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2 ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԵԾԱՆՈՒՆ
  ԳՐՈՂ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
 150-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ

2019 թ. փետրվարի 18-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունում տեղի 
ունեցավ §Թումանյանագիտության արդի հիմնա խնդիր ները¦ թեմայով 
համաժողով` նվիրված մեծանուն գրող, Ամե նայն հայոց բանաստեղծ 
Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա հոբել յանին:

4 ԷՋԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱ -
  ՊԱՏՈՒՄԻՑ. ԿՈՄԻՏԱՍԻ §ԱՆՈՒՇ¦ 
 ԱՆԱՎԱՐՏ ՕՊԵՐԱՆ
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

§Անուշ¦ օպերայի վերածելու առաջին փորձը կատարել է Կոմիտասը. 
նրա և Թումանյանի ստեղծագործական համագոր ծակ ցության 
արդյունքում ստեղծված §Անուշ¦ օպերան, թեև անավարտ, սակայն 
կարևոր դեր ունեցավ հայ երաժշտական թատրոնի պատմության մեջ:

12 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ
 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ
Հրապարակախոսությունը Թումանյանի հասարակական գործունեու-

 թյան լրացումն է և նրա հայելին, նրա ապրած ժամանակի հիմնա-
խնդիրների վավերագրությունը: Թումանյանի հրապարակախո սությունը 
որոշակի ժամանա կի մեջ է, բայց և զգայուն կերպով շարժվում է ժա-
մանակի հետ՝ արձագանքելով օր վա մտահոգություններին:

22  ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ – 95
ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Հոդվածում ի մի են բերված հեղինակի՝ Ս. Գրիգորյանի բազմամյա 
հետազոտությունները՝ նվիրված Պարույր Սևակի կյանքին և գործին:

28  ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԵՆ 
 ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ
 ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՌԵԿՈՐԴ

Հոդվածը նվիրված է Մաքս Պլանկի անվան քիմիայի ինստիտուտի 
գիտնական Միխայիլ Երեմեցի հետազոտության մանրա մասներին: 
Գիտնականը սահմանել է բարձրջերմաստիճանային գեր հաղոր դա-
կանության նոր ռեկորդ: 

30 ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ
 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 
 ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ

Հայ-իտալական գիտական համագործակցության մերօրյա զարգա-
ցումների մասին է սույն տեղեկատվական հոդվածը:

34 ՈՒՍՈՒՄՆ ԱՅԼԵՎՍ ՉԻ ՀԻՄՆՎԵԼՈՒ
 ՀԻՇԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
    ՄԻՏԻՈ ԿԱԿՈՒ  

Թարգմանաբար ներկայացվում է հանրահռչակ գիտնական Միտիո 
Կակուի հարցազրույցը կրթության ապագայի մասին:

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

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
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  Խառատյան Ա., Սիմոնյան Ս.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական 
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Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 05.03.2019
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., 
Այվազյան Ս. (Ռ¸), Գալստյան Հ., Եսայան Ս. (ԱՄՆ), 
Թավադյան Լ., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ.,  
Հարությունյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Էդ.  
(հիմնադիր խմբագիր), Ղազարյան Հ., Մար
տիրոս  յան Բ. (Ռ¸), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա.,  
Շահինյան Ա., Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյան Ռ., Սեդրակյան ̧ .,  
Սիմոնյան Ա.

Խմբագրության հաëó»ն՝

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

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

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

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:
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40 ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ 
 ԱՆՎԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
 ՄՐՑԱՆԱԿԸ

ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ   ՍՈՆԱ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ

Վիկտոր Համբարձումյանի հիշատակը հավերժացնելու, ինչպես նաև նրա 
գիտական ժառանգության զարգացումը խթանելու նպատակով սահմանվել է  
Հայաստանի ազգային հերոս, ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան 
միջազգային գիտական մրցանակ, որը աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի 
և հարակից գիտությունների բնագավառում շնորհվում է նշանակալի ներդրում 
ունեցող ականավոր գիտնականներին:

46 ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ §ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԵՆՈՄ¦ ՆԱԽԱԳԾԻ
 ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ   
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ՀՀ ԳԱԱ-ում §Հայկական գենոմ¦ նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցավ 
աշխատանքային հանդիպում, որտեղ ներկայացվեց §Հայկական գենոմ¦ նա-
խագծի ռազմավարությունը, ճանապարհային քարտեզը, բյուջեի ժամանա-
կացույցը և այլ մանրամասներ:

48  ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ

 ՌՈՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ. Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Չարորակ հիվանդությունների վաղ ախտորոշումը և դրանց դեմ պայքարի 

հարցերն անմիջականորեն կապված են ավելի ընդհանուր պրոբլեմների՝ 
աշխատանքի հիգիենիայի, շրջակա միջավայրի պահպանության և կենցաղի 
հետ: Քաղցկեղով հիվանդացության դեպքերի 80 %-ը կապված է սկզբունքորեն 
վերահսկելի գործոնների հետ:

56 ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱ ՐԱ ԳԻ-
 ՏԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
 ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 ՋՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ՎԱՆԱՆԴ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. երկրաֆիզիկայի և ին-

ժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի գործունեությանը, որն անմիջա-
կանորեն առչվում է քաղաքաշինության, էներգետիկայի, հանքարդյունաբերության, 
արտակարգ իրավիճակների, ռազմա արդյունաբերության, բնապահպանության, 
ինչպես նաև բնական և տեխնածին աղետների կանխարգելման, հնարավոր 
ռիսկերի նվազեցման խնդիրներին:
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Ս ույն թվականի փետրվա- 
րի 18-ին ՀՀ ԳԱԱ նա-

խա գահութ յունում տեղի ունե-
ցավ «Թու ման յա նագիտության 
արդի հիմնախնդիրները» թե-
մա յով համաժողով` նվիրված 
մեծա նուն գրող, Ամենայն 
հայոց բանաստեղծ Հովհաննես 
Թու մանյանի 150-ամյա հոբել-
յանին:

Համաժողովի մասնակից-
ներին ողջունեց ՀՀ ԳԱԱ նա-
խա գահ, ակադեմիկոս Ռադիկ 
Մարտիրոսյանը: Իր ելույթում 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ 
ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԳՐՈՂ 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 

նա մեջբերեց Հովհաննես Թու-
մանյանի խոսքերը. «Թուման-
յանն ասել է. «Պետք է համա-
խմբել հայ գիտնականներին, 
ստեղծել գիտություն հայերե-
նով և հայ գիտնականների 
կաճառ` գիտության օջախ, 
հայկական ակադեմիա»: Նա 
երազում էր մեր կրթական 
համակարգում ունենալ համալ-
սարան: Հայաստանի առաջին 
հանրապետության ղեկա վար-
ները կարողացան համալսա-
րանի մասին նրա երազանքն 

իրականացնել. 1919 թ. հիմն ա-
դրվեց Հայաստանի համալ-
սարանը (այժմ՝ ԵՊՀ), որի 
100-ամյա կը պետք է նշենք այս 
տարի, բայց Գիտությունների 
ազգա յին ակադեմիան չհաջող-
վեց այդ ժամանակ կազմա-
կերպել, այն կազմակերպվեց 
ավելի ուշ»,- ասաց ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գահը:

Ներկաներին ողջունեց ՀՀ 
կրթության և գիտության նա-
խարար Արայիկ Հարություն-
յանը:

1 50 - ԱՄՅԱ 

ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
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  ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ........................................................................................................

«Պատահական չէ, որ շատ 
գիտնականներ, հասա րակա-
կան գործիչներ Թումանյանին 
համարում են ամենահզորներից 
մեկը, ով ազգի ձևավորման 
մեջ շատ մեծ դերակատարում 
է ունեցել: Երբ կարդում ես նրա 
հրապարակախոսական նյու-
թերը, կարծես մի քանի օր 
առաջ է գրել դրանք: Բացի այդ 
որ գրել է, խնդիրը վերհանել է, 
նաև լուծումներ է առա ջար-
կել»,- ասաց նախարարը: Արա-
յիկ Հարությունյանը, որ պես 

Հովհաննես Թուման յանի 150-
ամյա հոբելյանի առիթով 
ստեղծ ված կառավարական 
հանձնաժողովի նախագահ, 
հայտարարեց,  որ պետությունը 
նպատակ ունի  Թումանյանի 
հոբելյանին նվիրված  միջոցա-
ռումները վերածել համազ գա-
յին տոնախմբության: 

Հովհաննես Թումանյանի 
կյան քի և ստեղծագործության, 
գրական-հասարակական գոր-
ծու նեության վերաբերյալ 
ելույթ   ներով հանդես եկան ՀՀ 

գիտա ուսումնական տարբեր 
հաստատությունների ներկա-
յացուցիչներ: 

Միջոցառման ընթացում 
ներ կայացվեցին վերջին մեկ 
տարում ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղ-
յանի անվան գրա կա նության 
ինստիտուտի հրատարակած 
գիտական աշխա տություն նե-
րից՝ նվիրված Հովհաննես 
Թու մանյանի կյանքին ու գոր-
ծու նեությանը:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական 

ծառայություն
18.02.2019 թ.
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ԷՋԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱՊԱՏՈՒՄԻՑ.
ԿՈՄԻՏԱՍԻ §ԱՆՈՒՇ¦ 
ԱՆԱՎԱՐՏ ՕՊԵՐԱՆ

 Հով հան նես  Թու ման   յանն այն բա ցա ռիկ 
հայ բա նաս տեղծ նե րից է, ում ստեղ-

ծա գոր ծութ յու նը ե ղել է ու, վստահ եմ, կլի նի 
հայ կոմ պո զի տոր նե րի ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում: 

Եր կար ու բեղմն ա վոր ճա նա պարհ է ան ցել 
ե րաժշ տա կան թու ման յա նա պա տու  մը:  Թերևս 
 Հով հան նես  Թու ման յանն այն ե զա կի հայ բա-
նաս տեղծ նե րից է, ում ստեղ ծա գոր ծութ յու-
նը մե ծա պես նպաս տել է հայ ե րաժշ տութ յան 
զար գաց մա նը: Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե-
րի հի ման վրա ստեղծ վել է բա վա կա նա չափ 
հա րուստ ե րաժշ տա կան գրա կա նութ յուն, որն 
ըստ ժան րե րի կա րե լի է դա սա կար գել հետև-
յալ կերպ՝
•  Թու ման յա նի պոե զիան վո կալ ե րաժշ տութ-

յան մեջ՝ մե ներ գե րում, ռո մանս նե րում և 
խմ բեր գե րում

•  Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը սիմ ֆո-
նիկ ե րաժշ տութ յան մեջ

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Արվեստագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ .............................................................................................  
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•  Թու ման յանի ստեղ ծա գոր  ծու-
թ յու նը ե րաժշ տա կան թատ րո-
նում
Եվ, այ դո ւա մե նայ նիվ,  Թու   - 

ման յա նի ստեղ ծա գոր ծությունն 
ա մե նա մեծ հետ քը թո ղել է 
օ պե րա յին թատ րո նում:

Եր ևա նի Ա լեք սանդր Ս պեն-
դիար յա նի ան վան օ պե րա յի 
և  բա լե տի ազ գա յին ա կա դե-
միա կան թատ րո նի հան դի սա-
տե սին ա ռա ջի նը ող ջու նում է 
 Հով հան նես  Թու ման յա նի՝ 1957 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 17-ին 
կանգ նեց ված 8,5 մետ րա նոց 
հու շար ձա նը (քան դա կա գործ՝ 
Ա րա  Սարգս յա ն, ճար տա րա-
պե տ՝ Գ րի գոր Ա ղա բաբ յա ն): 
«Գ րա նի տե աս տի ճա նա վոր 
պատ վան դան նե րի վրա բազ-
մո ցին թիկ նած Ա. Ս պեն դիար-
յանի և  ժայ ռա բե կո րին նստած 
Հ.  Թու ման յա նի ֆի գուր ներն 
ի րենց դա սա կան հա մա չափ 
ձևե րի, կոմ պո զի ցիոն պարզ 
լու ծումն ե րի, տա րա ծութ յան մեջ 
ընտր ված տե ղի ու օգ տա գործ-
ված նյու թի շնոր հիվ ներ դաշ-
նա կո րեն կապ վում են ինչ պես 
Ալ.  Թա ման յա նի ճար տա րա-
պե տա կան կո թո ղի, այն պես էլ 
միմ յանց ու շրջա պա տի հետ»1:

Եվ պա տա հա կան չէ, որ 
այս տեղ նա գտնվում է Ա լեք-
սանդր Ս պեն դիար յա նի հա-
րևա նութ յամբ:  Հայ ե րաժշ տա-
կան կյան քի կար ևո րա գույն 
ի րա դար ձութ յուն նե րից էր 
 Հայ կա կան ԽՍՀ ժող կոմ որ հի 
1932թ. մա յի սի 13-ի ո րոշ ման 
հա մա ձայն Եր ևա նի օ պե րա յին 
թատ րո նի (1938-ից՝ Ալ. Ս պեն-
դիար յա նի ան վան, 1956-ից՝ 
ա կա դե միա կան) ստեղ ծու մը, 
ո րը հան դի սա տե սի առջև իր 

1 Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի 
զարգացման ուղիները XIX-XX 
դարերում, Ե., 2009թ., էջ 121:

դռնե րը բա ցեց 1933-ի հուն վա-
րի 20-ին՝ Ալ. Ս պեն դիար յա նի 
«Ալ մաստ» օ պե րա յի բե մադ-
րութ յամբ։

Իսկ մինչ այդ՝ տա կա վին 
1908 թվա կա նին, ծա նո թա-
նա լով Հ.  Թու ման յա նի պոե-
զիա յին,  Ար մեն  Տիգ րան յա նը 
հափշ տակ վում է «Ա նուշ» պոե-

մով: Հ նա րա վո րինս պահ պա-
նե լով  Թու ման յա նի տեքս տը` 
կոմ պո զի տո րը կազ մում է լիբ-
րե տոն: «Ա ռա ջին ըն թեր ցու մից 
հե տո գրե ցի « Համ բար ձում 
յայ լան»,- հե տա գա յում կխոս-
տո վա նի կոմ պո զի տո րը,- օ պե-
րա յի ա ռա ջին մե ղե դին, ո րը 
հնչում է նրա նում որ պես լեյտ-
մո տիվ, անց նում կար միր թե լի 
պես օ պե րա յի մի ջով: Սկզ բից 
էլ ինձ պարզ էր, որ «Ա նու շը» 
օ պե րա յի հո յա կապ նյութ է: 
Այն լիո վին հափշ տա կեց ինձ, 
և  ես գրե ցի օ պե րան»: 

1912 թ. օ գոս տո սի 4-ին, 
Ա լեք սանդ րա պո լի քա ղա քա յին 
տան հան դի սաս րա հում ա ռա-
ջին ան գամ ներ կա յաց վում է 
«Ա նուշ» օ պե րան: Գլ խա վոր 
դե րե րը կա տա րում են Աստ-
ղիկ  Մա րիկյ ա նը` Ա նուշ,  Շա րա 
 Տալյ ա նը`  Սա րո,  Վար դան 
 Մար տի րոս յա նը`  Մո սի, Արև-
հատ  Տալյ ա նը (գու սան 
 Շե րա մի դուստ րը)`  Նա նի: Այդ 
օ րը դժվար թե ներ կա նե րից 
որ ևէ մե կը պատ կե րաց ներ, թե 
մի խումբ սի րող ներ օ պե րա յի 

.............................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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հե ղի նակ Ար մեն  Տիգ րան յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ մեծ կյան քի 
ու ղե գիր են տա լիս մի ստեղ-
ծա գոր ծութ յան, ո րը տա րի ներ 
անց դառ նա լու է հայ ե րաժշ-
տա կան թատ րո նի զար դե րից 
մե կը: Ե րաժշ տա գետ Ա լեք-
սանդր  Շահ վերդ յա նի դի պուկ 
բնո րոշ մամբ` դա սա կան օ պե-
րան ծնվեց ցնցո տի նե րի մեջ: 
Ն վա գա խում բը կազմ ված էր 
12 ե րաժշ տից:  Կա տա րող նե րը 
զուրկ էին պրո ֆե սիո նալ 
վար պե տութ յու նից: Չ նա յած 
դրան` հան դի սա տե սը ներ-
կա յա ցու մից հե տո հա մա ռո-
րեն չէր հե ռա նում թատ րո-
նից: Ոգ ևո րութ յա նը չափ ու 
սահ ման չկար: Պ րե միե րա յից 
հե տո օ պե րա յի սքան չե լի մե-
ղե դի նե րը տա րած վե ցին և 
 ժո ղովր դա կա նա ցան:

 Շու տով օ պե րան ընդ լայ-
նում է իր աշ խար հագ րութ-
յու նը. մինչև 1920 թվա կա նը 
սի րո ղա կան ու ժե րի կա տար-
մամբ այն հնչում է Եր ևա նում, 
 Ղա րա քի լի սա յում,  Թիֆ լի սում, 
 Բաք վում, Կ. Պոլ սում,  Գո րիում, 

Ա խալց խա յում,  Գան ձա կում, 
 Նոր  Նա խիջ ևա նում, Գ րոզ-
նիում,  Բա թու մում, Ե կա տերի-
նո դա րում,  Շու շիում և  այ լուր:

«Ա նու շի» բե մա կան իս կա-
կան տա րեգ րութ յու նը սկիզբ 
ա ռավ 1935 թ. մար տին, երբ 
օ պե րան ա ռա ջին ան   գամ 
բեմ բարձ րա ցավ Եր ևա նի 
օ պե րա յին թատ րո նում. բե-
մադ րող ռե ժի սորն էր Ար-
մեն  Գու լակյ ա նը, դի րի ժո րը` 
 Սեր գեյ  Շա թիր յա նը: Ա նու շի 
դե րեր գը կա տա րեց  Հայ կա նուշ 
 Դա նիելյ ա նը, իսկ  Սա րո յի նը` 
 Շա րա  Տալյ ա նը: Այդ օր վա նից 
էլ օ պե րան իր հաս տա տուն 
տեղն է գրա վում թատ րո նի 
խա ղա ցան կում` եր բեք չհե ռա-
նա լով բե մից: «Ա նու շի» այս բե-
մադ րութ յան առ թիվ  Ռո մա նոս 
 Մե լիք յա նը գրեց. «Այ սօր պատ-
մա կան օր է: Այ սօր հայ կա-
կան օ պե րա յի մեջ մուտք գոր-
ծեց հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
ե րաժշ տութ յու նը»: 1939 թ. Ա. 
 Գու լակյ անն ի րա կա նաց նում 
է օ պե րա յի երկ րորդ բե մադ-
րութ յու նը (դի րի ժոր`  Մի քա յել 
 Թավ րիզ ան): Օ պե րան հնչում 
է  Մոսկ վա յում`  Հայ ար վես տի 
տաս նօր յա կին և  փայ լուն ըն-
դու նե լութ յուն գտնում: Գլխա-
վոր դե րե րը կա տա րեցին 
 Հայ կա նուշ  Դա նիելյ անն ու 
 Շա րա  Տալյ ա նը:  Մո սիի դե-
րեր գով հան դես եկավ ե րի-
տա սարդ  Պա վել  Լի սից յա նը: 
1950 թ. ապ րի լի 30-ին տրվե-
լու էր «Ա նու շի» 400-րդ 
 ներ կա յա ցու մը: Այդ ի րա դար-
ձութ յանն է նվիր վում օ պե-
րա յի եր րորդ բե մադ րութ յու-
նը` դի րի ժոր Մ.  Թավ րիզ ան, 
ռե ժի սոր` Ա.  Գու լակյ ան: Այս-
տեղ ա ռա ջին ան գամ ի հայտ 
է գա լիս  Գո հար  Գաս պար յա նի 
Ա նու շը` դառ նա լով չգե րա-

զանց ված գա գաթ ու չա-
փա նիշ:  Սա րո յի դե րեր գը 
կա տա րում է «Ա նուշ» օ պե-
րա յի հա սա կա կից Ա վագ 
 Պետ րոս յա նը, ով դառ նա լու էր 
հայ բե մի լա վա գույն  Սա րոն: 
 Մո սիի դե րեր գով հան դես է 
գա լիս  Միհ րան Եր կա թը: Ա. 
 Գու լակյ ա նը «Ա նու շը» բե մադ-
րում է նաև 1956-ին: 

1969 թվա կա նին,  Հով հան  - 
նես  Թու ման յա նի ծննդյան 
100-ամ յա կի կա պակ ցությամբ, 
Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե-
րա յի և  բա լե տի թատ րո-
նը ո րո շում է վե րա բե մադ րել 
«Ա նու շը»: Օ պե րա յին թատ րո-
նում շուրջ 900 ան գամ ներ կա-
յաց ված «Ա նուշի» նոր բե մադ-
րութ յու նը հանձ նա րար վում է 
ռե ժի սոր  Վար դան Ա ճեմ յա նին 
և  դի րի ժոր Օ հան  Դուր յա նին: 
Պ րե միե րա յից մի քա նի օր 
անց, հոկ տեմ բե րի 5-ին «Ա նու-
շը» ներ կա յաց վում է  Մոսկ վա յի 
 Մեծ թատ րո նում: 

 Բա նաս տեղ ծի ծննդյան 
125-ամ յա կը նշա նա վոր վեց 
«Ա նուշի» նոր բե մադ րութ յամբ, 
ո րը 1994-ին ի րա կա նաց րեց 
 Տիգ րան Լ ևոն յա նը (դի րի ժոր` 
 Յու րի  Դավթ յան): Օ պե րա յի 
ա ռայժմ վեր ջին` յո թե րորդ բե-
մադ րութ յու նը 2003-ին ի րա-

Հայկանուշ Դանիել յան՝ Անուշ, Շարա 
Տալ յան՝ Սարո, 1935թ.: 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ .............................................................................................  
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կա նաց րել է  Գե ղամ Գ րի-
գոր յա նը (դի րի ժոր`  Կա րեն 
 Դուր գար յան):

 Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր-
ծութ յանն են անդ րա դար ձել 
ինչ պես իր ժա մա նա կա կից-
նե րը՝ բա նաս տեղ ծի կեն դա-
նութ յան օ րոք, այն պես էլ 
ե րի տա սարդ սերն դի կոմ պո-
զի տոր նե րը` նրա մա հից շատ 
հե տո. Եր ևա նի օ պե րա յին 
թատ րո նում 1970-ին բե մադր-
վել է Է րիկ  Հա րութ յուն յա նի 
« Մի կա թիլ մեղ րը» եր կու գոր-
ծո ղութ յամբ օ պե րան՝ հե քիա-
թը մե ծա հա սակ նե րի հա մար, 
իսկ 1980 թվա կա նին՝  Վար դան 
Ա ճեմ յա նի « Կի կոս» օ պե րան:

 Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը ո գեշն չել է սփյուռ-
քա հայ կոմ պո զի տոր նե րին ևս: 
 Նի կոլ  Գա լան դեր յա նը 1931-
1932 թթ. գրել է  « Փար վա նա» 
օ պե րան՝ ե րեք գոր ծո ղութ յամբ 
և  բա լե տա յին տե սա րա նով, 
ըստ  Թու ման յա նի հա մա նուն 
լե գեն դի, լիբ րե տոն կազ մել էր 
կոմ պո զի տո րը: Օ պե րան, ցա-
վոք չի բե մադր վել և ս պա սում 
է իր բե մե լին:

Ե րաժշ տա կան թատ րո նի 
հա մար սփյուռ քա հայ կոմ պո-
զի տոր, խմբա վար, ման կա-
վարժ և  ե րաժշ տա կան-հա սա-
րա կա կան գոր ծիչ  Համ բար ձում 
 Պեր պեր յա նի (1905-1999) երեք 
գոր ծե րից եր կու սի հա մար 
հիմք է դար ձել  Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Ն րա 
երկ րորդ օ պե րան ե րեք ա րա-
րից բաղ կա ցած « Շո ղիկ» օ պե-
րան է (1939), ո րի հա մար հիմք 
է ծա ռա յել Հ.  Թու ման յա նի 
«Երկ րում» պոե մը: Եր րորդ 
օ պե րան՝ «Ա րեգ նա զան» օ պե-
րա-կան տա տը, նա գրել է 
Հ.  Թու ման յա նի «Թմ ա բեր-
դի ա ռու մը» պոե մի հի ման 

վրա, 1940-ին: Օ պե րան ան-
վա նել է հե րո սու հու ա նու նով: 
 Պեր պեր յա նը տեղ ակ չի ե ղել 
Ալ. Ս պեն դիար յա նի «Ալ մաստ» 
օ պե րա յի գո յութ յան մա սին:

Եվ, այ դո ւա մե նայ նիվ՝ 
«Ա նուշն» օ պե րա յի վե րա-
ծե լու ա ռա ջին փոր ձը կա-
տա րեց  Կո մի տա սը. նրա և 
 Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր-
ծա կան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան արդ յուն քում ստեղծ ված 
«Ա նուշ» օ պե րան, թեև ա նա-
վարտ, սա կայն կար ևոր դեր 
ու նե ցավ հայ ե րաժշ տա կան 
թատ րո նի պատ մութ յան մեջ:

1903-ին լույս է տես նում 
 Թու ման յա նի « Բա նա  ս տեղ  - 
ծութ յուն նե րը», որ տեղ ա ռա-
ջին ան գամ տպագր վում է 
«Ա նու շի» ա վարտ ված տար բե-
րա կը:  Շու տով, 1903-ի վեր ջե-
րին իշ խա նու հի, հա սա րա կա-
կան և մ շա կու թա յին գոր ծիչ 
 Մա րիամ  Թու ման յա նը դեռևս 
ի րեն անձ նա պես ան ծա նոթ 
 Կո մի տա սին է ու ղար կում « Բա  - 
նաս տեղ ծութ յուն նե րի» գրքի 
մեկ օ րի նակ և  ցան կութ յուն 
հայտ նում, որ պես զի նա պոե մի 
հի ման վրա օ պե րա ստեղ ծի: 

« Չեմ հի շում, թե որ տեղ 
և  երբ ծա նո թա ցա  Կո մի տաս 
վար դա պե տի հետ, բայց իբրև 
ե րաժշ տի, ես շատ վա ղուց 
ճա նա չում էի նրան և  բարձր 
գնա հա տում էի,- հե տա գա յում 
իր հու շագ րութ յան մեջ կգրի 
 Մա րիամ  Թու ման յա նը,- ես 
միշտ ե րա զել եմ լսել մի հայ-
կա կան օ պե րա, այ սինքն՝ որ 
թե՛ բո վան դա կութ յու նը և  թե՛ 
ե րաժշ տութ յու նը լի ներ զուտ 
ժո ղովր դա կան:  Հա վա տա ցած 
էի, որ  Կո մի տա սի գրչի տա կից 
դուրս կգար մի հրա շա լի բան, 
և  իմ մեջ միտք հղա ցավ՝ ա ռա-
ջար կել նրան  Թու ման յա նի 

«Ա նու շը» օ պե րա դարձ նե լու, 
ու այդ դի տա վո րութ յամբ ես 
նրան ու ղար կե ցի իմ հրա տա-
րա կած ժո ղո վա ծուն»2: 

Ար ձա գան քե լով  Մա րիամ 
 Թու ման յա նի ա ռա ջար կին՝ 
1904 թվա կա նի հուն վա րի 22-
ին  Կո մի տա սը Էջ միած նից 
գրում է. «Շ նոր հա փայլ իշ խա-
նու հի, ու րա խու թեամբ կար-
դա ցի պ. Յ.  Թու մա նեա նի 
«Ա նու շը» և  շատ ա նուշ գտայ. 
պատ րաստ եմ  Ձեր փա փաքն 
ի րա գոր ծե լու»3:  Կո մի տա սը 
շա րու նա կում է. «ա) խնդրե-
ցէք, իմ կող մից, պ. բա նաս-
տեղ ծին 1) կար ճէ՝ ծե րու կի 
խոս քե րը (ե րես 113-114). 2) 
լրաց նէ՝ « Հա լալ է տը ղին» (ե-
րես 115, վեր). 3) կա նանց կո ծը 
պա կաս է (120), կա րող է օգ-
տո ւել վեր ջին «Ազ գագ րա կան 
հան դէ սից». 4) նոր գրել՝ սա-
րե րի ո գի նե րի ու ջրե րի ալ քե-
րի եր գը, որ գրա ւում է Ա նու-
շին և  ջուրն է ընկ նում (միայն 
3 տուն լի նի, վեր ջին տունն 
ար դէն կայ՝ « Վուշ-վուշ») (126-
127): Լ րաց նե լուց յե տոյ ար-
տագ րէ ին քը և  ինձ ու ղար կէ, 
ե թէ ե րաժշ տու թեան բա րե-
ձայ նու թեան հա մար փո խե-
լու բա ռեր լի նեն՝ նշա նա կեմ: 
Իւ րա քան չիւր դե րա կա տա րի 
ա նու նը նշա նա կէ իր եր գե լի-
քից ա ռաջ՝ տո ղասկզ բին: Որ-
քան կա րե լի է խոյս տայ թուր-
քե րէն բա ռե րից, եր գի ո գին 
պա հե լու հա մար: Ամ բող ջու-
թեան կապն իբրև ե րաժշ տա-
կան երկ, թե րի է, կխնդրեմ՝ 
լրաց նէ. օ րի նակ. մայ րը ձորն 
ի վայր ձայն է տա լի (100), իսկ 

