նիստում 1967 թ. մարտի 22-ին։ 
Մասնագետների խորհրդով 
1968 թ. հունվարին Կ. Չոբանյա– 
նը ԽԱՀՄ գյուտերի և հայտնա
գործությունների պետական կո
միտե ներկայացրեց գիտական 
հայտնագործության հայտ։ Բազ
մաթիվ հայտնի մասնագետներ 
բարձր գնահատեցին ստացված 
արդյունքների տեսական և կի
րառական նշանակությունը։ 
Ահա դրանցից միքանիսը։

Ուկրաինայի ԳԱ նախագահ, 
ակադեմիկոս Բ. Ե. Պատոն. «Բա
ղադրյալ մարմնի միացման մա
կերևույթի եզրի շրջակայքում Կ. Ս. 
Չոբանյանի կողմից տեսակա
նորեն հայտնաբերված թեղար– 
վածության երևույթը նոր, մինչ 
այժմ անհայտ, օբյեկտիվ երևույթ 
է, որը պ ա յմա նա վորվա ծ է 
բաղադրյալ տառերի առաձգա
կան հատկությունների տարբերու

թ յա մբ և նրանց միա ցմա ն  
որոշակի երկրաչափությամբ»: 

ԽԱՀՄ ԳԱ թղթ.–անդամ Լ. Ա. 
Գալին. «Հետաքրքիր երևույթ բա– 
ցահայտող Կ. Ս. Չոբանյանի արդ
յունքները, որոնք կատղ են ունե
նալ որոշակի գործնական կիրա
ռություն, անհրաժեշտ է որակել 
որպես հայտնագործություն»: 

Տ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Վ. Փինաջ– 
յան. «Իմ համոզմամբ Կ. Ս. Չո– 
բանյանը բացահայտել է կարևոր 
տեսական և գործնական նշանա
կություն ունեցող, նախկինում 
անհայտ օրինաչափություններ, և 
դրա համար էլ միացման եզրի 
շրջակայքում նրա հայտնաբերած 
թեղարվածության երևույթը հան
դիսանում է գիտական հայտնա
գործություն»։

Բազմաթիվ քննարկումներից 
հետո Պ ետական կոմիտեն 
1971 թ. հաստատեց հայտը, 
գրանցեց այն որպես թիվ 102 
հայտնագործություն և հանձ–

Հայտնագործությւսն 
բանաձևը

Բացահայտված է ընդ
հանուր բեռնվածութ յա ն  
դ ե պ ք ո ւ մ  բ ա ղ ա դ ր յ ա լ  
մարմնի միացման մակե
րևույթի եզրում նախկինում 
անհայտ, համասեռ մարմնի 
դուրս ընկած եզրին բնորոշ 
թերլարվածության երևույ
թը, որը դիտվում է եզրի 
շրջակայքում այն դեպքում, 
երբ բաղադրյալ մարմնի մի
ացման մակերևույթի և 
ա րտ ա քին  մակերևույթի  
կազմած թ և թ անկյունների 
գումարը փոքր է Յո/2 ■Ից. և 
մեծ ա ռա ձգա կա նութ յա ն  
մոդուլ ու ընդլայնական դե– 
ֆորմացիա յի գործա կից  
ունեցող նյութի օ. անկյունը 
ընկած է թ<օւ<7է տիրույթում։

նարարեց հայտնագործության 
նյութերը ուղարկել բոլոր շահա
գրգիռ նախագծային կազմա
կերպություններին՝ ի կիրա
ռումն։

Թիվ 102
հայտնագործությունը
Հայտնագործության բանա

ձևը հակիրճ է ևճշգրիտ, սակայն 
միայն մասնագետներին լիովին 
հասկանալի։ Փորձենք համա
ռոտ ներկայացնել հայտնագոր
ծության էությունը։

Լարումների խտացման մա
սին առաջին անգամ խոսվեց 
1860 թ. Լոնդոնում՝ մեխանիկոս 
ճարտարագետների թագավո
րական ընկերությունում՝ կապ–

Ա

Բ
&

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ված մի շարք լուրջ վթարների 
պատճառ դարձած երկաթուղա
յին վագոնների սռնիների ան
սպասելի քա յքա յման հետ։ 
Հետագա ուսումնասիրություն
ները ցույց տվեցին, որ կախված 
մեքենամասի երկրաչափական 
ձևից և բեռի կիրառման եղանա
կից՝ լարումները մարմնի մեջ 
բաշխվում են անհավասարա
չափ և նյութի քա յքա յումը 
սկսվում է այնտեղից, որտեղ 
լարումները մեծ են։ Օրինակ՝ 
առաձգականության տեսու
թյամբ կատարված հաշվարկ
ները ցույց են տալիս, որ բեռնա
վորված սռնիի «Ա» կետի շրջա
կայքում (նկարում՝դուրս ընկած 
անկյուն) լարումները փոքր են,
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՛իսկ «Բ» կետի շրջակայքում 
(ներս ընկած անկյուն) լարում
ները անհամեմատ մեծ են և 
քայքայումը սկսվում է հենց «Բ» 
կետից։

Առաջացավ պահանջ՝ տար
բեր բեռնվածությունների դեպ
քում ճշգրիտ հաշվարկել լա
րումների բաշխումը մարմնի 
մեջ։ Աա խթան դարձավ առաձ
գականության մաթեմատիկա
կան տեսության բուռն զարգաց
ման և լայնածավալ փորձարա
րական աշխատանքների։ Այդ 
ժամանակների մեքենաշինա
կան հաշվարկների գրքերը պա
րունակում էին տեսական և 
փորձնական եղանակով ստաց
ված լարումների խտացման 
բազմաթիվ անհրաժեշտ գործա
կիցներ։

Հաշվարկների ճշտության 
նկատմամբ տեխնիկայի աճող 
պահանջները ցույց տվեցին, որ 
լարումների խտացման հաշվա
ռումով հաշվարկները ևս բավա
րար չէին։

1920 թ. սկսեց զարգանալ 
քայքայման երևույթի նոր տե
սություն՝ ճաքերի առաջացման 
և զարգացման տեսությունը։ 
Նյութի մեջ, որքան էլ որ այն լավ 
պատրաստված լինի, միշտ կան 
մոլեկուլային կառուցվածքի բազ
մաթիվ խախտումներ՝ դիսլոկւս– 
ցիաներ, որոնք բերում են ներ
քին լարվածության և որոշակի 
պայմաններում՝ միկրոճաքերի 
առաջացման։ Մարմնի մեջ ընդ
հանուր լարվածության մեծաց
մանը զուգընթաց այդ միկրո– 
ճաքերը կարող են միավորվել, 
առաջացնել մակրոճաք և բերել 
կառուցվածքի քայքայման։ Այդ
պիսի միկրոճաքերի գոյությամբ է 
բացատրվում այն փաստը, որ 
նյութի իրական ամրությունը 
հարյուրավոր անգամ փոքր է մո
լեկուլների հարակցական ուժե
րի հիման վրա հաշվված տեսա
կան ամրությունից։

Առաձգականության տեսութ
յան համաձայն՝ ճաքի և ներս ըն
կած անկյան գագաթների շրջա
կայքում լարումները անվերջ 
մեծ են։ 1960-ականներին ան
վերջ լարումները միարժեք չէին 
ընկալվում, և որոշ հայտնի մե– 
խանիկոսներ նման լուծումները 
նույնիսկ համարում էին անի
մաստ և սխալ։ Համենայն դեպս 
մեխանիկոսների մեծամասնութ
յան կողմից անվերջ լարումնե
րով կոնցենտրացիայի դեպքը 
ընկալվում և ընդունվում էր որ
պես բնականոն՝ մնացորդային 
(պլաստիկ) կամ ոչ գծային երե
վույթների արտացոլում։ Այդպի– 
սով՝ համասեռ մարմինների հա
մար սկզբունքային հարցերը հա
մարվում էին լուծված։

Տեխնիկայում շատ են օգտա
գործվում նաև տարբեր առաձ
գական հատկություններ ունե
ցող մարմիններից միացություն
ները՝ ստացված սոսնձման, զոդ
ման, եռակցման միջոցով։ Առան
ձին, մասնավոր խնդիրների լու
ծումներից հայտնի էր, որ միաց
ման եզրի շրջակայքում առաջա
նում է լարումների խիստ խտա
ցում և առաձգականության 
գծային տեսության լուծումները 
տալիս են լարումների անվերջ 
մեծարժեքներ։

Կարապետ Չոբանյանը այդ 
հարցը ուսումնասիրեց հիմնա
վորապես՝ օգտվելով համասեռ 
մարմինների համար մշակված 
տեղական լուծումների մեթոդից, 
որը մարմնի ուսումնասիրվող 
կետի շրջակայքում տալիս է 
ճշգրիտ լուծումներ։

Հայտնագործության բանա
ձևը պատկերավոր դարձնելու 
համար բերված նկարում սխե
մատիկ ցույց է տրված տարբեր 
առաձգական հատկություններ 
ունեցող երկու նյութերից կազմ
ված միացություն։ Այն բնութա
գրվում է նյութերի Տշ առաձ– 
գականության մոդուլներով

(լարում դեֆորմացիա գծային 
կապի համեմատականության 
գործակից), V,, V2: Պուասոնի 
գործակիցներով (ձգվող կամ 
սեղմվող ձողի ընդլայնական 
կտըրվածքի փոքրացման կամ 
մեծացման բնութագիր) և միաց
ման գծի «Գ» եզրի շրջակայքում 
միացվող մասերի օ., թ ան
կյուններով։

Մաթեմատիկորեն ճշգրիտ 
կառուցելով տեղական լուծում
ները՝ Կ. Չոբանյանը մանրա
մասն թվային հետազոտությամբ 
ուսումնասիրեց լարումների 
վարքը «Գ» կետի շրջակայքում՜ 
կախված միացությունը բնու
թագրող վերը նշված 6 չափորո– 
շիչներից։

Ստացված արդյունքները ոչ 
միայն գիտականորեն հետա– 
քըրքիր էին, այլ նաև զարմա
նալի, նույնիսկ՝ անհավատալի։ 
Պարզվեց, որ չափորոշիչների 
որոշ արժեքների դեպքում ան– 
համասեռ մարմնում, ի տար
բերություն համասեռ մարմնի 
համապատասխան դեպքի, լա
րումների արժեքները ոչ միայն 
չեն մեծանում, այլ ընդհակա
ռակը փոքր են և հաճախ ձգտում 
են զրոյի։ Այսինքն՝ միացության 
ամրության համար առավել 
վտանգավոր «Գ» կետի շրջա
կայքում նյութերի և անկյուննե
րի համապատասխան ընտրութ
յան միջոցով կարելի է ստանալ 
թերլարված՝ զրոյական լարվա–
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ծությամբ վիճակ։ Սա է նոր ե– 
րևույթի առավել տեսանելի 
դրսևորումը։

Այս երևույթը Կ. Չոբանյանը
անվանեց թեղա րվա ծություն։

Տեսական աշխատանքը նա 
լրացրեց անմիջական կիրառ
մանն ուղղված գյուտարարա
կան առաջարկներով, որոնց հա
մար ստացավ հեղինակային 
իրավունքի վկայագրեր (նաև Ռ. 
Շիրինյանի հետ համատեղ)։

Հետագայում հայրենական և 
արտասահմանյան գիտնական
ների կատարած բազմաթիվ 
տեսական և փորձարարական 
աշխատանքները հաստատեցին 
և ընդլայնեցին գիտելիքները՝ 
միացության եզրում լարումների 
վարքի մասին։

Ինչպես հաճախ է պատա–

ճապոնական «Սացուսիտա 
էլեկտրիկ» ընկերությունը, որն 
ավելի շատ հայտնի է «Պանա– 
սոնիկ» անվամբ, ներկայացրել է 
հերթական տեխնիկական նո
րույթ՝ նոութբուք, որը չի վախե
նում ջրից։ Շնորհիվ անթափանց 
կառուցվածքի՝ կոմպյուտերը կա
րող է աշխատել ծայրահեղ պայ
մաններում։

Այս նոութբուքի սկզբունքա–

հում, այս հայտնագործությունը 
ևս, ինպես նշանակալից որևէ 
նոր բան, միարժեք և հեշտութ
յամբ չընդունվեց գիտական հան
րության կողմից։

Կ. Չոբանյանի առողջության 
ամրության պաշարը սպառվեց 
իր իսկ ստեղծած ամրության 
տեսությունը պաշտպանելու և 
իրագործելու պայքարում։ Նա 
վախճանվեց սրտի կաթվածից 
ստ եղծա գործա կա ն ուժերի 
ծաղկման շրջանում՝ 51 տարե
կան հասակում։ Սահացավ 
Կիևում, ուր մեկնել էր մասնակ
ցելու եռակցման գծով ԽԱՀՄ 
համակարգող խորհրդի նիստին։ 
Քաղաք, որի գիտական և ճար
տարագիտական հանրությունը 
խանդավառությամբ էր ընդու
նում նրա հայտնագործությունը։

Կ. Չոբանյանի 
հայտնագործությունը 
միտված է ապագային

Հաշվողական տեխնիկայի 
բուռն զարգացման հետևանքով 
կառուցվածքների ամրության

յին նորամուծությունն է դրա ներ– 
սում հատուկ դրենաժային հա
մակարգի առկայությունը, որը 
թույլ չի տալիս հեղուկի ներ
թափանցումը կոշտ սկավառակի 
կամ կոմպյուտերի էլեկտրաս
նուցման համակարգի մեջ։ Մե– 
կուկես կիլոգրամանոց սարքը 
պատրաստված է հատուկ ձուլ
վածքից, որը դիմանում է 100 կգ 
ծանրությանը։

հաշվարկների նկատմամբ մո
տեցումը այսօր կրում է որակա
կան փոփոխություններ։ Շատ 
տեսություններ, որոնք հիմնա
կանում ուղղված էին բարդ 
կառուցվածքներում լարումների 
մոտավոր հաշվարկի ավելի ու 
ավելի ճշգրտմանը, կորցնում են 
իրենց արդիականությունը։ Իսկ 
լարումների խտացման և թեր– 
լարվածության տիրույթների 
ճշգրիտ որոշումը, քայքայման 
տեսակետից վտանգավոր կե
տերի շրջակայքում լարումների 
վարքի բացահայտումը, եղել և 
մնում է արդիական, հատկապես 
միկրոճաքերի ուսումնասիրութ
յան ժամանակակից միջոցների 
ընձեռած հնարավորությունների 
պայմաններում։ Առավել ևս, որ 
հայտնագործության դրույթ
ները, ինչպես պարզվեց հե
տագայում, ճիշտ են նաև ֆի
զիկական մի շարք այլ դաշտերի 
բնութագրիչների վարքի նկա
րագրման համար։

Ամրության համար պայքարը 
շարունակվում է։
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ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի 

գիտության գծով փոխտնօրեն, ախտաբանական և ռադիոիզոտոպների 
լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ ենթաստոմքսային գեղձի բոր
բոքման, երկարատև ճզմման համախտանիշի, քիմիաթերապիայի և ճառա
գայթման թերապիայի արդյունքում առաջացած արյան ապլազիայի կեն
սաքիմիական առանձնահատկությունները

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի 

ավագ գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ ենթաստոմքսային 

գեղձի բորբոքման, երկարատև ճզմման համախտանիշի, քիմիա
թերապիայի և ճառագայթման թերապիայի արդյունքում առաջացած 
արյան ապլազիայի, տուբերկուլյոզի կենսաքիմիական առանձ
նահատկությունները

ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՃԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ե րկարատև ճզմման հա
մախտանիշը, որը ավելի 
հայտնի է կրաշ սինդրոմ 

անվանումով, նկարագրվել է 
անգլիացի հայտնի գիտնական 
Ե. Բիվատերսի կողմից Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ՝ 1941 թվականին, այս
պես կոչված, «լոնդոնյան բլից» 
օդային հարձակումներից հետո։ 
Վնասված շենքերի փլատակնե
րից հանված անձիք օրգանիզմի 
էական վնասվածքներ չունեին, 
բայց նրանց առողջական վիճա
կը հետզհետե վատանում էր, և 
3-4 օրից վրա էր հասնում մահը։

Կրաշ սինդրոմի լայնածավալ 
կլինիկական ուսումնասիրութ

յունները Հայաստանում սկսվե
ցին 1988 թ. Սպիտակի աղետալի 
երկրաշարժից հետո, երբ հի
վանդանոցներ հասցված լուրջ 
վնասվածքներ չունեցող վիրա
վորները որոշ ժամանակ անց 
մահանում էին։ Հետազոտութ
յուններից պարզվեց, որ ան
սպասելի մահվան պատճառը 
օրգանիզմում կալիում իոնների 
կոնցենտրացիայի կտրուկ աճն 
է, որի պատճառով ընդհատվում 
է սրտի աշխատանքը։ Որոշ հի
վանդների մոտ դիտվող սրտամ
կանի ինֆարկտի զարգացման 
պատճառը այդպես էլ չի պար
զաբանվել։ Կլինիկական հետա
զոտությունները ցույց տվեցին,

որ ճզմման պատճառով առաջա
ցած սթրեսային վիճակի զար
գացմանը զուգահեռ արյան մեջ 
բարձրանում է ադրենալինի կոն
ցենտրացիան, որի հետևանքով 
սրտամկանում առաջանում են 
ադրենալային նեկրոզներ, ո– 
րոնք, շատ արագ տարածվելով, 
ի վերջո առաջացնում են սրտա
մկանի ինֆարկտ։ Նման երե
վույթներ նկարագրվեցին նաև 
1991 թ. Կոստա Ոիկայում, 1995 
թ. Թուրքիայում տեղի ունեցած 
երկրաշարժերի ժամանակ, սա
կայն Սպիտակի երկրաշարժի 
ժամանակ կրաշ սինդրոմի զո
հերի թիվը շատ ավելի մեծ էր 
փլուզված մեծաքանակ շինութ–
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յունների պատճառով։
Կլինիկական հետազոտութ

յունները բացահայտեցին ար
յան մեջ էլեկտրոլիտների քանա
կի կտրուկ տեղաշարժ և երի
կամների լուրջ վնասվածքներ։ 
Այդ հիվանդներին օգնելու հա
մար Հայաստան բերվեցին մեծ 
քանակով «արհեստական երի
կամ» անվանվող սարքեր։ Սա
կայն հիվանդը այդ սարքից կախ
վածության մեջ է մնում երկար 
ժամանակ՝ 2-2,5 ամիս։ Ավելի ուշ 
նկարագրվեցին ճզմված փւս– 
ւիուկ մկանների շերտերի տա
րանջատումներ։ Մկաններից ար
յան մեջ թափանցած մկանային 
սպիտակուցը՝ միոգլոբինը հաս
նելով երիկամներ, առաջացնում 
է դրանց խցանում, որի հետևան
քով զարգանում է երիկամային 
անբավարարություն։ Վնասված 
երիկամներից արյան մեջ են ար
տազատվում վնասման արդ
յունքում առաջացած թունավոր 
նյութեր, որոնք արյան հոսքով 
կամ նյարդաթելերի միջոցով 
հասնում են ուղեղ և առաջաց
նում Վալերիանային դեգեներա
ցիա, միելինիքայքայում և ի վեր
ջո ուղեղային հյուսվածքի զգալի 
քայքայում։

Կրաշ սինդրոմի մոդելավո
րումը Փորձարարական կենդա

նիների մոտ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթ– 
յանի անվան կենսաքիմիայի 
ախտաբանական լաբորատորի
այում կատարվել է դեռևս 1970– 
ական թվականներին Բժիշկների 
կատարելագործման ինստի
տուտի գիտահետազոտական 
լաբորատորիայի ախտաբանա
կան անատոմիայի լաբորատո
րիայի վարիչ, պրոֆ. Ա.Ա. Կանա– 
յանի հետ համատեղ։ Այն ժամա
նակ երկու լաբորատորիաները 
համատեղ հետազոտություններ 
էին կատարում սուր պանկրեա– 
տիտների փորձարարական մո
դելի վրա, որի արդյունքում 
պարզվել է, որ վնասված ենթաս
տամոքսային գեղձը արյուն է ար
տազատում մեծաքանակ պեպ– 
տիդային բնույթի թունավոր 
նյութեր։ Սուր պանկրեատիտի 
զարգացման կլինիկական պատ
կերը նույնպես դրսևորվում է սըր– 
տամկանի ինֆարկտով և մահով 
առաջին 72 ժամվա ընթացքում։ 
Ֆրանսիացի գիտնական Լե
ֆերի կողմից հայտնաբերվել է 
թունավոր օկտապեպտիդ, որը, 
արտազատվելով իշեմիզացված 
ենթաստամոքսային գեղձից, 
առաջացնում է սրտամկանի նեկ– 
րոտիկ վնասում, ընդհուպ մինչև 
ինֆարկտի դասական պատ
կերի առաջացումը, որն էլ հի

վանդների 25-30%-ի մահվան 
պատճառն է դառնում։ Եթե են
թաստամոքսային գեղձի սուր 
բորբոքումը կարելի է ախտորո
շել զարգացման առաջին իսկ 
րոպեներից արյան մեջ օւ-ամի– 
լազֆերմենտի ակտիվության ա– 
ճով, ապա կրաշ սինդրոմի զար
գացումը բնութագրելու համար 
առ այսօր գոյություն չունի ար
յան արագ և մատչելի թեսթ։ Ի– 
հարկե, կրաշ սինդրոմի ախտա
բանական գործընթացների զար
գացումը նույնպես ուղեկցվում է 
այնպիսի ֆերմենտային համա
կարգերի ակտիվացմամբ, ինչ
պիսիք են կրեատինկինազը, 
կաթնաթթվի և միզանյութի առա
ջացման ֆերմենտները, մի– 
զաթթվի քանակական աճը։ 
Սակայն վերոհիշյալ փոփոխութ
յունները բնորոշ չեն կրաշ սինդ
րոմին և չեն կարող ախտորոշիչ 
մեթոդ հանդիսանալ։ Ըստ մեզ՝ 
միակ ախտորոշման մեթոդը ար
յան մեջ թունավոր պեպտիդների 
քանակական և որակական փո
փոխությունների գրանցումն է, 
որի համար անհրաժեշտ են լայ
նածավալ հետազոտություններ, 
որոնք հնարավորություն կընձե– 
ռեն մշակել աղետների ժամա
նակ մատչելի և հեշտ իրակա–
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ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ

նացվողախտորոշման մեթոդ։
Այս ամենը պատճառ դարձավ 

կենդանիների կրաշ սինդրոմի 
մոդելավորման և սինդրոմի զար
գացման տարբեր փուլերում 
պեպտիդային բնույթի նոր միա
ցությունների առաջացման և 
վնասակար ազդեցության հե
տազոտման համար։ Պարզվեց, 
որ երիկամների և վնասված 
մկանների կողմից արտադրված 
թունավոր պեպտիդները, իրենց 
ւտ1–ծայրին միացնելով արգինին 
ամինաթթուն, առաջացնում են 
արգինինասպիտակուցային հա
մալիր, որը, անցնելով ուղեղի հե– 
մատոէնցեֆալիկ պատնեշը, 
նյարդաթելերով հասնում է ու
ղեղ և առաջացնում է ուղեղային 
հյուսվածքի վնասվածքներ, 
որոնք ունեն նյարդադեգենե– 
րատիվ հիվանդություններին 
բնորոշ պատկեր (Ալցհեյմերի, 
Պարկինսոնի հիվանդություն
ներ)։ Ուղեղի հյուսվածքը սկսում 
է քայքայվել, որի հետևանքով 
խանգարվում է օրգանիզմի բնա
կանոն նյութափոխանակությու
նը, և դադարում է ուղեղի կողմից 
կենսաբանական ակտիվ նյու
թերի մատակարարումը։

Հետազոտությունների ար
դյունքում սրտամկանում հայտ

նաբերվեցին հինգ նոր պեպ– 
տիդներ, որոնք չունեն նորմալ 
կենդանիները, նույնիսկ ճզմված 
կենդանիները։ Դրանք արյան 
մեջ երևան են գալիս ճզմումից 
հետո։ Այս փաստը մեկ անգամ 
ևս հաստատում է մեր պատկե
րացումն այն մասին, որ օրգա
նիզմի ընդհանուր և ծավալուն 
թունավորումը սեփական ար
տազատված պեպտիդների գոր
ծունեության արդյունք է, որը 
զարգանում է հետճզմման ժա
մանակահատվածում։

Սրտամկանի մորֆոլոգիա– 
կան հետազոտությունները 
ցույց տվեցին, որ հսկիչ կենդա
նիներին այդ պեպտիդների նե
րարկման արդյունքում առա
ջանում են սրտամկանի դիֆուզ՝ 
ամբողջ մակերեսով ցրված
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մեռուկացված վնասվածքներ։ 
Այդ կենդանիները շատ արագ 
սատկում են սրտամկանի վնաս
ման հետևանքով։ Սրտամկանի 
կանգի պատճառ կարող են դառ
նալ կատեխոլամինները՝ ադրե
նալինը, «շոկային» սպիտա
կուցները, տա
րա  բ ն ո ւ յ թ  
սթրեսները։

էլեկտ րա 
մանրադիտա
կային հետա
զոտ ութ յուն
ները ցույց են 
տվել, որ սըր– 
տ ա մ կա  ն ի 
բջիջների ու– 
ժակայանները 
՝ միտոքոնդրի–

ումները, խորը ֆունկցիոնալ և 
կառուցվածքային փոփոխութ
յուններ կրելով, անընդունակ են 
սրտամկանն ապահովել անհ
րաժեշտ Էներգիայով։ Դրա հե
տևանքով քայքայվում են սըր– 
տամկանի սպիտակուցները, և 
վրա Է հասնում մահը։

Ակադ. Ա. Գալոյանի կողմից 
հայտնաբերված և ուղեղի հիպո
թալամուսից անջատված բարձր 
կենսաբանական ակտիվութ
յամբ օժտված երկու միացութ
յունների՝ նեյրոհորմոն “Շ”–ի և 
պրոլինով հարուստ պեպտիդի՝ 
կրաշ սինդրոմի և սուր պանկ– 
րեատիտոյի փորձարարական 
մոդելների վրա ունեցած ազդե
ցության ուսումնասիրման ար
դյունքում պարզվել Է, որ դրանք 
վերացնում են առաջացած 
վնասվածքները՝ վերադարձ
նելով օրգանիզմը նորմալ կեն
սագործունեության, ուստի կա
րող են կլինիկական բժշկության 
մեջ կիրառվել որպես դեղամի
ջոցներ։

Համադրելով կրաշ սինդրոմի 
և սուր պանկրեատիտի առա
ջացման և կլինիկական զար
գացման կենսաքիմիական ա– 
ռանձնահատկությունները՝ կա
րելի Է ենթադրել, որ տարա
բնույթ աղետալի գործընթացնե
րի զարգացումը ընթանում Է որո
շակի ուղով, որի հետազոտումը 
համակենսաբանական նշանա
կություն ունի։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ |Տ|° 1 , 2007



Շահեն Խաչատրյանի 
«ՕՈՎԻ ՊՈԵԶԻԱՆ»
նվիրված մեծն ծովանկարիչ Այվազովսկու 
ծննդյան 1Ց0–ամյակին

Ռաֆայել Հովհաննիսյանի և 
Վարդուհի Գրիգորյանի

Եվ այն մասին, թե 
ինչպիսին է 
իրականում 

Բենեդիկտոս XVI 
պապը... հուշեր, որ 
պատմում է Պապի 

եղբայրը։



ՀԱՅ ՚ ԱՆՎԱՆԻ ՚ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ ՚ ՚"

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԱՀՎԻՐ

Ա կադեմիկոս Ն. Մ. Աիսակյանի 
ծննդ յա ն  100-ամյակի ա ռթիվ

ԱՆԱՏՈԼԻ ԳՐԻԳՈՐԵՎ
ակադեմիկոս

«Սառը պատերազմի» տարիներին Աիսակյանի գործունեու
թյունը ՅՕԻՆԵՍԿՕ-ում ոգեշնչված էր արդյունավետ համագործակ
ցությամբ երկր ների խաղաղ գոյակցության զարգացման գաղափա
րով։ Նորայր Սիսակյանը համոզված էր, որ գիտությանը պատ
կանում է յուրաքանչյուրին, որ համագործակցությունը միավորում է 
մարդկանց ե ազգությունները։ Նրանք, ովքեր համատեղ են Լուծում 
հիմնախնդիրները, երբեք չեն սպանի միմյանց։ Զբազվեչով տիեզե
րական բժշկությամբ ե կենսաբանությամբ նա երկրագնդի առաջին 
բնակիչն էր, ով Երկիր մպորակը համարում էր խաղաղությամբ ե 
սիրով ապրող ազգերի միակ Մեծ հայրենիք– տունը։ Նա երազում էր 
մասնակից ւիճեչ մեծ նախագծի որը կմիավորեր տարբեր երկրների 
ե մարդկանց ջանքերը մարդկությանը հասանեփ դարձնեչով տիե
զերական թռիչքներին։

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գւխավւտ տճօրեճ 
Կհիչիրռ Մացարա 

2Տ.01.2007թ

Ա կանավոր կենսաֆիզիկոս 
տիեզերական կենսաբա
նության հիմնադիրներից 

մեկը՝ Նորայր Մարտիրոսի Սի
սակյանը, ծնվել է 1907 թ. հուն
վարի 25-ին (հ. տ. հունվարի 12– 
ին) Աշտարակ գյուղում։ Ոլորա
պտույտ Քասախ գետի ափերին 
տեղակայված Հայաստանի այդ 
հինավուրց բնակավայրը շատ 
հնուց հայտնի էր որպես Շտանգ– 
ՈՒրիա (Օձի քաղք)։ Տարածա
շրջանը հռչակավոր է խաղո
ղագործության և գինեգործու
թյան դարավոր ավանդույթնե
րով, հետաքրքրական է իր 
ճարտարապետական հուշար
ձաններով։ Մեր օրերի Աշտարակ 
քաղաքը և նրա մերձակա շրջա
կայքը ժամանակակից Հայաս
տանի գիտական ենթակաոուց
վածքի անփոխարինելի բաղադ
րիչն են. այստեղ են գտնվում 
Բյուրականի աստղադիտարա
նը, Երևանի ֆիզիկայի ինստի
տուտի տիեզերական ճառա
գայթների Նոր-Նորաբերդի կա
յանը, Ոադիոֆիզիկայի և էլեկտ
րոնիկայի ինստիտուտը, Հայկա
կան ատոմակայանը։

Աշտարակյան Սիսակյաննե– 
րի տոհմը, ըստ ընտանական ա– 
վանդության, իր սկիզբն առնում 
է VI դ. հայտնի Սյունյաց սնան

կացած իշխաններից։ Ն. Մ. Աի
սակյանի հայրը՝ Մարտիրոսը, 
զբաղվել է խաղողագործութ
յամբ, գինեգործությամբ, մայրը՝ 
Աաթենիկը, տնային տնտեսու
թյամբ և երեխաների դաստիա
րակությամբ։ Նորայրը վաղ է 
զրկվել մորից, նա մահացել էր, 
երբ տղան ընդամենը 12 տարե
կան էր։ Տարրական կրթությունը 
ստանալով գյուղական դպրո
ցում՝ ընդունակ և նպատակա
սլաց պ ա տ ա նին 1928 թ. 
ընդունվում է Երևանի համալսա– 
րանի գ յո ւղա տ նտ եսա կա ն  
ֆակուլտետ։ Ուսման ընթաց
քում ցուցաբերած հաջողութ
յունների շնորհիվ նա ուղարկ

վում է Լենինգրադի գյուղա
տնտեսական ինստիտուտ, որից 
հետո տեղափոխվում է Մոսկվա՝ 
Տիմիրյազևի անվ. գյուղատնտե
սական ակադեմիա։

1932 թ. ակադեմիայի շրջա
նավարտ Ն. Մ. Աիսակյանն ըն
դունվում է պարարտանյութերի, 
ագրոհողագիտության և ագրո
տեխնիկայի Համամիութենա
կան ինստիտուտի ասպիրան
տուրա։ Նրա գիտական ղեկա
վարն էր ականավոր ագրոքիմի
կոս ակադեմիկոս Դ. Ն. Պրյանիշ– 
նիկովը։ Բարձր գնահատելով 
ասպիրանտի տվյալներն ու հա
մառությունը՝ Դմիտրի Նիկոլաե– 
վիչը երաշխավորում է սկսնակ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ |Տ|° 1 , 2007



"՚ ՀԱՅ ՛ ՛ԱՆՎԱ՛Ն՛Ի՛ ՚ ԳԻ ՏՆ՛Ա՛ԿԱՆՆԵՐ

հետազոտողին իր կոլեգա, ա– 
կանավոր գիտնական-կենսա– 
քիմիկոս ակադեմիկոս Ա. Ն. Բա
խին։ 1936 թ. Ն. Մ. Սիսակյանը 
պաշտպանում է «Շաքարի ճա– 
կընդեղում շաքարակուտակման 
գործընթացում ֆոսֆորի դերը» 
թեմայով թեկնածուական ատե
նախոսությունը։ Դա առաջին 
ատենախոսական պաշտպա
նությունն էր Ա. Ն. Բախտինի նո
րաստեղծ կենսաքիմիայի ինս
տիտուտում։ 1940 թ. կենսաքի
միայի ինստիտուտում կայացավ 
նաԼւՆ. Մ. Սիսակյանի դոկտորա
կան ատենախոսության պաշտ
պանությունը՝ «Բույսերի երաշ
տադիմացկունության կենսաքի
միական բնութագիրը» թեմայով։ 
Այս ֆիզիոլոգակենսաքիմիա– 
կան հետազոտությունները հե
ղինակին բերեցին լայն ճանա
չում։

Հայրենական Մեծ պատե
րազմի տարիներին Ն. Մ. Աիսա– 
կյանին հաջողվեց մշակել 
վիտամինների պաշտպանութ
յամբ բանջարեղենի և կարտո
ֆիլի չորացման նոր եղանակ։ 
Դա հայրենական գիտության 
կողմից ծանրակշիռ ներդրում էր 
հաղթանակի ընդհանուր գոր
ծին։ և. Մ. Սիսակյանի լաբորա
տորիայում ստեղծվեցին նոր 
տվյալներ՝ քլորոպլաստների քի
միական բաղադրության վերա
բերյալ, և հայտնաբերվեցին 
բազմաթիվ ֆերմենտներ, որոնք 
մասնակցում են կենսաքիմիա
կան տարբեր գործընթացնե
րում, այդ թվում լուսասինթեզի

հետ անմիջականորեն առնչութ
յուն չունեցող։ Դա հիմք հանդի
սացավ քլորոպլաստների՝ որ
պես բջջի բազմաֆունկցիոնալ 
կառուցվածքների մասին բա
ցարձակ նոր պատկերացման 
կազմավորման համար։ Ն. Մ. Սի
սակյանի այն ժամանակ ստա
ցած արդյունքները կանխորոշե
ցին ոչ միայն սեփական գիտա
կան գործունեության հետագա 
ուղղությունը, այլ նաև իր աշա
կերտների հետազոտական ու
ղին։

Լայն ճանաչում է վայելում 
բույսերում ընթացող կենսաքի
միական գործընթացների վրա 
ճառագայթման ազդեցության 
հետազոտմանը նվիրված Նո– 
րայր Սիսակյանի աշխատանք
ների շարքը։ Գիտնականի հե
տաքրքրություններն այս բնա
գավառում նույնպես կենտրո
նացված էին նուկլեինաթթունե– 
րի և սպիտակուցների վրա. 
պարզվել էր, որ ճառագայթումը 
խիստ ազդում է կենդանի բջջում 
է ն զ ի մ ա տ ի կ  
գործընթացների 
փոխադարձ կա
պի վրա։ Այս ա– 
ռաջնային արդ
յունքները Ն. Մ.
Սիսակյանը ներ
կայացրեց ատո
մային էներգիայի 
խաղաղ օգտ ա 
գործմանը նվիր
ված ժնևյան I 
գիտաժողովում 
(1955 թ.)։ Հետա
գայում դրանք 
իրենց հաստա
տումը ստացան 
մի շարք այլ լա
բորատորիանե
րում։

Նորայր Սիսա
կյանը իր ներդ
րումն ունեցավ 
բնագիտության

բացառիկ նոր բնագավառի՝ տիե՛
զերական կենսաբանության և 
բժշկության կայացման և զար
գացման գործում։ Նրա ղեկավա
րությամբ ուսումնասիրվում էր 
տիեզերական միջավայրի ա– 
ռանձնահատուկ պայմանների 
ազդեցությունը բուսական օրգա
նիզմների ֆերմենտատիվ գործ
ընթացների վրա, իսկ 1956 թ. 
հետազոտություններ էին տար
վում, որոնք անհրաժեշտ էին եր
կա րաժամկետ  ուղեծրա յին 
թռիչքների ժամանակ կենսա– 
ապահովման համակարգերի 
մշակման համար։ Իրականաց
նելով տիեզերագնացության հա
մար այդ հսկայածավալ և կա
րևոր աշխատանքների ղեկավա
րությունը՝ Ն. Մ. Աիսակյանն ար
դեն այն ժամանակ ստեղծեց 
տիեզերական հերթական թռիչ
քից վերադարձող տարբեր ֆիլո– 
գենետիկական մակարդակի 
բազմաթիվ օրգանիզմների վրա 
կենսաբանական հետազոտու
թյունների ընդարձակ ծրագիր։
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Այսպես էին սկիզբ դրվում տիե
զերական կենսաբանությունը և 
բժշկությունը՝ մարդու համար 
ճանապարհ բացելով դեպի տիե
զերք։

Այն ժամանակ չափազանց 
կարևոր էր գնահատել մարդու 
օրգանիզմի վրա տարբեր իոնի– 
զացնողճւսռագայթումների վնա
սակար ազդեցության աստիճա
նը և գտնել ռիսկի աստիճանը 
նվազեցնող միջոցներ։ Նորայր 
Աիսակյանի նախաձեռնությամբ 
անց էին կացվում գիտաժողով– 
ներ և ԽԱՀՄ ԳԱ կենսաբանա
կան գիտությունների բաժան
մունքի նստաշրջաններ՝ նվիր
ված տիեզերական կենսաբա
նության հիմնախնդիրներին, 
այդ թվում Միջազգային կենսա
քիմիական կոնգրեսի շրջանակ
ներում Միջազգային սիմպո
զիումը տիեզերական կենսաբա
նության գծով (Մոսկվա, 1961 թ.) 
և Միջազգային սիմպոզիումը՝ 
նվիրված «Մարդը տիեզերքում» 
հիմնախնդրին (ՅՈՒՆԵԱԿՕ, 
Փարիզ, 1962 թ.)։ Ն. Մ. Սիսակ– 
յանը մի շարք ակադեմիական 
ինստիտուտներում տիեզերա
կան կենսաբանության հիմնա– 
խնդիրների ուղղությամբ շուրջ 
10 լաբորատորիաների ստեղծ
ման նախաձեռնողն էր։ Սա գի