2 Մ. Թումանյան, Իմ համառոտ 
կենսագրությունը և իմ հիշողութ-
յունները, Ե., Գրականության և ար-
վեստի թանգարան, 2003, էջ 137:

3 Կոմիտաս, Նամակներ, Ե., 2000, էջ 
48:

.............................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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աղ ջիկն ու հո վի ւը խօ սակ-
ցում են, ու րեմն բե մի վրայ չեն  
եր ևայ, որ ան յար մար է:

բ) Գ րո ւած քը շուտ պատ-
րաս տէ, որ ես էլ ու սումն ա-
սի րել կա րո ղա նամ ու ե րաժշ-
տու թեան ծրա գի րը մշա կեմ: 
 Չեմ կա րող ո րոշ ա սել, թէ երբ 
պատ րաստ կլի նի, ո րով հետև 
ես մե նակ եմ, և  բո լոր գոր ծերն 
ինձ վրայ են ծան րա ցած»4:

 Մա րիամ  Թու ման յա նը, ի  
կա   տա րումն  Կո մի տա սի հանձ-    
նա    րա րութ յան՝ նա մա կը ցույց է  
տա լիս բա նաս տեղ ծին, ո րի  
հետ դեռևս ծա նոթ չէր  Կո մի  - 
տա սը: « Հե տա գա յում նրանք 
շատ ըն կերա ցան ի րար հետ, 
և  երբ  Կո մի տա սը  Թիֆ լիզ 
էր գա լիս, միշտ այ ցե լում էր 
 Թու ման յա նին»5:

 Կո մի տա սը բազ միցս ա ռա  - 
ջար կել է  Հով հան նես  Թու  - 
ման յա նին, որ  նա վե րամ շա-
կի տեքս տը և  հար մա րեց նի 
ե րաժշ տութ յան պա հանջ նե-
րին:  Սա կայն բա նաս տեղ ծը 

4 Նույն տեղում, էջ 49:
5 Թումանյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 138:

հնա րա վո րութ յուն չի ու նե-
ցել գրել օ պե րա յի լիբ րե տոն՝ 
հե տա գա յում նա չգրեց նաև 
Ս պեն դիար յա նի «Ալ մաստ» 
օ պե րա յի լիբ րե տոն՝ ըստ իր 
«Թմ ա բեր դի ա ռու մը» պոե-
մի: 1931 թվա կա նին «Ա նա-
հիտ» հան դե սում տպագր ված 
« Կո մի տա սը և  հայ ե րաժշ-
տութ յու նը» հոդ վա ծում Ար-
շակ  Չո պան յա նը կգրի. 
« Թիֆ լիս գտնո ւած մի ջո ցիս, 
 Կո մի տա սի հետ  Թու մա նեա նի 
տունն էինք օր մը,  Կո մի տաս 
նո րէն խնդրեց որ փու թաց-
նե լիպ րեթ թօին խմբագ րու-
մը.  Թու մա նեան զգա ցուց, որ 
ա տի կա իր ը նե լիք բա նը չէր, 
«ես պոէ մը գրեր եմ,- ը սաւ 
խնդա լով,- լիպ րէթ թօն էլ թող 
ու րի շը հա նէ»» : Ս պա սե լով այդ 
լիպ րեթ թօին,  Կո մի տաս ար-
դէն Ա նու շի քա նի մը մե ներ գե-
րու և խմբեր գե րու ե ղա նա կը 
յօ րի նած էր (ինք նահ նար ե ղա-
նակ ներ՝ ժո ղովր դա կան եր-
գե րու ո ճով), ա տոնք ին ծի եր-
գեց Էջ միա ծին, և շատ սի րուն 
գտայ (մա նա ւանդ «Ա սում են 

ու ռին» սի րոյ ող բեր գին ե ղա-
նա կը):  Բա րե բաղ դա բար իր 
ձե ռագ րաց մէջ գտանք Ա նու շի 
հա մար գրած այդ ե ղա նակ նե-
րը, ո րոնք (թէև ա նոնց դաշ-
նա կու մը դեռ չէ շա րադ րած) 
նոյ նու թեամբ հրա տարա կո ւի, 
կ’ար ժեն»6: 

 Թու ման յա նը, ին քը չգրե-
լով լիբ րե տոն, սա կայն թույլ 
է տվել, որ դա ու րիշն ա նի: 
 Տես նե լով, որ լիբ րե տոն 
 Թու ման յա նի հետ մշա կե-
լու գոր ծը տե ղից չի շարժ-
վում,  Կո մի տասն ինքն է կազ-
մում լիբ րե տոն:  Դա է վկա յում 
«Ա նու շի» 1903-ին տպագր ված 
օ րի նա կը, ո րի լու սանցք նե-
րում և  ա զատ տե ղե րում հա-
մա պա տաս խան նշումն ե րով 
 Կո մի տասն ուր վագ ծել է օ պե-
րա յի սևա գիր թա տե րա տետ-
րը: 

Օ պե րա յի հիմն ա կան աշ-
խա տանք նե րը  Կո մի տա սը 
կա տա րում է 1904-ին: 1905 
թվա կա նի մար տի 3-ին 
Մ.  Թու ման յա նը գրում է 
 Կո մի տա սին. «Ես շատ ու րախ 
եմ, որ հնա րա վո րութ յուն կու-
նե նամ  Ձեզ հետ ծա նո թա նա-
լու և  խո սե լու «Ա նուշ» օ պե րա-
յի մա սին: Ե թե կա րե լի է,  Ձեզ 
հետ բե րեք ձայ նագ րած կտոր-
նե րը, ա սում են շատ հա ջող 
բան է դուրս ե կել»7:

1905 թվա կա նի մար տի 
31-ին Էջ միած նի Գ ևորգ յան 
ճե մա րա նի 60 հո գուց բաղ-
կա ցած քա ռա ձայն եր գե ցիկ 
խում բը  Կո մի տա սի ղե կա-
վա րութ յամբ ուղ ևոր վում է 

6 Չօպանեան Ա., Կոմիտաս վար դա-
պետ  և հայ երաժշտութիւնը, «Անա-
հիտ», Գ. Տարի, թիւ 1-2, 1931, մայիս-
օգոստոս, Փարիզ, էջ 118:

7 Հովակիմյան Բ., Կոմիտասի թա-
տերական աշխարհը, Կոմիտասական, 
հատոր 2, Երևան, 1982, էջ 247:

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ .............................................................................................  
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 Թիֆ լիս՝ հա մերգ ներ տա լու8:  
 Նույն թվա կա նի ապ րի լի 1-ին 
 Կո մի տա սի ղե կա վա րութ-
յամբ տե ղի է ու նե նում եր գե-
ցիկ խմբի հա մեր գը  Թիֆ լի սի 
ար տիս տա կան ըն կե րութ յան 
դահ լի ճում: Ա ռա ջին բաժ-
նում հնչում են « Հայր մեր», 
« Լե րինք», «Ով զար մա նա լի», 
«Այ սօր ձայնն», «Էջ  Միա ծին» 
և « Խոր հուրդ խո րին» հոգ-
ևոր եր գե րը, իսկ երկ րոր-
դում՝  « Գա րուն ա», « Կայ նել 
ես», « Հաբր բան», «Այ աղ ջիկ», 
« Խու մար», «Ո տիդ ա րա», « Հոլ 
ա րա», « Ծաղ կա ձոր», « Ձիգ 
տու», «Ամ պել ա», « Լո՛, լո՛, լո՛» 
ժո ղովր դա կան եր գե րը9: 

Ապ րի լի 3-ին  Թիֆ լի սի ար-
տիս տա կան ըն կե րութ յան 
դահ լի ճում տե ղի է ու նե նում 
հա մերգ` նվիր ված  Կո մի տա սի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին: 
Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա-
րա նի սա նե րից կազմ ված եր-
գե ցիկ խմբի և  եր գիչ  Վա հան 
 Տեր-Ա ռա քելյ ա նի կա տար մամբ 
 Կո մի տա սի ղե կա վա րութ-
յամբ հնչում են  Կո մի տա սի 
դաշ նա կած հոգ ևոր եր գե րը՝ 
« Փառք քեզ», « Սուրբ, սուրբ», 
« Յա մե նայ նի», « Տեր ո ղորմ-
յա», «Աշ խարհն ա մե նայն», 
«Զ քեզ օրհ նեմք», «Աստ վա-
ծա ծին», ինչ պես նաև հայ-
կա կան ժո ղովր դա կան եր-
գեր. « Ծի րա նի ծառ», «Անձրևն 
ե կավ», « Չի նար ես», « Հո, 
Օխ նե լի» (գու թա ներգ  Լո ռու), 
« Սա րե րի վրով», « Լո՛, լո՛, լո՛»10: 
Իսկ ապ րի լի 6-ին  Թիֆ լի սի 
 Հով ան յան օ րիոր դաց դպրո-
ցի դահ լի ճում տե ղի է ու նե-
նում  Կո մի տա սի դա սա խո-

8 Մազմանյան Ռ., Հայ երաժշտական 
կյանքի տարեգրություն. 1901-1910, 
Երևան, 2006, էջ 97:

9 Նույն տեղում, էջ 98:
10 Նույն տեղում, էջ 99:

սութ յու նը « Հայ ժո ղովր դա կան 
և  ե կե ղե ցա կան եր գե րը» թե-
մա յով11:

 Հըն թացս թիֆ լիս յան այս 
ուղ ևո րութ յան, տե ղի են ու նե-
նում  Կո մի տա սի և  Հով հան նես 
 Թու ման յա նի հան դի պումն ե-
րը:  Մա րիամ  Թու ման յա նին 
և  բա նաս տեղ ծին  Կո մի տա սը 
ցույց է տա լիս իր կա տա րած 
աշ խա տան քը` նրանց բնա-
կա րան նե րում կա տա րում 
հատ ված ներ «Ա նու շից»: Այդ 
են վկա յում Մ. Թու ման յա-
նը` «բա վա կան բան էր գրել 
 Կո մի տա սը իր օ պե րա յից և 
 մի քա նի կտոր նույ նիսկ նվա-
գել էր իմ տա նը և  հիաց րել 
էր ինձ»12  և  բա նաս տեղ ծի 
դուստ րը՝ Ն. Թու ման յա նը. ըստ 
նրա՝ ի րենց տա նը  Կո մի տա սը 
ոգ ևո րութ յամբ նվա գել է հատ-

11 Նույն տեղում:
12  Մարիամ Թումանյան, նշվ. աշխ., 

էջ 138:

ված ներ «Ա նու շից»13:
 Նույն` 1905 թվա կա նի մա-

յի սին  Թու ման յանն այ ցե-
լում է Էջ միա ծին, հան դի-
պում  Կո մի տա սի հետ և ն րան 
նվի րում իր լու սան կա րը` 
« Կո մի տաս հայր սուր բին` իր 
բա րե կա մը Հ. Թու ման յան» մա-
կագ րութ յամբ: Ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ այս տեղ 
 Կո մի տա սը բա նաս տեղ ծին 
ցու ցադ րել է հատ ված ներ իր 
օ պե րա յից14, և  Թու ման յա նը 
 Կո մի տա սի կա տար մամբ լսել 
է « Բարձր սա րեր», «Ա սում են 
ու ռին», «Աղ ջի, ա նաստ ված» 
եր գե րը15:

«Ա նու շի» վե րա բեր յալ տե-
ղե կութ յուն ներ ենք գտնում 

13 Աթայան Ռ., Կոմիտասի «Անուշ» 
անավարտ օպերայի ուրվագրերը, 
Կոմիտասական, հ. 2, Երևան, 1982, 
էջ 56:

14 Նույն տեղում:
15 Հովակիմյան Բ., Կոմիտասական, 

հ. 2, էջ 246:

.............................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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բա նաս տեղ ծին 1908թ. մա յի-
սի 24-ին հղված  Կո մի տա սի 
նա մա կում. «Աղ բէր, վա ղուց 
է սկսել եմ և  բա ւա կան բան 
գրել քո «Ա նու շից», բայց դեռ 
պա կա սա ւոր բա ներ շատ 
կան, որ պէս զի մի ամ բող ջու-
թիւն դառ նայ: Այս գիրս առ-
նե լուն պէս գրիչդ կառ նես և  
ինձ մի դրա կան բան կգրես: 
Այս ա մա ռո ւան ար ձա կուր դին 
պէտք է զբա ղո ւեմ ա ռա ւե-
լա պէս «Ա նուշ»-ով: Գ րի՛ր, թէ 
ե՞րբ կա րող ես մի քա նի օ րով 
ինձ մօտ հիւր գալ, և  այս տեղ 
միա սին վեր ջաց նենք, և  ես 
հան գիստ շա րու նա կեմ. ա մեն 
ան գամ, երբ տրա մադ րու-
թիւնս տեղն է, ձեռ քերս թու լա-
նում են, ո րով հետև եր գի յար-
մա րաց րած չեն դեռ բա ներ, և 
 պա կաս ներ էլ կան»16: 

 Սա կայն հան դի պու մը տե-
ղի չի ու նե նում. այդ է վկա-
յում  Կո մի տա սի հու նի սի 8-ի 
նա մա կը. « Սի րե լի  Յով հան նէս, 
Էջ միա ծին չե կար, մո ծա կից 
վա խե ցար. էդ պի ծի մո ծակն 
ի՞նչ է, որ մարդս նո րա նէն վա-
խե նայ, ես քեզ այն պի սի տեղ 
տա յի, որ մո ծակ չէ, մո ծա կի 
աղ բէրն իր ճտե րով չէր կա-
րող մուտք գոր ծել:  Բան չու նեմ 
ա սե լու: Ու զում ես  Դի լի ջան, 
բա րի՛. դաշ նա մու րի մա սին 
հոգ մի՛ ա նիր. իմ գա լու կամ քո 
գա լուդ նպա տակն է լի նե լու 
միայն ևէթ բա ռե րը՝ բա նաս-
տեղ ծու թիւ նը լրաց նել դե րա-
կա տար նե րով և  եր գե րով, մի 
խոս քով՝ կազ մել լիբ րէթ թօն: 
Իսկ միւս բա նե րը՝ ե րաժշ տա-
կա նը, կկազ մեմ ես Էջ միած-
նում, ուր իմ սե նեա կում հար-
կա ւոր յար մա րու թիւն ներն էլ 
կան ինձ հա մար:  Ման րա մասն 
ծրա գիր ներս կպատ մեմ, երբ 

16 Կոմիտաս, Նամակներ, էջ 53:

տես նո ւենք, շատ դժո ւար է 
ե րաժշ տու թեան մա սին գրով 
խօ սել-բա ցատ րո ւե լը: Ես ո րո-
շել եմ այս ա մառն անց նել Էջ-
միած նում, բայց մի 10 օ րով 
կգամ  Դի լի ջան, մինչև «Ա նու-
շը» լրաց նենք»17: 

1909 թվա կա նի փետր-
վա րի 14-ին Մ. Թու ման յա նին 
 Կո մի տա սը գրում է. « Մեր 
 Յով հան նէ սի չար ձա կո ւե լը 
շատ վատ տպա վո րու թիւն թո-
ղեց վե րաս, որ քան զրկւում է 
մեր գրա կան-բա նաս տեղ ծա-
կան կեան քը նո րա ան գործ 
բան տումն ըն կած մնա լով: Ի 
հար կէ, եր ևի դեռ եր կար պա-
հեն, մինչև ամ բողջ կծի կը 
բաց ա նեն: Լս ւում է, որ շատ 
խիստ ո րո նում են զա նա-
զան տե ղե րում մի շարք ան-
ձանց: Այս խմո րը դեռ շատ 
ջուր կառ նի: «Ա նուշն» ա ռաջ 
է գնում, է լի մի շարք նոր բա-
ներ գրե ցի: Մ նա ցել եմ մո-
լո րո ւած,  Յով հան նէ սի բան-
տար կու թիւնն էր պա կաս, է լի 
կի սատ մնաց «Ա նուշ»ի եր գա-
կան խմբագ րու թիւ նը. յոյս ու-
նէի, որ կգար այս տօ նե րին, և 
 վերջ կտա յինք, այդ էլ այդ պէս 

17 Նույն տեղում, էջ 53-54:

մնաց»18:
«Ա նու շի» հետ կապ ված աշ-

խա տանք նե րը տևե ցին մինչև 
1909 թվա կա նը:

1910-ին  Կո մի տա սը տե ղա-
փոխ վել է Կ. Պո լիս և  այլևս 
չի հան դի պել  Թու ման յա նին. 
դրա նով իսկ ի դերև ե լավ հա-
մա տեղ աշ խա տե լու հնա րա-
վո րութ յու նը:

 Ցա վոք, «Ա նուշ» օ պե րան 
մնաց ա նա վարտ: Գրվել են 
ա ռան ձին եր գեր ու խմբեր-
գեր, այդ թվում փե րի նե-
րի եր գը՝ «Ե կեք, քույ րեր» 
խմբեր գը, « Վուշ-վուշ, Ա նուշ» 
խմբեր գը,  Սա րո յի խոս տո վա-
նութ յու նը՝ «Աղ ջի, ա նաստ-
վա ծը» (սրա մե ղե դու հա մար 
հիմք է ծա ռա յել «քրդա կան 
« Լուր-դա-լուր»-ի՝ հով վա կան 
սրնգի այն ե ղա նա կը, ո րը Էջ-
միած նում  Կո մի տա սի հա մար 
ջու թա կով նվա գել է Վր թա նես 
 Փա փազ ա նը և  Կո մի տա սը 
տեղն ու տե ղը գրի է ա ռել 
դա19), Ա նու շի եր գը՝ «Ա սում են 
ու ռին»,  Սա րո յի «Ախ, Ա նուշ, 
Ա նուշ» ա սեր գը, Ա նու շի մե-
նա խո սութ յու նը՝ «Ա սում են 
մի օր» կենտ րո նա կան հատ-
վա ծով, «Աղ ջիկ բախ տա վոր» 
եր գը՝ « Համ բար ձում յայ լա» 
կրկներ գով,  Սա րո յի եր րորդ 
եր գը՝ « Բարձր սա րե րը», 
« Քաղ վո րի»20 « Սի րուն աղ ջիկ» 
եր գը և  այլն:  Կոմ պո զի տո րը 
չհասց րեց ա վար տել օ պե րան. 
«այդ մե ղե դի նե րը ա վարտ ված 
օ պե րա չեն,- նշում է Ռ.Ա թա-
յա նը,- այլ են միայն օ պե րա-
յի եր գա յին մա սի մե ղե դիա-
կան թե մա ները, ուր վագ րերը: 
 Հարցն այն է, որ ի րենց այդ-

18 Նույն տեղում, էջ 51-52:
19 Աթայան Ռ.,  Նշվ. աշխ., էջ 59:
20 Կոմիտասն այսպես է անվանել 

պոեմի հերոսներից մեկին` «Անցվոր 
ախպերին»:

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ .............................................................................................  
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պի սի վի ճա կում էլ նույն նյու-
թե րը գե ղար վես տա կան նշա-
նա կա լից շա հե կա նութ յուն 
ու նեն»21:

 Հայտ նի է, որ «Ա նուշ» 
պոե մի վեր ջում՝ կորց նե լով 
 Սա րո յին, Ա նու շի մտաշ խար հը 
խախտ վում է, նա «խե լա կո-
րույս» է ու «խե լա գար»: Այդ-
պես հե տա գա յում կմեկ նա-
բան վի Ա նու շի հո գե վի ճա կը 
Ար մեն  Տիգ րան յա նի օ պե րա յի 
վերջ նա մա սում, եր բեմն այդ 
տե սա րա նի հա մեր գա յին կա-
տար ման ժա մա նակ դա հենց 
ան վա նում են խե լա գա րութ յան 
տե սա րա նը «Ա նուշ» օ պե րա յից: 

 Սա կայն  Կո մի տա սի Ա նու-
շը օ պե րա յի ա վար տա մա-
սում ա մեն ևին էլ խե լա կո-
րույս չէ: Ինչ պես նկա տում 
է Ռ.Ա թա յա նը. « Թեև Ա նու շի 
 Դե բեդ նետ վե լը  Կո մի տա սը 
ևս  բա նաս տեղ ծա կա նո րեն 
կա պում է ալ քե րի դյու թան-
քի հետ, բայց տպա վո րութ-
յունն այն է, որ լի նե լով « Մեծ 
սի րո կրող», գտնվե լով հո գե-
կան ծանր ապ րումն ե րի մեջ, 
ապ րե լով ա մե նա խոր վշտի 
զգա ցում, նրա Ա նու շը գի-
տակ ցա բար է վերջ տա լիս իր 
կյան քին, վախ ճա նը գտնե-
լով այն տեղ (« Ձո րում, գե տի 
ե զեր քին»), ուր «կան չում է մե-
նակ շի րիմն ի գի թի»: Այս պի-
սի դեպ քում ճիշտ կլի նի ա սել, 
որ  Կո մի տա սի պատ կեր մամբ 
ևս  այդ ակ տը պետք է հնչեր 
որ պես սի րո բռնա դատ ման 
դեմ ըմ բոս տաց ման ար տա-
հայ տութ յուն, ինչ պես նույն 
այդ ակ տը մեկ նա բա նել են 
«Ա նուշ» պոե մի այլ ու սումն ա-
սի րող ներ»22:

 Կո մի տաս յան «Ա նուշի» պահ    - 
21 Աթայան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 56:
22 Նույն տեղում, էջ 55:

պան ված հատ ված ների ու սում-
նա սիր ման գործում ծան րա - 
կ շիռ է  Գեոր գի  Տիգ րա նո վի23 
և  Ռո բերտ Ա թայանի24 ներդ   - 
րումը:  Ձեռ   նար  կե լով օ պե րա-
յի ե րաժշ տութ յան ու սումն ա-
սի րութ յու նը՝ վերջինս կազ մա - 
 կեր պում է ե րաժշ տա կան հատ-
ված նե րի ցու ցադ րու մը:  Պահ - 
 պան ված հատ ված նե րի հա  -
մեր գա յին կա  տա րու մը տե ղի 
ու նե ցավ նախ հե ռուս տա տե-
սութ յամբ, ա պա  Թու ման յա նի 
տուն-թան գա րա նում՝ բա նաս-
տեղ  ծի մահ վան 50-ամ յա կի 
օ րը հրա վիր ված գի տա կան 
նստաշր ջա նի շրջա նակ նե րում:  
«1973 թ. մար տի 23-ին, օ պե րան 
գրվե լուց վեց-յոթ տաս նամ-
յակ անց,  Թու ման յա նի հար կի 
տակ, ա ռա ջին ան գամ, հու րա-
խութ յուն ներ կա գտնվող նե-
րի, հնչե ցին Ա նու շի և  Սա րո յի 
մե ներ գե րը և  մի շարք խմբեր-
գեր: Ռ.Ա թա յա նի հան գա մա-
նա լից ծա նո թութ յու նից հե տո 
հան դես ե կան ու սա նող ներ Ա. 

23 Տե՛ս Тигранов Г., Оперные замыслы 
Комитаса, Армянский музыкальный 
театр, том 1, Е., 1956, стр. 193-217:

24 Տե՛ս Աթայան Ռ., նշվ. աշխ. էջ 42-
82:

 Ման սուր յա նը (Ա նուշ), Ա. Ոս-
կան յա նը ( Սա րո), Լ. Աբ րա համ-
յա նը, Ս. Ադ յա նը. Ջ.  Մա նուկյ ա-
նը և Շ. Մկրտչ յա նը (եր գե ցիկ 
խումբ)  :  Ներ կա նե րը սի րով ըն-
դու նե ցին կո մի տաս յան մեղմ, 
թրթռուն, հո գե հա րա զատ մե-
ղե դի նե րը»25: 

Օ պե րա յի ա նա վար տ մնալու 
պատ ճառ նե րը շատ են, սա-
կայն հիմն ա կա նը  Կո մի տա սի 
գեր ծան րա բեռն վա ծութ յունն էր: 
 Մի կող մից՝  Ճե մա րա նի դա սե-
րը,  Մայր ա թո ռի եր գե ցիկ խմբի 
ղե կա վա րու մը,  Մի ջազ գա յին 
ե րաժշ տա կան ըն կե րութ յան 
գի տա կան ժո ղո վա ծո ւի հա-
մար ու սումն ա սի րութ յուն նե րը, 
դա սագր քե րի պատ րաս տու մը, 
Մ.Ա բեղ ա նի հետ ժո ղովր դա-
կան եր գե րի բա ռե րի խմբագ-
րու մը, մյուս կող մից՝ ե րաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ չու նե նա լու 
հան գա ման քը. «խցումս մի շատ 
փոք րիկ (4 ութ նեակ) եր գե հոն 
ու նեմ. ինչ ա րած. ան ճա րը կե-
րել է բան ջա րը»,- գրում է նա 
Մ.  Թու ման յա նին26: Մ յուս կող-
մից՝ դեր խա ղա ցին նաև սիմ-
ֆո նիկ ե րաժշ տութ յուն գրե լու 
 Կո մի տա սի փոր ձի պա կա սը, 
ինչ պես նաև մաս նա գի տո րեն 
մշակ ված լիբ րե տո յի բա ցա կա-
յութ յու նը:

 Մեզ մնում է հու սալ, որ 
ա պա գա յում կհայտ նա բեր վեն 
օ պե րա յի հրաշ քով պահ պան-
ված մյուս հատ ված նե րը ևս, և 
 մենք հնա րա վո րութ յուն կու նե-
նանք ի րա կա նաց նելու օ պե րա-
յի հա մեր գա յին կա տա րումն ու 
վերջ նա կան կար ծիք կազ մելու 
 Հով հան նես  Թու ման յա նի և 
 Կո մի տա սի «Ա նու շի» մա սին:

25 Հովակիմյան Բ., Նշվ. աշխ., էջ 
252:

26 Կոմիտաս, Նամակներ, էջ 50:

.............................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ հայ գրա կա նութ յուն, գրա-
կան քննա դա տութ յուն

Հով հան նես Թու ման յա-
նի ի րա կան մե ծութ-

յունն ըն կա լե լու ա ռու մով շատ 
կար ևոր է նրա գրա կան ժա-
ռան գութ յան բո լոր բա ղադ-
րիչ նե րի՝ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան, գրա կան 
քննա դա տութ յան, հրա պա-
րա կա խո սութ յան և գի տա-
կան-բա նա սի րա կան ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի (մա սամբ 
ա նա վարտ), նաև նա մակ նե-
րի ամ բող ջա կան քննութ յու-
նը: Նշ ված բնա գա վառ նե րից 
յու րա քանչ յու րը թույլ է տա-
լիս նոր լույ սի տակ տես նել 
մեծ բա նաս տեղ ծին, ծա նո-
թա նալ բա նա վի ճե լու նրա 
ար վես տին, հա մոզ վել նրա 
սկզբուն քայ նութ յան մեջ, զար-

մա նալ գիտ նա կա նին բնո րոշ 
բա րեխղ ճութ յամբ և պատ-
վախնդ րութ յամբ բա նա սի-
րա կան և պատ մա գի տա կան 
բնույ թի հե տա զո տու թյուն ներ 
կա տա րե լու նրա կա րո ղութ յան 
վրա: 

Մաս նա վո րա պես հրա-
պա րա կա խո սութ յու նը Թու-
ման յա նի հա սա րա կա կան 
գոր ծու նեու թյան լրա ցումն 
է և ն րա հա յե լին, նրա ապ-
րած ժա մա նա կի հիմն ախն-
դիր նե րի վա վե րագ րութ յու նը: 
Թու ման յա նի հրա պա րա կա-
խո սութ յու նը ո րո շա կի ժա մա-
նա կի մեջ է, բայց և զ գա յուն 
կեր պով շարժ վում է ժա մա-
նա կի հետ՝ ար ձա գան քե լով 
օր վա մտա հո գութ յուն նե րին: 

Նա իր հրա պա րա կա խո սա-
կան գոր ծու նեութ յունն սկսել 
է 1887 թ.՝ « Մի ա վան դութ յուն» 
հոդ վա ծով և  եր կար տա րի ներ 
բազ մա թիվ հրա պա րա կում-
ներ տպագ րել Կով կա սի հա-
յա լե զու (« Մուրճ», « Նոր դար», 
« Տա րազ» ևն) և ռու սա լե զու 
(«Новое обозрение») մա մու-
լում: Թու ման յա նի հրա պա-
րա կա խո սութ յան ա մե նաե-
ռան դուն ու հա գե ցած շրջա նը 
20-րդ դ. 10-ա կան թվա կան-
ներն են, երբ նա թղթակ ցում 
էր « Հո րի զոն» թեր թին, ա պա 
1910-1911 թթ. խմբագ րում այն: 
Դա նաև հա սա րա կա կան, քա-
ղա քա կան ու պատ մա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րով հա-
գե ցած մի ժա մա նակ էր, որն 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՝ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍ ....................................................................................................  
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ամ բող ջո վին իր շրջապ տույ-
տի մեջ ա ռավ հրա պա րա կա-
խոս բա նաս տեղ ծին: Կ յան   քի 
վեր ջին տա րի նե րին՝ 1917-ից 
հե տո, անձ նա կան ու քա ղա-
քա կան այլ հան գա մանք նե րով 
պայ մա նա վոր ված, զգա լիո-
րեն նվա զում են Թու ման յա նի 
հոդ ված նե րը, բայց ոչ եր բեք 
նրա ակ տիվ մաս նակ ցութ յու-
նը հա սա րա կա կան և քա ղա-
քա կան կյան քին:   
Սկզբ նա պես Թու ման յա նին 
գե րա զան ցա պես զբա ղեց նում 
են մշա կու թա յին, ազ գագ րա-
կան, սո ցիա լա կան ու բա րո-
յա կան խնդիր նե րը, ա պա աս-
տի ճա նա բար ընդ լայն վում է 
նրան հե տաքրք րող հար ցե րի 
շրջա նա կը՝ նե րա ռե լով դպրո-