տությունների ակադեմիային ոչ 
միայն առաջնայնություն ապա
հովեց տիեզերական կենսաբա
նության և բժշկության հիմնա– 
խնդիրների հետազոտություն
ներում, այլ նաև հետագայում 
առաջատար դիրքեր հայրենա
կան և համաշխարհային գիտու
թյան մեջ։

Տիեզերագնացության զար
գացման գործում ունեցած ծա
ռայությունների համարն. Աիսւս– 
կյանն ընտրվեց Տիեզերագնա
ցության միջազգային ակադեմի
այի փոխպրեզիդենտ և Կենսա– 
տիեզերագնացության միջազ
գային կոմիտեի նախագահ։

Գիտնականի ներդրումը գի
տության զարգացման գործում 
ստացավ համաշխարհային ճա– 
մաչում, գնահատվեց պետական 
և գիտական բարձր պարգևնե
րով՝ ԽԱՀՄ պետական մրցանակ 
(1952 թ.), ԽԱՀՄ ԳԱ Ա. Ն. Բախի 
անվ. մրցանակ (1951,1966 թթ.), 
ԽԱՀՄ ԳԱ Ի. Ի. Մեչնիկովի անվ. 
մրցանակ (1951 թ.), «Աշխա
տանքային Կարմիր դրոշի» երեք 
շքանշաններ և «Պատվո նշան» 
շքա նշա ն ։ 1953 թ. Ն. Մ. 
Աիսակյանն ընտրվեց ԽԱՀՄ ԳԱ 
թղթակից-անդամ, 1960 թ.՝ 53 
տարեկանում՝ ակադեմիկոս։

1964 թ. ակադեմիկոս Ն. Մ. Սի–

սակյանն ընտրվեց ՅՐՒՆԵԱԿՕ-ի 
Գլխավոր գիտաժողովի XIII 
նստաշրջանի նախագահ։ ԽԱՀՄ 
և ԽԱՀՄ գիտությունների ակա
դեմիայի ներկայացուցչի նախա
գահությունը ՅՈՒՆԵԱԿՕ-ի նման 
միջազգային կազմակերպու
թյունում աննախադեպ փաստ է։ 
Գլխավոր գիտաժողովի XXXIII 
նստաշրջանի որոշմւսմբՆ. Մ. Աի
սակյանի ծննդյան 100-ամյակն 
ընդգրկված է ՅՈՒՆԵԱԿՕ-ի 2006– 
2007 թթ. հոբելյանական տարե
թվերի օրացույցում։

Ինչ վերաբերում է Նորայր 
Աիսակյանի մարդկային հատ
կանիշներին, ապա ըստ նրա 
աշակերտուհու՝ կենսաբանա
կան գիտությունների դոկտոր Ի. 
Ի. Ֆիլիպպովիչի հիշողություն
ների՝ անգամ տարիներ անց չի 
կարելի մոռանալ, թե «նա ինչպի
սի ուժեղ, տաղանդավոր և հմա
յիչ անձնավորություն էր, ինչ լր
ջությամբ և պատասխանատվու
թյամբ էր վերաբերում գիտութ
յանը և կյանքին, ինչպիսի ուշա
դիր ուսուցիչ էր, որքան բարյաց– 
կամ և միևնույն ժամանակ պա
հանջկոտ և խիստ էր»։ Գիտութ
յանը նվիրվածության ոգին պահ
պանվում էր նաև Ն. Մ. Աիսւսկ– 
յանի ընտանիքում, քանզի նրա 
կինը՝ Վարվարա Պետրովնան, 
մասնագիտությամբ ագրոքիմի
կոս էր։ Ընտանիքում տիրող գի
տական մթնոլորտը ներազդեց 
նրա զավակների կյանքի ուղու 
ընտրության վրա. դուստրը՝ 
Լյուդմիլան, դարձավ բանասի
րական գիտությունների դոկ–
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տոր, ավագ որդին՝ Հովսեփը՝ ֆի– 
զիկամաթեմատիկակն գիտու
թյունների դոկտոր, կրտսեր որ
դին՝ Ալեքսը՝ ֆիզիկամաթեմւս– 
տիկակն գիտությունների դոկ
տոր, ՌԳԱ թդթակից-անդամ։

Ակադեմիկոս Ն. Մ. Սիսակ
յանի գիտական ժառանգությու
նը 1966 թ. մարտի 12-ին կյան
քից նրա հեռանալուց հետո իր 
զարգացումը ստանում է նրա հի
շատակին նվիրված միջազգա
յին գիտաժոդովներում և սիմպո
զիումներում, Սիսակյանական 
ընթերցումներում։ 2006 թ. հուն
վարին կայացավ հռչակավոր 
գիտնականի ծննդյան 100– 
ամյակի հետ կապված «Կենսա
քիմիայի, ճառագայթային և 
տիեզերական կենսաբանության 
հիմնախնդիրները» III Միջազ
գային սիմպոզիումը։ Նորայր 
Սիսակյանի անունով են կոչվել 
խառնարան Լուսնի վրա, փողոց
ներ Հայաստանի մայրաքաղաք 
Երևանում և իր հարազատ Աշ
տարակ քաղաքում, որտեղ գոր
ծում է նրա տուն-թանգարանը և 
հուշահամալիրը։ Երևանի պե
տական համալսարանում սահ
մանվել է նրա անվան կրթաթո
շակ։ Մոսկվայում՝ Ա. Ն. Բախի 
անվ. կենսաքիմիայի ինստիտու
տի և Փարիզում՝ ՅՈԻՆԵԱԿՕ-ի 
շենքերին ամրացված են հուշա

տախտակներ։ Գիտնականի հի
շատակը պահպանելուն նպաս
տում են նաև նրա կյանքին և 
գործունեությանը նվիրված 
գրքերն ու գրականությունը։

1967 թ. ակադեմիկոս Ա.Ն. Բե– 
լոզերսկին գրել է. «Ամբողջ կյան
քը Նորայր Մարտիրոսին ոգևո
րությամբ նվիրաբերում էր գի
տությանը ծառայելուն։ Իր աշ
խատասենյակում և լաբորատո
րիայում նա չէր նկատում ո՜չ 
ժամանակը, ո՜չ հոգնածություն, 
ո՜չ անառողջությունը։ Նա աշ
խատում էր տառացիորեն մինչև 
իր կյանքի վերջին րոպեն և մա
հացավ լաբորատորիայում՝ աշ
խատասեղանի մոտ, այն պա
հին, երբ խորհրդածում էր իրեն 
հետաքրքրող գիտական հար
ցերի նոր փորձարարական մո
տեցումները»։

Ակադեմիկոս Ն. Մ. Սիսակ
յանի՝ կյանքից վաղաժամ հեռա– 
նալուց անցել է արդեն 40 տարի 
(նա մահացավ 1966 թ. մարտի 
12-ին), սակայն ականավոր գիտ
նականի և հիասքանչ մարդու 
հիշատակը կենդանի է, իսկ նրա 
պայծառ կերպարը վառ օրինակ 
է բոլոր նրանց համար, ովքեր ի– 
րենց նվիրում են գիտությանը 
ծառայելուն։

Թարգմանեց 
Գագիկ Մխիթարյանը

տարածելու է աշակերտներ 
շրջանում։

Սովորական գրքի չափեր ու
նեցող այս կոմպյուտերում օգ
տագործվում է 500 մեգահերց 
հզորությամբ պրոցեսոր, այն 
օժտված է 1 գիգաբայթ ծավալ 
ունեցող կոշտ սկավառակ և 
յուրահատուկ էկրանից, որն աշ
խատում է երկու ռեժիմով՝ 
ինչպես գունավոր, այնպես էլ մո– 
նոխրոմ։ «էկրանների արտադ
րությունը,֊ նշել Է Նեգրոպոն– 
տեն,– կարող Է արժենալ մոտա
վորապես 10 ցենտ քառակուսի 
դյույմի համար»։

Կոմպյուտերը կարող Է ազատ 
միացվել ինտերնետին։ Նոր 
համակարգերի սնուցումն իրա
կանացվելու Է սովորական 
Էլեկտրացանցից, մարտկոցնե
րից կամ դինամոմեքենայից, 
քանի որ հեռավոր շրջանների 
շատ երկրներում էլեկտրաէներ
գիա չկա։

«Ներկայումս,– ասաց Նիկո– 
լաս Նեգրոպոնտեն,– բանակցու
թյուններ են վարվում Նիգերիա– 
յի, Եգիպտոսի, Բրազիլիայի, Ար
գենտինայի, Չինաստանի և 
Հնդկաստանի հետ երեխաների 
շրջանում այդպիսի փորձնական 
համակարգերի տարածման 
վբերաբերյալ»։ Մինչև 2007 թ. 
նախատեսվում է արտադրել 
ավելի քան 100 միլիոն այդպիսի 
կոմպյուտերներ։
* \̂ ™/.|ՈՅԱ|<ց.ա/Ո6\«Տ/3|1|0|659591.

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՆ է 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ 100 ԴՈԼԱՐ 
ԱՐԺՈՂՈՒԹՅԱՄԲ 
ՆՈՈՒԹԲՈՒՔԻ ՆԱԽԱՏԻՊԸ*

Թունիսում անցկացվող տե
ղեկատվական հասարակութ
յանը նվիրված համաշխարհա
յին վեհաժողովում ներկայաց
վեց փոքրածավալ կոմպյուտերի 
օրինակը, որի արժեքը չի գերա
զանցելու 100 դոլարը։ Այս կոմպ– 
յուտերի հիմնական նպատակն Է 
նպաստել զարգացող երկրնե– 
րում երեխաների կրթությանը։

«Աա կրթական, ոչ թե տեխնո

լոգիական նախագիծ Է,– շնոր
հանդեսի ժամանակ հայտարա
րել Է դրա հեղինակը՝ Մասաչու– 
սեթսի տեխնոլոգիական ինստի
տուտի մեդիալաբորատորիայի 
տնօրեն Նիկոլաև Նեգրոպոն
տեն : - Եթե մենք կարողանանք 
բարելավել կրթությունը, 
հատկապես տարրական 
և միջին դպրոցներում, 
աշխարհը կդառնա 
ավելի լավը»։ Նրա 
խոսքերով՝ նախագ
ծի գաղափարն այն Է, որ 
պետությունը այս նոութբու 
քերի համար վճարելու Է մոտա
վորապես 100 դոլար և անվճար
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ՌԱՖԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի 
ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, 
կենս. գիտ. դոկտոր

ԽԱՉԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի 
ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, 
կենս. գիտ. դոկտոր

Հ
ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐՍՆԱՁԱՆԳՎԱԾԻ 
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այն հարցը, թե ինչու են կեն
դանական աշխարհի էվոլ
յուցիայի ընթացքում բնու

թյան մեջ ձևավորվել տարբեր 
մարմնաչափով կենդանիներ, 
մինչև օրս գիտության մեջ լրիվ 
չի պարզաբանված։

Եթե ուզում ենք բացահայտել 
կենդանիների օրգանիզմի ֆի
զիոլոգիական գործառույթների 
կարգավորման օրինաչափութ
յունները, ապա առաջին հերթին 
պետք է ուշադրություն դարձ
նենք օրգանիզմում եղած ջրի, 
հանքային տարրերի, սպիտա
կուցների, ֆերմենտների, ած
խաջրերի և այլ քիմիական նյու
թերի պարունակությանը։ Սա
կայն օրգանիզմների ձևավոր
ման, նրանց զարգացման հա
մար քիմիական օրինաչափութ
յուններին զուգընթաց շատ կա
րևոր են նաև ֆիզիկական գործ
ընթացները, որոնք որոշում են 
նյութերի դիֆուզիայի, ջերմար–

ձակման օրինաչափություննե
րը, շարժումների արագությունը, 
նրանց առանձնահատկություն
ները և այլն։ Եվահա այս քիմիա
կան ու ֆիզիկական գործոնների 
ազդեցության ներքո էվոլուցիա– 
յում ձևավորվել են մեծ ու փոքր 
մարմնազանգվածով կենդանի
ներ։

Կենդանիները մարմնազանգ
վածով միմյանցից խիստ տար
բերվում են. փիղն ինչպես իր 
ձևով, այնպես էլ իր քաշով նման 
չէ մկան ձևին ու չափերին, և մենք

գիտենք, որ փիղը մեծ է մկից, իսկ 
թե քանի անգամ, այդ մասին եր
բեք չենք մտածել։ Այսօրվա հաշ
վարկները վկայում են, որ փիղն 
իր չափերով 100.000 անգամ մեծ 
է մկան մարմնաքաշից։ Իսկ ամե
նափոքր կաթնասունը՝ գետնա– 
փորիկը, մկան մարմնազանգ– 
վածից փոքր է 10 անգամ, իսկ 
փղի մարմնազանգվածից՝ մեկ մի
լիոն անգամ։

Այսօր ապացուցված է, որ կեն
դանական աշխարհում ամենա
փոքր կենդանու (միկոպլազմա)
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և ամենամեծ կենդանու (փիղ) 
մարմնազանգվածների տար
բերությունը կազմում է 1021 աս
տիճան, այսպես՝ կապույտ կե
տը, որի քաշը կարող է գերա
զանցել 100 տոննան, մարմնա– 
չափով 1021 աստիճանով մեծ է 
միկոպլազմայի նույն ցուցանի– 
շից, որը կշռում է ընդամենը 10– 
13 գրամ։ Միաժամանակ բացա– 
հայտված է, որ յուրաքանչյուր 
փոքր, ինչպես նաև մեծ կենդանի 
իր զանգվածով 1000 անգամ գե
րազանցում է էվոլուցիայի զար
գացման ընթացքում իրեն նա
խորդող փոքր ու մեծ կենդանու 
մարմնաքաշից։

Հարց է ծագում, տարբեր 
մարմնազանգված ունեցող կեն
դանիները ինչպիսի՞ ձևաբանա
կան կառուցվածքի և ֆիզիոլո
գիական գործառությունների 
նմանություններ կամ տարբե
րություններ ունեն։ Ձևաբանա– 
ֆիզիոլոգիական ուսումնասի
րությունները բացահայտել են, 
որ բոլոր մարմնազանգվածի 
կենդանիների սրտի հարաբերա
կան քաշը կազմում է նրանց 
մարմնազանգվածի 0,6%ը կամ 
6 գր՝ յուրաքանչյուր 1 կգ քաշի 
համեմատ, իսկ արյան հա
րաբերական ծավալը կազմում է 
մարմնազանգվածի 5%-ը կամ 
50 մլ՝ յուրաքանչյուր 1 կգ քաշի 
համեմատ։

Քանի որ այս երկու ցուցա– 
նիշները հաշվում են մարմնա
զանգվածի համեմատ, ուստի 
կարելի է նշել, որ բոլոր քաշի 
կաթնասունների արյան ծավալը 
8,3 անգամ գերազանցում է 
սրտի հարաբերական քաշին։ Եվ 
իրոք, եթե այս թվերը գրենք հա
վասարումների ձևով, այսիքն՝

սրտի քաշը բաժանելով մարմնի 
քաշի վրա՝ կստանանք 0, 006 գ 
և արյան ծավալը բաժանելով 
մարմնի քաշի վրա՝ կստանանք 
0,05 մլ, հետևաբար, եթե արյան 
ծավալը բաժանենք սրտի քաշի 
վրա՝ այսինքն՝ 0,05 բաժանած
0,006-ի, կստանանք 8,3 և կհա
մոզվենք, որ բոլոր կաթնասուն
ների արյան ծավալը 8,3 անգամ 
մեծ է սրտի հարաբերական քա 
շից։ Հայտնի է, որ փոքրամար
մին կենդանիների նյութափո
խանակությունը և էներգիայի 
արտադրությունը ավելի բարձր 
է, քան մեծամարմիններինը, և 
հասկանալի է, որ առաջիններին 
հարկավոր է թթվածնի առավել 
ինտենսիվ մատակարարում, 
քան երկրորդներին։ Սա է պատ
ճառը, որ փոքրամարմին կենդա
նիների սրտի կծկումների հաճա
խականությունը, նրա րոպեա
կան ծավալը, շնչառության հա
ճախականությունը և այլ գոր
ծառություններ ավելի բարձր 
ինտենսիվություն ունեն, քան մե
ծամարմին կենդանիներինը։

Նշված ֆունկցիոնալ առանձ– 
նահատկությանների ուսումնա
սիրությամբ բացահայտվել է, որ 
թե՜ փոքրամարմին, և թե՜ մեծա
մարմին կենդանիների սրտի 
կծկումների թիվը յուրաքանչյու
րի կյանքի որոշակի ժամանա
կաշրջանի ընթացքում նույնն է։ 
Եվ իրոք, եթե առնետի համար 
հաշվումները կատարենք 3 տար
վա, իսկ փղի դեպքում՝ 60 տար
վա կտրվածքով, ապա կստաց– 
վի, որ առնետի սիրտը, որը բա
բախում է 600 անգամ 1 րոպեում, 
36000 անգամ՝ մեկ ժամում, 
364000 անգամ՝ մեկ օրում, 
311040000 անգամ՝ մեկ տարում,

3 տարում կբաբախի 933120000 
անգամ։ Իսկ փղի սիրտը, որը 
բաբախում է 30 անգամ մեկ 
րոպեում, 1800 անգամ՝ մեկ 
ժամում, 43200 անգամ՝ մեկ օ– 
րում, 1555200 անգամ՝ մեկ տա
րում, ապա 60 տարում ևս կբա
բախի 933120000։ Նման ֆիզիո
լոգիական օրինաչափություն 
նկատվում է նաև մեծ ու փոքր 
զանգվածի կենդանիների շնչա
ռության ցիկլում։

Հաշվումները ցույց են տվել, 
որ 30 գրամանոց մուկը, որի 
շնչառության հաճախականու
թյունը մեկ րոպեում 150 է, 3 տա
րում կատարում է 200 միլիոն 
շնչառական շարժում, իսկ փիղը, 
որը կշռում է 5 տ մեկ րոպեում 
շնչում է 6 անգամ։ Իր կյանքի 40 
տարում ևս կատարում է 200 մի
լիոն շնչառական շարժում։

Որոշակի օրինաչափություն է 
նկատվում թռչունների և կաթ
նասունների կմախքի ընդհա
նուր քաշի և նրանց մարմնա– 
քաշի հարաբերության մեջ։ 
Պարզված է, որ թռչունների և 
կաթնասունների կմախքի քաշի 
մեջ եղած հարաբերություննե
րում էական տարբերություն 
չկա։ Եվ իրոք, թռչունի և նույն 
մարմնազանգվածի կաթնասու
նի կմախքի քաշի և նրանց 
մարմնազանգվածի հարաբերու
թյունը՝ արտահայտված կիլո
գրամներով, հավասար է։

Այժմ քննարկենք նյութերի 
փոխանակության և էներգիայի 
արտադրության ինտենսիվութ
յան ու կենդանիների մարմնա– 
չափերի միջև եղած հարաբերու
թյունը։

Հայտնի է, որ կաթնասունների 
մարմնի զանգվածի մեծացմանը
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զուգընթաց բարձրանում է ար
տադրվող և ծախսվող էներգիայի 
ընդհանուր քանակը, սակայն 
ըստ Կ. Պ. Իվանովի (1990 թ.) 
տվյալների՝ կաթնասունների 
էներգիայի օգտագործման քա 
նակի բարձրացումը համաչափ չէ 
նրանց մարմնազանգվածի մե
ծացմանը, այսինքն՝ մարմնա– 
զանգվածը մեծանում է ավելի 
արագ, քան օրգանիզմում ամ
բողջ էներգիայի ծախսի ավելա
ցումը։ Եթե ըստ Մ. Կլեյբերի (1961 
թ.) հաշվումների՝ մկներից մինչև 
փիղ բոլոր ընկերքավոր կաթնա
սունների նյութերի և էներգիայի 
փոխանակության ինտենսիվու
թյունը հավասար է նրանց մարմ
նազանգվածի 3/4, ապա ապա
ցուցված է, որ թթվածնի ծախսը, 
հետևաբար նաև էներգիայի

ծախսը մարմնա
զանգվածի յու
րաքանչյուր 1 կգ 
քաշի մեծացմա
նը զուգընթաց 
փոքրանում է։ Եվ 
իրոք, եթե 3800 
կգ մարմնազանգ
վածի փիղը իր 1 
կգ քաշի համե
մատ յուրաքան
չյուր 1 ժամում օգ
տագործում է 0,07 
լ թըթվածին, և 
մեր հաշվարկով, 
ելնելով թթվածնի 

կալորիականության գործակցից, 
օգտագործում է 0,35 կկալ էներ
գիա, ապա 300 գր կշռող գետ– 
նափորիկն օգտագործում է 1 
ժամում 7 լ թթվածին և 35 
կկալ/կգ էներգիա կամ 100 
անգամ ավելի, քան փղի օրգա
նիզմում արտադրվածքանակն է։

Հայտնի է, որ էներգիայի գո
յացման հիմնական աղ
բյուրը օրգանիզմում ըն
թացող օքսիդացման և 
ֆոսֆորիդացման գործ
ընթացներն են, այսինքն՝ 
օրգանական նյութերի 
աէրոբ ճեղքումը մինչև 
ջրի և ածխաթթու գազի և 
ԱԵՖ վերասինթեզը։ Բեր
ված տվյալներից երևում 
է, որ թթվածնի օգտա–
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գործման և էներգիայի ծախսի 
քանակի ու մարմնազանգվածի 
չափերի միջև գոյություն ունի 
հակադարձ հարաբերություն, այ
սինքն՝ որքան կենդանին փոքր է, 
այնքան 1 կգ քաշին նրա օրգա
նիզմում շատ ավելի էներգիա 
(ջերմություն) է արտադրվում ու 
օգտագործվում, քան մեծա
զանգված կենդանիների օրգա
նիզմում։

Եղած գրական փաստերն ա– 
պացուցում են, որ եթե այս հա
կադարձ հարաբերությունը 
նկատվում է մարմնազանգվածի 
նկատմամբ, ապա կենդանու 1մ2 
մակերեսի համեմատ նման 
հակադարձ հարաբերություն չի 
նկատվում։ Թե՜ մեծ, թե՜ փոքր 
մարմնազանգված ունեցող հո– 
մոյոթերմ (տաքարյուն, կայու– 
նաջերմ) կենդանիներն օրական 
արտադրում և օգտագործում են 
միջինը 1000 կկալ էներգիա 
(աղյուսակ)։

յ. ■
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Աղյուսակ

Տարբեր մարմնազանգվածի կենդանիների օրգանիզմում 
ջերմարտադրության և օգտագործման քանակը

Կենդանու
տեսակը

Կենդանու 
քաշը, կգ

Ջերմաարտսւդրու– 
թյունը կկալ/ կգ օր

Ջերմսւարտադրու– 
թյունը կկալ /մ2 /օր

ձի 441 11,3 948

խոզ 128 19,1 1078

մարդ 64,3 32,1 1042

շուն 15,2 51,5 1039

սագ 3,5 66,7 969

հավ 2 71 943
մուկ 0,018 212 1188

Աղյուսակում բերված թվերից 
երևում է, որ մարմնազանգվածի 
1մ2 մակերեսի նկատմամբ թե՜ 
մեծ, թե՜ փոքր կենդանիների 
օրգանիզմներում արտադրված 
ջերմության քանակի միջև տար
բերություն չկա։ ՈՒստի հարց է 
առաջանում, այդ կենդանիների 
մարմնի ջերմաստիճանը ի՞նչ 
հարաբերության մեջ է գտնվում 
նրանց մարմնաչափի հետ, 
արդյոք այն կախվա՞ծ է մարմնա– 
չափերից, թե՞ ոչ։ Եղած գրական 
փաստերը (Պ. Ռ. Մորիսոն, 
1952թ. և ուրիշներ) ապացուցում 
են, որ հոմոյոթերմ ընկերքային 
տարբեր կաթնասունների (ոչ
խար, ուղտ, խոզ, ձի, կապիկ և 
այլն) մարմնի ջերմաստիճանի և 
նրանց մարմնի մեծության միջև 
էական տարբերություն չկա։ 
Հետազոտություններն ապա
ցուցել են, որ 1-1000 կգ մարմ
նա զա նգվա ծի  հոմոյոթերմ 
ընկերքա յին կենդանիների 
մարմնի միջին ջերմաստիճանը 
հավասար է 37,8–38,0°Շ է։ 
Մինչդեռ պարկավոր տարբեր 
կաթնասունների մարմնի ջեր
մաստիճանը խիստ տարբեր է։ 
Ըստ Ռ. է. Մակ-Միլենի (1969 թ.) 
տվյալների, եթե գիշատիչ 
պարկավորների (պարկավոր

գայլ, օպոսսում) մարմնի ջերմ
աստիճանը 37,0°0 է, իսկ ոչ գի
շատիչ պարկավորներինը (կեն
գուրու, պարկավոր արջ, պար
կավոր փորսուղ)՝ 36,0°Շ, ապա 
ձվածին կաթնասունների (բա
դակտուց, եքիդնիա) մարմնի 
ջերմաստիճանը տատանվում է 
30-31 °0 սահմաններում։

Բնականորեն հետաքրքրութ
յուն է ներկայացնում նաև հե
տևյալ հարցը, եթե մարմնի 
զանգվածի աստիճանական մե
ծացման ժամանակ օրինաչա
փորեն իջնում է նյութափոխա
նակության ինտենսիվությունը, 
ապա այն ինչպե՞ս է ազդում 
տարբեր մարմնազանգված ու
նեցող կենդանիների ներքին օր
գանների, հյուսվածքների, 
բջիջների կենսագործունեութ
յան, նրանց նյութափոխանակու
թյան և ջերմարտադրության 
վրա։ Ապացուցված է, որ օրգա
նիզմում ջերմարտադրությունն 
իրականացվում է կծկողական և 
ոչ կծկողական ջերմածնութ– 
յամբ։ Եթե կծկողական ջերմա– 
ծնությունն իրականացվում է 
կմախքային մկանների կծկում
ներով, որի շնորհիվ հիմնական 
նյութափոխանակության ժամա
նակ արտադրվում է օրգանիզմի

ընդհանուր ջերմարտադրության՝ 
25-30%-ը, իսկ դողի ժամանակ 
մկաններում ջերմարտադրութ
յունը կարող է ավելանալ 3-4 ան
գամ, ապա ոչ կծկողական ջեր– 
մածնությունն իրականացվում է 
ներքին օրգաններում ընթացող 
ջերմարտադրության շնորհիվ։

Հարց է ծագում, էվոլուցիայի 
ընթացքում կենդանիների մարմ
նի զանգվածի մեծության փոփո
խությանը զուգընթաց ինչպիսի՞ 
զանգվածային և ծավալային փո
փոխությունների են ենթարկվել 
ոչ կծկողական ջերմածնության 
օրգանները։ Դեռ 1939 թ. Գ. Տեյի– 
սերը ոչ կծկողական ջերմար
տադրության օրգանները, ըստ 
ջերմարտադրության և նյութա
փոխանակության ակտիվութ
յան, բաժանել է 2 խմբի՝ ջերմած– 
նության ակտիվ և ոչ ակտիվ ըն
դերային օրգաններ։ Ակտիվ 
խմբի մեջ նա դասել է լյարդը, 
երիկամները և գանգուղեղը։ Այս
օր ապացուցված է, որ հիմնա
կան նյութափոխանակության 
ժամանակ լյարդում կարող է 
արտադրվել ընդհանուր ջերմ
արտադրության 20-25%-ը, երի
կամներում՝ 10%ը, գանգուղե
ղում՝ մինչև 20%-ը։ Համեմատա
բար ոչ ակտիվ ջերմարտադրու
թյուն ունեցող օրգաններ է նա 
համարել թոքերը, ստամոքսը, 
փայծաղը, որտեղ յուրաքանչյու
րում ջերմարտադրությունը 
ցածր է և կարող է կազմել6–7%։

Մնում է մեկ այլ հարց, ոչ 
կծկողական ջերմարտադրու
թյան այս օրգանները կենդանի
ների մարմնազանգվածի մե
ծացմանը զուգընթաց ինչպիսի՞ 
ձևաբանաֆիզիոլոգիական փո
փոխությունների են ենթարկվել։ 
Վ. Աւուսլը (1965 թ.) նշում է, որ ակ
տիվ գործառույթ կատարող օր
գանները կենդանու մարմնա
զանգվածի մեծացմանը զուգ
ընթաց իջեցրել են նրանց հա
րաբերական չափերը և իրոք,
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եթե մկան լյարդն իր մեծությամբ 
կազմում է մարմնազանգվածի 
6%-ը, ապա փղինը՝ 1,6%, այն 
դեպքում երբ ջերմարտադրութ
յան ոչ ակտիվ օրգանների հա
րաբերական չափերը գրեթե մնւս– 
ցելեն անփոփոխ։

Վերևում արդեն նշվեց, որ օր
գանիզմում էներգիայի արտադ
րության հիմնական աղբյուրն օր
գանական նյութերի աէրոբ ճեղ
քումն է, որն ընթանում է թթված
նի անընդհատ մատակարար
ման շնորհիվ։ Հարց է ծագում, 
փոքրամարմին կենդանիներին 
բարձր նյութափոխանակության 
պայմաններում պահանջվողմեծ 
քանակի թթվածին մատակարա
րելու համար նրանց թոքերը 
պե՞տք է հարաբերականորեն 
մեծ լինեն, թե՞ ոչ։

Ս. Մ. Տենեյի (1963 թ.) և Վ. Ռ. 
Սւուսլի (1967 թ.) հաշվումնե
րով՝ ապացուցված է, որ թե՜ փոք– 
րամարմին (մուկ, առնետ, 
ճագար, կատու) և թե՜ մեծ 
մարմնազանգված (շուն, այծ, 
խոզ, արջ, մարդ, կով, փոկ) 
ունեցող կենդանիների թոքերի 
ծավալի հարաբերությունը կազ
մում է իրենց մարմնազանգ
վածի 53,5 մասը, այսինքն՝ \/խ
53,5 1\/1Ձ, որտեղ \/խ–ն թոքերի 
ծավալն է՝ արտահայտված լիտ
րերով կամ միլիլիտրերով, 1\/1Ձ 
մարմնիքաշն է կիլոգրամներով։

Հայտնի է, որ ներշնչած օդը, 
որը ֆիզիոլոգիայում կոչվում է 
շնչառական օդի ծավալ, իր ամ
բողջ քանակով ալվեոլներից չի 
դիֆուզվում արյան մեջ։ Դրա 1/3 
մնում է վերին շնչառական ուղի
ներում և կոչվում է շնչառական 
օդի մեռած ծավալ։

Ապացուցած է, որ բոլոր կաթ
նասունների թոքերի առանձգա– 
կան ճկունությունը միանման է, 
ինչից կարելի է եզրակացնել, որ 
բոլոր կաթնասուններն իրենց 
ներշնչած օդի ծավալից վերց
նում են նույն բաժին թթվածինը,

ա յսինքն յուրաքանչյուր 1լ 
ներշնչած օդից արյան մեջ է անց
նում 3,1 մլ թթվածին կամ 3,1%։ 
Դա կարելի է բացատրել նրա
նով, որ բոլոր հոմոյոթերմ կաթ– 
նասունների ալվեոլներում 
թթվածնի պարցիալճնշումը գրե
թե նույնն է և կազմում է միջինը 
100 մմ սնդիկի սյուն։

Միանգամայն պարզ է, որ 
արյան մեջ անցած թթվածինը 
հյուսվածքներին և բջիջներին է 
հասնում հեմոգլոբինի միջոցով։ 
Վերջինս կապվում է թթվածնի 
հետ (Ոե+02=ա02)։ Եվ ապա–

վածով կենդանիների մոտ 
նո՞ւյնն է, թե՞ ոչ։ ժ. Դ. Բուրգեի 
(1966 թ.) կողմից տարբեր մարմ
նազանգված ունեցող կաթնա
սունների վրա կատարած հետա
զոտությունները (սկսած մկից 
մինչև ձի) ապացուցել են, որ ինչ
պես արյան մեջ հեմոգլոբինի մի
ջին խտության, այնպես էլ արյան 
թթվա ծնա յին ծա վա լի մեջ 
էական տարբերություն չկա, և 1 լ 
արյան մեջ հեմոգլոբինի միջին 
խտությունը կազմում է 150 գ, 
իսկ արյան թթվածնային ծավա
լը՝ 175 մ լ։

Կենդանիների մարմնազանգ

վածի մեծությունից կախված չէ 
նաև արյան կարմիր գնդիկների 
տրամագիծը, որն ինչպես գետ– 
նափորիկի, այնպես էլ շան, մար
դու համար միջինը կազմում է 7,1–
7,5 մկմ, ոչխարինը, ձիունը՝ 5-5,5 
մկմ, իսկ փղինը ու փոկինը՝ 8,2– 
9,2 մկմ, այսինքն՝ 5-6 անգամ 
փոքր, քան երկկենցաղների ար
յան կարմիր գնդիկների տրա
մագիծն է, որը միջինը հասնում է 
20-25 մկմ, իսկ պոչավոր երկեն– 
ցաղներինը՝ 35 մկմ։

Ամփոփելով նշենք, որ օրգա
նիզմի ոչ բոլոր ձևաբանաֆիզի– 
ոլոգիական ցուցանիշներն են, 
որոնց ինտենսիվությունը պայ
մանավորված է կենդանու մարմ

նազանգվածի մեծությամբ։ Կան 
ֆիզիոլոգիական ցուցանիշներ 
(պարամետրեր) ֆիզիկական և 
քիմիական կայունություններ 
(կոնստանտներ) ինչպիսիք են 
գրավիտացիոն դաշտը, նրա ձգո
ղական ուժը, ջրի հատկություն
ները, թերմոդինամիկայի օրենք
ները, որոնք կախված չեն կեն
դանիների մարմնազանգվածի 
մեծությունից։

ցուցված է, որ 1 գ հեմոգլոբինն 
ընդունակ է կապել 1,34սմ3 
թթվածին։ Այդ դեպքում հեմոգլո–
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Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլ
տետի կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, կենսաբանական 
գիտությունների դոկտոր

Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝ կենսաբազմազանություն, կեն
դանիների էկոլոգիա, վարքագիծ, կաթնասունների կարգաբա
նություն

ՍԵՎԱԿ ԲԱԼՈՅԱՆ

Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլ
տետի կենդանաբանության ամբիոնի ասպիրանտ

Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝ կարստային քարանձավների 
կենսաբազմազանություն, կաթնասունների էկոլոգիա

ԲԱՑԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱՐԱՂԻ 
ԿԱՐՍՏԱՑԻՆ ՔԱՐԱՆՁԱՎՆԵՐԸ

Հ այաստանի և Լեռնային Ղա– 
րաբաղի տարածքները երի
տասարդ երկրաբանւսաշ– 

խարհագրական գոյացություն
ներ են, ուր դեռ շարունակվում 
են ձևավորման գործընթացնե
րը։ Այստեղ, ինչպես նաև բոլոր 
նմանատիպ վայրերում, շատ են 
կարստային գոյացությունները, 
որտեղ կարստագոյացման երե
վույթները զարգանում են կրա
քարերում, դոլոմիտում, կարբո– 
նատային հանքատեսակներում, 
կավճում, երբեմն՝ մարմարում, 
գիպսում, քարային աղերում։

Երկրաբանորեն լրիվ հրաբ
խային ծագում ունեցող ծակոտ– 
կեն շերտ լինելով՝ կարստը գո
յանում և ձևավորվում է համե

մատաբար լուսավոր և օդով հա
գեցած ստորգետնյա ջրահոս ան
ցուղիներում։ Կարստի ծագման 
հիմքում ընկած են հանքաշերտի 
լուծման քիմիական և աշխար
հագրական գործընթացները՝ 
լուծված նյութի դուրս բերումը հո
ղաշերտից։ Պարզ ասած՝ կարս
տային խորշերը (քարանձավնե
րը, սիֆոնները) գոյանում են 
ստ որգետ նյա  գետ երի վե
րանալու կամ նրանց հոսքի 
ուղղության ւիոխվելու հետևան
քով։

Ըստ ծագման քարանձավնե
րը լինում են՝

1. կարստային,
2. էոլային,
3. ծովային,

4. հրաբխային,
5.արհեստական (մարդածին)։
Քարանձավներով առավել հա

գեցած են Հայաստանի հարավ, 
հարավարևելյան տարածքները։ 
Մեր հանրապետության հայտնի, 
համեմատաբար խորը 820 քա 
րանձավներից տասնյոթն ունեն 
կարստային ծագում, դրանցից 
առավել ճանաչվածներից են Ար
ջերի, Մագիլի, Մոզրովի, Թռչնի, 
Ավազի ժամացույց, Բանալի, Լաս– 
տիվերի, Շամլուխի, Խուստուփ– 
Կատարի լաբիրինթոսի քա 
րանձավները։

Լեռնա յին Ղարաբաղում 
հայտնի 365 քարանձավներից 
միայն յոթն ունեն կարստային 
ծագում, որոնցից առավել հայտ–
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սրահներ ու միջանցքներ, գահա
վիժող անդունդներ ու վեր խոյա
ցող բարձունքներ։ Սակայն քա 
րանձավը հայտնի է իր «երգե
հոնային» դահլիճով, որտեղ պա
տերը ծածկված են «քարե խա
ղողի» ողկույզներով։ Բարձր 
առաստաղից կողք կողքի կախ
ված են հսկա շիթաքարերը, 
որոնք երգեհոն են հիշեցնում։ Շի– 
թաքարերի բյուրեղները, լապ
տերների լույսի ուժեղ փունջը 
կլանելով, այն վերափոխում են 
ավելի բարձր էներգետիկ մա
կարդակի, և երբ լույսի աղբյուրը 
մարում է, դրանք անդրադարձ
նում են կլանված ավելցուկային 
էներգիան՝ սրահը նմանեցնելով 
հեքիաթային մի պալատի։