ցը, մա մու լը, ե կե ղե ցին, ազ-
գա միջ յան հա րա բե րութ յուն-
նե րը, հա յոց հար ցը, Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մը, պե տութ յուն նե րի դիր քո-
րո շումն ե րը, ռու սա կան հե-
ղա փո խու թյուն նե րը և դ րանց 
հետ ևանք նե րը, նո րաս տեղծ 
հայ կա կան ան կախ պե տութ-
յան հոգ սե րը: 

Հ. Թու ման յա նի հրապա -
րա կա խո սա կան ա ռա ջին 
հոդ  ված նե րի թե ման հայ-
րե նա ճա նա չութ յունն է, ժո-
ղովր դի պատ մութ յան, 
աշ խար հագ րութ յան, նրա սո-
ցիա լա կան ու բա րո յա հո գե բա-
նա կան խնդիր նե րի գի տակ-
ցու մը (« Մի ա վան դութ յուն», 
« Բոր չալ վում»): Եզ րա կա ցութ-

յուն նե րը տխուր են. «Չ քա-
վո րութ յու նը խեղ դում է բոր-
չալ վե ցուն: ...Սո վը վաշ խա ռու 
հա րուս տի ըն կերն է: Սով 
աղ քատ գյու ղա ցուն տա նում 
է վաշ խա ռու եղ բոր դու ռը, և  
այս բա վա կան է...» (6, 30, 31)1: 
Թու ման յա նը բարձ րաց նում է 
ի րա կա նութ յան վա րա գույ րը, 
ցույց տա լիս, թե ինչ պես են 
վաշ խա ռու նե րը և  ընդ հան րա-
պես գյու ղի «տե րերն» ի րենց 
կա մա յա կա նութ յուն նե րով 
խե ղում անգ րա գետ գյու ղա-
ցի նե րի հո գե բա նութ յունն ու 
բա րո յա կա նու թյու նը: Նա ցա-

1 Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ 10 
հատորով, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 1988-1999, հ. 6, 1994, հ. 7, 1995: 
Այսուհետ այս աղբյուրից հղումների 
հատորը և էջերը կնշվեն տեղում:

....................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՝ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍ
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վով է նկա տում, որ խա վա րի 
և թշ վա ռու թյան մեջ ապ րող 
ժո ղո վուր դը պատ մու թյան ըն-
թաց քում բազ մա թիվ ա ղետ-
ներ է տե սել ու հա լած վել, 
դառ նա ցել է և «հի վան դա ցել» 
չա րութ յան, նա խան ձի և  այլ 
ախ տե րով (« Դառ նա ցած ժո-
ղո վուրդ»):    
 

Սո ցիա լա կան ու բա րո-
յա կան աղ ճատ ված վի ճա կի 
պատ ճառ նե րը նա տես նում է 
գյու ղա ցի նե րի տգի տութ յան, 
ինք նա ճա նա չութ յան պա կա-

սի,սե փա կան պատ մութ յան 
ան գի տութ յան մեջ («Թ յու-
րի մա ցութ յուն մու թի մեջ», 
« Մեծ ցա վը» և  այլն): Թու մա-
ն յա նի հա մոզ մամբ, ի մա ցու-
թյու նը մեր գո յութ յան և  ար-
ժա նա պատ վութ յան հիմքն է, 
մինչ դեռ «Եր կիր ու նենք-չենք 
ճա նա չում, պատ մու թյուն ու-
նենք-չենք ճա նա չում, ժո ղո-
վուրդ ու նենք-չենք ճա նա չում, 
գրա կա նութ յուն ու նենք– չենք 
ճա նա չում, լե զու ու նենք  -չենք 
ի մա նում» (6, 174): Ն ման ի րա-
վի ճա կի հետ ևան քը կա րող 

է լի նել ա ղե տա լի. «Եվ ե թե 
ճշմա րիտ էս պես է, սրա նից 
հե տո էլ ի՛նչ ու ղիղ ճա նա-
պար հի կա րող է լի նել այս 
դրութ յան մեջ գտնվող ժո ղո-
վուր դը, ի՛նչ ար ժա նա պատ-
վութ յան զգաց մունք կա րող է 
ու նե նալ և  ի՛նչ հար գանք հենց 
դեպ ի րեն: Եվ ի՛նչ պես կա րող 
է պա տա հել, որ մեզ սի րեն ու 
հար գեն օ տար նե րը...» (6, 176): 
Ի մա ցութ յան, գրա գի տութ-
յան, տե ղե կաց ված լի նե լու 
հար ցը Թու ման յա նը քննում է 
շատ ա վե լի լայն շա ռավ ղով՝ 
դուրս բե րե լով նեղ ազ գա յին 
շրջա նակ նե րից և հասց նե լով 
հար ևան նե րին, տի րա պե տող 
պե տու թյուն նե րին ու նրանց 
ժո ղո վուրդ նե րին ճա նա չե-
լու մա կար դա կին: Ի մա ցութ-
յան պա կա սը խան գա րում է 
ժո ղո վուրդ նե րի միջև ճիշտ և 
մ տած ված հա րա բե րութ յուն-
ներ կա ռու ցե լուն: « Մի գի-
տակ ցա կան, մտած ված վե րա-
բեր մունք, որ գո յութ յուն չու նի 
ա մեն ևին, և միշտ ա ռաջ նորդ-
վում ենք քա մու հո սանք նե-
րով, նա խա պա շա րումն ե րով 
ու թյու րի մա ցութ յուն նե րով, 
ա մեն ան գամ էլ դառ նութ-
յամբ հաշ վե լով մեր կո պիտ 
սխալ ներն ու կո րուստ նե րը, 
ա մեն ան գամ էլ ա մեն մեկս 
ե տին թվով հան դի սա նա-
լով խե լոք ու հե ռա տես, երբ 
ե ղածն ան ցել է ան դառ նա լի» 
(6, 254),- գրում է Թու ման յա-
նը « Քա ղա քա կա նութ յու նը և 
մենք» հոդ վա ծում:

Փր կութ յան ճա նա պար հը 
Թու ման յա նը տես նում է լու-
սա վո րութ յան, կրթու թյան, ու-
սուց չի, մա մու լի աշ խա տան քի 
մեջ, ո րոնք, սա կայն, տար բեր 
պատ ճառ նե րով չեն ար դա-
րաց նում ի րենց վրա դրված 
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հույ սե րը: Բազ մա թիվ են Թու-
ման յա նի անդ րա դարձ նե-
րը դպրո ցին, դա սագր քե րին, 
ու սու ցիչ նե րի նյու թա կան և  
ի մա ցա կան մա կար դա կին, 
հո գե բար ձու նե րի կա մա յա-
կան ո րո շումն ե րին (« Պետք 
է բարձ րաց նել», «Ել քը», 
« Դա սագր քե րի բա րե փո խութ-
յան խնդի րը», « Ճե մա րա նի 
և թե մա կան դպրոց նե րի մա-
սին Գր. Չալ խուշ յա նի ա ռա-
ջար կը», « Հայ ու սուց չի դա-
տը», « Հայ ու սուց չի ռո ճի կը», 
«Ընդ հա նուր ու սուց չա կան 
խնդի րը», «Դպ րոց և գ րա կա-
նութ յուն» և  այլն): Թու ման յա-
նը հա ճախ է անդ րա դառ նում 
հայ ու սուց չի նյու թա կան վի-
ճա կին, ո րը թույլ չի տա լիս 
նրան բարձ րաց նել իր ի մա-
ցա կան ու բա րո յա կան մա-
կար դա կը, կար ևո րում է նրա 
բա ցա ռիկ դե րը ազ գի լու սա-
վո րութ յան ու կրթութ յան գոր-
ծում. « Գոր ծիչ նե րի մեջ գու ցե 
ա մե նա կար ևորն ու ազ նի վը, 
և՛ ըն տա նի քի հա մար, որ զա-
վակ ներն է կրթում, և՛ հա-
սա րա կութ յան հա մար, որ 
գի տա կից ան դամն եր է պատ-
րաս տում, և՛ պե տութ յան հա-
մար, որ ազ նիվ քա ղա քա ցի-
ներ է հասց նում, և՛ աշ խարհ քի 
հա մար, որ լու սա վոր մար դիկ 
է տա լի, նա, ու սու ցիչն ու նե-
ցել է գրե թե ա մե նա վատ թար 
վի ճա կը մեր մեջ» (6, 220-221): 
Հ նա րա վո րութ յուն նե րի ի մաս-
տով ոչ հա մար ժեք, բայց հա-
սա րա կա կան դե րի ա ռու մով 
նա հա մե մա տում է Ա մե րի կա-
յի, Գեր մա նիա յի և  այլ երկր-
նե րի ու հայ ու սու ցիչ նե րին. 
«Ա մե րի կան, որ մի հար յուր 
հա զար զին վոր ու նի, չորս 
հար յուր քսան հա զար ու սու-
ցիչ է պա հում» (7, 96) և լավ 

է պա հում, ո րով հետև գի տակ-
ցում է ու սուց չի կար ևոր դե րը 
(« Մեծ տո նը և հայ ու սու ցիչն 
ու գրո ղը»): Լու սա վո րութ յան և 
կր թութ յան հետ միա սին Թու-
ման յա նը մեծ նշա նա կութ յուն 
է տա լիս նաև գրա կա նութ յան 
բա րո յակր թիչ դե րին: «Դպ րոց 
և գ րա կա նու թյուն» հոդ վա ծում 
նա գրում է. «Դպ րո ցը գրա կա-
նութ յան հիմքն է, գրա կա նութ-
յու նը՝ դպրո ցի բո վան դա կութ-
յու նը, եր կու սը միա ցած են 
պայ ծառ ու լու սա վոր ու ժով, 
ո րով հզոր ու ան խոր տա կե լի 
են դառ նում ժո ղո վուրդ ներն 
ու մտնում են կուլ տու րա կան 
ազ գե րի եղ բայ րութ յան մեջ» 
(7, 51):

Կր թա կան, մշա կու թա յին, 
կրո նա կան հար ցե րի շրջա-
նա կում Թու ման յա նը հա ճախ 
է անդ րա դար ձել մա մու լին և  
ե կե ղե ցուն՝ եր ևան հա նե լով 
այս բնա գա վառ նե րում տի-
րող ա նար դա րութ յուն նե րը, 
թե րութ յուն ներն ու սխալ նե-
րը: Նա ան հաշտ կռիվ է մղել 
մա մու լի կողմն ա կա լութ յան, 
փաս տա կան ա ղա վա ղումն ե-
րի, ա նար դա րութ յան, աղ քա-
տիկ լեզ վի և  այլ ա րատ նե րի 
դեմ (« Չար վե րա բեր մունք», 
« Կեղ տոտ մա մուլ», « Մեր մա-

մուլն ու իր ըն թեր ցո ղը» և  
այլն): Նա ա նըն դու նե լի է հա-
մա րում, որ ժո ղովր դի ա նու-
նից խո սող մա մու լը հենց այդ 
ժո ղովր դին ի րար դեմ է հա-
նում ու պա ռակ տում և հա մոզ-
մունք հայտ նում, որ մա մու-
լը եր բեք չի լա վա նա, մինչև 
չլի նի պա հան ջող ըն թեր ցող: 
Հ րա պա րա կա խոս Թու ման յա-
նը տևա կան պայ քար է մղել 
հատ կա պես «Մ շակ» լրագ-
րի դեմ, ո րից, իր կար ծի քով, 
միայն հիմն ադ րի՝ Գր. Արծ-
րու նու ա նունն է մնա ցել, թեև 
վեր ջի նիս նկատ մամբ ևս վե-
րա պա հումն եր ու նի: Եր կար 
բա նակ ռիվ է մղել «Մ շա կի» 
խմբա գիր Հ. Ա ռա քելյ ա նի դեմ, 
և  այդ կռի վը սկիզբ առ նե լով 
ե կե ղե ցա կան խնդիր նե րից՝ 
եր բեմն ան ցել է այլ բնա գա-
վառ ներ («Հ. Ա ռա քելյ ա նը և 
Էջ միած նի վեր ջին դեպ քե րը», 
« Բաց նա մակ պ-ն Հ. Ա ռա-
քելյ ա նին», «Հ. Ա ռա քելյ ա-
նը հսկում է մա տաղ սերն դի 
բա րո յա կա նութ յան վրա» ևն): 
Եր բեմն այս բա նա վե ճերն ու-
ղեկց վել են հա րա կից ար ձա-
գանք նե րով, ո րոնք ար ժա նի 
պա տաս խան են ստա ցել Թու-
ման յա նի կող մից:

Կ րո նի և  ե կե ղե ցու հար-
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ցե րը Թու ման յա նին զբա-
ղեց րել են այն քա նով, որ քա-
նով դրանք վե րա բե րել են 
հա մազ գա յին (կա թո ղի կո սի 
ընտ րութ յուն ներ) և մ շա կու-
թա յին (ուղ ղագ րութ յան հարց 
և  այլն) խնդիր նե րին: Թու-
ման յա նի հե տաքրք րութ յու-
նը պայ մա նա վոր ված էր ժո-
ղովր դի կյան քում ե կե ղե ցու 
դե րի, մշա կույ թի, դպրոց նե րի, 
պատ մա գի տութ յան, բա նա-
սի րութ յան և  այլ բնա գա վառ-
նե րում վեր ջի նիս մեծ ազ դե-
ցութ յան գի տակ ցութ յամբ: 
Այս իսկ պատ ճա ռով նա կար-
ևո րում էր ե կե ղե ցու գլուխ 
կանգ նած կա թո ղի կոս նե րի 
ան ձը, մոտ հա րա բե րութ յուն-
ներ ու ներ հատ կա պես Խ րիմ-
յան Հայ րի կի և Մատ թեոս 
Իզ միրլյ ա նի հետ («Խ րիմ յան 
և Իզ միրլյ ան», «Չ պաշտ պա-
նե ցինք», « Կա թո ղի կո սա կան 

ընտ րե լի նե րը», « Հին խնդի րը» 
ևն): Հո գե բա նա կան նուրբ դի-
տար կումն ե րով է ա ռանձ նա-
նում Խ րիմ յան Հայ րի կի և Մ. 
Իզ միրլյ ա նի հա մե մա տա կան 
բնու թա գի րը: Թու ման յա նին 
ան հագս տաց նում էր նաև այն, 
որ հա ճախ ե կե ղե ցու գոր-
ծե րի ան հա ջո ղութ յու նը կամ 
ձա խո ղու մը կապ ված է ե ղել 
«Էջ միած նի միա բա նութ յան 
հա վի տե նա կան ան միա բա-
նութ յան հետ»: Պատ մութ յու-
նը և ներ կան ցույց են տա լիս, 
որ ձա խո ղումն ե րի պատ ճա ռը 
մշտա պես ե ղել է անձ նա կա-
նը. «Այդ մթնո լոր տում միշտ էլ 
ան պա կաս են ե ղել մար դիկ, 
որ ա ռաջ նորդ վել են մի միայն 
անձ նա կա նով, սա կայն միշտ 
էլ, «հայ ժո ղովր դի օգ տի ու 
հա յոց ա ռա քե լա կան ե կե ղե-
ցու փառ քի» ա նու նով: Եվ չափ 
ու սահ ման չեն ճա նա չել այդ 

մար դիկ եր բե՜ք, եր բե՜ք, եր բե՜ք» 
(6, 267, «Էջ միած նի ցա վը»): 
Թու ման յա նը եր ևույթ նե րը 
դի տար կում էր հա մա կող մա-
նի՝ նկա տի ու նե նա լո վ թե մա-
յի հետ առնչ վող այլ հան գա-
մանք ներ ևս: 

Որ քան Թու ման յա նի գրի չը 
սրա միտ է, կրքոտ ու հեգ նող 
ներ հա սա րա կա կան խնդիր նե-
րի լու սա բան ման մեջ, նույն-
քան զգույշ ու զուսպ է ազ գա-
միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րին 
անդ րա դարձ նե րի մեջ: Նա 
կա տար յալ դի վա նա գետ է, 
երբ զուսպ ու փաս տարկ ված 
խո սում է ժո ղո վուրդ նե րի եղ-
բայ րութ յան և հայ ժո ղովր դի 
պատ մա կան ճա կա տագ րի ու 
նրա ար ժա նա պատ վութ յան 
դիր քե րից: Թու ման յա նի հրա-
պա րա կա խո սութ յան ա մե-
նաար ժե քա վոր մա սը վե րա բե-
րում է մի կող մից՝ հա յե րի և 
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կով կաս յան ժո ղո վուրդ նե րի, 
մյուս կող մից՝ հա յե րի և մեծ 
տե րութ յուն նե րի հա րա բե րութ-
յուն նե րին: Հայ և կով կաս յան 
թա թար նե րի ազ գա միջ յան 
ընդ հա րումն ե րի ժա մա նակ 
հաշ տա րա րի նրա կա տա րած 
ան փո խա րի նե լի դե րը ցա րա-
կան կա ռա վա րութ յան սրտո վը 
չէր, և դա գի տեր բա նաս տեղ-
ծը: « Հայ ժո ղո վուր դը հե ղա-
փո խա կան» հոդ վա ծում նա 
բո ղո քում է Դու մա յի ան դամ 
Զամս լովս կու դեմ, ով ար դա-
րաց նում էր հա յե րի կո տո րա ծը 
թուր քե րի կող մից՝ ա սե լով, որ 
հա յե րը հե ղա փո խա կան են, 
դրա հա մար էլ «պե տութ յա նը 
հա վա տա րիմ թուր քե րը նրանց 
կո տո րել են»: Թու ման յանն 
ա նար դար է հա մա րում կեղծ 
լու րե րը պատր վակ դարձ նե լը 
և հա յե րին ճնշե լը, բա վա կան 
է մի սուտ լուր, որ «տա րի նե-

րով հա րայ տան ամ բողջ Ռու-
սաս տա նո վը մին, թե հա յե րը 
մեծ Հա յաս տան են ծրագ րում 
մինչև Ռոս տով» (6, 243): Հա-
կա ռակ այս կեղծ լու րե րին՝ 
Թու ման յա նի գոր ծո ղութ յուն-
նե րի մեջ ոչ միայն թշնա մանք 
չկար, այլև կար աս պե տա կան 
վե հութ յուն: « Լո ռե ցի նե րի 
ա նու նից» կո չի մեջ նա ա սում 
է, որ լո ռե ցի նե րը չեն կռվում 
ոչ ո քի դեմ, «ո րով հետև ե թե 
ու ժեղ ենք –  ա նի րա վութ յուն է, 
ե թե թույլ ենք-հի մա րութ յուն 
է» (6, 146): Թու ման յա նի հոդ-
ված նե րի զգա լի մա սը վե րա-
բե րում է հայ ժո ղովր դի 
վտանգ ված շա հե րի պաշտ-
պա նութ յա նը: Գաղտ նիք չէ, որ 
բազ մազգ Անդր կով կա սում 
ազ գա միջ յան հա րա բե րութ-
յուն նե րի սրու մը ո րո շա կի ու-
ժեր օգ տա գոր ծում էին հա յե րի 
դեմ՝ փոր ձե լով նրանց վրա 

կենտ րո նաց նել կա ռա վա րութ-
յան ու շադ րութ յու նը: Ֆի զի կա-
պես ցու ցա բե րե լով խի զա խութ-
յուն, վտան գե լով իր ան ձը՝ նա 
միև նույն ժա մա նակ հրա պա-
րա կա խո սութ յան մեջ (« Բո ղո քի 
դեմ», «Տ խուր Գ. Վ.-ն», «Մ շա կի 
պ-ն Գ. Վ.-ին» ևն) փոր ձում էր 
զսպել կրքե րը, թույլ չտալ ոչ 
միայն ազ գա միջ յան, այլև նե-
րազ գա յին բա խումն եր: Երբ Կ. 
Պոլ սի հա յե րը 1910 թ. ի րենց 
հան րա հա վաք նե րում բո ղո-
քում են Կով կա սում հա յե րի 
բան տար կութ յուն նե րի դեմ, 
խու սա փե լով ա վե լի վա տից՝ 
Թու ման յա նը տաճ կա հայ եղ-
բայր նե րին խնդրում է բո ղո քի 
ցույցեր չա նել: Նա այդ բան-
տար կութ յուն նե րը բա ցատ րում 
է կա ռա վա րութ յան կող մից 
հե ղա փո խա կան ներ փնտրե լու 
գոր ծո ղու թյուն նե րով և  իս-
կույն էլ դի վա նա գի տո րեն 

....................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՝ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍ
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ա վե լաց նում է. « Սա կայն ոչ մի 
կողմն ա կի հան գա մանք և  ոչ 
մի ժա մա նա կա վոր խառ նակ 
դրութ յուն չպետք է մեզ դարձ-
նի ա պե րախտ Ռու սաս տա նի 
առջև էն խա ղա ղութ յան ու 
բա րի քի դեմ, որ մենք վա յե լել 
ենք նրա հո վա նու տակ և  ոչ էլ 
Ռու սաս տա նին մո ռաց նել տա 
էն սերն ու հա մակ րան քը, որ 
մենք ու նե ցել ենք դե պի նրան 
և  ո րով փա րել ենք նրա դրո-
շա կին» (6, 185-166): Թու ման-
յա նի այս կար գի հոդ ված նե րը 
ևս  ու նեին ի րենց ընդ դի մա-
խոս նե րը, ո րոն ցից մե կի՝ 
«Մ շա կի» թղթա կից Գ. Վ-ին, 
ով բա նաս տեղ ծին մե ղադ րում 
էր «ան տե ղի մտքե րի» հա մար, 
նա գրում է ընդ հան րա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
հետև յալ խոս քե րը. «... ես իմ 
ողջ էութ յամբ ապ րում եմ 
մարդ կա յին կյան քից ա վե լի 

մեծ կյան քով, հենց էն պես, 
ինձ հա մար, և  ա նըն դու նակ 
եմ մի որ ևէ վան դա կի մեջ 
փակ վե լու ու էն տե սակ եր գեր 
եր գե լու, որ ձեզ դուր գամ» 
(ընդգծ.- Ժ. Ք. 6, 190): Ազ գա-
յին խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 
իր վե րա բեր մուն քը Թու ման-
յա նը հա մա րում է ոչ թե պա-
տե հա պաշ տութ յուն, այլ ճա-
կա տա գիր ու ա ռա քե լու թյուն. 
«... և  ես ա ռաջ եմ գա լի ոչ թե 
«տի րող հան գա մանք նե րից», 
այլ մի ար յու նոտ հո ղից, մի 
ա նօ րի նակ զար հու րե լի պատ-
մութ յու նից, մի հո շոտ ված ժո-
ղովր դից, ուր ինձ բա նաս տեղծ 
է ա րել ճա կա տա գի րը ու 
ներշն չել է ան կեղծ լի նել ա մե-
նից ա ռաջ» (6, 19): Թու ման-
յանն իր հրա պա րա կա խո սութ-
յան մեջ եր կու կար ևոր 
ա ռա քե լութ յուն է կա տա րում՝ 
պաշտ պա նում է հա յե րի պատ-

մա կան ի րա վունքն ու ար ժա-
նա պատվութ յու նը և հան դես է 
գա լիս ժո ղո վուրդ նե րի խա-
ղաղ գո յակ ցութ յան դիր քե րից: 
Ան գամ խա ղաղ օ րե րին բազ-
մազգ Անդր կով կա սը հղի էր 
ազ գե րի բախ ման վտան գով, 
որ կա րող էր բոր բոք վել ա մե-
նաան մեղ ա ռիթ նե րով: Օ րի-
նակ՝ վրա ցի նե րից ո մանք 
Թիֆ լի սի հրա պա րակ նե րից 
մե կը Սա յաթ- Նո վա յի ա նու նո վ 
կո չե լը հա մա րում էին վտան-
գա վոր և հա յե րի կող մից 
Թիֆ լի սը զավ թե լու փորձ: 
Ռու սա կան թեր թերն էլ դեմ 
էին Եր ևա նում Խ. Ա բով ա նի 
ար ձա նը տե ղա դրե լուն: Բա-
նաս տեղ ծը նման տե սա կետ 
հայտ նող նե րին ան գի տա կից 
թշնա մի ներ է ան վա նում, 
ո րով հետև նրանք իբրև թե 
ի րենց ազ գե րի շա հերն էին 
պաշտ պա նում՝ մո ռա նա լով, որ 
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Ա բով ա նը «մո լե ռանդ ռու սա-
սեր էր», իսկ Սա յաթ- Նո վան՝ 
«հա մա կով կաս յան եր գիչ... 
ո րին վրաց գրա կա նութ յան 
պատ մութ յու նը ան վա նում է 
Վ րաս տա նի եր գիչ» («Ան գի-
տա կից թշնա մի ներ», 6, 109): 
Ն ման պա րա գա նե րում 
խնդիրն ընդ հան րա պես հան-
գում էր Անդր կով կա սում հա-
յե րի բնիկ լի նե լը ժխտե լուն, 
ո րը եր բեմն ան հե թեթ և  ող-
բեր գա կան ար տա հայ տութ-
յուն ներ էր ստա նում: Թու ման-
յանն ու շա դիր էր նաև 
ռու սա կան և վ րա ցա կան մա-
մու լում (կամ վրա ցի նե րի կող-
մից գրված) հրա պա րա կումն ե-
րի նկատ մամբ և միշտ 
ար ձա գան քում էր հայ ժո-
ղովր դի նկատ մամբ ե ղած ան-
բա րեն պաստ կար ծիք նե րին 
(« Մի եր կու վկա յութ յուն», 
« Փոր ձի չը» և  այլն): 1915 թ. 
հայ կա կան ջար դե րի հետ ևան-
քով գաղ թա կան ներ են 
հայտն վում Թիֆ լի սում, իսկ մի 
ազ գա մոլ՝ «Грузин» կեղ ծա նու-
նով (ի րա կա նում՝ Կ. Տու մա-

նաշ վի լի) «Закавказская речь» 
թեր թում նա մա կա շար-հոդ վա-
ծա շար է հրա պա րա կում, ո րի 
մեջ հայ ժո ղովր դին պա տու-
հա սած «ան պա տում ա ղե տի» 
հետ ևան քով հայ գաղ թա կան-
նե րի հայտն վե լը հա մա րում է 
ռու սա կան քա ղա քա կա նութ-
յան հետ ևանք, ո րն ուղղ ված 
էր Կով կա սի բնիկ ժո ղո վուրդ-
նե րի՝ այ սինքն վրա ցի նե րի և 
թա թար-թուր քե րի դեմ: Ն րա 
ներ կա յաց մամբ հա յե րը մի 
«եր րորդ» ժո ղո վուրդ էին, որ 
ռուս նե րի գա լուց հե տո էին 
հայտն վել Կով կա սում: Թու-
ման յա նը « Մի եր կու վկա յութ-
յուն» հոդ վա ծում ար ժա նա-
պատ վո րեն հեր քում է այս 
ան հե թեթ միտ քը: «Տ գեղ ու 
տգետ» հա մա րե լով նման տե-
սա կե տը՝ նա գի տակ ցա բար 
մի կողմ թող նե լով հայ և  
օ տար պատ մա կան աղբ յուր-
նե րը, հեն վում է բա ցա ռա պես 
վրա ցա կան պատ մա կան աղբ-
յուր նե րի վրա («վերց նե լու եմ 
մի միայն վրա ցա կան աղբ յուր-
ներն ու կա ռա վա րա կան պաշ-

տո նա կան ար ձա նագ րութ յուն-
նե րը»-7, 182)՝ ա պա ցու ցե լով 
հա յե րի բնիկ լի նե լը: Թու ման-
յա նի ար ձա գան քից հե տո վե-
ճը շա րու նակ վում է հայ կա-
կան, ռու սա կան և վ րաց 
մա մու լում, ո րոն ցում դա տա-
պարտ վում էր շո վի նիս տա կան 
վե րա բեր մուն քը հայ գաղ թա-
կա նութ յան նկատ մամբ: Այդ 
խնդրին Թու ման յանն անդ րա-
դառ նում է նաև «Ա ղետ է, ոչ 
թե քա ղա քա կա նութ յուն» հոդ-
վա ծում: 1 9 1 0 - ա  կ ա ն 
թվա  կան նե րից սկսած՝ Թու-
ման յա նի հրա պա րա կա խո-
սութ յան ա ռանց քը դառ նում է 
հա յե րի ճա կա տա գի րը, նրանց 
ող բեր գութ յու նը, պե տու թյուն-
նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը և 
Ռու սաս տա նի որ դեգ րած դե րն 
այս հար ցում: Դեռևս 1913 թ., 
պա տե րազ մի նա խօ րեին 
գրում է « Հայ կա կան հարցն ու 
իր լու ծու մը» ծա վա լուն հոդ-
վա ծը, որ տեղ անդ րա դառ նում 
է հար ցի ամ բողջ պատ մութ յա-
նը և ս տեղծ ված այն վի ճա կին, 
երբ հա յերն այլևս մե նակ ու 
ինք նու րույն չեն կա րող տնօ-
րի նել ի րենց ճա կա տա գի րը: 
Նա այս հար ցում չա փա զանց 
կար ևո րում է Ռու սաս տա նի 
դե րը՝ վստահ լի նե լով, որ 
թուր քը չի կա րող հաղ թել ռու-
սին, այդ են ցույց տվել ռուս-
թուր քա կան նա խորդ պա տե-
րազմն ե րը: Սա կայն 
Թու ման յանն ի րա տես է և 
պատ մութ յան փոր ձից ել նե լով՝ 
գտնում է, որ տա րա ծաշր ջա-
նում ռուս նե րի ա ռաջ՝ դե պի 
հա րավ գնա լը չի բխում եվ րո-
պա ցի նե րի, մաս նա վո րա պես 
անգ լիա ցի նե րի շա հե րից, ուս-
տի նրանք մշտա պես պաշտ-
պա նում են Թուր քիա յին՝ իբրև 
պատ վար Ռու սաս տա նի դեմ: 