Մագիլի քարանձավի կենսա– 
բազմազանությամբ համեմա
տաբար հարուստ և որոշ չափով 
պահպանվող Նորավանքի կիր
ճում գտնվելը, օժանդակել է այն 
բանին, որ կայուն միկրոկլիմա 
(կլոր տարին +13-16Շ) ունեցող 
այսքարանձավում տարվա տար
բեր սեզոններում բնակվում, 
բազմանում և ձմեռում են բազ
մապիսի անողնաշարավորներ՝ 
սարդեր, կիսակարծրւսթևավոր– 
ներ, կարծրաթևավորներ, թե– 
փուկաթևավորներ, որդեր և 
փափկամարմիններ։ Ողնաշա
րավոր կենդանատեսակներից 
այստեղ տարվա տաք եղանակ
ներին ապրում, թաքնվում, իսկ 
ձմռանըքուն են մտնում երկկեն
ցաղներից դոդոշները, սողուն
ներից՝ Դարևսկու մողեսը, սահն– 
օձերը, թռչուններից՝ մագլցող
ները, ծիծեռնակները, թխակա
պույտ աղավնիները, իսկ կաթ
նասուններից՝ որոշ միջատա
կերներ, կրծողներ, չղջիկներից՝ 
մեծ և հարավային պայտաքթե– 
րը, սրականջ գիշերաչղջիկը, սո
վորական երկարաթևը, մոխրա
գույն ականջեղը, ասիական լայ
նականջը, գիշատիչներից՝ աքի
սը, կզաքիսը, խայտաքիսը, աղ–

նկ. 1. Աճող ( երիտասարդ) նկ շ  Ատալագմիտային և
ստալագմիտնեփնկ դահլիճ ստալակտիտային դահլիճ

նի են Վորովանի (Ազոխ) և Շուշիի 
երեք քարանձավները։

Այսօր Հայաստանը Կովկա– 
սում գրավում է առաջին տեղը ոչ 
թե քարանձավների թվով, այլ 
հատկապես առավել խորը, եր
կար և, իհարկե, հարուստ կեն– 
սաբազմազանությամբ կարս– 
տային ծագում ունեցող քարան
ձավներով։

Հանրապետության 17 կարս– 
տային քարանձավներից առա
վել երկարաձիգը (3000 մետրից 
ավելի) Արջերի քարանձավն է։

Այս քարանձավը առանձնա
հատուկ է իր մեծ ու փոքր դահ
լիճներով, մեկը մյուսին կապող 
նեղ ու երկար անցուղիներով, 
հազարամյակների ընթացքում 
ամենատարբեր ձև ու չափեր 
ստացած ստալակտիտային և 
ստալագմիտային տեսարաննե
րով (նկ. 1,2)։ Սակայն թե՜ բույսե
րի և թե՜ կենդանիների տեսակ
ների կենսաբազմազանությամբ 
առավել հարուստ է Մագիլի քա 
րանձավը։ Մոտ 2000 մ երկարու
թյուն ունեցող այս քարանձավը 

գտնվում է Ար– 
փա գետի ձա– 
խ ա փ ն յ ա 

վտակ Գնիշիկ 
գետի գետա
բերանից մոտ 
800 մ վեր՝ Նո
րավանքի կիր
ճի աջափնյա 
հսկա մենա
քա ր  ժա յռի 
ստ ո րո տ ին 
(նկ– 3)։

Մագիլի քա 
րա նձա վո ւմ  
նույնպես կան 
բ ա զ  մ ա թ ի վ

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԴ ՅՐՒՆ –

նկ. 3. Մագիլի քարանձավի մուտքը
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նկ. 4. Կանաչ դոդոշ

վեսը, շնագայլը, գորշուկը և 
այլն (նկ.4,5)։

Լեռնային Ղարաբաղի Հան
րապետության քարանձավներն 
իրենց ծագումնաբանությամբ, 
կառուցվածքի մորֆոլոգիայով, 
ամենայն հավանականությամբ, 
նույն տիպին են պատկանում, 
ինչ Հայաստանի կարստային 
քարանձավները։ Սակայն, եթե 
Հա յաստանում կարստային 
քարանձավների ճնշող մեծա
մասնությունը գտնվում է երկրի 
հարավային շրջաններում, ապա 
Արցախում դրանք հավասարա
չափ բաշխված են հարավային և 
հյուսիսային շրջանների միջև, և 
նույնիսկ, համաձայն այսօրվա 
բացահայտումների, հյուսիսում 
եղած կարստային քարանձավ–

նկ. 5. Մեծ պայտաքթեփ գաղութ

ների թիվն ավելին է, քան հա
րավում։ Դա որոշ դեպքերում բա
ցատրվում է նրանով, որ ԼՂՀ-ի 
հյուսիսը անտառաշատ, խոնավ 
կլիմա ունեցող տարածք է, ինչը 
առավել բարենպաստ է կարս– 
տագոյացման համար։

Վորովանի քարանձավը, որը 
մինչև վերջերս կոչվում էր Ազո
խի քարանձավ, գտնվում է Ազոխ 
և Դրախտիկ գյուղերի միջև՝ 
թփուտապատ սարալանջին՝ 
ծովի մակերևույթից Ց00 մ բարձ
րության վրա։

Քարանձավն ունի մեկը մյու
սից մոտ 20 մ հեռավորության 
վրա գտնվող մուտքեր (նկ. 6, 7)։ 
Այն բաղկացած է 6 դահլիճներից 
և դահլիճներն իրար միացնող 
անցուղիներից, որոնց ընդհա

նուր երկարությունը մոտ 600 մ է։ •
Վորովան քարանձավն ունի 

մոտ 300 հազ. տարվա պատմու
թյուն։ 1968 թ. քարանձավի մուտ
քից մոտ 7 մ դեպի ներս գտնվել է 
նախամարդու ստորին ծնոտը։ 
Հնագետների հավաստմամբ՝ դա 
նեանդերթալցու գանգի մնա
ցորդէ։

Եթե քարանձավը նախկինում 
իբրև բնակատեղի էր ծառայում 
մեր նախնիների համար (նկ. 8), 
ապա մեր օրերում այստեղ ապ
րում, բազմանում և ձմեռում են 
չափազանց առանձնահատուկ, 
որոշ դեպքերում բացառիկ ձեռ– 
քաթևավորների վեց տեսակներ։

Եթե ողջ աշխարհում, այդ 
թվում Հայաստանում, Մեհելիի 
պայտաքիթը գրանցված է Կար
միր գրքերում և չափազանց հազ
վադեպ, անհետացող տեսակ է, 
ապա այստեղ՝ Հայաստանի Կար
միր Բլուր քարանձավից ընդա
մենը 500 կմ հեռավորության 
վրա, դրանք կլոր տարին գոյաց
նում են գաղութներ, որոնց թիվը 
երբեմն անցնում է 30-35 հազա
րից։ Սովորական երկարաթևերը 
այստեղ ոչ միայն հազվադեպ 
չեն, այլև գոյացնում են մոտ 60 
հազարն անցնող ամառային

նկ. 6. Վոտվան քարանձավի I մուտքը նկ. 7. Վոտվան քարանձավի II մուտքը նկ. 8. Վոտվանի ( Ազոխ) քարանձավ.
պատմական երևակայություն
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նկ. 9. Սրականջ գիշերաչւղջիկների գաղութ նկ. 10. Խառը գաղութ (Մեհելիի պայտափթ,
սրականջ գիշերաչղջիկ, սովորական երկարաթև)

բազմացող գաղութներ։ Ինչ վե
րաբերում է մեծ պայտաքթերին 
և սրականջ գիշերաչղջիկներին, 
ապա սրանց համատեղ գաղութ
ներում առանձնյակների թիվը 
երբեմն անցնում է 200-250 հա
զարից։ Բացի այս չորս տե–

ԳԻ ՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 
ՄՏՔԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 
ԳԱՂՏՆԱԲԱՈ*

Օտաավայի Կարլտոնի հա
մալսարանի կանաղացի գիտ
նականները մշակում են անհա
տի նույնականացման կենսա– 
մետրական համակարգը, որը 
հիմնված է մտքերի վերլուծու
թյան վրա։ Նախագծի էությունը 
այսպես կոչված ուղեղային 
ալիքների գրանցման մեջ է։ Այդ 
ալիքներն անհատական են յու
րաքանչյուր մարդու համար, ուս
տի կարող են միանշանակ նույ– 
նականացնել նրան։ Համակար
գում գրանցվելու համար մար
դուն բավական է պատկերացնել 
սիրելի պատկերը, մտքում երգել 
այս կամ այն երգի մի հատված 
կամ մտքում արտասանել թվերի 
որոշակի հերթականություն։ Այլ

սակներից՝ ոչ մեծաքանակ 
խմբերով (4-12 անհատ) քարան
ձավի մուտքերից ոչ շատ խորը 
կախված են լինում նաև ական
ջեղ և լայնականջ չղջիկներ (նկ. 
9,10)։

Կարճատև ժամանակով քա–

կերպ ասած, որպես գաղտնա– 
բառ՝ կարելի է օգտագործել միտ– 
ՔԸ։

Հետազոտողները ընդգծում 
են, որ անհատի նույնականաց– 
ման նոր համակարգը կոտրելը 
գործնականում անհնար է։ Չէ՞ որ 
անգամ եթե ենթադրենք, որ 
չարագործն ինչ-որ կերպ իմանա 
գաղտնաբառը և փորձի մտովի 
վերարտադրել այն, ստացվող 
ուղեղային ազդակները տար
բերվելու են այն ազդակներից, 
որոնք «ճանաչում է» կոմպյու– 
տերը։

Փորձագետների կարծիքով՝ 
մտքերի հիման վրա անհատի 
նույնականացման համակարգ 
ստեղծելը չափազանց բարդ է և 
անգամ անհնար։ ժամանակի 
ընթացքում մարդու ուղեղում տե
ղի են ունենում փոփոխություն
ներ, ուստի միևնույն կերպարի 
հետ կապված ազդակները կա
րող են փոփոխվել։ Բացի այդ՝ 
գիտնականները պետք է մշակեն 
օգտագործման համար հարմար

րանձավ են այցելում սովորա
կան ոզնին, փոքր գորշատամը, 
պարսկական սպիտակատամը, 
մոխրագույն համստերը, տար
բեր դաշտամկներ, գիշատիչնե
րից հանդիպում են աքիսը, կզա
քիսը և գորշուկը։

9

և միաժամանակ հուսալի սարք՝ 
ուղեղային ալիքները գրանցելու 
համար։ Այնուամենայնիվ, կա– 
նադացի հետազոտողները հա
մոզված են, որ մշակվող տեխ
նոլոգիան հեռանկարում կարող 
է փոխարինել ներկայումս լայնո
րեն կիրառվող կենսամետրա– 
կան նույնականացման համա
կարգերը, որոնք հիմնված են 
մատնահետքերի կամ աչքի ծիա
ծանաթաղանթի վրա։
* «™™/.|ՈՅԱ|<Յ.Ոյ/Ո6«/Տ/ՅՐէ|Օ|664020

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ■ |Տ|° 1 , 2007



"՚ ՚ ՚ Մ Ի Կ Ր Ո Է ԼԵ Կ Տ Ր Ո Ն Ի Կ Ա  ՚ ԵՎ  ՚ Ն Ա Ն Ո ԷԼԵ Կ Տ ՐՈ Ն Ի Կ Ա

ԳԱԳԻԿ ՇՄԱՎՈՆՅԱՆ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 

ավագ գիտաշխատող, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու

Գիտական հետքրքրությունների ոլորտը՝ կիսահաղորդչային նա– 
նոկառուցվածքային օպտոէլեկտրոնային սարքեր, էպիտաքսային 
աճեցում, էլեկտրոնային մանրադիտակներ, նանոտեխնոլոգիա և 
նանոէլեկտրոնիկա

էլ. փոստ։ ցտհտ370ո@^3հօօ.շօտ

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻՑ • - -
........... ԴԵՊԻ

ՆԱՆՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ

Մ իկրոէլեկ ւորո նիկա յի 
ծնունդը կարելի է համա
րել 1959 թվականը, երբ 

ամերիկացի գիտնական Ջ. Քիլ– 
բին արտոնագրեց առաջին 
ինտեգրալ սխեման, համաձայն 
որի՝ կիսահաղորդչային մեկ 
բյուրեղի ներսում կառուցվում է 
էլեկտրոնային սխեման։ Միկրո– 
էլեկտրոնիկայի զարգացման ըն
թացքում անընդհատ աճում է 
մեկ բյուրեղում պարունակվող 
տարրերի թիվը, այսինքն՝ ին
տեգրացման աստիճանը, բար
դանում և կատարելագործվում է 
ստացման տեխնոլոգիան։ Ընդո
րում, 60-ական թվականների 
առաջին ինտեգրալ սխեմաները 
պարունակում էին ~10 էլեկտրո
նային տարր (տրանզիստոր, 
դիող, ռեզիստոր), իսկ առանձին 
տարրի նվազագույն չափսը 
կազմում էր ~20 մկմ։ 70-ական 
թվականներին ինտեգրացման 
աստիճանը դարձավ 103, 1976

թվականին՝ 104, իսկ 2000 թվա
կանին՝ 107։ Ինտեգրալ սխեմա
ների ինտեգրացման աստիճանի 
փոփոխությունը տարիների 
ընթացքում ենթարկվում է Մուրի 
օրենքին, համաձայն որի՝ սկսած 
1960 թվականից՝ առաջին 15 տա
րիներին ինտեգրացման աստի
ճանը կրկնապատկվում էր, իսկ 
այժմ այդպիսի կրկնապատկում 
տեղի է ունենում յուրաքանչյուր
1,5 տարին մեկ։ Ներկայումս 
էլեկտրոնային սխեմաների ին
տեգրացման բարձր աստիճանի 
շնորհիվ հասանելի դարձան 
բջջային հեռախոսներն ու ան
հատական կոմպյուտերները։ 
Մուրի օրենքի պահպանման 
դեպքում ինտեգրացման աստի
ճանը 2007 թվականին կկազմի 
109։

ժամանակակից միկրոէլեկտ– 
րոնային տեխնոլոգիան հնարա
վորություն է տալիս ստեղծել 100 
նմ և ավելի փոքր չափսեր ունե

ցող տարրեր և սպասվում է, որ 
2011 թվականին այն կրկնակի 
կփոքրանա։ Սակայն, հայտնի ա– 
վանդական միկրոէլեկտրոնային 
տեխնոլոգիական մեթոդներն 
անկարող են ապահովել արդյու
նավետ արտադրություն՝ 100 նմ 
և ավելի փոքր ճշտությամբ։ Բա
ցի այդ՝ տարրերի փոքր չափ
սերի դեպքում դադարում են 
ճշգրիտ գործել հայտնի օրենք
ները (Օհմի, դիֆուզիայի, դրեյ
ֆի և այլն)։ Այսինքն՝ արդիական 
է դառնում միկրոէլեկտրոնային 
սարքերի փոխարինումը նանո– 
մասշտաբային սարքերով (նա– 
նոսարքերով)։ Այսպիսով՝ ժա
մանակակից միկրոէլեկտրոնի– 
կան հետզհետե իր դիրքերը զի
ջում է նանոէլեկտրոնիկային։ 
(Տես է. Ղազարյան, Ա. Կիրակո– 
սյան, Գիտության աշխարում, 
2005, 1Տ1 1, էջ 18, Վ. Հարություն
յան, Ա. Հարությունյան, Գիտութ
յան աշխարում, 2005, 1Տ| 2, Էջ19,
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ինչպես նաև է. Ղազւսր– 
յան, Ա. Կիրակոսյան, Կի
սահաղորդչային նանո– 
էլեկտրոնիկայի ֆիզիկա
կան հիմունքները, ՈՀՀ 
հրատարակություն, Երևան, 
20053։

ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ
ՆԱՆՈԱՇԽԱՐՀԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կիսահաղորդչային տեխնի
կայի և միկրոէլեկտրոնիկայի 
զարգացման միտումները ցույց 
են տալիս, որ էլեկտրոնիկան 
թևակոխում է էվոլյուցիոն նոր 
ւիուլ՝ նանոտեխնոլոգիայի դա
րաշրջան։ Նյութի չափսերը սա
հուն փոփոխելով մակրոչափսե– 
րից (օրինակ՝ մետրից) ավելի 
փոքր չափսերի՝ դրա հատկութ
յունները սկզբից չեն փոփոխ
վում, իսկ 100 նմ-ից փոքր չափ
սերի դեպքում կտրուկ փոփոխ
վում են։ Ինչպես քվանտային մե
խանիկայի օրենքները, այնպես 
էլ նյութերի պատրաստման եղա
նակների սահմանափակումնե
րը մոտ ապագայում կխոչընդո
տեն նյութի ծավալային հատկու
թյունների վրա հիմնված սար
քերի չափսերի հետագա կտրուկ 
փոքրացման միտումներին։ Հե
տազոտողները կարծում են, որ 
երբ ծավալային երևույթի վրա 
աշխատող սարքի ընդհանուր 
չափսը նվազում է մինչև 100 նմ և 
ավելի փոքր, ապա նման սար

քերն արդեն չեն կարող աշխա
տել բարձր բնութագրերով։ Որ
պեսզի շարունակվի դրանց չափ
սերի հետագա փոքրացումը, ժա
մանակակից միկրոէլեկտրոնա– 
յին սարքերը պետք է փոխարի
նել նոր կառուցվածքային սար
քերով՝ նանոկառուցվածքային 
սարքերով, որոնցում գործում են 
քվանտամեխանիկական երե
վույթները։ Նանոկառուցվածքա– 
յին սարքերը կարող են ընդար
ձակել էլեկտրոնային սարքերի 
չափսերի փոքրացման Մուրի 
օրենքի սահմանները՝ թույլ տա
լով պատրաստել 25 նմ-ից փոքր 
չափսերի սարքեր։

Չնայած նանոտեխնոլոգիա  
բառը համեմատաբար նոր է, սա
կայն նանոկառուցվածքները 
նոր չեն։ Հայտնի չէ, թե երբ է 
մարդկությունը սկսել օգտագոր
ծել նանոչափային նյութերի ա– 
ռավելությունները։ Սակայն վկա
յություններ կան, որ մ.թ.ա. IV դա
րում հռոմեական ապակեգործ
ները պատրաստում էին ապա
կիներ, որոնք պարունակում էին 
ոսկե և արծաթե նանոմասնիկ– 
ներ։ Այդ դարի արտադրանքնե
րից է թագավոր Լիկուրգի բա
ժակը, որը ներկայումս գտնվում 
է Բրիտանական թանգարանում։ 
Բաժակի գույնը փոփոխվում է
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կանաչից մուգ կարմրավունի։ 
Միջնադարյան տաճարների ա– 
պակենկարների հիանալի գույ
ների բազմազանությունը բա
ցատրվում է ապակու մեջ մետա
ղական նանոմասնիկների առ
կայությամբ։ Քանի որ նանո
մասնիկների չափսերը համեմա
տելի են տեսանելի լույսի ալիքի 
երկարության հետ, և տարբեր 
չափսերով նանոմասնիկները 
ցրում են տարբեր ալիքի երկա
րությամբ լույս, ապա ապակուց 
տարբեր գույնի լույս է արձակ
վում։

Նանոկառուցվածքների պատ
րաստման եղանակներից են էպի– 
տաքսային աճեցումը, լիտոգրա– 
ֆիան, քիմիական նստեցումը, 
ինքնակազմավորումը և այլն։ ժա– 
մանակակից տեխնոլոգիայի 
նվաճումները՝ էպիտաքսային 
աճեցման բարդ եղանակները, 
հնարավորություն են տալիս ա– 
ճեցնել գերցանցեր, որոնք կան
խատեսել էին Լ  էսակին և Ո. Ցա
նը դեռևս 1970 թ.։ Գերցանցերից 
բացի՝ նանոկառուցվածքների 
օրինակներից են քվանտային փո
սերը (երկչափ նանոկառուց– 
վածքներ), քվանտային խողո
վակներն ու լարերը (միաչափ նա– 
նոկառուցվածքներ) և քվանտա
յին կետերը (զրոչափ նանոկա– 
ռուցվածքներ) (նկ. 1)։ Կա
ռուցվածքների անվանումներում 
օգտագործվում է «քվանտային» 
բառը, քանի որ գերփոքր չափսե
րի դեպքում նյութի հատկություն
ները ենթարկվում են քվանտա
մեխանիկական բնույթի փոփո
խությունների։ էլեկտրոնային վի
ճակների բաշխման խտության 
քվանտացումը մեծ ազդեցություն 
ունի կիսահաղորդիչների հատ
կությունների վրա։ Տարբեր նա– 
նոկառուցվածքների դեպքում 
Էլեկտրոնների թիվը և վիճակ
ների խտությունը, որպես Էներ
գիայի ֆունկցիա, շատ տարբեր 
են (նկ. 1)։
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ՉսէփողակաՕոէթյուՕ

Էնտրգիւս էներգիսւ էներզիսւ , Էէւտրգէ՜՚ա ,

ա) Ծավալա
յին կիսա
հաղորդիչ

բ) Քվանտային 
փոս

գ) Քվանտային 
լար կամ 
խողովակ

դ) Քվանտային
կետ

Նկ. 1. Տարբեր չափայնությւսմբ նանոկառուցվածքների 
սխեմատիկ տեսքը և վիճակների խտությունը

ԷՊԻՏԱՔՍԱՅԻՆ ԱՃԵՑՈՒՄ

էլեկտրոնային արդյունաբե
րության մեջ կիսահաղորդիչնե
րի լայնածավալ կիրառման հիմ
նական պատճառներից մեկն 
այն է, որ չնայած դրանց որակյալ 
աճեցման եղանակները շատ 
բարդ են, նրանք հնարավորու
թյուն են տալիս աճեցնել բարձ
րորակ կիսահաղորդչային բա
րակ թաղանթներ և նանոկա– 
ռուցվածքներ։ Օրինակ՝ էպի– 
տաքսային տեխնոլոգիաներով 
աճեցված 6©–ի միաբյուրեղը 
ներկայումս համարվում է ամե
նամաքուր պարզ (միատարր) 
կիսահաղորդչային նյութը, որի 
աճեցման որակը բարելավվում է 
տարեցտարի։ ժամանակակից 
կիսահաղորդչային սարքերը 
հիմնականում պատրաստվում 
են կիսահաղորդչային բարակ 
թաղանթներից, որոնք աճեցվում 
Են ծավալային հարթակի վրա։ 
Կիսահաղորդչային բարակ թա
ղանթի հաստությունը կազմում է 
մեկ միկրոմետրից մինչև տաս
նյակ նանոմետր։ Տնտեսապես ա– 
վելի հարմար է բարձրորակ բա
րակ թաղանթներ աճեցնել ոչ 
բարձրորակ ծավալային հար

թակի վրա։ 
Որ պ ե ս զ ի 
հա ր  թ ակ ի  
վ ր ա  
ա ճ ե ց վ ա ծ  
բարակ թա
ղանթն ունե
նա բյուրե– 
ղ ա յ ի ն 

բ ա ր ձ ր  ո– 
րակ՝ հնա
ր ա վ ո ր ի ն  
չափ զերծ 
լինի բյուրե
ղական ա– 
րատ ներից 
և դիսլոկա– 
ցիաներից, 
հարթակի ու 

բարակ թաղանթի ցանցային 
հաստատունները պետք է հնա– 
րավորինս իրար մոտ լինեն։ 
Նման դեպքերում բարակ թա
ղանթը կազմող ատոմները հակ
ված են ստեղծել միաբյուրեղա– 
յին հարթակի բյուրեղագիտա– 
կան ուղղություններին նման ուղ
ղություններ։

Կիսահաղորդիչների աճեց
ման եղանակներից են ծավալա
յինը և էպիտաքսայինը։ Ծավա
լային միաբյուրեղները հիմնա
կանում աճեցվում են Չոխրալս– 
կու և Բրիդջմենի Եղանակներով։ 
Բյուրեղային բարակ թաղանթա
յին էպիտաքսային շերտեր ա– 
ճեցնելն ավելի էժան է, քան ծա
վալային բյուրեղներ և կառուց
վածքներ աճեցնելը։ էպիտաք
սային աճեցման եղանակները 
հնարավորություն են տալիս մեծ 
ճշտությամբ աճեցնել մեկ մոնո– 
շերտ հարթակի վրա։ էպիտսսք– 
սիան կամ էպիտաքսային աճե
ցումը կիսահաղորդիչների մեկ 
բյուրեղական շերտի կարգա
վորված աճեցումն է մեկ այլ բյու
րեղական շերտի վրա։ Կա էպի– 
տաքսիայի երկու եղանակ հոմո– 
էպիտաքսիա և հետերոէպիտա– 
քսիա։ Հոմոէպիտաքսիան միև

նույն նյութերի էպիտաքսիալա–– 
յին շերտերի աճեցումն է միմ
յանց վրա, երբ աճեցվող կիսա
հաղորդչային շերտերի ցանցա
յին հաստատունները համընկ
նում են (Տւ-ը Տւ-ի վրա, Օտ^տ-ը 
Օյ^տ֊Ի վրա և այլն)։ Հետերո– 
էպիտաքսիան կիսահաղորդչա
յին մեկ նյութի էպիտաքսային 
շերտի աճեցումն է մեկ այլ կի
սահաղորդչային նյութի էպի
տաքսային շերտի վրա, երբ եր
կու էպիտաքսային շերտերի ցան
ցային հաստատունները տար
բեր են։ Տարբերակում են պարզ 
և բարդ հետերոէպիտաքսիա։ 
Պարզ հետերոէպիտաքսիայի 
դեպքում երկտարր կիսահա
ղորդչային նյութն աճեցվում է 
միատարր կամ երկտարր կիսա
հաղորդչային նյութի վրա, օրի
նակ 03^տ–ը Տւ-ի կամ 03>\տ–ը 
Տւ06–ի։ Բարդ հետերոէպիտաք
սիայի դեպքում միմյանց վրա ա– 
ճեցվում են ավելի բարդ՝ օրի
նակ, եռատարր կամ քառատա– 
րր կիսահաղորդչային նյութեր։ 
Օրինակ 0 յ/\տ֊ը ւո-^ՕՅ^տ-ի 
վրա (Օտ^տ/ւո^ՕՅ^տ) կամ 
Օ Յ ^ ւո ^ տ ^ - ը  1ոԲ–ի վրա 
(Օ Յ յո /տ ^ ւո ք3)։ էպիտաքսա
յին աճեցման տիպերն են՝ մեխա– 
նիկա կա ն լա րվա ծութ յա մբ 
(պսևդոմորֆիկ) և առանց մե
խանիկական լարվածության (ռե– 
լաքսացիայի ենթարկված)։ Ըստ 
հարթակի և դրա վրա աճեցված 
բարակ թաղանթի ցանցային 
հաստատունների համատեղե
լիության կամ անհամատեղելի
ության՝ հարթակի վրա կարելի է 
աճեցնել մեխանիկական լար
վածությամբ կամ առանց լար
վածության բյուրեղական ցան
ցեր։ Կիսահաղորդչային բարակ 
թաղանթների և նանոկառուց– 
վածքների որակյալ աճեցում ա– 
պահովելու համար կարևոր նշա
նակություն ունեն էպիտաք
սային աճեցման ձևերը։ Դրանք 
են
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ա) շԵրտ առ շերտ աճեցում 

(Ֆրանք-Վան դեր Մերվի եղա
նակ),

բ) կղզյակներով աճեցում 
(Վոլմեր-Վեբեփ եղանակ),

գ) կղզյակներով, ապա շերտ 
առ շերտ աճեցում (Ստրանսկի– 
Կրաստանովի եղանակ)։

Մաքուր մակերևույթի առկա
յությունը շատ կարևոր է էպի– 
տաքսային աճեցման համար։ 
Նմուշի շրջակա միջավայրը կամ 
մոլեկուլային աղբյուրները կա
րող են կեղտոտել կիսահաղորդ– 
չի մակերևույթը առաջացնելով 
բյուրեղային արատներ կամ վա
տացնել էպիտաքսային շերտի 
օպտիկական և էլեկտրական 
հատկությունները։ Որպեսզի է– 
պիտաքսային աճեցման գործ
ընթացում բացառվեն մնացոր
դային գազերը, այն կատարվում 
է գերբա րձր վակուումում  
(10՜7–10"1° Տորր ճնշումները հա
մարվում են բարձր վակուում, 
իսկ 10 " Տորր-ից փոքր ճնշումը՝ 
գերբարձր վակուում)։ Աճեցված 
որակյալ շերտերն ունեն շատ 
կտրուկ անցումներ, ինչպես նաև 
ղեկավարվող հաստություն, 
լեգիրացում և բաղադրություն։ 
Ղեկավարման բարձր աստի
ճանը հնարավորություն է տալիս 
ստեղծել բարդ էլեկտրոնային և 
օպտոէլեկտրոնային սարքեր։ 
էպիտաքսային շերտերը կարող

են աճեցվել պինդ մարմնից, հե
ղուկ և գազային ֆազից։ էպի
տաքսային աճեցման եղանակ
ներն են մոլեկուլային փնջերի 
էպիտաքսիան (նկ. 2), մետաղօր– 
գանական միացությունների 
գազային էպիտաքսիան, մա
կերևութային ակտիվ տարրերի 
միջոցով ձևափոխման էպիտաք
սիան և այլն։

ժամանակակից կիսահա
ղորդչային սարքերն ունեն բարդ 
բազմահետերոանցումային կա
ռուցվածքներ։ 1960 թ. մոլեկու
լային փնջերի էպիտաքսիայի 
հայտնադործումը հնարավորու
թյուն տվեց տեսական հաշվարկ
ներից անցնել փորձնական 
քվանտային հետազոտություն
ների։ Մոլեկուլային փնջերի էպի
տաքսիան կիսահաղորդչային 
կառուցվածքների և սարքերի 
ստեղծման ժամանակակից էպի
տաքսային եղանակ է։ Մոլեկու
լային փնջերի էպիտաքսիայի մե
թոդով աճեցման դեպքում կիսա
հաղորդչային աղբյուրների (<Յյ, 
1̂, /̂ տ և այլն) գազերը կիսա

հաղորդչային լեգիրարների (06, 
Տւ և այլն) հետ միասին մեկ կամ 
ավելի մոլեկուլների փնջերի տես
քով ուղղորդվում են դեպի գեր
բարձր վակուումային աճեցման 
խցիկում գտնվող կիսահա
ղորդչային հարթակ, որտեղ տե
ղի է ունենում էպիտաքսային ա– 

ճեցում։ Մոլեկու
լային փնջերի էպի– 
տաքսիա յի եղա
նակի դ ե պ քո ւմ  
աճեցումը տեղի է 
ունենում հետևյալ 
պայմաններում՝ ա) 
գերբարձր վակուում, 
բ) հարթակի ջեր– 
մա ս տ իճա նը  ~ 
60ՄՇ, գ) աճեցման 
ա ր ա գ ո ւ թ յ ո ւ ն ը  
1մկմ/ժ Լ այլն։ Մո
լեկուլային փնջերի 
էպիտաքսիայի հա

մակարգը հնարավորություն է 
տալիս՝ ա) աճեցնել բարձրորակ 
էրղիտաԽային շերտեր, բ) ապա
հովել կտրուկ անցումներ Լ 
մոնոշերտային աճեցում, գ) 
աճեցնել ղեկավարվող հաստու
թյամբ, լեգիրացումով և բաղա
դրությամբ էպիտաքսային շերտեր, 
դ) ապահովել մաքուր միջավայր ի 
հաշիվ գերբարձր վակուումի, ե) 
օգտագործել ժամանակակից մա
կերևութային վերլուծական տեխ
նիկաներ, զ) ստեղծել կայուն մո
լեկուլային փնջեր ե ապահովել 
համասեռ աճեցում, է) փոփոխել 
էպիտաքսային շերտի բա ղա դ
րությունը և լեգիրացման աստի– 
ճա նը ,  ը) ստեղծել բարդ  
էլեկտրոնային Լ օպտոէլեկտտ– 
նային սարքեր։ Մոլեկուլային 
փնջերի էպիտաքսիայի հա
մակարգի արժեքը կազմում է ~1 
միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչի պատ
ճառով հնարավոր չէ այս եղա
նակը կիրառել արտադրության 
մեջ։ Մոլեկուլային փնջերի էպի
տաքսիայի աճեցման համա
կարգը հիմնականում կիրառվում 
է լաբորատոր պայմաններում 
գիտահետազոտական աշխա
տանքներ կատարելիս՝ բարձրո
րակ բարակ թաղանթներ աճեց
նելու համար։ Սերիական ար
տադրությունում կիսահաղորդ
չային բարակ թաղանթներն ա– 
ճեցվում են մետաղօրգանական 
միացությունների գազային էպի
տաքսիայի եղանակով։ Ընդհա
նուր առմամբ ավելի հեշտ է 
ճշգրտորեն հսկել էպիտաքսային 
աճեցման արագությունը, երբ 
աճեցումը տեղի է ունենում գա
զային ֆազից՝ ղեկավարելով գա
զային հոսքը (մետաղօրգանա
կան միացությունների գազային 
էպիտաքսիայի եղանակ)։ Այս 
դեպքում բարակ թաղանթների 
աճեցումը կատարվում է շնորհիվ 
ռեակտորում գտնվող հարթակի 
վրա տեղի ունեցող, անհրաժեշտ 
քիմիական տարրեր պարունա–

Նկ. 2. Մոլեկուլային փնջերի էպիտաքսիայի 
համակարգ (Իտալիայի Միլանի համալսարան)
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կողքիմիական գազերի Փոխազ
դեցության։

Մակերևութային ակտիվ տար
րերի դերը մեծ է հետերոէպի– 
տաքսային աճեցման դեպքում։ 
Քիմիական ակտիվ տարրերի մի
ջոցով էպիտաքսիան կոչվում է 
մակերևութային ակտիվ տար
րերի միջոցով ձևափոխման էպի– 
տաքսիա։ Վերջինս հետերոէպի– 
տաքսային աճեցման նոր եղա
նակներից է։ Ի տարբերություն մո
լեկուլային փնջերի և մետաղօր– 
գանական միացությունների գա
զային էպիտաքսիաների, մա
կերևութային ակտիվ տարրերի 
միջոցով ձևափոխման էպիտաք– 
սիայի դեպքում հնարավոր է 
ղեկավարել էպիտաքսային ա– 
ճեցման ձևը։ Նանոկւսռուցվածք– 
ները հարթակի մակերևույթի 
վրա համաչափ չեն աճում։ 
Այսինքն՝ էպիտաքսային մեկ կամ 
երկու մոնոշերտ համաչափ ա– 
ճեցնելուց հետո (շերտ առ շերտ 
աճեցում) էպիտաքսային աճե
ցումը դառնում է անհամաչափ 
(կղզյակներով աճեցում)՝ ցան
ցային հաստատունների անհա
մապատասխանության հաշվին։ 
Մակերևույթին անհամաչափ 
աճեցումից խուսափելու համար, 
այն է՝ համաչափ աճեցում ստա
նալու համար էպիտաքսային 
աճեցումը կատարվում է մակե
րևութային քիմիական ակտիվ 
տարրերի միջոցով։ Բարակ թա
ղանթների և նանոկառուցվածք– 
ների էպիտաքսային աճեցման 
հիմնական ձևը կարող է փոփոխ
վել, եթե էպիտաքսային աճեց
ման գործընթացում, բացի աճեց
վող հիմնական երկու քիմիական 
տարրերից, աճեցման գործըն
թացին մասնակցի նաև երրորդ 
քիմիական տարրը։ Վերջինիս 
ներմուծումը աճեցման գործ
ընթացում փոխում է պինդ 
մարմնի մակերևութային հատ
կությունները՝ ի շնորհիվ մակե
րևույթի ազատ կապերի հագեց

ման։ Մակերևույթի ազատ կա
պերի հագեցումը պասիվացնում 
է մակերևույթը, փոփոխում է 
էլեկտրոնային կառուցվածքը՝ 
փոքրացնելով մակերևույթի ա– 
զատ էներգիան և փոփոխելով 
մակերևույթի ռեկոնստրուկցիան 
ու մակերևույթի աճեցման ձևը։ 
Օրինակ՝ մակերևութային ակ
տիվ տարրերով էպիտաքսիան 
կարող է դանդաղեցնել կղզյակ
ներով աճեցման գործընթացը, 
որը հետևում է շերտ առ շերտ է– 
պիտաքսային աճեցման գործըն
թացին։ Օրինակ՝ Տւ(111)–ի մա
կերևույթին ջրածնի ւսւոոմներ 
ադսորբելու դեպքում Տւ(111)–ի 
մակերևույթի ազատ կապերը հա
գենում են ջրածնի ատոմների 
կապերով՝ փոփոխելով սիլիցիու
մի մակերևույթի 7x7 ռեկոնստ– 
րուկցիան 1x1 ռեկոնստրուկ– 
ցիայի։ Տարբեր էպիտաքսային ա– 
ճեցվող կիսահաղորդիչների հա
մար գոյություն ունեն մի քանի 
մակերևութային ակտիվ տար
րեր։ Սիլիցիումի համար մակե
րևութային ակտիվ տարրեր են 
ՏԵ, 8ւ, ^տ, հ և այլն։ Մակե
րևութային ակտիվ տարրերի 
միջոցով էպիտաքսային աճեցու
մը նպաստում է աճեցման որակի 
բարձրացմանը՝ փոխելով նանո– 
կառուցվածքի աճեցման ձևը։

էպիտաքսային ցանկացած 
եղանակի դեպքում աճեցման 
գործընթացում հնարավոր Է ոչ 
միայն հսկել և վերլուծել աճեց
ման գործընթացը, այլ նաև ա– 
ճեցվող մակերևույթը։ էպիտաք
սային աճեցման հսկման և 
մակերևութային վերլուծության 
եղանակներից են փոքր Էներ
գիայով Էլեկտրոնների դիֆրակ– 
ցիան, Օժե Էլեկտրոնային սպեկ– 
տրասկոպիան և այլն։ էպիտաք
սային աճեցման գործընթացի 
հսկման և ղեկավարման ժամա
նակակից սարքավորումները 
տեղեկություն են տալիս հար
թակի մաքրության, մակերևույ

թից օքսիդների հեռացման, մա
կերևույթի ռելիեֆի և ձևի, աճեց
ման կինետիկայի, մակերևութա
յին ատոմների դասավորության, 
ավելցուկային ճնշման և այլնի 
մասին։