....................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՝ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍ
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Քա ղա քա գի տա կան այս տա-
րո ղու նակ վեր լու ծութ յան 
դրույթ նե րը դժբախ տա բար 
աշ խա տե ցին Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից հե տո ևս, երբ 
պարտ ված Թուր քիան ի վեր ջո 
հաղ թա նա կած դուրս ե կավ, և 
Թու ման յա նի լա վա տե սա կան 
ցան կութ յուն նե րը չի րա կա նա-
ցան: « Վեր ջին տագ նա պը» 
(1914) հոդ վա ծում, որ տեղ 
փաս տում է պա տե րազ մի 
սկիզ բը և ցա վով նշում, որ 
«նոր-եվ րո պա կան քրդե րը»՝ 
գեր մա նա ցի նե րը, «մեծ բա-
նաս տեղծ նե րի ու մեծ փի լի սո-
փա նե րի հայ րե նիք Գեր մա-
նիան» գնում են քրդի ճա   - 
նա պար հով՝ միա ցած Էն վե րի 
հան ցա գործ կա ռա վա րութ յա-
նը: Թու ման յա նը դեռևս հա-
վա տը չի կորց րել և կար ծում 
է, որ ռու սա կան պե տութ յան 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կհա-
մախմբ վեն «Ա մե նից ա ռաջ էն 
մեծ գոր ծի հա մար, նրա նից 
հե տո մեր գոր ծի հա մար», և  
որ « Մեր ա պա գան ար դեն 
կապ ված է Ռու սաս տա նի հետ, 

և բա րե բախ տութ յուն է, որ 
մեր ա պա գան կապ ված է մի 
ժո ղովր դի հետ, որ մեծ ու 
պայ ծառ ա պա գա ու նի» (7, 
157): Խոր քա յին պատ կե րա-
ցումն եր ու նե նա լով մեծ տե-
րու թյուն նե րի սե փա կան շա հե-
րի վե րա բեր յալ՝ Թու ման յա նը 
մշտա պես պահ պա նել է ռու-
սա կան քա ղա քա կան կողմն ո-
րո շու մը և վս տահ էր, որ 
սկսված պա տե րազ մը վեր ջին 
տագ նապն է, ո րին վե րած-
նութ յուն է հա ջոր դե լու: Սա-
կայն նրա հոդ ված ներն աս տի-
ճա նա բար մռայլ ե րանգ ներ են 
ստա նում՝ հա մակ վե լով վշտով 
ու տագ նա պով: Դեռևս պա-
տե րազ մից ա ռաջ գրված 
«Ե րեկ վա պատ մութ յու նը և  այ-
սօր վա ի րա կա նութ յու նը», «Ա-
հա թե ին չու» հոդ ված նե րում 
(1912) նա բա ցատ րում է հա յե-
րի նկատ մամբ Օս ման յան 
Թուր քիա յի ա ռանձ նա հա տուկ 
դա ժան վե րա բեր մուն քի պատ-
ճա ռը. այդ եր կի րը նստել է 
Արևմտ յան Հա յաս - 
 տա նում, հայ կա կան հո ղե րի 

վրա և մինչև չա զատ վի հա յե-
րից, չի հանգս տա նա լու: Ար-
դեն սան ձա զերծ ված պա տե-
րազ մը իր դա ժա նութ յամբ 
գե րա զան ցում է նա խորդ նե-
րին, և Թու ման յա նը գրում է. 
« Նե րե ցեք մեզ, ո՜վ քրդեր, ո՜վ 
թուր քեր, որ 1878 թ. մենք 
գնա ցինք Բեռ լին ու գան գատ-
վե ցինք ձեր կա տա րած կո ղո-
պուտ նե րի, բռնա բա րումն ե րի, 
սպա նութ յուն նե րի, հրդեհ նե րի 
ու ա վե րումն ե րի դեմ՝ ձեզ ան-
վա նե լով բար բա րոս ներ ու 
գա զան ներ, իսկ նրանց մար-
դա սեր դա տա վոր ներ» (7, 147-
148, «Ա պա շա վանք»): Մեծ է 
Թու ման յա նի հիաս թա փութ յու-
նը՝ նա կար ծում է, թե մար դու 
հո գում Ռայմ սի տա ճա րից 
ա վե լի մեծ տա ճար կար, ուր 
ա պրում էր քա ղա քա կիրթ 
մար դը, և  այդ տա ճարն էլ կոր-
ծան վեց: Եզ րա կա ցութ յու նը 
չա փա զանց տխուր է. ի զուր են 
ապ րում ու անց նում մեծ փի լի-
սո փա ներն ու բա նաս տեղծ նե-
րը, ըստ էութ յան, նրանք ազ-
գե րի զար դա րանքն են լոկ: 
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Ա ռա ջին հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մի տա րի նե-
րին Թու ման յա նի գրած հոդ-
ված նե րը լի են ան պատ մե լի 
վշտով, երբ նա խո սում է ա վե-
րակ ու ան մար դաբ նակ դար-
ձած հայ կա կան տա րածք նե րի, 
բազ մա հա զար որբ մա նուկ նե-
րի, նրանց դժբախտ մայ րե րի 
ու նաև այն անձ նա զոհ մարդ-
կանց մա սին, ո րոնք ի րենց 
կյան քը նվի րե ցին որ բե րի 
խնամ քին (« Մեր սրբա զան հո-
վիտ նե րը», « Թանկ մար դու հի-
շա տա կին», « Հի շո ղութ յուն ներ 
Էջ միած նի որ բա նո ցից» ևն): 
Ծանր օ րե րին նա իր մեջ ուժ է 
գտ նում հույս ներշն չել ու ժո-
ղովր դին, տո գո րել ու վաղ վա 
օր վա հա վա տով, հի շեց նելու, 
որ մենք «ե րեկ-մե կե լօր վա ժո-
ղո վուր դը չենք» և շատ փոր-
ձութ յուն նե րի ենք դի մա ցել: 
Վշ տա ցած բա նաս տեղ ծը ժո-
ղովր դին ա րիութ յան կոչ է 
ա նում. «Էս ա մե նը լավ պետք 
է ի մա նա ա մեն մի հայ, ոչ ոք 
հու սա հա տի ու վհա տի խոս-
քեր չպետք է ա նի, որ հա տուկ 

է ձա խորդ վայր կե նին, փոր-
ձութ յու նը, ինչ քան էլ մեծ լի-
նի, պետք է տա նենք ա րիութ-
յամբ...» (« Հան գիստ ու լի քը 
հա վա տով». 7, 177):  

Այ սու հան դերձ, Թու ման յա-
նին սպա սում էր մեծ հիաս-
թա փութ յուն: Նա մեծ հույս էր 
կա պում Ռու սաս տա նի հետ և 
մշ տա պես գնա հա տում նրա 
մար դա սի րա կան ա ռա քե-
լութ յու նը, բայց հետ պա տե-
րազմ յան ի րա դար ձութ յուն նե-
րը, Ռու սաս տա նի հե ռա նա լը 
Կով կա սից՝ մե ծա պես ազ դում 
են նրա վրա: Սեր գեյ Գո րո-
դեց կուն հղած բաց նա մա-
կում Թու ման յա նը հարց նում է. 
« Հա վա տա՞լ արդ յոք, որ ռուս-
ներն այդ քան հեշտ կա րող են 
թող նել ի րենց գրա ված վայ-
րե րը և Կով կա սը: Հա վա տա՞լ 
արդ յոք, որ ռուս նե րը միայն 
ցա րե րի կամ քով էին Կով-
կաս գա լիս, և  այժմ, երբ այդ 
կամ քը չկա, վե րա դառ նում են 
տուն...» (7, 644): Չէ՞ որ ռուս-
նե րը գա լիս էին Կով կաս մար-
դա սի րա կան ծրագ րե րով. 
«Ի՞նչ եք կար ծում, այդ բո լո րը 
միայն դա տարկ ֆրազ նե՞ր էին, 
մենք, որ մինչև այժմ հա վա-
տում էինք, սխալ վե՞լ ենք» (7, 
644),- գրում է նա:  

1918-1920 թթ. Թու ման յա-
նի հոդ ված նե րը, հոր դոր նե րը 
(« Լո ռե ցի ներ, իմ քաջ հայ րե նա-
կից ներ»), կո չե րը (« Հանգց րեք 
հրդե հը» հայ-թա թա րա կան 
կռիվ ե րի մա սին), հայ-վրա-
ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
վատ թա րաց ման և հաշ տութ-
յան մա սին հրա պա րա կումն ե-
րը (« Վեր ջին տե ղատ վութ յու-
նը», «Ել քը», «Իմ պա տաս խա նը 
Լ ևան Կի պիա նուն») դառ նում են 
ա վե լի գործ նա կան: Թու ման-

յանն ամ բողջ հո գով ծա ռա նում 
է հայ-վրա ցա կան սահ մա նա յին 
վե ճե րի առ թիվ ծա գած պա տե-
րազ մի դեմ, գրում, որ եր կու 
կող մից էլ ար ձա կած գնդակ-
նե րը թա փան ցում են մտա ծող 
մար դու սիր տը, բա ցատ րում, որ 
«ա մեն մի եկ վոր տի րա պե տողն 
աշ խա տում է ա մեն կերպ խառ-
նել ի րար բո լոր ժո ղո վուրդ-
նե րին», որ իր դեմ չու նե նա 
«ա ռողջ և կեն սու նակ միութ-
յուն ներ» և  ա պա հո վի իր տի-
րա պե տութ յու նը (7, 368): Ա մե-
նա ծանր պայ ման նե րում էլ նա 
իր գրի չը ծա ռա յեց նում է ազ-
գե րի հա մե րաշ խութ յան ու ար-
դա րութ յան մար դա սի րա կան 
գոր ծին: Եվ դա ար ձա գանք էր 
գտնում, ու պա տա հա կան չէ, 
որ վրաց բա նաս տեղծ Տի ցիան 
Տա բի ձեն գրում է. «Ոչ ոք ա վե-
լի ի րա վունք չու նի Հա յաս տա-
նի ժո ղովր դի ա նու նից խո սե-
լու, ինչ պես Դուք...» (7, 653): 
Եվ Տա բի ձեն ճիշտ էր ա սում, 
ո րով հետև Թու ման յա նը, լի-
նե լով հայ ժո ղովր դի զա վա կը, 
հայ րա կան հո գա տա րութ յուն էր 
ցու ցա բե րում ժո ղովր դի նկատ-
մամբ՝ խոս քով և գոր ծով:

Ան շուշտ, Թու ման յա նի հրա-
պա րա կա խո սութ յունն ընդ - 
գր կում է մշա կու թա յին ու հա-
սա րա կա կան կյան քի այլ բազ-
մա զան խնդիր ներ, ո րոնք պա-
հան ջում են խոր և ծա վա լուն 
անդ րա դարձ: Սա կայն այս 
հա մա ռոտ ակ նարկն ան գամ 
եր ևան է հա նում ա նանձ նա-
կան կյան քով ապ րող մի ան-
հան գիստ ու մեծ մտա ծո ղի, 
ո րի հոր դոր նե րը այ սօր վա 
խառ նակ աշ խար հում հնչում 
են իբրև պատ գամն եր: 
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ՊԱՐՈՒՅՐ 
ՍԵՎԱԿ

ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ
ԵՊՀ հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ

Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նա կը՝ ար դի հայ գրա կա նութ-
յուն, գրաքն նա դա տութ յուն

Պա րույր Ս ևա կի պոե-
զիան սկզբից՝ 1940-

ա կան թվա կան նե րից մինչև 
գրա կան գոր ծու նեութ յան վեր-
ջը սեր տո րեն կապ ված է ե ղել 
դա սա կան բա նաս տեղ ծութ յան 
ա վանդ նե րի հետ: Այդ հան գա-
ման քը բազ մա թիվ ար տա հայ-
տութ յուն ներ է գտել նրա թե՛ 
բնագ րե րում, թե՛ դրանք «ինք-
նա գի տակ ցող» հե ղի նա կա յին 
է ջե րում՝ հոդ ված նե րում, ու-
սումն ա սի րութ յուն նե րում, հար-
ցազ րույց նե րում և նա մակ նե-
րում: 

Եր ևույ թը հա մա պա տաս-
խա նա բար այս կամ այն չա-
փով ար ձա գանք ներ է ու նե ցել 
նաև ժա մա նա կի գրաքն նա-
դա տութ յան մեջ, ինչ պես նաև 
Ս ևա կի մահ վա նը հա ջոր դած 
տաս նամ յակ նե րին ստեղծ ված 
գրա կա նա գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րում: Հայ, ռու սա-

կան, եվ րո պա կան և  ա մե  րիկ-
յան պոե զիա յի հետ ու նե ցած 
ծա գումն ա բա նա կան կամ տի-
պա բա նա կան առն չու թ յուն նե րի 
մա սին ինչ-որ չա փով խոս վել 
է բա նաս տեղ ծի ստեղ  ծա գոր-
ծութ յա նը նվիր ված մե նագ րութ-
յուն նե րում, ա տե նա  խո սութ-
յուն  նե րում և հոդ ված   նե րում: 
Ժա մա նակ առ ժա մա  նակ լույս 
են տե սել նաև հատ կա պես այդ 
առն չութ յուն նե րին վե րա բե րող 
ու սումն ա սի րութ յուն ներ:

Կա տար ված ահ ռե լի աշ-
խա տան քը, սա կայն, ընդ հա-
նուր առ մամբ հա մար ժեք չէ ո՛չ 
հա մաշ խար հա յին պոե զիա յի 
սևակյ ան ի մա ցութ յա նը, ո՛չ էլ 
նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում 
և պոեմն ե րում սփռված ակն-
հայտ և թաքնված բնագ րա-
յին մեր ձե ցումն ե րին: Աշ խար հի 
բա նաս տեղ ծութ յան առջև սե-
փա կան բնա գի րը բաց պա հե-

լու սևակյ ան ձգտու մը թե՛ հե ղի-
նա կի կեն դա նութ յան օ րոք, թե՛ 
հետ մա հու ծնունդ է տվել մի 
ամ բողջ շարք չա փա զան ցութ-
յուն նե րի և մո լո րութ յուն նե րի: 
Դ րան ցից ծան րա գույ նը Պա-
րույր Ս ևա կի ստեղ ծա գոր ծա-
կան հա սու նութ յան և գ րա կան 
վե րել քի շրջա նում՝ 1960-ա կան 
թթ. կե սե րին հայտն ված այն 
տե սա կետն էր, թե, իբր, Ս ևա կի 
բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա-
կա նութ յու նը գտնվում է նո րա-
գույն շրջա նի հա մաշ խար հա յին 
բա նաս տեղ ծութ յան ուղ ղա կի և  
ան թույ լատ րե լի ազ դե ցութ յան 
ներ քո: Հա րա կից մեկ այլ տե-
սա կե տի հա մա ձայն՝ Պա րույր 
Ս ևակն իր գե ղա գի տութ յամբ և 
բ նագ րա յին փոր ձով իբրև թե 
կտրված է դա սա կան բա նաս-
տեղ ծութ յան, հատ կա պես անց-
յա լի հայ պոե զիա յի ա վանդ-
նե րից: Հե տաքր քիր է, որ այս 
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երկ րորդ տե սա կե տը հայտն վել 
է նույն շրջա նում՝ այս պես կոչ-
ված «ռեա լիզ մի նա խա հիմ քե-
րի» շուր ջ ծա վալ ված գրա կան 
բա նա վե ճի ըն թաց քում (1965-
1967 թթ.):

Մեր գրա կա նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան սկզբից՝ 1990-
ա կան թվա կան նե րից մինչև 
օրս մենք Պա րույր Ս ևա կի 
պոե զիա յի և հայ նո րա գույն 
գրա կա նութ յան զար գաց ման 
խնդիր նե րի հան դեպ ու նե ցած 
հե տաքրք րութ յան մղու մով հա-
տուկ ու շադ րութ յան ենք ար ժա-
նաց րել վե րո հիշ յալ հար ցե րը: 
1990-ա կան նե րի կե սե րին Հա-
յաս տա նի և սփյուռ քի մա մու-
լում հրա պա րա կել ենք հար-
ցի պատ մութ յա նը վե րա բե րող 
բա նա սի րա կան հե տա զո տութ-
յուն ներ, ինչ պես նաև 19-20-
րդ դա րե րի հա մաշ խար հա յին 
պոե զիա յի հետ Պա րույր Ս ևա-
կի դրսևո րած կա պե րը քննող 
հոդ ված  ներ: Դրանց հիմն ական 
արդ յունքներն ամ փոփ վեցին 
«Պա րույր Սևակ. Արձա գանքող 
անտա ռը» մենագրու թյան մեջ: 

Սա կայն այդ գիր քը և  այն 
նա խա պատ րաս տող հոդ ված-
ներն ու հրա պա րա կումն ե րը 
ու նեին ո րո շա կի շար ժա ռիթ 
և  ուղղ վա ծութ յուն: Շար ժա-
ռի թը 1960-ա կան թթ. ծնունդ 
ա ռած և 1980-ա կան թթ. վեր-
ջից մա մու լում ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ վերս տին հայտ նող 
վար կածն էր Պա րույր Ս ևա -
կի գոր ծե րում իբրև թե տեղ 
գտած «բա նա գո ղութ յան» մա-
սին, որ վերաբերում էր մա-
սամբ բա նա սի րա կան ճշտում -
նե րի և հա կա ճա ռութ յան 
ե ղա  նա կի, մա սամբ էլ հիշ յալ 
հե  ղի նակ նե րի վրա կենտ րո-
նա նա լու դրդումն ե րով ռուս 
և  արևմտ յան նո րա գույն բա-

նա ս տեղ ծութ յան հետ Ս ևա-
կի պո ե զիա յի առն չութ յուն նե-
րի, ու սումն  ա ռութ յան և կ րած 
ազ դե ցութ յուն նե րի հե տա զո-
տութ յանը:

Ի րա կա նում խնդի րը շատ 
ա վե լի ընդգր կուն է: Ինչ պես 
Պա րույր Ս ևա կի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան պատ մութ յու նը, այն-
պես էլ սևա կա գի տութ յան 
ան ցած ու ղին թե լադ րում են 
« Պա րույր Ս ևա կը և հա մաշ-
խար հա յին պոե զիան» գրա-
կա նա գի տա կան խնդրի ժա-
մա նա կա յին և տա րա ծա կան 
ա վե լի լայն պա րագ ծեր: 

Էա կան հար ցե րից մեկն այն 
է, թե արդ յո՞ք սևակյ ան բնա-
գի րը ա ռա վե լա պես հակ ված 
է դե պի աշ խար հի բա նաս-
տեղ ծութ յան նո րա գույն նվա-
ճումն ե րը՝ մո դեռ նիս տա կան 
հո սանք ներն ու նո րա րար հե-
ղի նակ նե րի գոր ծե րը: Վեր լու-
ծա կան ըն թեր ցումն ե րը ցույց 
են տա լիս, որ Պա րույր Ս ևա-
կը սկզբից մինչև վերջ անջր-
պետ չի դնում հնի և նո րի 
միջև: Ն րա բնագ րե րը ան թա-
քույց և  ա ռատ դի մումն եր են 
պա րու նա կում՝ ուղղ ված նաև 
հին ժա մա նակ նե րի դա սա կան 
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բա նաս տեղ ծութ յա նը: Մաս-
նա վո րա պես Աստ վա ծա շուն-
չը սևակյ ան ըն կալ մամբ հա-
մար վում է հա մաշ խար հա յին 
պոե զիա յի հնա գույն դրսևո-
րումն ե րից մե կը: Ուս տի թե՛ 
« Պա րույր Ս ևակ. Ար ձա գան-
քող ան տա ռը» մե նագ րութ յա-
նը նա խոր դած տա րի նե րին, 
թե՛ հատ կա պես հե տա գա յում 
շա րու նա կել ենք զննումն երն 
ու դի տար կումն ե րը սուրբգրա-
կան ա ռա վել բա նաս տեղ ծա-
կան մի քա նի գրքե րի հետ՝ 
Ս ևա կի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
դրսևո րած առն չութ յուն նե րը 
վեր լու ծութ յան դաշտ բե րե լու 
ուղ ղութ յամբ: 

Սկզ բուն քա յին հար ցե րից 
մեկն էլ այն է, թե արդ յոք հե-
տա զո տութ յու նը պի տի սևեռ-
վի սոսկ այն գրող նե րի՞ վրա, 
ո րոնց ա նուն նե րը ժա մա նա-
կին հնչել են Պա րույր Ս ևա կի 
կար ծեց յալ պլա գիա տի առն-
չութ յամբ: Խն դի րը մշտա պես 
բա նա վե ճի հու նում չպա հե լու, 
հա կա ճա ռութ յան դի տաե ղա-
նա կի սահ ման նե րում չպար-
փակ վե լու և հան գիստ ու 

արդ յու նա վետ հե տա զո տութ-
յու նը շա րու նա կե լու նկա տա-
ռումն ե րով մենք գտնում և 
գի տա կան շրջա նա ռութ յան 
մեջ ենք դնում նաև այն պի սի 
նյու թեր, ո րոնք որ ևէ կերպ չեն 
ակ նարկ վել գրա կան ա սու լիս-
նե րի ըն թաց քում: Այդ պի սին 
է, օ րի նակ, Մա րի նա Ց վե տա-
ևա յից Պա րույր Ս ևա կի կրած 
գի տակց ված և ս տեղ ծա գոր-
ծա կան ազ դե ցութ յու նը, ո րի 
գի տա կան հա մա կարգ ման 
հիմն ա կան արդ յունք ներն ար-
դեն 2010-ա կան թվա կան-
նե րին ներ կա յաց րել ենք և՛ 
հա յե րեն, և՛ ռու սե րեն տար բե-
րակ նե րով: 

 « Պա րույր Ս ևա կը և հա-
մաշ խար հա յին պոե զիան» 
խնդի րը սևա կա գի տութ յան 
հա մար իս կա կան փոր ձութ յուն 
է ևս մեկ ա ռու մով: Ժա մա նա-
կի գրաքն նա դա տութ յու նը եր-
բեմն ակ նարկ նե րով, եր բեմն 
էլ բա ցա հայ տո րեն Պա րույր 
Ս ևա կին մե ղադ րել է նո րա-
րա րութ յու նը նո րա մո լութ յամբ 
նեն գա փո խե լու, դրսի պոե-
զիա յի երկր պագ ման ճա նա-

պար հին հա յոց ազ գա յին բա-
նաս տեղ ծութ յան դա սա կան 
ա վանդ նե րը ստո րա դա սե լու 
կամ ան տե սե լու հա մար: Ի րա-
կա նում պատ կե րը բո լո րո վին 
հա կա ռակն է: Բուն մաս նա գի-
տութ յամբ լի նե լով բա նա սեր, 
գրա կա նա գետ՝ Ս ևա կը խնամ-
քով և հան գա մա նո րեն ու սում-
նա սի րել է շուրջ 1500-ամ յա 
հայ պոե զիան, գրել այն քննող 
հոդ ված ներ և մե նագրութ-
յուն ներ, իսկ իր բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րում և պոեմն ե րում 
լիու լի օգ տա գոր ծել է հայ դա-
սա կան բա նաս տեղ ծութ յան 
նվա ճումն ե րը: Ա մե նա կար ևորն 
այս ա ռու մով այն է, որ նա հայ 
պոե զիան դի տում է իբրև հա-
մաշ խար հա յին բա նաս տեղ-
ծութ յան հա րա զատ մաս, իսկ 
իր նա խա սի րած հայ բա նաս-
տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ-
յան ար ժե քը չա փում է մի-
ջազ գա յին չա փա նի շե րով: Այդ 
սկզբուն քի ա մե նից ցայ տուն 
դրսևո րու մը « Սա յաթ- Նո վա» 
մե նագ րութ յունն է, ո րի մեջ 
Պա րույր Ս ևա կը նույ նիսկ 
ա շու ղա կան բա նաս տեղ ծութ-
յան և թիֆ լի սա հայ բար բա-
ռի թվաց յալ մե կու սաց ման 
մեջ գտնվող Սա յաթ- Նո վա յի 
պոե զիան դի տար կում է արև-
մտաեվ րո պա կան և  ար ևելյ ան 
բա նաս տեղ ծութ յան ա վանդ-
նե րի հետ ու նե ցած զու գա հե-
ռումն ե րի օգ նութ յամբ: Հետ-
ևա բար հայ բա նաս տեղծ նե րի 
հետ Ս ևա կի ու նե ցած բնագ-
րա յին առն չութ յուն նե րի վեր-
հա նու մը կար ևոր է թե՛ ինք նին, 
թե՛ որ պես հա մաշ խար հա յին 
պոե զիա յի հետ ու նե ցած ևս 
մեկ հա րա զա տութ յան դրսևո-
րում: Այս ա ռու մով մեզ ա ռա-
վե լա պես հե տաքրք րել են մի 
քա նի հե ղի նակ ներ, ո րոնց ժա-
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ռան գութ յան հետ Ս ևա կը սեր-
տո րեն կապ ված է հատ կա-
պես այն հիմ քի վրա, որ հենց 
այդ բա նաս տեղծ ներն ի րենք 
ընդգծ ված մեր ձա վո րութ յուն 
ու նեն հա մաշ խար հա յին պոե-
զիա յի հետ: Այդ պի սին է մաս-
նա վո րա պես Կոս տան Զար-
յա նը՝ հայ բա նաս տեղ ծութ յան 
թերևս ա մե նից «մի ջազ գա յին» 
դեմ քը: 

Որ պես Պա րույր Ս ևա կի 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար-
հի ձևա վոր մա նը նպաս տած 
մե ծութ յուն ներ՝ մեր հե տա-
զո տութ յան նյութ են դար ձել 
նաև Հով հան նես Թու ման յա-
նը և Ե ղի շե Չա րեն ցը: Ն րանց 
հետ Ս ևա կի պոե զիա յի ու նե-
ցած օ րի նա չափ և խիստ ինք-
նա տիպ ու սումն ա սի րութ յուն-
նե րը նույն պես ընդգրկ վել են 
այս տեղ: 

Ան շուշտ, մենք հա մա ձայն 
ենք ո րոշ գրող նե րի և տե սա-
բան նե րի այն պնդումն ե րին, 
որ անհ նար և  ա նի մաստ է որ-
ևէ գրո ղի բնագ րե րում տեղ 
գտած բո լոր քաղ վածք նե րի 
և հ ղումն ե րի ամ բող ջա կան 
հայտ նա բե րու մը: Դա թերևս 
վեր է մեկ ու սումն ա սի րո ղի և  
ան գամ մեկ սերն դի ու ժե րից: 
Սա կայն գրա կա նա գի տութ յու-
նը պար տա վոր է շա րու նա կել 
աշ խա տան քը: Պա րույր Ս ևա կի 
պա րա գա յում բա վա կան ա նե-
լիք կա ինչ պես այդ տե սանկ-
յու նից ար դեն ու սումն ա սիր-
ված ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան, այն պես 
էլ սևա կա գի տութ յա նը քիչ ծա-
նոթ կամ նույ նիսկ ան ծա նոթ 
հե ղի նակ նե րի գոր ծե րի հետ 
Ս ևա կի պոե զիա յի ա ղերս նե-
րը հայտ նա բե րե լու և մեկ նա-
բա նե լու ա ռու մով: Ան ծա նոթ 
շեր տե րի բա ցա հայտ մա նը մե-

ծա պես կնպաս տի Պա րույր 
Ս ևա կի ձե ռագ րե րի և  անձ նա-
կան գրա դա րա նի հան րայ-
նա ցու մը, թեև սևա կա գետ-
նե րը ա ռանց դրա էլ ա րել 
են և պետք է շա րու նա կեն 
պրպտումն եր ա նել:

Ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի և 
Ս ևա կի բա նաս տեղ ծա կան հա-
մա կար գե րի ծա գումն ա բա նա-
կան զու գադ րումն ե րին ա ռըն-
թեր հե տա զո տա կան մեծ նյութ 
են պա րու նա կում նաև հա մաշ-
խար հա յին պոե զիա յի «հա
վեր ժա կան» կամ «թա փա
ռիկ» մո տիվ ե րի մեջ Ս ևա կի 
կա տա րած ներ թա փան ցում-
նե րը: Այդ պի սի մեկ-եր կու մո-
տիվ եր թեթ ևա կի շո շափ ված 
են ներ կա յաց վող աշ խա տան-
քում, բայց և՛ դրանք, և՛ մի 
շարք ու րիշ գե ղար վես տա կան 
ձևեր կա րոտ են ա ռա վել խո-
րը և  ամ բող ջա կան քննութ-
յան (օ րի նակ՝ տար վա հին գե-
րորդ ե ղա նա կի, Ֆ րան չես կա 
դա Ռի մի նիի, վե ցե րորդ զգա-
յա րա նի, սի րած էա կի փակ 
դռան, հա զար մե կե րորդ գի-
շեր վա, շշի մեջ փակ ված նա-
մա կի և  այլ մո տիվ եր): Հա-

մաշ խար հա յին պոե զիա յից 
քա ղած ու զար գաց րած նման 
և  ու րիշ միա վոր նե րի ամ բող-
ջա ցու մով, ի դեպ, ճա նա պարհ 
կբաց վի նաև Պա րույր Ս ևա
կի պոե տի կա յի ու սումն ա սի-
րութ յան հա մար:

Ն յու թի կու տակ ման և խո-
րաց ման պա րա գա յում, երբ 
ա վե լի շատ բա նաս տեղծ ներ, 
նրանց առնչ վող փաս տեր և 
հիմն ա վո րումն եր կհա վաք-
վեն, հարկ կլի նի ստեղ ծել 
նաև տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գա յին բա նաս տեղ ծութ յան 
ա վան դույթ նե րի հետ Ս ևա կի 
դրսևո րած հա մա կար գա յին 
առն չութ յուն նե րի մե նագ րա
կան քննութ յուն ներ (ա սենք՝ 
« Պա րույր Ս ևա կը և ֆ րան-
սիա կան պոե զիան», « Պա րույր 
Ս ևա կը և  իս պա նա կան պոե-
զիան», « Պա րույր Ս ևա կը և 
ռու սա կան պոե զիան» և  այլն): 

Հա ման ման տրա մա բա-
նութ յամբ պետք է ա վե լի ծա-
վա լել և խո րաց նել հայ դա սա-
կան բա նաս տեղ ծութ յան հետ 
Պա րույր Ս ևա կի հատ կա պես 
չա փա ծո յի ծա գումն ա բա նա-
կան առն չութ յուն նե րի հե տա-
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զո տութ յու նը: Ընդ ո րում, այս 
մի աս պա րե զում ևս վիթ խա-
րի նյութ կա թե՛ գրա պատ մա-
կան եր ևույթ նե րի ու օ րի նա-
չա փութ յուն նե րի վեր հան ման, 
թե՛ ա ռան ձին հե ղի նակ նե-
րին առնչ վող զու գադ րա-
կան քննութ յուն նե րի հա մար 
(վեր ջին ա ռու մով ա ռաջ նա-
յին են, ա սենք, ինչ-որ չա փով 
ու սումն ա սիր ված « Պա րույր 
Ս ևակ և Գ րի գոր Նա րե կա ցի», 
« Պա րույր Ս ևակ և Դա նիել 
Վա րու ժան» թե մա նե րը, բայց 
նաև գրե թե ու շադ րութ յան 
չար ժա նա ցած « Պա րույր Ս ևակ 
և Սա յաթ- Նո վա», « Պա րույր 
Ս ևակ և Ռու բեն Ս ևակ» և  այլ 
թե մա ներ): Դ րանց ամ բող-
ջա ցու մով էլ թերևս կհայտն-
վեն « Պա րույր Ս ևա կը և հայ 
բա նաս տեղ ծութ յան ա վան
դույթ նե րը» թե մա յով ա ռա-
ջին մե նագ րութ յուն նե րը: Գի-
տա կան աշ խա տան քի նույն 
տի րույ թում են հե ռան կա րա-
յին եր կու խնդիր ներ, ո րոն-
ցից մե կը լիո վին ան տես ված 
է (« Պա րույր Ս ևա կը և  իր ժա-
մա նա կի բա նաս տեղծ նե րը»), 
իսկ մյու սը մի քա նի խիստ 
հե տաքրք րա կան հոդ ված-

նե րի ձևով ուր վագ ծեց, բայց 
այդ պես էլ չամ բող ջաց րեց 
գրաքն նա դատ Ա լեք սանդր 
Թոփչ յա նը (« Պա րույր Ս ևա կը 
և հայ բա նաս տեղ ծութ յան հե-
տա գա զար գա ցու մը»):

Գ րա կա նա գի տա կան ևս մի 
քա նի լրջա գույն հար ցեր առն-
վազն հա րում են « Պա րույր 
Ս ևա կը և հա մաշ խար հա յին 
պոե զիան» խնդրին: 

Դ րան ցից մե կը աշ խար հի 
բա նաս տեղծ նե րից Պա րույր 
Ս ևա կի կա տա րած թարգ մա-
նութ յուն նե րի հե տա զո տութ-
յունն է: Այս բնա գա վա ռը 
միայն մա սամբ է ան մի ջա-
կա նո րեն մաս կազ մում մեզ 
ա ռաջ նոր դող խնդրին: Բայց 
կա նաև ռու սե րե նից և վեր ջի-
նիս մի ջո ցով այլ լե զու նե րից 
կա տար ված սևակյ ան թարգ-
մա նութ յուն նե րի քննութ յու նը 
լեզ վա կան հա մե մա տութ յան 
և թարգ մա նա կան ար վես տի 
սկզբունք նե րով, որ նույն պես 
ամ բող ջաց ված չէ:

Մեկ ու րիշ հա րա կից բնա-
գա վառ է Պա րույր Ս ևա կի՝ 
հա մաշ խար հա յին ար ձա
կի նկատ մամբ ու նե ցած հե-

տաքրք րութ յան, հատ կա պես 
դրա բնագ րա յին դրսևո րում-
նե րի գի տա կան հա մա կար-
գու մը: Ընդ ո րում՝ ար ձա կի 
հան դեպ յու րա հա տուկ սեր 
ու նե ցած, «Ա մա նեջ» թե կուզև 
ա նա վարտ, բայց ըն տիր վե պը 
գրած Ս ևա կի հա կու մը դե պի 
մեծ ար ձա կա գիր նե րի փոր ձը 
նույն պես ու ղեկ ցել է նրան ամ-
բողջ գրա կան գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում: Խորհր դան շա կան 
ի մաստ ու նի կյան քի վեր ջում 
Ս ևա կի ա րած այն խոս տո վա-
նութ յու նը, որ իր ա ռա ջին բա-
նաս տեղ ծութ յու նը ներշնչ ված 
է Տուր գեն ևի «Ա ռա ջին սեր» 
պատմ ված քից (5, 388): Բայց 
հե տա գա յում էլ նա մեր թընդ-
մերթ հղումն եր է ա նում այն-
պի սի հզոր ար ձա կա գիր նե րի 
գոր ծե րին, ինչ պի սիք են Դոս-
տոևս կին, Կուպ րի նը, Բուլ գա-
կո վը և  ան գամ Սե լին ջե րը:

Այս պի սով՝ արդ յու նա վետ 
և հետ ևո ղա կան աշ խա տան-
քի դեպ քում սևա կա գի տութ յա-
նը սպա սում են նո րա նոր հե-
տաքրք րա կան թե մա ներ, հին ու 
ծա նոթ եր ևույթ նե րի թարմ մեկ-
նութ յուն ներ, թերևս նաև գրա-
կա նա գի տա կան նոր գյու տեր: 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ � 95 ......................................................................................................................  
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Ի ԴԵՊ

ՍՄԱՐԹՖՈՆՆԵՐԸ 
ԴԱՆԴԱՂԵՑՆՈՒՄ 
ԵՆ ԽՈՍՔԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Հար ցում կա տա րե լով 1,5-ից 
մինչև 2 տա րե կան հա սա կի 900 
ե րե խա նե րի ծնող նե րի շրջա-
նում՝ Տո րոն տո յի ման կա կան 
հի վան դա նո ցի աշ խա տա կից-
նե րը պարզ են, որ փոք րիկ նե-
րի 20 %-ն սկսել է օգ տա գոր ծել 
է լեկտ րո նա յին տե ղե կատ վա-
կան սար քեր՝ հիմն ա կա նում 
սմարթ ֆոն ներ և պ լան շետ ներ, 
և 18 ամ սա կան հա սա կից նա-
յել էկ րա նին օ րա կան մո տա վո-
րա պես  28 րո պե: Հե տա գա յում  
գիտ նա կան նե րը հետ ևել են 
այդ ե րե խա նե րի խոս քի զար-
գաց մա նը: Պարզ վել է, որ այդ 
28 րո պե նե րին օ րա կան ևս կես 
ժամ ա վե լաց նե լու դեպ քում կի-
սով չափ մե ծա նում է ե րե խա յի 
խոս քի զար գաց ման ու շաց ման 
վտան գը: Գիտ նա կան ներն այս 
փաս տը կա պում են այն հան-
գա ման քի հետ, որ ծնող նե-
րը ե րե խա նե րի հետ շփվե լու, 
նրանց հետ զրու ցե լու փո խա-
րեն, հա ճախ նրանց զբա ղեց-
նում են է լեկտ րո նա յին սար-
քով: Բ ժիշկ նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս 1,5 տա րե կա նից փոքր 
ե րե խա նե րին հե ռու պա հել էկ-
րա նից:

Ո՞Ր ՃՆՇՈՒՄՆ 
Է ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ 
ՆՈՐՄԱԼ

2017 թ. նո յեմ բե րի 13-ին չա-
փա հաս ա մեր կա ցի նե րի գրե թե 
կե սը մի ակն թար թում ա ռողջ 
մարդ կան ցից վե րած վեց հի-
վան դի: Բանն այն է, որ այդ 
օ րը Սր տա բա նութ յան ա մե րիկ-
յան ըն կե րութ յու նը և Սրտա -
բա նա կան քո լե ջը հրա պա րա-
կել էին ար յան ճնշման նոր 
չա փա նիշ ներ: 40 հե ղի նակ նե-
րի ստո րագ րած հոդ վա ծում 
հայ  տա րար վում է՝ 130/80 մմ 
և դրա նից ա վե լի ճնշու մը հա-
մար վում է բարձր և կա րող է 
հան գեց նել սրտամ ա նի ա նո-
թախց անման (ին ֆարկտ), ու-
ղե ղի կաթ վա ծի և սր տա յին ան-
բա  վա րա րութ յան: Մինչև այդ, 
նոր մա յի սահ մա նը, հատ կա-
պես տա րեց նե րի հա մար, հա-
մար վում էր 140/90 մմ -ը: Այժմ 
ստաց վում է, որ գերճն շու մով 
(հի պեր տո նիա) տա ռա պում է 
ԱՄՆ մե ծա հա սակ բնակ չութ-
յան 46 %-ը՝ նախ կին 32 %-ի 
փո խա րեն:

Մե ծա ծա վալ հոդ վածն 
ա վարտ վում է հի շե ցու մով այն 
մա սին, որ գերճնշ ման դեպ քե-
րի միայն 1/5-ն  է պա հան ջում 
դե ղո րայ քա յին բու ժում, մա նա-
վանդ որ ցան կա ցած դե ղա մի-
ջոց ու նի կողմն ա կի ազ դե ցութ-
յուն: Մ նա ցած հի վանդ նե րին 
խոր հուրդ է տրվում շատ 
շարժ վել, չծխել, սահ մա նա փա-
կել ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը, 
օգ տա գոր ծել ա ռողջ սնունդ և 
գի շեր նե րը լավ քնել:

ՓՈՂԸ ՉԷ, ՈՐ 
ԵՐՋԱՆԿԱՑՆՈՒՄ Է

Ֆ րան սիա ցի ժո ղովր դա-
գիր ներն ու սումն ա սի րել են 
վի ճա կա խա ղում խո շոր շա-
հու մի ազ դե ցութ յունն ա ռող-
ջութ յան վրա՝ հետ ևե լով այն 
6000 հա ջո ղակ նե րի ճա կա-
տագ րին, ո րոնք շա հել են 
1996-ից մինչև 2008 թթ.: Գու-
մա րի և  ա ռող ջութ յան միջև 
ընդ հա նուր կապ չի գրանց-
վել, շա հու մի հետ ևանք նե րը 
հա կա սա կան են: Մի կող մից, 
հան կարծ հայտն ված մեծ գու-
մա րը շատ հոգ սե րից է ա զա-
տում: Մ յուս կող մից, շա հող-
ներն սկսում են օգ տա գոր ծել 
ա վել շատ ո գե լից խմիչք և 
ծ խա խոտ, որն ակն հայ տո րեն 
չի նպաս տում ա ռող ջութ յա նը:

«Наука и жизнь», 2018, N 2. «Наука и жизнь», 2018, N 3.
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ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԵՆ
ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ 
ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՌԵԿՈՐԴ*

Գեր մա նա ցի գիտ նա կան նե րը պնդում 
են, որ հա սել են գեր հա ղոր դա կա-

նութ յան նոր սահ մա նագ ծի: Ն րանց հրա տա-
րակ ած հոդ վա ծում նշվում է, որ հա ջող վել է 
ստա նալ ա ռանց դի մադ րութ յան է լեկտ րա-
կան հո սանք ա մե նա բարձր ջեր մաս տի ճա-
նում՝ 250 Կ կամ -23 0C: Չ նա յած գիտախմ-
բի գեր հա ղոր դիչ նյու թը դեռևս չի ստուգ վել, 
արդ յուն քի թար մաց ման հա վա նա կա նութ յու-
նը բա վա կա նա չափ մեծ է: Հե տա զո տութ յու-
նը հա սա նե լի է arxiv.org կայ քում:

Գեր հա ղոր դա կա նութ յա ն երևույթը, ո րը 
հայտ նա գործ վել է 1911 թ., մեծ հե տաքրք-
րութ յուն է ա ռա ջաց նում գիտ նա կան նե րի 
շրջա նում: Սո վո րա բար է լեկտ րա կան հո-
սան քը հան դի պում է ո րո շա կի դի մադ րութ-
յան: Ճիշտ այն պես, ինչ պես օ դի խո չըն դոտ  
է ա ռա ջաց նում դի մադ րութ յու նը շարժ-
վող օբ յեկ տի հա մար: Որ քան բարձր է նյու-
թի հա ղոր դա կա նութ յու նը, այն քան փոքր 
է է լեկտ րա կան դի մադ րութ յու նը, հետ ևա-

Աշ խա տան քի ղե կա վարն է ֆի զի կոս Մի խայիլ Ե րե
մե ցը Գեր մա նիա յի Մաքս Պ լա նկի քի միա յի ինս
տի տու տից, ո րը 2014 թ. սահ մա նել էր բարձր ջեր
մաս տի ճա նա յին գեր հա ղոր դա կա նութ յան նա խորդ 
ռե կոր դը՝ 203 Կ (–70 0C):

* https://naked-science.ru/article/physics/uchenye-
ustanovili-novyy-rekord

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ ............................................................................................................  
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բար՝ հո սան քը կա րող է ա վե-
լի ա զատ հո սել: Սա կայն ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րի պայ ման-
նե րում ո րոշ նյու թե րում ինչ-որ 
տա րօ րի նակ բան է կա տար-
վում: Դի մադ րութ յու նը նվա զում 
է՝ հաս նե լով զրո յի, և հո  սան քի 
ճա նա պար հին խո չ ըն դոտ նե-
րը վե րա նում են: Դիտ վում է 
Մայս նե րի երևույթ՝ մագ նի սա-
կան դաշ տի լիա կա տար ար-
տամ ղում հա ղորդ չի ծավալից, 
և ն յութն անց նում է գեր հա ղոր -
դիչ վի ճա կի:

Սեն յա կա յին, այ սինքն՝ 00C-ից 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ   -
ման նե րում գեր հա ղոր դիչ վի-
ճա կի հաս նե լը գիտ նա կան նե-
րի գլխա վոր նպա տակն է, չէ՞ 
որ նման արդ յուն քը հե ղա փո-
խութ յուն կա ռա ջաց նի է լեկտ-
րա կան արդ յու նա վե տութ յան 
հար ցում՝ զգա լիո րեն բա րե լա-
վե լով է լեկտ րա կան ցան ցե րը, 
տվալ նե րի բարձ րա կարգ հա-
ղոր դու մը և  է լեկտ րա շար ժիչ-
նե րը: Ս րա նով են զբաղ ված 
աշ  խար հի բազ մա թիվ լա բո-
րա  տո րիա ներ: Ժա մա նակ առ 
ժա  մա նակ դրանք հայտ նում են 

հա ջող արդ յունք նե րի մա սին, 
ո րոնք, սա կայն, չի հա ջող վում 
վե րար տադ րել:

Ե րե մե ցը գոր ծըն կեր նե րի հետ 
նա խորդ ռե կոր դը սահ մա  նել էր՝ 
օգ տա գոր ծեով ծծմբա ջ րա ծին: 
Նոր հե տա զո  տութ յան հա մար 
օգ տա գործ վել է լան թա նի հիդ-
րիդ կամ դեկա հիդրիդ (LaH10): 
Այն ենթարկվել է 170 գի գա-
պաս կալ ճնշման, ո րը հա մե մա-
տե լի է երկ րագն դի մի ջու կի 
կենտ րո նում առ կա ճնշման 
հետ: 2018 թ. խում բը հայտ նել 
էր, որ հա սել է գեր հա ղոր դիչ 
վի ճա կի՝ օգ տա գոր ծե լով այդ 
նյու թը 215 Կ (-58,15 0C, -72 0F) 
ջեր մաս տի ճա նում, և  այժմ՝ մի 
քա նի ա միս անց նրանք բա րե-
լա վել են այդ արդ յուն քը:

250 Կ կամ -23 0C նոր ջեր-
մաս  տի ճա նը զգալիորեն բարձր 
է Հ յու սի սա յին բևե ռի ձմե ռա յին 
մի  ջին ջեր մաս տի ճա նից (-40 0C):

« Նա խորդ կրի տի կա կան ար -
ժե քի հա մե մատ՝ ջեր մաս տի ճա-
նի նվա զե ցու մը 50 Կ-ով խո սում 
է մոտ ա պա գա յում սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում  գեր հա ղոր-

դա կա նութ յուն ստա նա լու ի րա-
կան հնա րա վո րութ յան մա-
սին»,- վստահ են աշ խա տան քի 
հե ղի նակ նե րը:

Գո յութ յուն ու նի 3 թեստ, 
ո րոնք կոչ վում են գեր հա ղոր-
դա  կա նութ յան ոս կե ստան-
դարտ   ներ: Խում բը հաղ թա հա-
րել է դրան ցից դեռևս եր կու սը՝ 
դի մադ րութ յան ան կում ջեր-
մաս տի ճա նի կրի տի կա կան շե-
մից ցածր և  ա վե լի ծանր ի զո-
տոպ նե րով նյու թի տար րե րի 
փո խա րի նում՝ գեր հա ղոր դա կա-
նութ յան ջեր մաս տի ճա նի ան-
կու մ դի տե լու հա մար: Եր րոր դը 
Մայս նե րի երևույթն է. այդ եր-
ևույ թը գիտ նա կան նե րը դեռևս 
չեն տե սել, քա նի որ նրանց 
նյու թի նմուշի տրա մա գի ծը ըն-
դա մե նը մի քա նի մի լի մետր է, և  
այն ալ մաս տե պա տի ճի ներ սում 
բարձր ճնշման տակ է: Սա կայն 
ան ցու մը գեր հա ղոր դա կա նութ-
յան ազ դել է նաև ար տա քին 
մագ նի սա կան դաշ տի վրա, և 
թե կուզ սա դեռևս չի կա րող 
հա մար վել երևույթի հաս տա-
տում, այ նո ւա մե նայ նիվ բա վա-
կա նա չափ խոս տումն ա լի է:

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ
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2019 թ. հուն վա րի 24–26ը Հա յաս տա նում էր Ի տա լիա
յի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին հե տա զո տա կան խորհր դի 
(ԱՀԽ) պատ վի րա կութ յու նը՝ խորհր դի նա խա գահ, պրո ֆե
սոր Մա սի մո Ին գու շո յի գլխա վո րութ յամբ: Այ ցի ըն թաց քում 
ԱՀԽի և ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պետական կո մի տեի միջև 
ստո րագր վեց գի տութ յան և տեխ նո լո գիա նե րի ո լորտ նե
րում հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրա գիր: 

Ծ րագ րի ստո րագ-
րումն առ կա գի տա-

կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ամ րապնդ ման տրա մա բա-
նա կան շա րու նա կութ յունն է: 
Ս տո րագր վել էին պայ մա նագ-
րեր   Աբ դուս Սա լա մի ան վան 
տե սա կան ֆի զի կա յի մի ջազ-
գա յին կենտ րո նի (Տ րիեստ), 
Ռելյ ա տի վիս տա կան աստ ղա-
ֆի զի կա յի կենտ րոն նե րի մի-
ջազ գա յին ցան ցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) 
հետ, գոր ծում են ան հա տա-
կան և մի ջինս տի տու ցիո նալ 
ծրագ րեր: Որ պես հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար 
հնա րա վոր ուղ ղութ յուն ներ 
նշվել են՝ տե սա կան ֆի զի կան, 
աստ ղա գի տութ յու նը, աստ ղա-
ֆի զի կան, սննդի անվ տան-
գութ յու նը,  տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րը, գյու ղատն-
տե սութ յու նը և  այլն: Նա խա-
տես վում է, որ ստո րագր ված 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում հա-
մա տեղ նա խագ ծե րի ա ռա ջին 

ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿԱՊԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ 
ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 
ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ .............................................................................................................................  
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մրցույ թը կհայ տա րար վի ար դեն 
2019 թ. գար նա նը: 

Այ ցի ըն թաց քում ի տա լա-
կան պատ վի րա կութ յունն այ-
ցե լեց Հա յաս տա նի մի շարք 
գի տա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ներ: Հուն վա րի 26-ին 
ի տա լա ցի բարձ րաս տի ճան 
հյու րե րին ըն դու նեց ՀՀ նա-
խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը: 
Նա խա գահ Սարգս յա նը և Մա-
սի մո Ին գու շոն անդ րա դար-
ձել են հայ-ի տա լա կան գի-
տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
խո րաց ման, գի տակր թա կան 
կա պե րի ընդ լայն ման հե ռան-
կար նե րին: Հան դիպ ման ըն-
թաց քում Մա սի մո Ին գու շոն 
նշել է, որ Ի տա լիա յում Հա-
յաս տանն ըն կա լում են որ-
պես ա մե նա բարձր մա կար դա-
կի ռազ մա վա րա կան եր կիր: 
Ար մեն Սարգս յա նը հույս է 
հայտ նել, որ եր կու երկր նե-
րը կա րող են հա ջո ղութ յամբ 
հա մա գոր ծակ ցել մաս նա վո-
րա պես ար հես տա կան բա նա-
կա նութ յան մա թե մա տի կա կան 
մո դե լա վոր ման, ջրի պա շար-

նե րի արդ յու նա վետ կա ռա-
վար ման և  այլ ո լորտ նե րում:

Հուն վա րի  26-ին ՀՀ գի-
տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա-
դե միա յում      տե ղի է ու նե ցել 
գի տա ժո ղով` նվիր ված հայ- 

իտա լա կան գի տա կան կա-
պե րի զար գաց մա նը, ո րին 
մաս նակ ցում էր նաև ՀՀ նա-
խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը: 

Գի տա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել 
էր պրո ֆե սոր Մա սի մո Ին գու-
շո յի գլխա վո րած Ի տա լիա յի 
ԱՀԽ պատ վի րա կութ յան Հա-
յաս տան այ ցի շրջա նակ նե րում 
և ն վիր ված էր հայ-ի տա լա կան 
գի տա կան կա պե րի զար գաց-
մա նը:

Գի տա ժո ղո վին ող ջույ նի 
խոս քով հան դես ե կան ՀՀ նա-
խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը, 
ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ, ա կա դե-
մի կոս Ռա դիկ Մար տի րոս յա նը, 
Ի տա լիա յի ազ գա յին հե տա զո-
տա կան խորհր դի նա խա գահ, 
պրո ֆե սոր Մա սի մո Ին գու շոն:  

« Լավ է, որ Հա յաս տա-
նի և Ի տա լիա յի գիտ նա կան-
նե րը հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ճա նա պարհն են ընտ րել և 
վս տա հեց նում եմ, որ նա խա-
գա հա կան ինս տի տուտն ա մեն 
ինչ կա նի, որ այդ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը խո րա նա»,- իր 
ող ջույ նի խոս քում ա սաց ՀՀ 

նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա-
նը: Նա նշեց, որ ի տա լա կան 
պատ վի րա կութ յան այ ցի գա-
ղա փա րը ծնվել էր ա միս ներ 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը և 
Իտալիայի ազգային հետազոտական խորհրդի նախագահ Մասիմո Ինգուշոն 

ստորագրում են համագործակցության ծրագիրը:

Բարձրաստիճան հյուրերի ընդունելությունը նախագահական նստավայրում

.............................................................................................................................  ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

1
. 