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿՆԵՐ

Մինչ Էլեկտրոնային մանրա
դիտակների կիրառումը ատո
մական կառուցվածքները հիմ
նականում ուսումնասիրվում Էին 
անուղղակի եղանակներով, օրի
նակ՝ սպեկտրասկոպիայի միջո
ցով։ Նանոկառուցվածքների 
ուղղակի ուսումնասիրման եղա
նակը Էլեկտրոնային մանրադի
տակն Է։ Կիսահաղորդիչների 
ատոմային մաքուր մակերևույթ
ների ստացումը և դրանց հիման 
վրա որակյալ բարակ թաղանթ
ների Էպիտաքսային աճեցումը 
կարևոր նշանակություն ունի կի
սահաղորդչային սարքերի արդ
յունավետության համար։ Ու
րեմն Էական Է համապարփակ 
տեղեկություն ստանալ Էպի
տաքսային աճեցված կիսահա
ղորդչային բարակ թաղանթների 
և կիսահաղորդիչների մակե
րևույթների որակի, կառուցված
քի, ռելիեֆի, մասնիկների ձևի ու 
չափսի, բաղադրության, բյուրե– 
ղագիտական կառուցվածքի և 
այլնի մասին։ Նման տեղեկու
թյուն Է տալիս Էլեկտրոնային 
մանրադիտակը։ էլեկտրոնային 
մանրադիտակներից են տեսած– 
րող թունելային մանրադիտակը, 
ատոմային ուժային մանրադի
տակը, մագնիսական ուժային 
մանրադիտակը, Էլեկտրաստա
տիկ ուժային մանրադիտակը և 
այլն։ ՓոփոխելովԷլեկտրոնային 
մա ն րա դ իտ ա կի  պատկերի 
մասշտաբը՝ հնարավոր է տեսնել 
մակերևույթի ռելիեֆը, ատոմա
յին շարքերը, հարթ մասերը և աս
տիճանները, տարբեր ատոմնե
րի բաժանման սահմանները,
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կի կոմպյոււոերի էկրա
նին։ Տեսածրող թու
նելային մանրադիտա
կի աշխատանքի սկըզ– 
բունքը հիմնված է թու
նելային հոսանքի չափ
ման վրա։ Թունելային 
հոսանքը (~ 0,1 նԱ) 
սկսում է անցնել այն 
ժամանակ, երբ մետա
ղական մխանի սույր 
ծայրը մոտենում է հա
ղորդիչ նմուշի մակե
րևույթին ~1 նմ հեռա
վորության վրա (նկ. 4)։

Այնուհետև մխանը 
այդ հեռավորության վրա սա
հում է պինդ մարմնի մակե
րևույթի վրայով՝ հետազոտելով 
նմուշի մակերևույթի մեզ հե– 
տաքրքրող մասը։ Թունելային 
հոսանքը էքսպոնենցիայի օրեն
քով կախված է մխանի ծայրի և 
պինդ մարմնի մակերևույթի 
հեռավորությունից։ Մխանի 0,1 
նմ տեղաշարժը թունելային հո
սանքը փոփոխում է մեկ կարգով։ 
Տեսածրող թունելային մանրա
դիտակի պատկերները (նկ. 5 և 
6) ստացվում են միայն հաղոր
դիչ պինդ մարմինների (կիսա
հաղորդիչների և մետաղների) 
համար։

Նկ. 3. Գերբարձր վակուումային տեսածրող 
թունելային մանրադիտակը «մաքուր» սեն
յակում (Գերմանիայի Բրեմենի համալսարան)

մոնոշերտի աճեցման ձևը և 
այլն։ էլեկտրոնային մանրադի
տակի ատոմային թույլտվութ
յամբ պատկերը հնարավորութ
յուն Է տալիս նաև կոմպյոււոերի 
Էկրանին տեսնել մակերևույթի 
առանձին ատոմների դասավո
րությունը։ Տեսածրող թունելա
յին մանրադիտակն ատոմային 
մասշտաբի թույլտվություն ունե
ցող սարքավորում Է (նկ. 3), որը 
թույլ Է տալիս ստանալ պինդ 
մարմնի մակերևույթի պատկե
րը։ Տեսածրող թունելային ման
րադիտակն առաջինն Էր, որով 
հնարավոր դարձավ ստանալ 
ատոմային թույլտվությամբ եռա
չափ պատկերներ մանրադիտա–

Նկ. 5. Տւ(111) մակերևույթի տեսածրող թունելային մանրադիտակի 
պատկերները տարբեր մասշտաբների դեպքում ա) 300 նմ X 300 նմ, 
բ) և գ) 300 նմ X 60 նմ (ստացվել են հեղինակի կողմից)

Լավագույն պայմաններ ընտ
րելու դեպքում (թունելային հո
սանք, լարում և այլն) հնարավոր 
Է դիտել պինդ մարմնի մակե
րևույթի տվյալ տեղամասի պատ
կերն ատոմային մասշտաբով։ 
Տեսածրող թունելային մանրա
դիտակով կարելի Է հետևել ինչ
պես Էպիտաքսային աճեցման 
ձևին, այնպես Էլ նմուշի ջերմաս
տիճանի փոփոխության ազդե
ցությանը աճեցման գործընթաց
ների վրա (նկ. 6)։ Տեսածրող թու
նելային մանրադիտակով հնա
րավոր Է նաև տեղաշարժել մա
կերևույթի առանձին ատոմներ և 
մոլեկուլներ (նանոտեխնոլո– 
Գիա)։

Նյութի մերձմակերևութային 
շերտի մասին բյուրեղագիտա– 
կան տեղեկություն ստանալու 
համար օգտագործվում Է փոքր 
Էներգիայով Էլեկտրոնների դիֆ– 
րակցիայի եղանակը։ Քանի որ 
փոքր Էներգիայով Էլեկտրոն
ները (10 -  100 էՎ) թափանցում 
են նյութի մեջ ոչ շատ խո
րությամբ, ապա դիֆրակցիոն 
պատկերը (նկ. 7) ցույց Է տալիս 
մակերևութային ատոմների դիր
քը, և կարելի Է որոշել մակե
րևույթի ռեկոնստրուկցիան և 
ատոմական կառուցվածքը։

Նկ. 4. Տեսածրող թունելային ման
րադիտակի դրական պոտենցիալ 
ունեցող մետաղական մխանի և 
բացասական պոտենցիալ ունեցող 
պինդմարմնային մակերևույթի 
ատոմական կառուցվածքները

Նկ. 6. Գերբարձր վակուումային տեսածրող թունելային մանրադի
տակի 100x100 նմ2 մակերեսով Օտ/Տւ-ի պատկերներն աճեցման 
ա) 300°0–ի և բ) 430°0–ի դեպքում (ստացվել են հեղինակի կողմից)
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Նկ. 7. Տւ-ի փոքր էներգիայով 
էլեկտրոնների դիֆրակցիոն 
պատկերը (ստացվել է հեղի
նակի կողմից)

ՄԻԿՐՈէԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 
ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԴԵՊԻ

ՆԱՆՈԿԱՌՈՒՑՎԱօՔԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԵՐ

Հաշվի առնելով մանրաչւս– 
փավորման պահանջները՝ միկ– 
րոէլեկարոնային սարքերին փո
խարինելու են գալիս նանոէ– 
լեկտրոնային սարքերը և նոր ին– 
տեգրալային շղթաները։ Այ
սինքն՝ արդիական է դառնում 
միկրոէլեկտրոնային սարքերի 
փոխարինումը նանոմասշտա– 
բային սարքերով (նանոսարքե– 
րով)։ Ի տարբերություն ծավա
լային սարքերի՝ նանոսարքերը, 
ի շնորհիվ նանոմասշտաբային 
չափսերի, աշխատում են քվան
տային մեխանիկայի օրենքնե
րով։ Նանոկառուցվածքները 
կիրառվում են նանոէլեկտրո– 
նային սարքերում, ինչպիսիք են 
մեկ էլեկտրոնային տրանզիստո
րը, քվանտա յին երևույթով 
տրանզիստորը, մոլեկուլային 
քվանտային կետերով սարքերը 
(մոլեկուլային էլեկտրոնիկա), 
ռեզոնանսային թունելային սար
քերը, կարճ ալիքային օպտիկա
յում օգտագործվող սարքերը, 
տերահերց տրանզիստորը, տե– 
րահերց հաճախությամբ համա– 
լարվող լազերները, հիշողու
թյան սարքերը։

Ն ա ն ո կ ա ռ ո ւց վ ա ծ քն ե ր ի  
նկատմամբ մեծ հետաքրքրու
թյունը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ փոքր չափայ
նության պատճառով փոփոխ
վում են դրանց հատկություննե
րը՝ ձեռք բերելով յուրահատուկ 
էլեկտրաֆիզիկական, օպտիկա
կան և ֆիզիկաքիմիական հատ
կություններ։ Արդյունքում ի 
հայտ են գալիս նոր քվանտային 
երևույթներ, և հնարավոր է դառ
նում նանոկառուցվածքային նոր 
սարքերի մշակումը։ Դիտարկենք 
նանոկառուցվածքային նոր 
սարքերից չափազանց լայնա
շերտ կիսահաղորդչային օպտի
կական ուժեղարարը (ԿՕՈւ) և 
մեծ տիրույթում համալարվող 
կիսահաղորդչային լազերը, որ 
վերջերս առաջարկվել է հեղի
նակի կողմից (Տե՜ս Վ.Վ. Բունիւս– 
թյան,Գ.Շ.Շմավոնյան,Ն.Վ. Մար– 
տիրոսյան, Պինդմարմնային 
էլեկտրոնային և օպտոէլեկտրո– 
նային նյութերի և կառուցվածք
ների հետազոտման եղանակ
ները, ՀՊՃՀ հրատարակություն, 
Երևան, 426 էջ, 20051։ Ներկա
յումս քվանտային կառուցվածք
ներով սարքերը նախագծելիս 
լայն կիրառություն է գտելքվան– 
տային փոսերի տեխնիկան։ Վեր
ջինս շատ ճկուն եղանակ է և 
հնարավորություն է տալիս նա
խագծել անհրաժեշտ քվա ն
տային կառուցվածքով սարքեր։ 
Քվանտային փոսերի տեխնիկա
յի կիրառման դեպքում շատ կա
րևոր է հաշվի առնել էլեկտրո
նային և օպտիկական սահմա
նափակումը քվանտային կա
ռուցվածքում, քվանտային փո
սերի օպտիմալ թիվը, ձևն ու պա
րամետրերը և քվանտային փո
սերի ուքվանտային արգելքների 
կիսահաղորդչային նյութերի 
ընտրությունը։ Հեղինակին հա
ջողվել է քվանտային փոսերի 
տեխնիկայի միջոցով նախագծել 
և ցանցային անհամատեղելի

հարթակի վրա մետւսղօրգւսնա– 
կան միացությունների գազային 
էպիտաքսիայի եղանւսկովաճեց– 
նել նանոկառուցվածքային (ան– 
հա վա սա րա չա փ  բա զմա կի  
քվանտային փոսերով) չափա
զանց լայնաշերտթեքալիքատա– 
րով 1ո0յ/\տԲ/1ոԲ ԿՕՈլ, որն 
ունի բացթողնման շատ լայն 
սպեկտրային տիրույթ (1200– 
1600 նմ)՝ 50 նմ-ից այն դարձնելով 
400 նմ։ Սա ներկայումս լա
վագույն արդյունքն է։ ԿՕՈւ-ն 
ունի բազմաշերտ քվանտային 
կառուցվածք, որը բաղկացած է 
6,0 նմ լայնությամբ եռակի 
(ՔՓ1) և 8,7 նմ լայնությամբ 
երկու (ՔՓ2) քվանտային փո
սերից, որոնքտարանջատվածեն 
15 նմ լայնությամբ քվանտային 
արգելքներով (ՔԱ)։ Քվանտային 
փոսերի միացումից առաջա
նում է 120 նմ լայնությամբ ա– 
ռանձնացված սահմանափակ
ման հետերոկառուցվածքային 
շերտ (ԱԱՀՇ)։Նկ. 8-ում, աղյուսա
կում և նկ. Ց-ում համապատաս
խանաբար բերված են ԿՕՈւ-ի 
քվանտային կառուցվածքը, դրա 
պարամետրերն ու կիսահա
ղորդչային նյութերը և իոնային 
խածատմամբ պատրաստված 
թեք ալիքատարը։

Նանոտեխնոլոգիայի և նա– 
նոէլեկտրոնիկայի նկատմամբ 
մեծ հետաքրքրությունը պայմա
նավորված է այն հանգաման
քով, որ պինդմարմնային նյու
թերը նանոչափսեր ձեռք բերե–

« ա *տ ա
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ՔԱ

ԱՍՀՇ
ՔՓ1 ՔՓ2

Նկ. 8. Թեք ալիքատարով լայնաշերտ ԿՕՈւ-ի քվանտային կառուցվածքը

Կիսահաղորդչային բարակ 
թաղանթի նյութ

Բարակ թա
ղանթի հաս
տություն, նմ

բ֊1ոԲ
ԱՍՀՇ 120.0
ՔԱ 15.0

1Ո0.53^Ձ0 47^Տ ՔՓ2 8.7
1Ոօ.8ցնՅօ ՔԱ 15.0
1Ոօ.5յՅՅօ 47̂ ֊Տ ՔՓ2 8.7
1Ոօ.^ՏՅ().Լ4^Տ(, 3̂ 0.7 ՔԱ 15.0
IՈ 0.67 3  (3 0 3 Յ̂ Տօ. 72 Բ՛ 0.28 ՔՓ1 6.0
1ոօ.̂ 6̂ 3(.ւ.14̂ –տօ. ։;ք̂ օ.7 ՔԱ 15.0
1ոօ ,67*330 ՅՅ^Տօյշ^օշտ ՔՓ1 6.0
|Րօ.ք<(;էՅՁքյ ւ4^Տօյ1Ձօ 7 ՔԱ 15.0
1Ոց.67նՅօ, ՅՅ ւ̂ՏօյշԲօ. 28 ՔՓ1 6.0
1Ոօ.Տ6ՇՅ(Ա4^Տօ.Յ 1̂0.7 ՔԱ 15.0
1ո Օ ձ7\տ Բ ԱՍՀՇ 120.0
ո –1ո Բ հա րթա կ

ւս

2-ՈԴ
դեպք

1-ին
դեպք

ևկ. Ց. Մանրադիտակով նկարահանված թեք 
ալիքատարի տեսքը, երբ ԿՕՈւ-ն 
ա) մետաղապատված է և բ) մետաղա
պատված չէ (ստացվել են հեղինակի կողմից)

՜լիս ցուցաբերում են նոր, հաճախ 
անկանխատեսելի և էապես բա
րելավված ֆիզիկական, քիմիա
կան և կենսաբանական հատ
կություններ, և նւսնոկառուց– 
վածքներում ի հայտ են գալիս 
նոր քվանտային երևույթներ։ 
Հեղինակին հաջողվել է նանո– 
կառուցվածքներում հայտնաբե– 
րելքվանտային նոր երևույթներ՝ 
ա) երկկողմ  ո ւղ ղ որ դվա ծ

երևույթ, բ) օպտիկական փո
խան ջատման երևույթ, գ) 
առանձին սահմանափակման 
հետերոկառուցվածքային շեր
տի հաստության փոփոխման

երևույթ։ Դիտարկենք ա յդ 
երևույթներից առաջինը, որի 
էությունը հետևյալն է. լայնա
շերտ ԿՕՈւ-ի թեք ալիքատարով 
անցնող լույսի օպտիկական 
ճանապարհը մեծ ազդեցություն

ունի ԿՕՈւ-ի ճառագայթման 
բնութագրերի վրա։ Այսինքն՝ 5 նմ 
լայնությամբ թեք ալիքատարով 
ուղիղ (1-ին դեպք) և հակառակ 
(2-րդ դեպք) ուղղությամբ անց
նող լույսի սպեկտրերը տարբեր 
են (նկ 9, ա)։ Սա շատ հետա– 
քըրքրական և անկանխատեսե– 
լի երևույթ է։ Լայնաշերտ ԿՕՈւ-ի 
հիման վրա (տեղւսդրելով ռեզո
նատորում) պատրաստվել է 
չափազանց մեծ համալարմամբ 
(— 100 նմ) կիսահաղորդչային 
լազեր։ Այս սարքերի ման– 
րամասներն առանձին դիտարկ
ման առարկա են։
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Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
էլ. փոստ. V̂ ս̂տ@տ6ս̂ .̂ ո̂

«Ինչ ի՛մանաս Ըստեղծողի 
գաղտնիքները ան՛մեկին...»

Հ. Թումանյան
դարն ավարտվեց մի
ջուկային ուժի տի– 
րա պ ետ ո ւթ յա մբ , 

մինչդեռ XXI-ը սկսվում Է ինֆոր
մատիկայի հաղթարշավով։ Առա
ջինի ուժն անսպառ (ավաղ, նաև 
կործանարար) Էներգիան Է, որը 
մարդկությանն անհրաժեշտ Է 
օդից. ջրից, հողից ոչ պակաս։ 
Երկրորդինը՝ ինֆորմացիան, այ
սինքն՝ տեղեկատվությունը։ Քա
նի որ ինֆորմացիան այլևս ամ
րապնդված բնագիտական հաս
կացություն Է, ինչպես Էներգիան, 
մագնիսը, սինուսը, լոգարիթմը, 
ալգորիթմը և այլն, ապա այս
տեղ կօգտագործենք ինֆորմա
ցիան։ Այն մարդկությանը պետք 
Է ոչ պակաս, քան Էներգիան։ 
Բազմաթիվ են նրանց դերերի 
նմանությունները երկրների, 
պետությունների, հասարակութ
յունների և անհատների տնտե
սական, քաղաքական, մշակու
թային, ռազմավարական, ռազ
մական կյանքում։ Սակայն քիչ 
չեն նաև նրանց տարբերություն
ները։ Առաջինը նյութական ծա
գում ունի, մինչդեռ երկրորդը՝ 
հիրավի Աստվածային, քանզի

բազում են երևույթները, որոնք 
միայն Տերը կարող Է արարել, 
ժառանգականություն, բնազդ
ներ և այլն։

Հիմնավոր ու տրամաբանա
կան Է, որ հզոր միջուկային 
երկրները դարձան նաև հզոր ին
ֆորմացիոն երկրներ։ Գո՞ւցե Տե
րը կամեցավ բիրտ միջուկային 
ուժը զսպել ինֆորմացիայի ու
ժով։ Սակայն, ինչպես միշտ, այս
տեղ Էլ բարու կողքին ծառացավ 
չարը, ինֆորմացիան ևս շատ ա– 
րագ մտավ ռազմական ասպա
րեզ, և հիմա դժվար Է կռահել ին
ֆորմացիոն պատերազմների հե
տևանքները։ Ուստի միջուկային 
Էներգիայից Էլ ավելի խնամքով 
պետք Է պահել ու պահպանել ին
ֆորմացիան։

Ինֆորմացիան ևս ապրանք 
Է, արտադրանք, առանձնահա
տուկ ապրանքարտադրանք։ Այն 
ևս ստեղծվում Է, արտադրվում Է, 
պահեստավորվում ու տեղա
փոխվում Է, վաճառվում-վերա֊ 
վաճառվում և այլն և օժտված Է 
այլ բազմաթիվ առանձնահատ
կություններով, որոնք չունեն 
նյութեղեն ապրանքները։ Ին

ֆորմացիայի քանակ - արժեք - 
դեր - ինքնարժեք - գին շղթան 
գործում Է այլ օրենքներով, ո– 
րոնց դեռևս չենք տիրապետում։ 
Նրա ամենափոքր միավորը՝ բի
թը կարող Է երկրների կամ երկ
րագնդի կործանման հարուցիչ 
դառնալ կամ ընդհակառակը՝ 
փրկել կործանումից, մինչդեռ 
այլ միլիարդավոր բիթեր մեկ 
միջատի կյանք անգամ չեն կա
րող փրկել։ Այսպիսի արտա
կարգ ապրանք Է ինֆորմացիան, 
ուստի նրա հետ ևս պետք Է ար
տակարգ վարվել թե՜ արտադըր– 
ման, թե՜ պահպանման, թե՜ տե–
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ղափոխության և, վերջապես, թե՜ 
օգտագործման գործառույթնե
րում։ Ինֆորմացիան պետք է 
պաշտպանված լինի բոլոր տե
սակի չարտոնված միջամտութ
յուններից, կողմնակի, կանխամ
տածված, պատահական, բնա
ծին, տեխնածին պատահարնե
րից ու աղետներից (հիշենք Ա320 
ինքնաթիռի «սև արկղերը») ոչ 
պակաս, քան միջուկային ռում
բը։ Այն ամենը, ինչ կարող է փո
խել նրա բովանդակությունը, ի 
չար գործադրել, խափանել նրա 
ընթացքը, խեղաթյուրել, կեղծել, 
նենգափոխել, օտարել, ոչնչաց
նել և այլն։

Ինֆորմացիայի պաշտպա
նության անհրաժեշտությունը 
ծագել է դեռևս հին աշխարհում։ 
Այն ի սկզբանե գործածվել է բա
ցառապես պատերազմական 
գործողությունների ժամանակ։ 
Հայտնի են մ.թ.ա. \/–\/1 դարերի 
չին ռազմական գործիչ Աան– 
Ցզիի տրակտատները, Հուլիոս 
Կեսարի գաղտնագրման եղա
նակները և այլն։ Գաղտնա
գրման անցած ուղին շատ եր
կար է ու հետաքրքիր։ Հետագա
յում այն մուտք է գործում նաև

պետությունների, հասարակութ
յունների ու անհատների հարա
բերությունների ոլորտները ավե
լի կատարյալ եղանակների և 
տեխնիկական միջոցների օգ– 
տագործմամբ։ Այժմ արդեն շատ 
երկրներում (ԱՄՆ, Ռուսաստան 
և այլն) բնագավառը կանոնա
կարգվում է համապատասխան 
օրենքներով, օրենսդրական ակ
տերով, չափորոշիչներով և այլն։

ժամանակակից ինֆորմա
ցիոն միջավայրերը՝ ցանցերը, 
գրադարանները, պահոցները, 
թանգարանները, տեսաձայնւս– 
դարանները և այլն պետք է մատ
չելի լինեն բոլորի համար։ Եվ, 
այնուամենայնիվ, այս ամենի 
մեջ ցանկացած ինֆորմացիա 
պետք է մատչելի լինի միայն ու 
միայն նրա համար, ում արտոն
ված է։ Մնացած բոլորը կողմնա
կի են, և նրանց ցանկացած մի
ջամտություն խախտում է ին
ֆորմացիայի անվտանգության 
օրենքը։

Հեռահաղորդակցության հա
մա կա րգերի  հա մա տ ա րա ծ  
թվայնացումը, կոմպյուտերային 
տեխնիկայի, օպտիկական, ար– 
բանյակային և ռադիոկապի

միջոցների ու եղանակների լայ
նածավալ օգտագործումը ցան
ցերը դարձրել են լայնամասշ– 
տաբ։ Ծովերը, օվկիանոսները, 
լեռները այլևս արգելք չեն 
երկրների, մայրցամաքների, 
նույնիսկ մոլորակների և ար
բանյակների հաղորդակցության 
համար։ Ինֆորմացիայի մշա
կումը և հաղորդումը իրակա
նացվում է արագ, բաշխված։ Հա
մաշխարհային ոստայնը՝ Ին
տերնետը, մի վիրտուալ աշ
խարհ է՝ կիբեռաշխարհ, որտեղ 
կարելի է ապրել, աշխատել, սի– 
րահարվել, երագել.... նիր
վանա։ Ավաղ նաև պատերազմել 
և զոհ դառնալ։ Չար ուժերը ամե
նուրեք են, նույնիսկ երևակայա
կան աշխարհում։ Ահա այդ չար 
ուժերի խ ա րդա վա նքներից  
պետք է պաշտպանվել նաև 
ինֆորմացիոն աշխարհում։ 
Պաշտպանության օբյեկտը ին
ֆորմացիան է, ուստի այդ գործ
ընթացն էլ կանվանենք ինֆոր
մացիայի անվտանգության ա– 
պահովում։

Բոլոր ինֆորմացիոն գործըն
թացները կարելի է բաժանել ե– 
րեք խմբերի՝ ստեղծում (գենե– 
րացում, ձևավորում, մշակում և 
այլն), կուտակում (պահպանում, 
հիշում, պահեստավորում) և հա
ղորդում (տեղափոխում)։ Միջա
վայրը, որտեղ տեղի են ունենում 
նշված գործընթացները, կան
վանենք հեռահաղորդակցական 
ցանց։

Ցանցի բաղադրիչներն են 
մարդը, կոմպյուտերը, թերմինա– 
լը, ֆաքսը, հեռախոսը, կապու
ղին և այլն։ Սրանցից յուրաքան
չյուրը յուրովի է դրսևորվում ին
ֆորմացիոն գործընթացներում, 
ուստի յուրաքանչյուրի համար 
պետք է օգտագործել պաշտ
պանության համապատասխան 
ձևեր ու եղանակներ։ Գոյություն 
ունեն պաշտպանության գերա
դասելի եղանակներ և ձևեր, ո–
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Անպաշտպան
կապուղի
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Պաշտպանված կապուղի լ,կ –|

կար վերլուծություններ կատա
րել՝ գտնել բանալին։ Ինչպես, 
օրինակ, ժան Ֆրանսուա Շւսմ–

րոնք կիրառելի են բոլոր բա
ղադրիչների ու գործընթացների 
համար։ Անշուշտ, առավել արդ
յունավետ է տարբեր եղանակնե
րի ու ձևերի համագործւսկցումը։

ժամանակակից ինֆորմացի
ոն համակարգի անվտանգու
թյունն ու պաշտպանվածությու– 
նը հաճախ ընկալվում են իբրև 
նրա գաղտնիության (կոնֆիդեն- 
ցիալ– լատ. վստահելի բառից) 
հոմանիշներ։ Սակայն անվտան
գությունը և պաշտպանվածութ– 
յունը ավելի ընդարձակ գաղա
փարներ են, քան գաղտնիությու
նը, որովհետև վերջինս պրագ
մատիկ գաղափար է և ի նկատի 
ունի որոշակի ինֆորմացիայի 
պաշտպանվածություն որոշակի 
սուբյեկտից, մինչդեռ առաջին
ները ենթադրում են այդ հատ
կությունների ապահովումը 
(կրիպտոլոգիա-գաղտնաբա– 
նություն բառից), անկախ սուբ
յեկտից, ընդհուպ մինչև բնական 
ու տեխնածին աղետներից։ Ին
ֆորմացիայի ամենաէական ար
ժանիքը բովանդակությունից 
հետո նրա պաշտպանվածու– 
թյան աստիճանն է, իսկ բուն 
ինֆորմացիան կարող է արժե
նալ շատ ու շատ ավելի, քան այն 
պահպանող համակարգը՝ ցան– 
ցը իր բոլոր բաղադրիչներով։ 
Վերջապես Լուվրի կամ էրմիտւս– 
ժի ամենամեծ արժեքը նրանց 
պարունակությունն է, այլ ոչ թե 
շինությունները, որոնք ևս շատ 
մեծ արժեք են ներկայացնում։ 
Բազմաթիվ են ինֆորմացիայի 
պաշտպանության խնդիրները՝ 
այն ստեղծող ու պահող օբյեկտ
ների, ցանցի բաղադրիչների 
ֆիզիկական պաշտպանությու
նից սկսած մինչև մշակման, ձևա
վորման, հաղորդման և ընդուն
ման գործընթացները, ինֆորմա
ցիայի ֆիզիկական կրողի՝ ազ
դանշանի պաշտպանությունը 
կողմնակի միջամտությունից ու 
ազդեցություններից։ Եվ, այնու

ամենայնիվ, պաշտպանության 
եղանակները կարելի է բաժանել 
երեք խմբերի՝ կազմակերպատե– 
խնիկական, ապարատային և 
ծրագրային։ Առաջինը պարզա
գույնն է և ամենահինը՝ դռնա
պահ, պահակ, հսկիչ, անվտան
գության ծառայություններ, ար
գելանքներ, պատնեշներ, բա
նակներ և այլն։ Արանք պիտանի 
են կենտրոնացված օբյեկտների 
համար, բայց ոչ պիտանի, կամ 
գոնե ոչ արդյունավետ ինֆոր
մացիոն գործընթացների և ցան
ցերի համար, քանի որ այստեղ 
օբյեկտը անսահմանափակ է, ամ
բողջ երկրով, երկրագնդով, տիե
զերքով մեկ ցրված, ճյուղավոր
ված, հաղորդալարերում, օպտի
կական գծերում, ռադիոալիքնե– 
րում, գետնի տակ, օվկիանոսի 
հատակին և այլն։ Պահակային 
ծառայություններով էլեկտրա
մագնիսական ալիքների իմաս
տը չես պարզաբանի և ոչ էլ կդի
մակայես։ Դրա համար պետք է 
նախապես իմանալ թե՜ այդ ցան
ցի հաճախությունը, թե՜ հզորութ
յունը, լարվածությունը և այլն, և 
թե ինչ օրենքով են դրանք հա
մապատասխանեցված ինֆոր
մացիային (ծածկագրված)։ Նշա
նակում է այդ ինֆորմացիան մի
այն նրա համար է մատչելի, ով 
նախապես գիտե գաղտնագըր– 
ման կանոնները՝ բանալին։ Մնա
ցածի համար դա մի անհասկա
նալի լեզու է։ Կարելի՞ է արդյոք 
այդ պայմաններում, այնուամե
նայնիվ, ինչ-որ իմաստ կամ ին
ֆորմացիա կորզել անհասկա
նալի լեզվով գրվածից։ Իհարկե 
կարելի է։ Դրա համար պետք է եր–

պոլյոնն (1790-1832) վերծանել է 
հին Եգիպտոսի հիերոգլիֆները, 
Հրաչյա Աճաոյանը՝ ուրարտա
կան սեպագրերը (առանց նշված 
տեխնիկայի)։ Իհարկե, հիերոգ
լիֆներն ու սեպագրերը կրիպ– 
տոգրամներ չեն, բայց զուտ 
գիտական տեսանկյունից խնդի
րը նույնն է. մեզ համար անհայտ 
նշաններով ու բառերով, ան
հայտ կանոններով շարադրված 
այդ միտքը (տեքստը), պետք է 
բացահայտել կամ կարդալ, 
ժա մանակակից հա սկացու
թյուններով ու միջոցներով ար
տահայտել նրա բովանդակու
թյունը։ Դարերը, պատերազմնե
րը, ժողովուրդների տեղաշար
ժերը կորցրել են ուրարտագրե– 
րի հնչյունները, նշանների ի– 
մաստները, բառերն ու նախա
դասությունները կազմելու օ– 
րենքները (բանալին) և այն 
դարձրել են կրիպտոգրաֆներ՝ 
գաղտնագրեր։

Կրիպտոլոգիան նպատակ ու
նի գաղտնագրել որոշակի բո
վանդակության միտք, տեքստ, 
խոսք, տվյալներ՝ որոշակի օ– 
րենքներով ու կանոններով, 
որոնք կանվանենք բանալիներ 
(ինչպես փականներն են փակում 
բանալիներով), իսկ կրիպ– 
տովերլուծողի խնդիրն է գտնել 
այդօրենքներն ու կանոնները և ի 
հայտ բերել մտքի, տեքստի, 
խոսքի, տվյալների բովանդա
կությունը։ Հիրավի, անսպառ են 
կրիպտոգրաֆիայի եղանակներն 
ու հնարավորությունները։ Աա–
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՛կայն ոչ պակաս անսպառ են նաև 
կրիպտովերլուծության եղա
նակներն ու հնարավորություն
ները։ Կրիպտոլոգիայի խնդիրը 
մաթեմատիկորեն կարելի է ձևա
կերպել հետևյալ կերպ։ Դիցուք, 
ունենք որևէ ք (X) ֆունկցիա (մեր 
բաց տեքստը, խոսքը, հաղոր– 
դանքը և այլն)։ Այն ենթարկենք 
որևէ Շ օպերատորի ազդեցու
թյան (ձևափոխենք), դարձնենք 
մեկ այլ ֆունկցիա՝ Բ^)=Շք^) 
որտեղ Շ ձևափոխության օպե
րատորն է (գաղտնագրման բա
նալին), և հաղորդենք (գրառենք, 
պահենք) այն անպաշտպան 
(բաց) համակարգում՝ գաղտնի 
պահելով կամ հաղորդելով միայն 
բանալին։ ք (X) ֆունկցիան կարե
լի է վերականգնել միայն և միայն 
Շ բանալուն տիրապետելու դեպ
քում։ Կրիպտովերլուծողը պետք 
է գտնի հենց այդ Շ փակող բանա
լու հակառակ գործողությունը կա
տարողը բացող բանալին (օպե
րատորը) (նկ. 1)։ Այսինքն՝
□ 1^) = 6ւՇք^)1 = 6Շք^);=ք^)
որտեղից հետևում է, որ ՕՇ=1, 
Շ=Շ՜1։ Այս դեպքում ասում ենք, 
որ փակող ու բացող բանալիները 
նույնն են՝ մեկ բանալի, ուղղակի 
դրանց կատարած գործողութ
յուններն են տարբեր, մեկը 
գաղտնագրում է, մյուսը բացում 
կամ ապագաղտնագրում։ Այս 
սկզբունքով գործող համակար
գերը կոչվում են սիմետրիկ։

Օպտիմալ
արժեքը

Պաշտպան

Պաշտ, ծախսերը 
////

Նկ. 2
Պաշտ, աստիճանը

Այսպիսով մենք ձերբազատվում 
ենք ինֆորմացիայի պաշտպա
նության հոգսից, այն կարող ենք 
անպաշտման միջավայրում պա
հել, հաղորդել։ Սակայն պետք է 
պաշտպանենք բանալին։ Սա 
զգալիորեն հեշտացնում է խնդի
րը, բայց վերջնական լուծում չի 
դառնում։ Կարելի է փակող ու բա
ցող բանալիները տարբերակել, 
մեկը՝ միայն փակելու համար, 
մյուսը՝ միայն բացելու (ասի
մետրիկ համակարգ)։

Աա էլ դեռ բոլորը չէ։ Կարելի է 
բանալիների քանակը շատաց
նել. մի քանի բանալիներով զու
գահեռաբար՝ հավասար պայ
մաններում, հաջորդաբար՝ բա
նալիով բանալի փակել։ Առաջին 
դեպքում գործ կունենանք բազ
մաթիվ բանալիների հետ՝ թե՜բւս– 
ցող և թե՜ փակող, երկրորդ դեպ
քում՝ մեկ փակողի և մեկ բացողի 
հետ։ Բայց երկու դեպքերում էլ 
պետք է նույն քանակով փական
ներ բացել և փակել։ Այսպես՝ դի
ցուք Շ, ֊ով գաղտնագրվել է ք (X)– 

ը, Շշ-ով 0,-ը, և այսպես շարու
նակ՝ Շո–ով Շ^-ը։ Կրիպտովեր– 
լուծողը պետք է գտնի ո հակա–
բանալիներ՝ ն^Ըշ......Օո։ Աա
զգալիորեն բարդացնում է խնդի
րը։ Եթե՝

6 ձՇ ք(ճ )ի /6ձ Շ յ ( * ա ............
□ո1Շոք(^= ք(^,0 /=Շ։1 (ւ=1,2, ...ո), 
ապա համակարգը կկոչվի զու
գահեռ սիմետրիկ։

Եթե՝
օ ձ Շ ա ^ ձ Շ շքա ....
... 6 ձ Շ ա = ա  օ,=շ;1
0=1, 2...... ո), ապա
համակարգը կկոչվի 
հաջորդական սիմետ
րիկ։

Իբրև գ ա ղ տ ն ա 
գրման չափանիշ հա
ճախ գործածվում է 
հ նա ր ա վ ո ր  բ ա ն ա 
լիների քանակը, որոն
ցից պետք է իսկականը

Ռ Ա Դ Ի Ո Ո ԷԼԵ Կ Տ Ր Ո Ն Ի Կ Ա

Վնասի արժեքը

ընտրվի։ ժամանակակից կրիպ– 
տոլոգիայում այդ թիվը հասնում 
է տրիլիոնների։ Մյուս կողմից էլ 
շատ էական է, թե որքան ժա
մանակ կպահանջվի այդքան 
բանալիները փորձարկելու հա
մար, քանի որ ինֆորմացիայի 
արժեքը ժամանակի խնդիր էլ 
ունի, հնացած ինֆորմացիան 
այլևս արժեք չունի։ Ինֆորմա
ցիայի մշակման, պահպանման 
և հաղորդման ժամանակակից 
եղանակները հնարավորություն 
են ընձեռում մեկ վայրկյանում 
մեկ կամ ավելի միլիոն բանա
լիներ փորձարկել։ Դա նշանա
կում է, որ 3.6 միլիարդ հնարա
վոր բանալիներից անհրաժեշտ 
բանալին կհայտնաբերվի մեկ 
ժամում, իսկ 3*1016 բանալի
ներից անհրաժեշտը գտնելու հա
մար կպահանջվի մեկ տարի։ 
Հասկանալի է, որ գաղտնա
գրման առաջին դեպքը համեմա
տաբար «էժան կնստի», բայց ա– 
վելի խոցելի է, մինչդեռ երկրոր
դը «թանկ հաճույք» է, բայց նվազ 
խոցելի (նկ. 2)։

Եվ, այնուամենայնիվ, սա էլ 
քիչ է, քանի որ շատ են տեղեկու
թյունները, որոնք իրենց արժեքը 
չեն կորցնում 2, 10 և այլ տարի
ների ընթացքում։ Բացարձակ 
գաղտնագրումը ըստ էության 
հնարավոր չէ, որովհետև գաղտ
նագրման համար օգտագործ
վում են նույն մտավոր ու տեխնի
կական միջոցները, ինչը և 
գաղտնազերծման համար։ Ուս
տի ինֆորմացիան միշտ պետք է 
գործնականորեն պաշտպան
ված լինի, որովհետև նա է փո
խանակման, համագործակցու
թյան, երկրների, հասարակութ
յունների կառավարման հիմքը, 
որովհետև հաղորդակցվելն է, որ 
« ...Ը նկե՛ր տ ը վ ա վ ,  ի ՛րա ր  
կ ա պ ե ց  էս ա շ խ ա ր հ ք ո ւ մ  
ա–ւ1ե(ւքիԱ....»(Հ. Թումանյան)։
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Բաժանորդագրվելու համար կարող եք 
զանգահարել 52 48 12 հեոախոսահաճարով։