2
0
1
9

32

ա ռաջ, երբ ինքն այ ցե լել էր 
Ի տա լիա ու հան դի պել Ի տա-
լիա յի ազ գա յին հե տա զո տա-
կան խորհր դի նա խա գահ, 
պրո    ֆե սոր Մա սի մո Ին գու շո յի 
հետ: 

Ող ջու նե լով գի տա ժո ղո-
վի մաս նա կից նե րին` ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գահ ա կա դե մի կոս Ռա-
դիկ Մար տի րոս յա նը նշեց, որ 
գի տութ յան և տեխ նո լո գիա-
նե րի ո լորտ նե րում հայ-ի տա-
լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մա սին ար դեն ստո րագր ված 
փո խըմբռն ման հու շագ րի և 
հա մա  գոր ծակ ցութ յան ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում կամ րապնդ-
վեն եր կու երկր նե րի գիտ նա-
կան նե րի կա պե րը, կի րա կա-
նաց վեն հա մա տեղ ծրագ րեր: 
Որ պես հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հիմն ա կան ո լորտ ներ ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գա հը նշեց ֆի զի կան և  
աստ ղա ֆի զի կան, քի միան, մո-
լե կու լա յին կեն սա բա նութ յու նը, 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ-
յուն նե րը, տե ղե կատ վա կան և 

հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո-
գիա նե րը, հնա գի տութ յու նը և  
ար վես տա գի տութ յու նը:

Պրո ֆե սոր Մա սի մո Ին գու -
շոն իր ող ջույ նի խոս քում գո-
հու նա  կութ յուն հայտ նեց հայ-ի-
տա լա կան գի տա կան կա պե րի 
ընդ լայն ման առն չութ յամբ:  «Ի -
տա  լիա յում ոչ միայն մենք՝ ֆի-
զի կոս ներս, այլև ու րիշ բնա-
գա վառ նե րի մար դիկ շատ լավ 
գի տեն հայ գիտ նա կան նե րի և  
հետազոտողների խել քի ու բա-
 նա կա նութ յան ա ռա վե լութ յուն-
նե րի մա սին: Հենց այդ պատ-
ճա ռով մենք աշ խա տում ենք և 
մ տա դիր ենք ա վե լի ին տեն սիվ 
գոր ծակ ցել հա յե րի հետ, մեր 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ-
յու նը պետք է միաս նա կան լի-
նի», նշեց նա:

Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վեց ի նը զե կու ցում: 
« Հա մաշ խար հա յին   ռիս կե րի 
քվան տա յին վար քա գի ծը» թե   -
մա յով զե կուց մամբ հան դես 
ե կավ ՀՀ նա խա գահ Ար մեն 

Սարգս յա նը: Ի տա լիա յի ազ-
գա  յին հե տա զո տա կան խոր հր-
դի նա խա գահ, պրո ֆե սոր Մա-
սի մո   Ին գու շոն ներ կա յաց րեց 
« Հե  ղա  փո խութ յան ի րա կա նա-
ցու մը քվան տա յին տեխ նո լո-
գիա նե րում հա նուն մարդ  կութ-
յան և Մո լո րա կի» զե կու ցու մը: 
Զե կու ցումն ե րով հան դես ե կան 
նաև Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի, Հայ-ռու սա կան 
հա մալ սա րա նի, Ի տա լիա յի 
օպ   տի  կա յի   ազ գա յին ինս տի-
տու տի, Ի տա լիա յի տե ղե կատ-
վա կան գի տութ յան և տեխ նո-
լո  գիա նե րի ինս տի տու տի, ՀՀ 
ԳԱԱ Ֆի զի կա կան հե տա զո-
տու թ յուն նե րի ինս տի տու տի, 
ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ րո նի, 
« Քենդլ» ինս տի տու տի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը:

ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ողջունում է գիտաժողովի մասնակիցներին

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ .............................................................................................................................  
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Ի ԴԵՊ

ԱԶԴԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Փա րի զի շրջան նե րից մե-
կում ո րո շել են ազ դե րի հա-
մար նա խա տես ված ու ղես յու-
նե րը վե րա ծել օ դը մաք րող 
զտիչ նե րի: Ա պա կե ու ղես յու-
նե րը լցնում են միկ րոջ րի մուռ-
ներ պա րու նա կող ջրով: Ար-
ևի լույ սի ազ դե ցութ յամբ այդ 
ջրի մուռ ներն օ դից յու րաց նում 
են ած խաթ թու գազ: Ջ րի մուռ-
նե րի օգ նութ յամբ այս գոր ծըն-
թացն ըն թա նում է 100 ան գամ 
ա վե լի ակ տիվ, քան քա ղա քի 
կա նա չա պա տումն ե րի դեպ-
քում: Բայ ցի այդ, կա հույս, որ 
ջրի մուռ նե րը կյու րաց նեն նաև 
ա զո տի օք սիդ ներ, սա կայն այս 
փաս տը դեռ պետք է ստու գել: 
Գի տա փոր ձը կտևի մեկ տա րի:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ՝ 
ՀԵԾԱՆԻՎՈՎ

Աշ խա տան քա յին օրվա ա մե   - 
նասթ րե սա յին պա հը գրա սեն-
յակ հաս նե լուց հե տո ա ռա ջին 
45 րո պե ներն են, երբ հարկ է 
լի նում գլուխ հա նել կու տակ-
ված նա մակ նե րից, հար ցում-
նե րից, ղե կա վա րութ յան շտապ 
ցու ցումն ե րից: 123 գրա սեն յա-
կա յին աշ խա տող նե րի շրջա-
նում կա տա րե լով հար ցում 
այդ բարդ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի վե րա բեր յալ՝ կա նա դա-

ցի հե տա զո տող նե րը պար զել 
են, որ նրանք, ով քեր աշ խա-
տան քի են ե կել հե ծա նի վով, 
ա վե լի թույլ սթրես են ապ րում 
և  ա վե լի հեշտ են ներգ րավ-
վում աշ խա տան քի մեջ, քան 
ավ տո մե քե նա յով կամ հա-
սա րա կա կան տրանս պոր տով 
ե կած նե րը:

Իսկ Կո պեն հա գե նի հա մալ-
սա րա նի բժիշկ ներն ա վե լորդ 
քաշ ու նե ցող 20-ից մինչև 40 
տա րե կան մարդ կանց ստի-
պել են կես տա րի հե ծա նի-
վով գնալ աշ խա տան քի և 
վե րա դառ նալ տուն: Ն րան-
ցից յու րա քանչ յուրն օ րա կան 
անց նում էր շուրջ 14 կմ: Գի-
տա փոր ձի ա վար տին հե ծան-
վորդ նե րը նի հա րել էին մի ջին 
հաշ վով 4,2 կգ՝ գրե թե այն-
քան, որ քան նույն չա փա նիշ-
նե րով, շա բա թա կան 5 ան գամ 
35 րո պե մար զան քով զբաղ-
վող հաս տլիկ նե րը:

ԱՆԱՊԱՏԸ 
ԿԱՆԱՉՈՒՄ Է

30 տա րի ա ռաջ Չի նաս-
տա նի հյու սի սում՝ Ներ քին 
Մոն ղո լիա յում,  մեկ նար կել է 
Կու զուպ չի ա նա պա տի կա նա-
չա պատ ման նա խա գի ծը: 16100 
քա ռա կու սի կի լո մետր մա կե-
րե սով ա նա պա տը չա փե րով 
յո թե րորդն է Չի նաս տա նում 
և քիչ չո րա յին նե րից է. այս-
տեղ ստոր գետն յա ջրե րի խո-
րութ յու նը մի քա նի մետր է: 
Ներ կա յում ա նա պա տի ա վե լի 
քան 6500 քա ռա կու սի կի լո-
մետ րը ծածկ ված է ե րաշ տա-
դի մաց կուն ծա ռե րով և թ փե-
րով: Արդ յուն քում թու լա ցել 
են ա վա զե հող մե րը, ո րոնց 
պատ ճա ռով ա վա զը հաս նում 
էր մինչև Կու զուպ չիից 700 կմ 

հե ռու Պե կին: Ա նա պա տում 
նույ նիսկ հայտն վել են դե ղա-
բույ սե րի պլան տա ցիա ներ և 
կա ռուց վել են դրանց վե րա-
մ շակ մամբ զբաղ վող գոր ծա-
րան ներ:

ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ 
ԳԵՆԵՐԸ

Ու սումն ա սի րե լով տար բեր 
երկր նե րում բնակ վող 360838 
մար դու գե նոմն ե րը՝ ծա գում-
նա բան նե րի և բ ժիշկ նե րի մի-
ջազ գա յին խում բը կա րո ղա ցել 
է ա ռանձ նաց նել 132 գե նե-
րի վրա ազ դող 136 գոր ծոն, 
ո րոնք հան գեց նում են ա լեր-
գիա յի տար բեր դրսևո րումն ե-
րի՝ հեղ ձուկ, պո լի նո զի կամ 
թրմա քո սի: Բա ցի այդ, հե տա-
զո տող նե րը հայտ նա բե րել են  
ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող 20 
դե ղա մի ջոց, ինչ պես նաև այլ 
հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
հա մար նա խա տես ված պատ-
րաս տուկ ներ, ո րոնք կա րող են 
ազ դել ա լեր գիկ հի վան դութ-
յուն նե րի գե նե րի վրա: Ա ռա-
ջի կա յում այդ դե ղա մի ջոց նե-
րը կփոր ձարկ վեն: Նշ վում է, 
որ ա լեր գիա յի զար գաց մա-
նը հատ կա պես նպաս տում է 
ծխե լը: Ծ խե լիս ան ջատ վում է 
PITPNM2 գե նը, ո րի պատ ճա-
ռով ա լեր գիա յի հա վա նա կա-
նութ յու նը մե ծա նում է:
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ՄԻՏԻՈ ԿԱԿՈՒ

Ա մե րի կա ցի ֆի զի կոս-տե սա բան, 
տար րա կան մաս նիկ նե րի ֆի զի-
կա յում հայտ նի լա րե րի տե սութ յան 
հիմ նա դիր, գի տա հան րա մատ չե լի 
գրքե րի հե ղի նակ

ՈՒՍՈՒՄՆ ԱՅԼԵՎՍ ՉԻ 
ՀԻՄՆՎԵԼՈՒ ՀԻՇԵԼՈՒ 
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ*

Տե սա կան ֆի զի կա յի պրո ֆե սոր Մի տիո Կա կուն 
խո սում է այն մա սին, թե ինչ պի սին են լի նե լու 

դպրոց ներն ու հա մալ սա րան նե րը 100 տա րի անց 

«Ն յու Յորք թայմս» թեր թը 2013 թ. Մի տիո Կա կու ին ան վա նել է Ն յու Յոր քի ա մե նա խե լա ցի մարդ կան ցից 
մե կը: Ճա պո նա կան ծագ մամբ ա մե րի կա ցի ֆի զի կո սը կա տա րել է մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ սև խո ռոչ
նե րի և տիե զեր քի ըն դար ձակ ման ա րա գաց ման ու սում ա սի րութ յան ո լոր տում, հիմ ադ րել է լա րե րի տե սութ
յու նը, ո րը ճա նաչ վել է որ պես տար րա կան մաս նիկ նե րի ֆի զի կա յի հիմ ա կան մո դել: Գիտ նա կա նը հե ղի նակ 
է լայն ճա նա չում ստա ցած ութ գրքե րի, BBC և Discovery ա լիք նե րով հե ռար ձակ վող հա ղոր դա շա րե րի: Լի նե լով 
Ն յու Յոր քի հա մալ սա րա նի տե սա կան ֆի զի կա յի պրո ֆե սոր՝ Կա կուն դա սա խո սութ յուն ներ է կար դում աշ խար
հով մեկ: Dsnews.ua կայ քին Մի տիո Կա կուն պատ մել է, թե ինչ պի սին է նա տես նում ա պա գա յի կրթութ յու նը:

* http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ....................................................................................................  
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– «Ա պա գա յի ֆի զի կան» 
գրքում Դուք գրում եք, որ 
կրթութ յու նը հիմն վե լու է հա
մա ցան ցա յին տեխ նո լո գիա նե   
 րի և Google Glasses կար գի թվա
յին սար քա վո րումն ե րի վրա:  
Ու րիշ ինչ պի սի՞ փո փո խութ յուն
ներ տե ղի կու նե նան կրթութ
յան ո լոր տում:

– Ա մե նա կար ևորն այն է, 
որ ու սու մը չի հիմն վե լու հի-
շե լու ու նա կութ յան վրա: Շատ 
շու տով հա մա կար գիչ նե րը 
և Google Glasses ակ նոց նե-
րը կփո խա կերպ վեն փոք րիկ 
ոսպն յակ նե րի, ո րոնք անհ-
րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յու նը 
ներ բեռ նե լու հնա րա վո րութ-
յուն կտան: Ար դեն գո յութ-
յուն ու նեն այս պես կոչ ված 
լրաց ված ի րա կա նութ յան ակ-
նոց ներ, ո րոնք օժտ ված են 
այդ պի սի գոր ծա ռույթ նե րով: 
Դ րա շնոր հիվ մեկ-եր կու տա-
րի անց ա շա կերտ ներն ու ու-
սա նող նե րը կկա րո ղա նան 
քննութ յան ըն թաց քում հեշ-
տութ յամբ փնտրել հա մա ցան-
ցում հար ցե րի պա տաս խան-
նե րը. բա վա կան է թար թել, և 

կ հայտն վի անհ րա ժեշտ տե-
ղե կատ վութ յու նը: Մի կող մից, 
պետք չի լի նի ու ղե ղը ծան րա-
բեռ նել ա նօ գուտ տե ղե կութ-
յուն նե րով, ո րոնց հիմն ա կան 
տո կո սը, ինչ պես ցույց է տա-
լիս պրակ տի կան, հե տա գա-
յում չի օգ տա գործ վում: Մ յուս 
կող մից, ու ղե ղի ա զատ ված 
նե րու ժը կվե րա կողմն ո րոշ-
վի դե պի մտա ծե լու, վեր լու ծե-
լու, փաս տար կե լու և, ի վեր ջո, 
ճիշտ ո րո շումն եր ըն դու նե լու 
կա րո ղութ յան զար գա ցու մը:

– Արդ յոք այդ դեպ քում կվե
րա նա՞ քննութ յուն նե րի և դա
սա խոս նե րի անհ րա ժեշ տութ
յու նը:

– Ան շուշտ, մենք կդառ նանք 
ա վե լի ինք նու րույն, ա վե լի 
մեծ պա տաս խա նատ վութ յու ն  
կկրենք մեր կյան քի հա մար, 
և հա մա պա տաս խա նա բար, 
որ ևէ «վե րահս կող մարմ-
նի» կա րիք չի զգաց վի: Մար-
դը կկրթվի ինքն ի րեն, ընդ 
ո րում, գի տակ ցե լով, թե հատ-
կա պես ինչ պի սի գի տե լիք ներ 
են ի րեն հար կա վոր: Իսկ ե թե 
անհ րա ժեշտ է խորհր դատ-

վութ յուն, ա պա այն կա րե լի է 
ստա նալ, օ րի նակ, «խե լա ցի» 
պա տից: Շատ շու տով ար-
հես տա կան բա նա կա նութ յան 
վրա հիմն ված այդ պի սի սար-
քա վո րումն ե րը տե ղադր ված 
կլի նեն ա մե նուր՝ բնա կա րան-
նե րում, հիմն արկ նե րում, փո-
ղոց նե րում: Բա վա կան կլի նի 
մո տե նալ պա տին և  ա սել. «Ես 
ու զում եմ զրու ցել կեն սա բա-
նութ յան պրո ֆե սո րի հետ»: Եվ 
պա տին ան մի ջա պես կհայտն-
վի գիտ նա կա նը, ո վ կա րող է 
տրա մադ րել ձեզ անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յու նը: Ն ման 
հա մա կար գը կկի րառ վի ոչ 
միայն կրթութ յան ո լոր տում, 
այլ նաև այլ բնա գա վառ նե-
րում՝ բժշկութ յու նում, ի րա-
վա  գի տութ յու նում, դի զայ նում, 
հո գե բա նութ յու նում և  այլն: 
Ի հար կե, ի րա կան մաս նա գետ-
նե րը, օ րի նակ՝ վի րա բույժ նե-
րը պետք կլի նեն, բայց պարզ 
խնդիր նե րը կլու ծեն վիր տո ւ-
ալ կեր պով: Ինչ վե րա բե րում 
է «կեն դա նի» ու սու ցիչ նե րին, 
ա պա նրանք հաս տատ չեն լի-
նի:

....................................................................................................  ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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– Արդ յոք մար դիկ կկա րո ղա
նա՞ն ինք նակրթ վե լու, առ ցանց 
ու սում ստա նա լու հա մար ա րագ 
վե  րաո րա կա վոր վել:

– Առ ցանց հա մալ սա րա նա-
կան դա սըն թաց ներ ար դեն 
գո յութ յուն ու նեն. սա, ի րոք, 
փայ լուն գա ղա փար է: Ճիշտ է, 
այս պի սի ծրագ րե րի շրջա նակ-
նե րում ու սու մը կի սատ թո-
ղած նե րի տո կո սը դեռևս շատ 
բարձր է: Պատ ճառն այն է, որ 
մար դիկ դեռ չեն վե րա կա ռուց-
վել, չեն կա րո ղա նում աշ խա տել 
ա ռանց ու սուց չի՝ «միայն դու և 
հա մա կարգ չի ցու ցա սար քը» 
սկզբուն քով, չու նեն դրա հա-
մար անհ րա ժեշտ դրդա պատ-
ճառ ներ: Մ յուս կող մից, առ ցանց 
հա մա կար գը նոր է սկիզբ առ-
նում, այն հար կա վոր է կա նո նա-
կար գել: Բայց այս հա մա կար գը 
շատ ա րագ է զար գա նում ու 
կա տա րե լա գործ վում և, ան կաս-
կած, ա ռա ջի կա 50 տա րի նե րի 
ըն թաց քում ու սու ցու մը կկա-
տար վի հենց այդ ե ղա նա կով: 
Հա մալ սա րան նե րը կպահ պան-
վեն, բայց դրանք կլի նեն հիմ-
նա կա նում վիր տո ւալ բու հեր, 

ո րոն ցում ու սու ցու մը հիմն-
ված է ամ պա յին հա մա կար գի 
վրա: Ա վան դա կան ու սումն ա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում 
դա սըն թաց ներ հա ճա խող նե րը 
կհա մար վեն ան հա ջո ղակ ներ: 
Ն րանց մա սին կա սեն. «Չ կա րո-
ղա ցավ ինք նու րույն կազ մա կեր-
պել իր կրթութ յու նը»:

– Այժմ ստաց ված գի տե լի քի 
ծա վա լը հաս տա տում է դիպ  լո
մը: Ինչ պե՞ս է ա պա գա յում մաս
 նա  գե տը հաս տա տե լու իր բա
նի  մա ցութ յունն այս կամ այն 
բնա   գա վա ռում:

–  Դիպ լոմն ե րը կվե րա նան 
նախ և  ա ռաջ այն պատ ճա ռով, 
որ կրթութ յունն այլևս չի սահ-
մա նա փակ վե լու որ ևէ ժա մա նա-
կա յին և տա րա ծա կան շրջա-
նակ նե րով: Հա վա նա բար, 
կհայտն վեն հմտութ յուն նե րի ու 
բա նի մա ցութ յան մա կար դա կը 
ո րո շող ար տո նագր ման կենտ-
րոն ներ: Կախ ված արդ յուն քից՝ 
մար դը կստա նա կամ չի ստա-
նա ո րո շա կի պաշ տոն: Հա վա-
նա բար, ժա մա նա կի ըն թաց քում 
կներդր վի նաև միա վոր նե րի 

միաս նա կա նաց ված սանդ ղակ. 
դրանց քա նա կը հնա րա վո րութ-
յուն կտա հա սա րա կութ յան մեջ 
զբա ղեց նե լու ո րո շա կի դիրք: 
Հ ա  մ ա  պ ա  տ ա ս  խ ա  ն ա  բ ա ր 
համալ  սա րան նե րը կդառ նան 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տա կա րա-
րող մար մին ներ, սա կայն դրանք 
այդ ծա ռա յութ յուն նե րը չեն 
գնա հա տի: ԱՄՆ-ում, Կա նա դա-
յում, Ճա պո նիա յում Եվ րո պա յում 
շատ տա րած ված է պորտ ֆո լիո-
յի1 հա մա կար գը, երբ ուս ման 
ըն թաց քում մար դը կու տա կում է 
դիպ լոմն եր, վկա յագ րեր, ար տո-
նագ րեր և ներ կա յաց նում է 
դրանք գոր ծա տու ին: Ա պա գա-
յում գի տե լիք նե րի կու տակ ված 
ծա վա լը կդառ նա կրթութ յան 
հա մա կար գի հան գու ցա յին 
տար րե րից մե կը, իսկ տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րը 
մատ չե լի և թա փան ցիկ կդարձ-
նեն մար դու վաս տա կը:

– Ե թե չա փա հաս մար դը կա  

1 Պորտֆոլիո՝ մարդու ձեռքբերում-
ներն այս կամ այն բնագավառում, նրա 
մասնակցությունը տարբեր մրցույթ-
ներին, հաջողությունները կրթության 
ոլորտում և այլ փաստեր հաստատող 
փաս տա թղթերի ամբողջություն: 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ....................................................................................................  
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րող է գի տակ ցո րեն մո տե նալ 
կրթութ յա նը, ա պա ե րե խա նե
րը հա զիվ թե սո վո րեն ա ռանց 
մշտա կան վե րահս կո ղութ յան…

– Ակ տի վո րեն կզար գա նան 
ման կա կան կրթա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի կենտ րոն ները: 
Մո տա կա 10–15 տա րի նե րի ըն-
թաց քում կրթութ յան այն բա-
ղադ րի չի հնա րա վո րութ յուն-
նե րը, որն այ սօր ան վա նում 
են ար տա հա մա կար գա յին, 
ան սահ ման կմե ծա նան: Մաս-
նա վո րա պես, կլի նի այն պի-
սի ծա ռա յութ յուն, ինչ պի սին է 
առ ցանց ման կա վար ժութ յու նը: 
Ընդ ո րում, առ ցանց չի նշա-
նա կում, որ բո լո րը նստած են 
հա մա կարգ չի առջև և նա յում 
են ցու ցա սար քին. փոխ վում է 
բուն մի ջա վայ րը, ո րում ապ-
րում է մար դը, և  ին տեր ֆեյ ս-
նե րը՝ մար դու ու հա մա կարգ-
չի փո խազ դե ցութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ գոր ծի քա կազ մը: 
Տե ղե կատ վա կան հա ղոր դակ-
ցա կան լու ծումն ե րով հա գե ցած 
ա պա գա յի քա ղաք ներն ինք նին 
կդառ նան նոր կրթա կան մի ջա-
վայ րի ակ տիվ մաս նա կից ներ: 
Մաս նա վո րա պես, ե րե խա նե րի 
հա մար կա ռա ջարկ վեն ծա վա-
լուն խա ղեր, ո րոնք օ րե րի և  
ա միս նե րի ըն թաց քում կշա րու-
նակ վեն քա ղա քի ի րա կան կամ 
հա տուկ նա խա պատ րաստ ված 
տա րածք նե րում: Դա սագր քերն 
օժտ ված կլի նեն ար հես տա-
կան բա նա կա նութ յամբ, ո րը 
կկա րո ղա նա ընտ րել կրթա կան 
նյութ՝ լու սան կար ներ, տեքս-
տեր, տե սան յու թեր, ա ռա ջադ-
րանք ներ յու րա քանչ յուր ա շա-
կեր տի պա հանջ մունք նե րին 
հա մա պա տաս խան և  ան կախ 
նրա տա րի քից՝ լի նի նա վեց 
թե վաթ սուն տա րե կան: Այս-
պի սի մշա կումն ե րը բազ մա թիվ 
են և դ րանք աս տի ճա նա բար 

ներդր վում են:

– Այ սօր լավ մաս նա գետ 
դառ  նա լու հա մար հար կա վոր 
է կու տա կել գի տե լիք նե րի պա 
շար և ձեռք բե րել փորձ: Ինչ
պի սի՞ ո րակ ներ պետք է ու նե
նա ա պա գա յի մար դը հա ջո  ղակ 
կոչ վե լու հա մար:

– Ի րա կան հա ջո ղութ յան 
հաս նե լու հա մար պետք է զար-
գաց նել այն ու նա կութ յուն նե րը, 
ո րոնք ան մատ չե լի են ռո բոտ-
նե րի հա մար՝ ստեղ ծա գոր ծե-
լու կա րո ղութ յուն՝ եր ևա կա-
յութ յուն, նա խա ձեռ նութ յուն, 
ա ռաջ նոր դի ո րակ ներ: Հա սա-
րա կութ յունն աս տի ճա նա բար 
ան ցում է կա տա րում ապ րան-
քա յի նից դե պի մտա վոր ստեղ-
ծա գոր ծա կան տնտե սութ յան: 
Ի զուր չէ Տո նի Բ լե րը սի րում 
ա սել, որ Անգ լիան ա վե լի մեծ 
ե կա մուտ է ստա նում ռոքն ռո-
լից, քան իր հան քա հո րե րից: 
Հա ջո ղութ յան ա վե լի մեծ նա-
խադր յալ ներ ու նեն այն երկր-
նե րը, ո րոնք կկա րո ղա նան 
հա վա սա րակշ ռել ապ րան քա-
յին շու կա նե րը և  ի մա ցա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը: 

Այն ազ գե րը, ո րոնք հա վա տում 
են միայն գյու ղատն տե սութ-
յա նը, եր կար չեն գո յատ ևի. 
նրանք դա տա պարտ ված են 
աղ քա տութ յան:

– Ֆու տու րո լոգ նե րի (ա պա
գա յա գետ) մեծ մա սը կան խա
գու շա կում է, որ աշ խա տա տե
ղե րի առ յու ծի բա ժի նը շու տով 
կզբա ղեց նեն ռո բոտ նե րը: Ի՞նչ 
է մնա լու մար դուն:

– Ա մե նաե կամ տա բե րը կլի-
նեն կեն սա տեխ նո լո գիա նե րը, 
նա նո տեխ նո լո գիա նե րը և  ար-
հես տա կան բա նա կա նութ յու-
նը: Փո փոխ վե լու է ոչ միայն 
կրթութ յան հա մա կար գը, այլ 
նաև աշ խա տան քի հա մա կար-
գը: Գոր ծա րան նե րում շու տով 
մար դիկ չեն աշ խա տի, փո-
խա րե նը կհայտն վեն բազ-
մա թիվ նոր մաս նա գի տութ-
յուն ներ մտա վոր ո լոր տում: 
Ա մե նա կար ևորն է ժա մա նա-
կին կողմն ո րոշ վել և վե րաո-
րա կա վոր վել: Մարդ կանց մե-
ծա մաս նութ յան խնդիրն այն է, 
որ նրանք ան գոր ծուն յա են և 
չեն կա րո ղա նում ինք նու րույն 
քայլ կա տա րել: Ե թե ու զում եք 
հա ջո ղութ յան հաս նել ա պա-
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գա յում, նախ և  ա ռաջ պետք 
է կա րո ղա նաք տար բեր վել 
մյուս նե րից, ձեզ վրա վերց-
նել ամ բող ջա կան պա տաս-
խա նատ վութ յու նը սե փա կան 
կյան քի հա մար, չվա խե նալ մեկ 
օ րում փո խել ա մեն բան և  ըն-
թա նալ նոր ճա նա պար հով:

– Ներ կա յում գոր ծազր կութ
յան մա կար դակն ան նա խա դեպ 
բարձր է, հատ կա պես ե րի տա
սար դութ յան շրջա նում: Արդ
յոք միակ պատ ճա ռը հա մաշ
խար հա յին ճգնա ժա՞մն է, թե՞ 
մեղ քի իր բա ժինն ու նի նաև 
կրթութ յան ա նարդ յու նա վետ 
հա մա կար գը:

– Կր թութ յան գոր ծող հա-
մա կար գը պատ րաս տում է 
անց յա լի մաս նա գետ ներ: Մենք 
ու սու ցա նում ենք նրանց, որ-
պես զի նրանք գնան աշ խա-
տան քի, որն ար դեն գո յութ-
յուն չու նի, ա պա հո վում ենք 
մտա վոր այն պի սի գոր ծի քա-
կազ մով, ո րը վա ղուց ար դեն 
ա նարդ յու նա վետ է: Այս է աշ-
խար հում գոր ծա զուրկ նե րի 
բարձր տո կո սի պատ ճա ռը: Ին-
չի՞ հա մար ձեռ նար կա տերն ըն-
դու նի աշ խա տան քի շրջա նա-
վարտ նե րին. բա վա կան չէ, որ 
նրանք չու նեն անհ րա ժեշտ գի-
տե լիք ներ, բա ցա կա յում է նաև 
փոր ձը: Արդ յուն քում՝ հա մաշ-
խար հա յին ա ռա ջա տար ըն-
կե րութ յուն նե րում գե րիշ խում 
են 50–60 տա րե կան նե րը: Իսկ 
չէ՞ որ երբ մար դիկ հան գիստ 
ապ րեն  մինչև 120 տա րի, այդ 
50–60 տա րե կան նե րը շա րու-
նա կե լու են սո վո րել և հետ-
ևել ա նընդ հատ կրթութ յան, իմ 
կար ծի քով, ան խու սա փե լի հա-
յե ցա կար գին: Այս է պատ ճա ռը, 
որ ներ կա յում կրթութ յան ո լոր-
տի մաս նա գետ ներն ար մա տա-
պես վե րա նա յում են բնա կան 

գի տութ յուն նե րի ու սումն ա կան 
ծրագ րե րը, ո րոնք ան մի ջա կան 
առն չութ յուն ու նեն ա պա գա յի 
տեխ նո լո գիա նե րի հետ:

– Բայց չէ՞ որ բո լո րը չեն, 
որ ու նեն մտա վոր աշ խա տան
քի հա կում: Շ նոր հիվ ինչ պի սի՞ 
տա ղանդ նե րի մտա վոր աշ խա
տան քի հա կում չու նե ցող մար
դը կա րող է գո յատ ևել ռո բոտ
նե րի աշ խար հում:

– Ոչ մի ար հես տա կան 
բարձր զար գա ցած բա նա կա-
նութ յուն ի վի ճա կի չէ ամ բող-
ջութ յամբ փո խա րի նել մար-
դուն: Ի րա կա նում մենք ա վե լի 
շատ ա ռա վե լութ յուն ներ ու նենք 
մե քե նա նե րի հա մե մա տութ-
յամբ, քան կա րող ենք պատ կե-
րաց նել: Օ րի նակ՝ ռո բոտ նե րը 
չու նեն պատ կե րա վոր մտա-
ծո ղութ յուն, գի տակ ցութ յուն, 
նե րըմբռ նում (ին տո ւի ցիա): 
Ուս տի դրանք չեն կա րող փո-
խա րի նել, օ րի նակ, ֆոն դա յին 
միջ նորդ նե րին, ո րոնց հա մար 
կար ևոր է ոչ թե մտա ծո ղութ-
յու նը (ին տե լեկտ), այլ նե րըմբռ-
նու մը: Կմն ան այ գե պան նե րը, 
շի նա րար նե րը, ֆի զի կա կան 
աշ խա տանք կա տա րող նե րը, 
ո րոնց աշ խա տան քը են թադ-
րում է ոչ թե գոր ծա ռույթ նե րի 
մե քե նա յա կան կա տա րում, այլ 
տար բեր փու լե րում մո տեց ման 
փո փո խութ յուն: Շու տով «բան-
վո րա կան» են ճա նաչ վե լու 
ո րոշ մաս նա գի տութ յուն ներ, 
ո րոնք ներ կա յում հա մար վում 
են մտա վոր՝ ծրագ րա վո րու-
մը, կայ քի դի զայ նի մշա կու-
մը, 3D-նա խագ ծու մը: Ին չով 
էլ մարդ զբաղ վի, նա պետք 
է դրսևո րի ստեղ ծա գոր ծա-
կան մո տե ցում, վառ եր ևա կա-
յութ յուն, ա րագ կողմն ո րոշ վե-
լու կա րո ղութ յան փո փոխ վող 
հան գա մանք նե րում և լավ 

զար գա ցած նե րըմբռ նում:

– Ինչ պի սի՞ փո փո խութ
յուն ներ են ակն կալ վում մար
դու բա նա կա նութ յան հար
ցում՝ կապ ված ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման 
հետ՝ բժշկութ յան ո լոր տից 
մինչև կի բեր նե տի կա:

– Միան գա մայն ի րա կան 
է, որ մինչև 2050 թ. ստեղծ-
վի գեր բա նա կա նութ յուն, ո րը 
զգա լիո րեն գե րա զան ցի մարդ-
կութ յան լա վա գույն ու ղեղ նե-
րը գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում: 
Օ րի նակ՝ բո լո րո վին վեր ջերս 
գիտ նա կան նե րի մի ջազ գա-
յին խում բը եվ րո պա կան Hu-
man Brain Project նա խագ ծի 
շրջա նակ նե րում, ո րի ի րա-
գործ ման հա մար ներդր վել է 
1 մլրդ դո լար, կազ մել է մար-
դու ու ղե ղի Big Brain բա ցա ռիկ 
քար տե զը, ո րում ման րա մաս-
նո րեն՝ մինչև 20 միկ րո մետր 
ճշտութ յամբ պատ կեր ված է 
դրա կա ռուց ված քը: Այդ պի սի 
կազ մա խո սա կան քար տե զը 
ոչ միայն կպար զեց նի նյար-
դա բան նե րի և ն յար դա վի րա-
բույժ նե րի աշ խա տան քը, այլ 
նաև հնա րա վո րութ յուն կտա 
տես նե լու, թե ինչ պես է ու ղե-
ղը հղկում հույ զե րը, ըն կա լում 
տե ղե կատ վութ յու նը: Այն էա-
պես կա րա գաց նի գե րու ղե ղի 
ստեղ ծու մը, ինչ պես նաև հնա-
րա վո րութ յուն կտա անվ տանգ 
կա տա րե լա գոր ծե լու և խ թա նե-
լու ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե-
րը, ձեռք բե րե լու գի տե լիք ներ: 
Տե ղե կատ վութ յան ա նընդ հատ 
հոսքն ա պա հո վող ու ղե ղա յին 
չի պե րի ստեղ ծու մը (միկ րոս-
խե մա նե րը) ոչ հե ռա վոր ա պա-
գա յի տեխ նո լո գիա է:

Տ. Գ րո մո վա
Թարգ մա նեց Մ. Սարգս յա նը
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Ի ԴԵՊ

2008 թ. մարդ կութ յու նը 
հա տեց կար ևոր մի սահ ման. 
պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան-
գամ մարդ կանց մե ծա մաս նութ-
յունն սկսեց ապ րել քա ղաք նե-
րում: Ըստ կան խա տե սումն ե րի՝ 
ա ռա ջի կա 30 տա րում քա ղաք-
ներ կտե ղա փոխ վի ևս 2 մի-
լիարդ մարդ:

Որ պես զի ու ղեծ րից շեղ ված 
ար բան յակ ներն ա վե լի հազ-
վա դեպ ընկ նեն Երկ րի վրա 
ամ բող ջա կան տես քով, ո րը 
կա րող է հան գեց նել ա ղե տա-
լի հետ ևանք նե րի, Ֆ րան սիա յի 
Տիե զե րա կան գոր ծա կա լութ յան 
աշ խա տա կից ներն ա ռա ջար-
կում են դրանց ո րոշ մա սեր 
կա ռու ցել տեր մի տա յին խառ-
նուր դից՝ ալյ ու մի նի և  եր կա թի 
օք սի դից ստաց վող փո շեն ման 
նյու թից: Մթ նո լոր տի հետ շփու-
մից տա քա ցած տեր մի տը կբո-
ցա վառ վի, և  ար բան յա կը կբա-
ժան վի ա վե լի փոքր մա սե րի:

Ծո վե րում և  օվ կիա նոս նե-
րում հայտն ված աղ բի 15 %-ը 
լո ղում է դրանց մա կեր ևույ թին, 
ևս 15 %-ը մնում է ջրի մեջ, իսկ 
70 %-ն  աս տի ճա նա բար նստում 
է հա տա կին:

Մինչև 2030 թ. Հնդ կաս տա-
նը մտա դիր է դա դա րեց նել 
սո վո րա կան ավ տո մե քե նա-
նե րի վա ճառ քը՝ դրանք ամ-
բող ջութ յամբ փո խա րի նե լով 
է լեկտ րա մո բիլ նե րով:

ԱՄՆ երկն քում ա մեն տա րի 
տե ղի է ու նե նում թռչուն նե րի 
շուրջ 10000 բա խում քա ղա-
քա ցիա կան և գ րե թե 5000 բա-
խում՝ ռազ մա կան ինք նա թիռ-
նե րի հետ հետ:

Մի ջին ա մե րի կա ցու գոր-
ծու նեութ յան արդ յուն քում 
ա ռա   ջա ցած ած խաթ թու գա զի 
ար տա նե տումն ե րը (ջե ռու ցու-
մից, երթ ևե կութ յունից, արդ-
յու նա բե րութ յու նից և  այլն) 
կազ մում են տա րե կան 16 
տոն նա, մի ջին եվ րո պա ցու նը՝ 
7 տոն նա, իսկ ամ բողջ մարդ-
կութ յունը մթնո լորտ է ար տա-
նե տում տա րե կան 35 մի լիոն 

տոն նա CO2: Ե թե այս պես շա-
րու նակ վի, ա պա 2045 թ. ամ-
ռանն Արկ տի կա յում սա ռույց 
չի լի նի: 

Չի նաս տա նում մշա կել են 
ար յան խմբի ո րոշ ման ե ղա-
նակ, ո րը տևում է կես րո-
պե (սո վո րա կան գոր ծըն թա-
ցը տևում է մինչև 20 րո պե): 
Ար յան կա թի լը դնում են հա-
կա մար մին նե րով հա գե ցած 
ին դի կա տո րա յին թղթի վրա, 
և թուղ թը, կախ ված ար յան 
խմբից, փո խում է գույ նը:

Կաթ նա սուն նե րի և թռ չուն-
նե րի գրե թե 700 տե սակ ար-
դեն տա ռա պում է կլի մա յի 
հա մընդ հա նուր (գլո բալ) փո-
փո խութ յուն նե րի պատ ճա ռով:

Բու սա բան նե րին հայտ նի է 
ծա ռե րի 60065 տե սակ: Ա մե-
նա մեծ բազ մա զա նութ յամբ 
ա ռանձ նա նում է Բ րա զի լիա յի, 
Կո լում բիա յի և Ին դո նե զիա յի 
ան տառ նե րը. Այդ երկր նե րից 
յու րաքնչ յու րում առ կա է ծա-
ռե րի ա վե լի քան 5000 տե սակ:

Աշ խար հում տա րե կան ար-
տադր վում են 83 մի լիոն տոն-
նա հա գուս տի պա րա գա ներ:
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 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի հի շա տա կը հա վեր
ժաց նե լու, ինչ պես նաև նրա գի տա կան ժա ռան
գութ յան զար գա ցու մը խթա նե լու նպա տա կով ՀՀ 
նա խա գա հի՝ 2009 թ. ապ րի լի 16ի հրա մա նագ րով ըն
դուն վեց  Հա յաս տա նի ազ գա յին հե րոս, ա կա դե մի կոս 
Վ.  Համ բար ձում յա նի ան վան մի ջազ գա յին գի տա կան 
մրցա նակ հիմն ե լու մա սին ո րո շու մը: Այն աստ ղա գի
տութ յան և  աստ ղա ֆի զի կա յի, ինչ պես նաև հա րա կից 
գի տութ յուն նե րի կար ևոր մրցա նակ նե րից մեկն է: Այն 
շնորհ վում է որ ևէ երկ րի և  ազ գութ յան ֆի զի կա մա
թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի ո լոր տում նշա նա կա
լից ներդ րում ու նե ցող ա կա նա վոր գիտ նա կան նե րին: 
Մր ցա նա կը շնորհ վում է 2010 թվա կա նից ի վեր յու
րա քանչ յուր եր կու տա րին մեկ ան գամ: 20102016 թթ. 
այն կազ մել է 500 հա զար ԱՄՆ դո լար, 2018 թ.ից՝ 
300 հա զար ԱՄՆ դո լար:

ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Վ.   Համ բար ձում յա նի ան վան 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
տնօ րեն

Վ.   Համ բար ձում յա նի ան վան մրցա-
նա կի մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վի 
գի տա կան քար տու ղար

էլ. փոստ` aregmick@yahoo.com

ՍՈՆԱ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Վ.  Համ բար ձում յա նի ան վան 
Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 
կրտսեր գի տաշ խա տող

Վ.  Համ բար ձում յա նի ան վան մրցա-
նա կի մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վի 
քար տու ղար

էլ. փոստ` sona.farmanyan@mail.ru

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ 
ԱՆՎԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ........................................................................................................  
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Մր ցա նա կին դի մե լու հա մար աշ խա տան-
քը կա րող է ներ կա յաց նել հե ղի նա-

կը կամ հե ղի նակ նե րի խում բը (ոչ ա վե լի, քան 
3 անձ): Դ րա մա կան պարգ ևը հա վա սա րա պես 
բաշխ վում է հաղ թող նե րի միջև, իսկ յու րա-
քանչ յուր հաղ թո ղին տրվում է դիպ լոմ, մե դալ 
և վ կա յա գիր:  Ներ կա յում հաղ թո ղը կամ հաղ-
թող նե րը ստա նում են 200 հա զար ԱՄՆ դո լար՝ 
որ պես ան հա տա կան մրցա նակ, իսկ 100 հա զար 
ԱՄՆ դո լարն օգ տա գործ վում է  Հա յաս տա նում 
աստ ղա գի տութ յան զաև գաց ման հա մար, այն 
է՝ հայ գիտ նա կան նե րի խմբե րի հա մար հե-
տա զո տա կան ծրագ րե րի (50 հա զար ԱՄՆ դո-
լար), հայ գիտ նա կան նե րի ար տա սահ ման յան 
աշ խա տակ ցութ յուն նե րի (25 հա զար ԱՄՆ դո-
լար),  Հա յաս տա նում գի տա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի կազ մա կերպ ման (15 հա զար ԱՄՆ դո լար) 
և  աստ ղա գետ-ու սա նող նե րի կրթա թո շակ նե րի 
(7,2 հա զար ԱՄՆ դո լար), ինչ պես նաև աստ ղա-
գի տութ յան հան րայ նաց ման հա մար (2,8 հա զար 
ԱՄՆ դո լար), բո լո րը` մի ջազ գա յին հանձ նա ժո-
ղո վի և տվ ալ եր կամ յա կի մրցա նա կա կիր նե րի 
հսկո ղութ յան ներ քո: 

Աշ խա տանք նե րի ա ռա ջադր ման ի րա վուն
քը վե րա պահ ված է.

 �  Նո բելյ ան մրցա նա կա կիր նե րին
 � գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա նե-
րի նա խա գա հութ յուն նե րին

 � աստ ղա դի տա րան նե րի կամ աստ ղա գի-
տա կան ինս տի տուտ նե րի գի տա կան խոր-
հուրդ նե րին

 � հա մալ սա րան նե րի հա մա պա տաս խան բա   - 
ժին նե րի գի տա կան խոր հուրդ նե րին

 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի ան վան մի ջազ գա-
յին գի տա կան մրցա նա կին աշ խա տանքն ա ռա-
ջադ րել չի թույ լատր վում այն դեպ քում, ե թե այն 
ար դեն շա հել է կամ միև նույն ժա մա նակ ներ կա-
յաց վել է մեկ այլ խո շոր մի ջազ գա յին մրցա նա կի 
հա մար:

Ա ռա ջադր ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս
տաթղ թե րը.

1.  Հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պութ յան 
ստո րագ րած և կն քած պաշ տո նա կան 
գրութ յուն՝ ա ռա ջադր ման նա մակ,

2.  Ներ կա յաց ված գի տա կան արդ յունք նե րի 
կամ ձեռք բե րումն ե րի նկա րագ րութ յուն,

3.  Թեկ նա ծու նե րի գի տա կան կեն սագ րութ-
յուն նե րը,

4.  Թեկ նա ծու նե րի գրա խոս վող հրա պա րա-
կումն ե րի ցան կը,

5. Ե րաշ խա վո րագ րեր ո լոր տի ե րեք հայտ նի 
գիտ նա կան նե րից,

6. Հ րա պա րակ ված հոդ ված ներ, գրքեր, CD/
DVD-ներ կամ ա ռա ջադր վող այլ աշ խա-
տանք ներ,

7. Այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք կա րող են կա-
ր ևոր լի նել ո րոշ ման հա մար:

Ա ռա ջադր ման ժամ ետ նե րը.

Ա ռա ջադր ման հա մար հայ տա րա րութ յու նը 
տրվում է յու րա քանչ յուր կենտ տար վա սեպ տեմ-
բե րի 18-ին։  Փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման վերջ-
նա ժամ ետն է յու րա քանչ յուր զույգ տար վա մար-
տի 18-ը: Ո րո շումն ե րը կա յաց վում են մինչև տվալ 
տար վա հու լի սի 18-ը:  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի 
ան վան մի ջազ գա յին գի տա կան մրցա նա կի 
մրցա նա կա բաշ խութ յու նը տե ղի է ու նե նում յու-
րա քանչ յուր զույգ տար վա սեպ տեմ բե րի 18-ին՝ 
 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի ծննդյան օ րը:

Վ.  Համ բար ձում յա նի անվ. մի ջազ գա յին գի տա կան մրցա նա կի 
մե դա լը 

Մր ցա նա կի վե րա բեր յալ ո րո շումն ե րը կա-
յաց նում է մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը, որն 
ստեղծ վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ և  
ընդգր կում է աշ խար հահռ չակ 9 գիտ նա կան։ 
 Յու րա քանչ յուր 2-ամ յա պար բե րաշր ջա նում ռո-
տա ցիա յի սկզբունք ով փո փոխ վում է հանձ-
նա ժո ղո վի կազ մի 1/3-ը (3 հո գի), ուս տի յու-
րա քանչ յուր ան դամ ծա ռա յում է 6 տա րի։ Ըստ 
կա նո նա կար գի, հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն է 
ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հը։ 

........................................................................................................ ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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Վ.  Համ բար ձում յա նի ան վան մրցա նա կի 
մի ջ  ազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը.

ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
( Հա յաս տան), հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ
ՌԴ ա կա դե միա յի ար տա-

սահ ման յան ան դամ (2016 թ.)
Ուկ րաի նա յի և ՀԽՍՀ պե տա-

կան մրցա նակ նե րի դափ նե կիր
 Սուրբ  Մես րոպ  Մաշ տո ցի,  Պատ վո նշա-

նի,  Ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան շքան-
շան նե րի,  Գա գա րի նի ան վան ոս կե մե դա լի, 
« Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա մար» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նի դափ նե կիր

ՔՍԱՎԻԵ ԲԱՐԿՈՆՍ
( Գեր մա   նիա)
Եվ րո պա կան հա րա վային 

աստ ղա դի տա րա նի (ESO) գլխա -
վոր տնօ րեն

 Կան տաբ րիա յի ֆի զի կա յի  
ինս տի տու տի պրո ֆե սոր,  Սան   - 
տան դեր, Իս պա նիա

ESO-ի խորհր դի նախագահ 2012-2014

ԵՐՎԱՆԴ ԹԵՐԶՅԱՆ (ԱՄՆ)
ՆԱՍԱ-ի Ն յու- Յոր քի նա հան-

գի տիե զե րա կան ծրագ րի ղե-
կա վար

ANSEF գի տա կան խորհր դի 
նա խա գահ

ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման յան 
ան դամ

 Հայ կա կան աստ ղա գի տա-
կան ըն կե րութ յան (ՀԱԸ) հա մա նա խա գահ

«Աստ ղա ֆի զի կա» հան դե սի խմբագ րա կան 
խորհրդի ան դամ

ՄԻՇԵԼ ՄԱՅՈՐ (Շ վեյ ցա րիա)
Վ.  Համ բար ձում յա նի անվ. 

մի ջազ գա յին գի տա կան մրցա-
նա կի 2010թ.  դափ նե կիր

Ա ռա ջին ար տա րե գակ նա յին 
մո   լո րա կի հայտ նա բե րող (1995 թ.) 
Եվ րո պա կան գի տութ յուն նե րի 

ա կա դե միա յի ան դամ
Ժն ևի աստ ղա դի տա րա նի տնօ րեն 
 Հայ կա կան աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ յան 

(ՀԱԸ) ան դամ

ԲՐԱՅԱՆ ՇՄԻԴՏ (Ավստ րա-
լիա)

2011 թ.  Նո բելյ ան մրցա նա-
կա կիր (ֆի զի կա յի ո լորտ)

2006 թ. աստ ղա գի տութ յան 
ո լոր տի  Շոո ւի, 2007 թ. տիե զե-
րա բա նութ յան ո լոր տի Գ րու բե-
րի և 2014 թ. ֆի զի կա յի ո լոր տի 

 Բե կումն ա յին մրցա նակ նե րի դափ նե կիր
 Տիե զեր քի ա րա գա ցող ըն դար ձակ ման հա-

մա հայտ նա բե րող (1998 թ.)
Ավստ րա լիա յի ազ գա յին հա մալ սա րա նի 

(ANU) փոխ ռեկտոր և  նա խա գահ

ԱՆԱՏՈԼԻ ՉԵՐԵՊԱՇՉՈՒԿ 
( Ռու սաս տան)

 Մոսկ վա յի Մ.  Լո մո նո սո վի 
անվ. պե տա կան հա մալ սա րա-
նի Շ տեռն բեր գի ան վան աստ-
ղա գի տա կան ինս տի տու տի 
տնօ րեն (ՌԴ)

 Մոսկ վա յի Մ.  Լո մո նո սո վի 
անվ. պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կա յի ֆա-
կուլ տե տի աստ ղա գի տութ յան բաժ նի վա րիչ

ՌԴ գի տութ յան և  տեխ նի կա յի ո լոր տում պե-
տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր (2008 թ.)

«Աստ ղա ֆի զի կա» հան դե սի խմբագ րա կան 
կո լե գիա յի ան դամ

 Հայ կա կան աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ յան 
(ՀԱԸ) ան դամ

ՎԱՀԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (ԱՄՆ)
Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի 

աստ ղա գի տութ յան ծրագ րի ղե-
կա վար

ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ ման յան 
ան դամ

 Տիե զե րա կան գրա վի տա ցիոն 
ոսպն յակ նե րի հայտ նա բե րող

 Հայ կա կան աստ ղա գի տա կան ըն կե րութ յան 
(ՀԱԸ) ան դամ

ՋՈԶԵՖ ՍԻԼՔ ( Մեծ Բ րի տա-
նիա)

Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի 
ֆի զի կա յի ֆա կուլ տե տի աստ-
ղա ֆի զի կա յի ամ բիո նի ղե կա-
վար  Բալ զա նի մի ջազ գա յին 

ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ........................................................................................................  
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մրցա նա կի դափ նե կիր
ԱՄՆ  Ջոն  Հոփ քինս հա մալ սա րա նի և Ֆ րան-

սիա յի  Փա րի զի աստ ղա ֆի զի կա յի ինս տի տու տի 
պրո ֆե սոր

 Տե սա կան տիե զե րա բա նութ յան աշ խար հի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րից մե կը

 Տիե զեր քում կար ևո րա գույն հար ցե րի դա սա-
խո սութ յուն նե րի շար քի հե ղի նա կ

ԷՎԻՆ ՎԱՆ ԴԻՍԽՈՒԿ 
( Նի դեր լանդ ներ)

 Մի ջազ գա յին աստ ղա գի տա-
կան միութ յան (ՄԱՄ) նա խա-
գահ

 Լայ դե նի հա մալ սա րա նի մո-
լե կու լա յին աստ ղա ֆի զի կա յի 
պրո ֆե սոր,  Նի դեր լանդ ներ

ALMA-ի գի տա կան խորհր դատ վա կան կո մի-
տեի նա խա գահ

Աստ ղա գի տութ յան  Նի դեր լանդ նե րի հե տա-
զո տա կան դպրո ցի (NOVA) գի տա կան տնօ րեն 

 Հանձ նա ժո ղո վի գի տա կան քար տու ղար.

ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
( Հա յաս  տան)
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի 

անվան Բյու րականի աստղա-
դիտարանի տնօրեն

Միջազգային աստղագի տա-
կան միության (ՄԱՄ) Հարավ-
Արևմտյան և Կենտրոնական 

Ասիայի տարածաշրջանային աստղագիտական 
կենտրոնի տնօրեն

Հայկական աստղագիտական ընկերության 
(ՀԱԸ) համանախագահ

Եվրասիական աստղագիտական ընկերութ-
յան (ԵԱԱԸ) փոխնախագահ

«Աստղաֆիզիկա», «Բյուրականի աստղադի-
տարանի հաղորդումներ» և այլ հանդեսների 
խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Հանձնաժողովի բոլոր անդամները 2009
2019 թթ.

Ռադիկ Մարտիրոսյան (ՀՀ, ՀՀ ԳԱԱ նա-
խա գահ, Հանձնաժողովի նախագահ ըստ կա-
նոնակարգի) 2009-ից

Նորայր Առաքելյան (ՀՀ) 2009-2011
Ջեֆրի Բարբիջ (ԱՄՆ) 2009-2010 

(վախճանվել է)

Քսավիե Բարկոնս (Գերմանիա), 
Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի 
(ESO) գլխավոր տնօրեն, 2019-ից

Գենադի ԲիսնովատիԿոգան (Ռուսաստան) 
2009-2015

Ռայնհարդ Գենցել (Գերմանիա) 2009-2010

Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ) 2009-2019

Նորիո Կայֆու (Ճապոնիա), ՄԱՄ նախկին 
նախագահ, 2013-2019

Միշել Մայոր (Շվեյցարիա), Համբարձումյանի 
մրցանակակիր 2010թ., 2011-ից

Ջայանթ Նարլիկար (Հնդկաստան) 2011-
2013

Բրայան Շմիդտ (Ավստրալիա), Նոբելյան 
մրցանակակիր 2011թ., 2015-ից

Անատոլի Չերեպաշչուկ (Ռուսաստան), 
2015-ից

Վահե Պետրոսյան (ԱՄՆ) 2013-ից

Մարտին Ռիս (Մեծ Բրիտանիա), 
Թագավորական աստղագետ, 2009-2015

Դավիթ Սեդրակյան (ՀՀ) 2011-2012

Քաթրին Սեսարսկի (Ֆրանսիա), ՄԱՄ 
նախկին նախագահ, 2009-2019

Ջոզեֆ Սիլք (ՄԹ) 2015-ից

Էվին վան Դիսխուկ (Նիդերլանդներ), ՄԱՄ 
նախագահ, 2019-ից

Ռոբերտ Ուիլյամս (ԱՄՆ), ՄԱՄ նախկին 
նախագահ, 2009-2015

........................................................................................................ ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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Վ. Համաբրձումյանի անվան միջազգային 
գիտական մրցանակի բոլոր տարիների 
մրցանակակիրները.

2010 – Միշել ՄԱՅՈՐ (Michel MAYOR, Ժնևի 
աստղադիտարան, Շվեյցարիա), Գարիկ 
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ (Garik ISRAELIAN, Կանարյան 
կզղիների աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ, 
Իսպանիա) և Նունու ՍԱՆՏՈՒՇ (Nuno SANTOS, 
Պորտուի համալսարանի աստղաֆիզիկայի 
կենտրոն, Պորտուգալիա)։ Առաջադրվել են 
Շվեյցարիայի գիտությունների ակադեմիայի 
կողմից՝ մոլորակային համակարգերի և 
դրանց մայրական աստղերի միջև կապի 
ուսումնասիրության մեջ նշանակալի ներդրման 
համար։

ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ՀՀ նախագահ 
Սերժ Սարգսյանը, մրցանակակիրներ Միշել Մայորը, Գարիկ 

Իսրայել յանը և Նունու Սանտուշը 2010 թ. մրցանակի 
հանձնման արարողության ժամանակ

2012 – Յան ԷՅՆԱՍՏՈ (Jaan EINASTO, Տարտուի 
աստղադիտարան, Էստոնիա)։ Առաջադրվել է 
Տարտուի աստղադիտարանի կողմից՝ թաքնված 
զանգվածի և տիեզերական սարդոստայնի 
բացահայտման մեջ հիմնարար ներդրման 
համար, և Իգոր ՆՈՎԻԿՈՎ (Игорь НОВИКОВ, 
Պ.Ն. Լեբեդևի անվ. ֆիզիկայի ինստիտուտի 
տիեզերական աստղագիտության կենտրոն, 
ՌԴ)։ Առաջադրվել է Վիլնյուսի համալսարանի 
Տեսական ֆիզիկայի և աստղագիտության 
ինստիտուտի (Լիտվա) կողմից՝ Տիեզերքի՝ 
որպես ջերմ տիեզերք առաջանալու դիտողական 
հաստատման առաջին ձևակերպման և 
քվազարների զանգվածների որոշման եղանակի 
առաջարկման համար։

Մրցանակակիրներ Իգոր Նովիկովը, Յան Էյնաստոն և ՀՀ 
նախագահ Սերժ Սարգսյանը

2012 թ. մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ

ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ........................................................................................................  
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2014 – Ֆելիքս ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ (FELIX AHA-
RONIAN, Դուբլինի առաջատար հե տա  զո - 
տությունների ինստիտուտ, Իռլանդիա 
և Միջուկային ֆիզիկայի Մաքս Պլանկի 
ինստիտուտ, Հայդելբերգ, Գերմանիա)։ Առա - 
ջադրվել է Իտալիայի Դեի Լինչեի ազգային 
ակադեմիայի կողմից՝ բարձր էներգիաների 
աստղաֆիզիկայի և տիեզերական արագա-
րարների ֆիզիկայի ոլորտում նշանակալի ներդր- 
ման և չերենկովյան դիտակների տարածա-
դիտական համակարգի մշակման գոր ծում 
առաջատար դերի համար, և համատեղ՝ 
Իգոր ԿԱՐԱՉԵՆՑԵՎ (Игорь КАРАЧЕНЦЕВ, 
Հա տուկ աստղադիտարան (САО), ՌԴ) և 
Բրենթ ԹԱԼԻ (Brent TULLY, Հավայան կղզի-
ների համալսարանի Աստղագիտության ին-
ստիտուտ, ԱՄՆ)։ Առաջադրվել են ՌԴ Հատուկ 
աստղադիտարանի կողմից՝ Տեղական Տիե-
զեր քի տիեզերաբանության մեջ հիմնարար 
ներդրման համար։

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մրցանակակիրներ Բրենթ 
Թալին, Իգոր Կարաչենցևը, Ֆելիքս Ահարոնյանը և ՀՀ ԳԱԱ 

նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը 2014 թ. մրցանակի 
հանձնման արարողության ժամանակ

2016 – մրցանակը չի շնորհվել։

2018 – պրոֆ. Էդվարդ ՎԱՆ ԴԵՆ ՀՈՅՎԵԼ 
(Edward VAN DEN HEUVEL, Ամստերդամի հա - 
մալսարանի Անտոն Պանեկուկի ան վան 
աստղագիտության ինստիտուտ, Նիդեր լանդ-
ներ), պրոֆ. Ալեքսանդր ՏՈՒՏՈՒԿՈՎ (АЛЕК-
САНДР ТУТУКОВ, ՌԴ ԳԱ աստղագիտության 
ինստիտուտ (ИНАСАН), Մոսկվա, ՌԴ), պրոֆ. 
Լև ՅՈՒՆԳԵԼՍՈՆ (Лев ЮНГЕЛЬСОН, ՌԴ 
ԳԱ աստղագիտության ինստիտուտ (ИНА-
САН), Մոսկվա, ՌԴ) գիտական խմբին։ 
Խումբն առաջադրվել է Ամստերդամի համալ - 
սարանի Անտոն Պանեկուկի անվան աստղա- 
գիտության ինստիտուտի (Anton Pannekoek 
Institute for Astronomy, University of Amster-
dam) և միաժամանակ Մոսկվայի ՌԴ ԳԱ 
աստղագիտության ինստիտուտի (ИНАСАН) 
կողմից՝ Զանգվածեղ կրկնակի աստղերի, 
հատկապես ռելատիվիստական կրկնա կի  - 
ների և գրավիտացիոն ալիքների աղբյուրների 
ձևավորման ոլորտում առաջնային ուսումնասի-
րությունների համար։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մրցանակակիրներ 
Էդվարդ վան դեն Հյովելը, Լև Յունգելսոնը և ՀՀ ԳԱԱ 

նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը 2018 թ. մրցանակի 
հանձնման արարողության ժամանակ

Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազ

գային գիտական մրցանակի համացանցային 
կայքէջն է` http://vaprize.sci.am։

........................................................................................................ ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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 ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ  ........................................................................................................  

 Փետր վա րի 26-ին ՀՀ  Գի տու- 
թ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե-
միա յում (ԳԱԱ) « Հայ կա կան գե-
նոմ» նա խագ ծի շրջա նակ նե րում 
տե ղի ու նե ցավ աշ խա տան քա-
յին հան դի պում, ո րին մաս նակ-
ցում էին ՀՀ ԳԱԱ գի տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ՀՀ 
ա ռաղ ջա պա հութ յան նա խա րա-
րութ յան, բժշկա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի, ԲՈՒՀ-ե րի, բա-
րե գոր ծա կան հիմն ադ րամն ե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

 Նա խագ ծի քննար կումը կազ-
մա կեր պել էր ՀՀ ԳԱԱ բնա   կան 
գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն քը:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յու նը և ՀՀ ԳԱԱ մո-
լե կու լա յին կեն սա բա նութ յան 
ինս տի տու տը պետք է հա մա-
տեղ մշա կեն « Հայ կա կան գե-
նոմ» նա խագ ծի ման րա մասն 
ռազ մա վա րութ յուն, ճա նա-
պար հա յին քար տեզ և բ յու ջեի 

ժա մա նա կա ցույց, աշ խա տեն 
պո տեն ցիալ հե տաքրք րութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց շրջա նա կի 
հստա կեց ման և  ներդ րող նե րի 
ներգ րավ ման ուղ ղութ յամբ: 

 Հան դիպ ման ըն թաց քում 
« Հայ կա կան գե նոմ» նա խա-
գի ծը ներ կա յաց րեց ՀՀ ԳԱԱ 
մո լե կու լա յին կեն սա բա նութ-
յան ինս տի տու տի տնօ րեն Ար-
սեն Ա ռա քելյ ա նը: « Հայ կա կան 
գե նոմ» նա խա գիծն ուղղ ված 
է մեր երկ րում գե նո մի կա-
յի ո լոր տի զար գաց մա նը, ո րը 
դրա կան ազ դե ցութ յուն կու-
նե նա ՀՀ ԳԱԱ բնա կան գի-
տութ յուն նե րի բա ժան մուն քի 
ինս տի տուտ նե րի հե տա զո տա-
կան հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայն ման, կի րա ռա կան գի-
տութ յան և  հան րա յին ա ռող-
ջա պա հութ յան արդ յու նա վետ 
քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման 
հա մար:

« Սույն նա խագ ծով  Հա յաս  - 
տա նը հնա րա վո րութ յուն է 
ստա նում հա մալ րե լու գե նո-
մի վեր ծան ման նմա նօ րի նակ 
ազ գա յին նա խա ձեռ նութ յուն- 
 նե րի շար քը, ո րոնք արդեն մեկ   - 
նար կել են աշ խար հի տար-
բեր երկր նե րում` ԱՄՆ-ում,   
Մեծ Բ րի տա նիա յում,  Ռու սաս - 
տա նում, Էս տո նիա յում,  Թուր - 
քիա յում»,- ա սաց ՀՀ ԳԱԱ 
բնա կան գի տութ յուն ների բա  - 
ժան մուն քի ա կա դե մի կոս-քար- 
 տու ղար  Ռու բեն  Հա րութ յուն- 
 յա նը:

 Հան դիպ ման մաս նա կից-
նե րը կար ևո րե ցին նա խագ ծի 
ի րա կա նա ցու մը և  նա խագ ծի 
շրջա նակ նե րում հա մա գոր-
ծակ ցե լու պատ րաս տա կա-
մութ յուն հայտ նե ցին:

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

27.02.2019 թ.

ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ §ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԵՆՈՄ¦ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
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Ի ԴԵՊ

Կոն ֆետ նե րի սպառ ման 
հար ցում շվեդ ներն զբա ղեց նում 
են ա ռա ջին տե ղը՝ տա րե կան 17 
կգ, իսկ մեկ շնչի հաշ վով շա-
քա րի սպա ռու մը հաս   նում է 
մինչև 50 կգ: Ի րա վի ճա կը չի 
փրկում ան գամ կես դար ա ռաջ 
հաս տատ ված ա վան դույ թը, 
որն ուղղ ված էր ոսկրափուտից 
(կա րիե ս) պաշտ  պան վե լուն, 
այն է՝ օգ տա  գոր ծել քաղց րա-
վե նիք միայն շա բաթ օ րե րին:

Ման չեստ րում (Անգ լիա) 
տե ղի ու նե ցած նո րաձ ևութ-
յան հեր թա կան ցու ցադ րութ-
յան ըն թաց քում ներ կա յաց վել 
է գրա ֆե նի (ած խած նի ա տոմ-
նե րի շեր տից կազմ ված չա-
փա զանց ա մուր և հա ղոր դիչ 
նյութ) տար րեր պա րու նա կող 
գործ ված քից կար ված զգեստ: 
Զ գես տի գո տու ներ սում տե-
ղադր ված է կու տա կիչ, շարժ-
ման տվիչ և միկ րոպ րո ցե սոր: 
Երբ այդ զգես տը կրո ղը խոր 
շունչ է քա շում, զգես տը կա-
պույտ լույս է ար ձա կում, իսկ 
մա կե րե սա յին շնչա ռութ յան 
ժա մա նակ՝ կա նաչ լույս:

Անգ լիա յում թե յի սպա ռու մը 
խիստ ա ճում է ընտ րութ յուն նե-
րից ա ռաջ և դ րանց արդ յունք-
նե րը հրա պա րա կե լուց ան մի-
ջա պես հե տո:

Անգ լիա ցի բժիշկ Ջեմս 
Պար կին սո նին (1755-1824) մեր 
օ րե րում հի շում են ա ռա ջին 
ան գամ նկա րագ րած «դող-
դո ղա ցող կաթ ված» հի վան-
դութ յան շնոր հիվ, ո րը հրա-
պա րա կու մից 60 տա րի անց 
ան վան վեց պար կին սո նիզմ: 
Բայց ժա մա նա կա կից նե րին 
նա ա վե լի հայտ նի էր որ պես 
ա ռա ջին հնէա բան նե րից մե-
կը, քա րա ցուկ ներ հա վա քող և 
« Հին աշ խար հի օր գա նա կան 
մնա ցորդ ներ» (1804-1811) ե ռա-
հա տոր աշ խա տութ յան հե ղի-
նակ: Պար կին սոնն ա ղետ նե-
րի տե սութ յան կողմն ա կից էր: 
Այդ տե սութ յու նը բա ցատ րում 
էր կեն դա նի նե րի շատ տե սակ-
նե րի լիա կա տար ոչն չաց ման 
փաս տը պար բե րա բար տե-
ղի ու նե ցող հա մաշ խար հա յին 
ա ղետ նե րով՝ նման աստ վա-
ծաշնչ յան ջրհե ղե ղին, ո րից հե-
տո կեն դա նի բնութ յունն ամ-
բող ջութ յամբ փո փոխ վում է:

Ին չո՞ւ են բժշկա կան կրտսեր 
անձ նա կազ մի ան դամն ե-
րին ան վա նում «բուժ քույ րեր»: 
Բանն այն է, որ մի ջին դա-
րե րում հի վան դա նոց նե րում 
բուժ վող նե րին խնա մում էին 
միանձ նու հի նե րը՝ վա նա կան-
նե րի հա մայն քի քույ րե րը:

ԼՈԲՈՒՑ 
ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ 
ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ

Կո րեա կան ժո ղովր դա-
կան բժշկութ յան մեջ վա ղուց ի 
վեր կի րառ վում է կար միր լո-
բու ե փու կը: Ու սումն ա սի րե լով 
այդ բույ սի բա ղադ րութ յու նը՝ 
կո րեա ցի բժիշկ նե րը վեր ջերս 
հայտ նա բե րել են դրա նում 
օ լեա նո լա յին թթվի ա ցե տատ, 
ո րը բու ժում է բոր բո քումն ե րը, 
լյարդն ու ե րի կամն ե րը պաշտ-
պա նում ախ տա հա րու մից: 
Փոր ձե րը ցույց են տվել, որ 
այն նաև ար գե լա կում է բջիջ-
նե րի մա հա ցու մը և բոր բոք-
ման գոր ծըն թաց նե րին մաս-
նակ ցող ո րոշ սպի տա կուց նե րի 
ակ տի վութ յու նը: Միա ցութ յու նը 
դրսևո րում է նաև հա կա շա-
քա րախ տա յին և հա կաու ռուց-
քա յին ակ տի վութ յուն: Նա-
խա տես վում է կար միր լո բու 
հի ման վրա ստեղծ ված նոր 
դե ղա մի ջո ցի թո ղար կում. ար-
տո նա գիրն ար դեն ստաց վել է:
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 Չա րո րակ հի վան դութ-
յուն նե րի վաղ ախ տո-

րո շու մը և դ րանց դեմ պայ քա-
րի հար ցերն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված են ա վե լի ընդ հա-
նուր պրոբ լեմն ե րի՝ աշ խա-
տան քի հի գիե նիա յի, շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան և 
 կեն ցա ղի հետ:

 Բազ մա թիվ հե տա զո տութ-
յուն նե րում ման րա մաս նո-
րեն վեր լուծ վել են ար տա-
քին մի ջա վայ րի զա նա զան 
քաղց կե ղա ծին ազ դակ նե-
րի, ար տադ րա կան ո լորտ-
նե րի, սննդան յու թե րի և 

 դե ղան յու թե րի վե րա բեր յալ 
առ կա փաս տա կան նյու թե րը, 
բա ցա հայտ վել է դրանց դե րը 
քաղց կե ղով հի վան դա նա լու 
գոր ծըն թա ցում:  Պարզ վել է, 
որ քաղց կե ղով հի վան դա նա-
լու դեպ քե րի 80 %-ը կապ ված 
է սկզբուն քո րեն վե րաց նե լի 
գոր ծոն նե րի հետ:

 Խորհր դա յին գիտ նա կան 
 Չակ լի նի ու սումն ա սի րութ յուն-
նե րից պարզ վել է, որ ըստ չա-
րո րակ ու ռուցք նե րի ընդ հա նուր 
ցու ցա նի շի՝ Ին դո նե զիա յում 
ստա   մոք սի քաղց կե ղով հի-
վանդ նե րի թի վը կազ մում է 1 %, 

իսկ  Ճա պո նիա յում՝ 45-50%, այն 
դեպ քում, երբ  Ճա պո նիա յում 
բե րա նի խո ռո չի քաղց կե ղով 
հի վանդ նե րի թի վը 0,1% է, իսկ 
Հնդ կաս տա նում՝ մինչև 45%, և  
այդ տար բե րութ յուն նե րը կապ-
ված են կեն ցա ղի, սնման և 
 վար քագ ծի ու ազ գա յին սո վո-
րույթ նե րի հետ:

Սն վե լը մեծ դեր ու նի մար-
դու կյան քում, և  դա պայ մա-
նա վոր ված է ոչ միայն նրա նով, 
որ սնվե լիս մարդն ըն դու նում 
է իր կեն սու նա կութ յան պահ-
պան ման հա մար անհ րա ժեշտ 
տար բեր բնույ թի սննդամ թերք-

ՌՈՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 Քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

 Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ բարձ րա մո լե կու լա յին միա-
ցութ յուն նե րի քի միա, ֆի զի կա քի միա-
կան գոր ծըն թաց ներ լու ծույթ նե րում, 
բնա կան կլա նիչ նե րի վե րա փո խում 
և  կի րա ռում, կեն սաա նօր գա նա կան 
քի միա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 Քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

 Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ մա կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու-
թե րի քի միա, կեն սաէ կո լո գիա կան և 
 կեն սաա նօր գա կան քի միա, բնա կան 
կլա նիչ նե րի վե րա փո խում և  կի րա ռում

ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ

ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ..............................................................................................................  
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ներ, այլև նրա նով, որ ճիշտ 
սնվե լով՝ մար դը պահ պա նում 
է ֆի զի կա կան և  հո գե կան 
ա ռույ գութ յու նը, մարմն ի ու 
կեց ված քի բա րե տե սութ յու-
նը, աշ խա տու նա կութ յու նը և  
այլն:  Դեռևս մեր նախ նի նե րը 
գի տեին, որ սննդով կա րե լի է 
հի վան դին բու ժել կամ ընդ հա-
կա ռա կը՝ ան կա նոն սնվե լը և 
 շա տա կե րութ յու նը կա րող են 
մար դուն հի վան դաց նել: «Ա ռա-
վոտ յան ինքդ կեր, կե սօ րին ու-
տե լիքդ կի սիր ըն կե րոջդ հետ, 
իսկ ե րե կո յան՝ տուր թշնա մուն» 
ա սաց ված քում խտաց ված է 
սնվե լու նկատ մամբ ժո ղովր դա-
կան ի մաս տութ յու նը:  Մար դու 
կյան քում սնվե լու ճիշտ կազ մա-
կերպ ման և դ րա դե րի ու նշա-
նա կութ յան մա սին մեր գի տե-
լիք նե րի և  պատ կե րա ցումն ե րի 
զար գաց մա նը զու գըն թաց, ի 
հայտ են գա լիս նո րա նոր եր-
ևույթ ներ, ո րոնք ան մի ջա պես 
կապ ված են սնվե լու և սննդա-
մ թեր քի հետ:

Ս նուն դը կա րող է պատ-
ճառ դառ նալ մար դու օր գա-
նիզ մում չա րո րակ նո րա գո-
յա ցումն ե րի ա ռա ջաց ման և 
 զար գաց ման, ո րը պայ մա նա-

վոր ված է մի շարք սննդա յին 
գոր ծոն նե րի ան բա վա րա րութ-
յան կամ ա վել ցու կի հետ ևան-
քով նյու թա փո խա նա կութ յան 
խան գա րու մով:  Բա ցի այդ, 
սննդի մեջ կա րող են պա-
րու նակ վել բնա կան քի միա-
կան քաղց կե ղա ծին ներ: Ն ման 
նյու թեր կա րող են սննդի մեջ 
անց նել շրջա պա տից կամ 
ա ռա ջա նալ սննդամ թերք նե-
րի վե րամ շակ ման կամ պատ-
րաստ ման տեխ նո լո գիա յի 
խախտ ման հետ ևան քով:  Մի 
շարք երկր նե րում քաղց կե ղի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի 
ու սումն ա սի րութ յու նը ցույց է 
տվել, որ սնվե լը մեծ դեր ու-
նի հատ կա պես ա ղի քա ստա-
մոք սա յին հա մա կար գում, 
կրծքա գեղ ձե րում, ար գան-
դում և  շա գա նա կա գեղ ձում 
ու ռուցք նե րի ա ռա ջաց ման և 
 զար գաց ման գոր ծըն թա ց-
ներում: Սն վե լու գոր ծո նի հետ 
կապ ված քաղց կե ղով հի-
վանդ նե րի թի վը կազ մում 
է քաղց կե ղով հի վանդ նե-
րի ընդ հա նուր թվի մո-
տա վո րա պես 40 %-ը, 
իսկ ստա մոք սի, ու ղիղ 
ա ղի քի և կրծ քա գեղ-

ձե  րի քաղց կե ղի դեպ քում՝  
35 %-ը:

 Վեր ջին տաս նամ յակ նե-
րում մար դուն պաշտ պա նե լը 
շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ-
վա ծութ յու նից, ո րը պայ մա նա-
վոր ված է մար դու կեն սա գոր-
ծու նեութ յան մնա ցուկ նե րով 
և  վեր ջան յու թե րով, դար ձել է 
ժա մա նա կի հրամայականը: Այ-
սօր բազ մա կող մա նիո րեն ու-
սումն ա սիր վում է շրջա կա մի-
ջա վայ րի աղ տոտ վա ծութ յան 
բնույ թը և դ րա ազ դե ցութ յու նը 
կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի վրա: 
 Մար դը միշտ էլ շրջա պատ ված 
է ե ղել քի միա կան քաղց կե ղա-
ծին նյու թե րով, սա կայն մար-
դու ին տեն սիվ գոր ծու նեութ-
յան հետ ևան քով օ դում, ջրում 
և  հո ղում մեծ չա փով մե ծա ցել 
է այդ նյու թե րի պա րու նա կութ-
յու նը:

..............................................................................................................  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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Սնն դամ թեր քի աղ տոտ-
ման աղբ յուր կա րող են լի-
նել բնամ թերք նե րը և  հում քի 
տեխ նո լո գիա կան մշա կու-
մը (տա պա կում, չո րա ցում և 
ծ խա հա րում կամ ապխ տում): 
 Քաղց կե ղա ծին նե րի հիմն ա-
կան աղբ յուրն են բու սա կան 
ծա գում ու նե ցող մթերք նե-
րը, ո րոնք մարդն օգ տա գոր-
ծում է ան մի ջա պես, և  ո րոնց 
մի ջո ցով քաղց կե ղա ծին նե րը 
կու տակ վում են մսի, կա թի, 
ձվի և  կեն դա նա կան ծա գում 
ու նե ցող այլ գյու ղատն տե-
սա կան մթերք նե րի մեջ: Այս-
պես, կան տվալ ներ, որ մար-
դը մեկ օ րում ջրի, բու սա կան 
յու ղի և  բան ջա րե ղե նի հետ 
օգ տա գոր ծում է քաղց կե ղա-
ծին բազ մա ցիկ լիկ ա րո մա տիկ 
ած խաջ րա ծին ներ 1:10:100 հա-
րա բե րութ յամբ:  Հա տուկ ու-
շադ րութ յան է ար ժա նի այդ 
ած խաջ րա ծին նե րի գո յութ-
յունն ապխ տած մթերք նե րում 
և ծ խեց րած մրգե րում:  Դա 
չպետք է զար մանք ա ռա ջաց-
նի, քա նի որ փայ տի կամ այլ 
վա ռե լի քի այր ման ժա մա-

նակ ա ռա ջա նում են բազ մա-
ցիկ լիկ արոմատիկ ած խաջ-
րա ծիններ:  Պարզ վել է, որ 
կա ո րո շա կի կապ ապխ տած 
մթերք նե րի օգ տա գործ ման և 
ս տա մոք սի ու կե րակ րա փո ղի 
չա րո րակ ու ռուց քի ա ռա ջաց-
ման միջև: Օ րի նակ՝ ծո վափն-
յա ձկնոր սա կան ա վան նե րում, 
որ տեղ շատ են ու տում ապխ-
տած ձուկ, ստա մոք սի չա րո-
րակ ու ռուց քով հի վան դա նա-
լու հա վա նա կա նութ յու նը մոտ 
3,5 ան գամ մեծ է, քան ծո վից 
հե ռու ապ րող բնակ չութ յան 
շրջա նում:

 Հայտ նի է, որ պա րե նա-
հում քի տեխ նո լո գիա կան 
մշակ ման ժա մա նակ կա րող 
է տե ղի ու նե նալ քաղց կե-
ղա ծին նե րով աղ տո-
տում, ինչ պես նաև 
դրանց ա ռա ջա-
ցում սննդա-
մ թերք նե-
րից:

Սնն դի մեջ ճար պե րը չա րո-
րակ նո րա գո յա ցումն եր ա ռա-
ջաց նե լու ա վե լի մեծ հա վա-
նա կա նութ յուն ու նեն:  Պարզ վել 
է, որ սննդի մեջ ճար պե րի 
մեծ պա րու նա կութ յու նը մե-
ծացնում է հաստ ա ղի քի, շա-
գա նա կա գեղ ձի և կրծ քա գեղ ձի 
քաղց  կե ղով հի վան դա նա լու 
վտան գը:  Կեն դա նի նե րի կե-
րի մեջ ճար պե րի ա վե լա ցու-
մը նպաս տում է ու ռուցք նե րի 
ա ռա ջաց մա նը, ուս տի շատ 
հե տա զո տող ներ այն միտքն 
են ար տա հայ տում, որ ճար-
պերն ու նեն քաղց կե ղա ծին 
ազ դե ցութ յուն: Այն երկր նե-
րում, որ տեղ քիչ են օգ տա գոր-
ծում կեն դա նա կան ճար պեր և 
 կեն դա նա կան ծա գում ու նե-
ցող սննդամ թերք ներ (օ րի-
նակ՝  Ճա պո նիա,  Չի նաս տան, 
 Կո րեա,  Հա րա վա յին Ա մե րի կա-
յի և Ա սիա յի երկր ներ), ա վե լի 
քիչ է հան դի պում հաստ ա ղի-
քի և  ու ղիղ ա ղի քի քաղց կեղ, 
քան Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում 
և Եվ րո պա յում, որ տեղ կեն դա-
նա կան ճար պե րի օգ տա գոր-
ծու մը մի քա նի ան գամ ա վե լի 
է:  Բանն այն է, որ ճար պե րի 
ազ դե ցութ յամբ ա րա գա նում 
է լե ղու ար տադ րութ յու նը և 

 լե ղաթթ վի ու խո լես տե-
րի նի մուտ քը հաստ 

ա ղիք, որ տեղ 
միկ րոֆ լո-

ր ա  յ ի 
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ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա նում 
են դրանց օք սի դաց ման նյու-
թեր, ո րոնք ու նեն քաղց կե-
ղա ծին հատ կութ յուն ներ:  Ցույց 
է տրվել, որ մնե րի մաշ կի 
տակ լե ղաթ թու նե րար կե-
լիս ա ռա ջա նում է սար կո մա: 
 Հաս տատ վել է նաև, որ ճար-
պա յին սննդակարգը (դիե տա) 
մե ծաց նում է քաղց կե ղով հի-
վան դա նա լու վտան գը:

 Հայտ նի է, որ լի պիդ նե-
րի օք սի դաց ման նյու թե րը, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են մթերք-
նե րի տա պակ ման գոր ծըն թա-
ցում եր կար ժա մա նակ ճար-
պե րի տա քա ցու մից, ու նեն 
քաղց կե ղա ծին ազ դե ցութ յուն: 
 Տա պակ ման ժա մա նակ սննդա-
յին ճար պե րը տա քա նում են 
մինչև 160-200 0C, իսկ ա մա նի 
հետ շփման տե ղե րում՝ մինչև 
400-600 0C:  Տան պայ ման նե-
րում դրանք օգ տա գործ վում են 
մեկ ան գամ, իսկ հա սա րա կա-
կան սննդի կե տե րում՝ բազ մա-
կի ան գամ, ո րը խիստ վտան-
գա վոր է:  Շատ հե տա զո տող ներ 
ցույց են տվել, որ գեր տա քաց-
ված ճար պերն ու նեն քաղց կե-
ղա ծին հատ կութ յուն ներ: Այս-
պի սով՝ մեծ քա նա կութ յամբ 
կեն դա նա կան ճար պե րի, մսի 
և  կեն դա նա կան ճար պե րով 
հա  րուստ այլ մթերք նե րի օգ-
տա գոր ծումն ակ տի վաց նում է 
այն ման րէ նե րի կեն սա գոր ծու-
նեութ յու նը, ո րոնք օք սի դաց-
նում են խո լես տե րինն ու լե-
ղաթ թուն՝ դրանք վե րա ծե լով 
քաղց կե ղա ծին մե տա բո լիտ նե-
րի:

 Քի միա կան քաղց կե ղա ծին-
նե րից են նիտ րո զոա մին նե րը, 
նիտ րատ նե րը և  նիտ րիտ նե րը: 
 Նիտ րո զոա մին նե րը ցու ցա բե-
րում են ու ժեղ քաղց կե ղա ծին 
հատ կութ յուն ներ: Ն ման միա-

ցութ յուն ներ կա րող են ա ռա-
ջա նալ մի շարք ա մի նա միա-
ցութ յուն նե րի և  նիտ րիտ նե րի 
փո խազ դե ցութ յու նից, սա կայն 
դրանք ա ռա ջաց նող ռեակ-
ցիա նե րը ճնշվում են և  չեն 
ըն թա նում մի քա նի հա կաօք-
սի դիչ նե րի ներ կա յութ յամբ 
(վի  տա մին C, բու թի լօք սի տո -
լուոլ և  այլն):

 Նիտ րո զոա մին նե րը պա րու-
նակ վում են շատ սննդա մթերք-
նե րում, հատ կա պես մսե ղե նի և 
ձկ նե ղե նի մեջ: Դ րանք կա րող 
են սննդամ թեր քի մեջ անց նել 
պես տի ցիդ նե րից:  Նիտ     րո  զո - 
միա ցութ յուն նե րի ե լա ն յու թե րը 
(ա մի նա- և  ա մի դա միա ցութ յուն-
ներ, նիտ րատ ներ և  նիտ րիտ ներ) 
նույն պես պա րու նակ վում են 
շատ սննդամ թերք նե րում:

Մ սի և ձ կան տա պակ ման ու 
ապխտ ման ժա մա նակ սպի տա-
 կուց նե րի քայ քա յու մից ա ռա  ջա-
նում են նիտ րո զո միա ցութ յուն-
ներ:  Մեկ ան գամ ու տե լիս 
մարդն ըն դու նում է մո տա վո-
րա պես 10 մգ  տար բեր նիտ րո-
զո միա ցութ յուն ներ: Մ յուս կող-
մից, նիտ րատ նե րը և  նիտ - 
 րիտ նե րը բնա կան միա ցութ-
յուն ներ են, և դ րանց քա նա կը 
սննդամ թերք նե րում կախ ված է 
հո ղի բնույ թից ու օգ տա գործ-
վող ա զո տա յին պա րար տան-
յու թե րի քա նա կից:  Բա ցի այդ, 
որ պես պա հա ծո յաց նող նյու-
թեր, նիտ րիտ ներն ա վե լաց վում 
են մթերք նե րին՝ լա վաց նե լով 
մսե ղե նի և ձկնե ղե նի գույ նը: 
Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ար գել-
ված է նիտ րատ ներ ա վե լաց նել 
ման կա կան սննդամ թերք նե րին: 
 Քա նի որ նիտ րո զո միա ցութ-
յուն նե րի օր գա նիզմ մուտք 
գոր ծելն ան խու սա փե լի է, ա պա 
ան հրա ժեշտ են արդ յու նա վետ 
մի ջոց ներ, ո րոնք կար գե լա կեն 

դրանց քաղց կե ղա ծին ազ դե-
ցութ յու նը:

 Քաղց կե ղա ծին հատ կութ յու - 
նով օժտ ված են հատ կա  պես 
դիօք սին նե րը և  բազ մա   ցիկ լիկ 
ա րո մա տիկ ած խաջ րա ծին նե-
րը:

 Դիօք սին ներն ու ժեղ թու նա-
վոր միա ցութ յուն ներ են, ո րոնք 
ու նեն ձևա փո խիչ (մու տա գեն), 
քաղց կե ղա ծին և  տե ռա տո գեն 
(հրե շա ծին) հատ կութ յուն ներ: 
Դ րանք սննդամ թեր քի և ջ րի 
աղ տոտ ման ի րա կան վտանգ 
են:  Դիօք սին նե րը պլաս մա սա-
նե րի, թու նա քի մի կատ նե րի, 
թղթի և  տեր ևա թա փիչ նե րի (դե-
 ֆո  լիանտ) ար տադ րութ յան երկ-
րոր դա յին նյու թեր են: 1969 -1971 
թթ. վիետ նա մա կան պա տե-
րազ մի ըն թաց քում ա մե րիկյ ան 
ինք նա թիռ նե րը 57 հա զար տոն-
նա տեր ևա թա փիչ են թա փել 
 Հա րա վա յին  Վիետ նա մի տա-

..............................................................................................................  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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րած քի վրա, ո րի մեջ պա րու-
նակ վել է 3 .10-4 % դիօք սին: Դ րա 
հետ ևան քով ազ գաբ նակ չութ յան 
շրջա նում ա ռա ջա ցել են բազ-
մա թիվ հի վան դութ յուն ներ՝ այդ 
թվում՝ նաև ու ռուց քա բա նա կան: 
Այդ պա տե րազ մի հետ ևանք նե-
րը ցույց տվե ցին, թե դիօք սին-
ներն ինչ ա հա վոր վտանգ են 
ներ կա յաց նում ամ բողջ մարդ-
կութ յան հա մար:

 Դիօք սին ներ հայտ նա բեր վել 
են մե տա լուր գիա կան, փայ-
տամ շակ ման և թղ թի արդ յու-
նա բե րութ յուն նե րի թա փոն-
նե րում: Դ րանք ա ռա ջա նում 
են աղ բի այր ման վա ռա րան-
նե րում՝ թա փոն նե րի վե րաց-
ման ժա մա նակ, ջեր մաէ լեկտ-
րա կա յան նե րում, սին թե տիկ 
ծած կույթ նե րի և  յու ղի այր ման 
ժա մա նակ, քա ղա քա յին աղ-
բա վայ րե րում, առ կա են ավ-
տո մե քե նա նե րի ար տա նե տած 
գա զե րում, այ սինքն՝ գործ նա-
կա նո րեն այն տեղ, որ տեղ քլո-
րի (բրո մի) իոն նե րը կա րող են 
թթվա յին մի ջա վայ րում փո-
խազ դել ակ տիվ ած խած նի 
հետ:  Դա սա կան դիօք սին է 2, 
3, 7, 8-քառաք լոր երկբեն զո-
դիօք սի նը, ո րի ազ դե ցութ յունն 
ա վե լի ու ժեղ է, քան ցիա նիդ-
նե րի, ստրիխ նի նի, զո մա նի 
կամ զա րի նի ազ դե ցութ յու նը:

Ընկ նե լով շրջա կա մի-
ջա վայր՝ դիօք սին նե րը կու-
տակ վում են հո ղում, ջրամ-

բար նե րում և  ակ տի վո րեն 
տե ղա շարժ վում են սննդա-
յին շղթա յով:  Մար դու օր գա-
նիզմ դիօք սին նե րը թա փան-
ցում են հիմն ա կա նում սննդի 
հետ: Դ րանց պա րու նա կութ յու-
նը հա մե մա տա բար մեծ է կեն-
դա նա կան ճար պե րում, մսի և 
ձ կան մեջ, կաթ նամ թերք նե րում 
(որ քան ճար պոտ է մթեր քը, 
այն քան մեծ է դիօք սի նի պա-
րու նա կութ յու նը):  Հե տաքր քիր 
է, որ կո վի կա թի մեջ դիօք սի-
նի պա րու նա կութ յու նը 40 - 200 
ան գամ գե րա զան ցում է դրա 
պա րու նա կութ յա նը կեն դա նու 
մսի մեջ:  Դիօք սի նի աղբ յուր 
են նաև կար տո ֆի լը և  ար մա-
տապ տուղ նե րը:

 Դիօք սի նի հա մար գո յութ-
յուն չու նի «թույ լատ րե լի կոն-
ցենտ րա ցիա» հաս կա ցությու-
նը, քա նի որ ցան կա ցած 
քա նա կով այն թու նա վոր է: 
 Փոքր չա փա բա ժին նե րով դիօք-
սին նե րը ձևա փո խիչ ներ են, 
տար բեր վում են կու տա կիչ 
հատ կութ յամբ, ար գե լա կում 
(դան դա ղեց նում) են օր գա նիզ-
մի տար բեր ֆեր մեն տա յին հա-
մա կար գե րի գոր ծու նեութ յու նը: 
Դ րանց վտանգն այն քան մեծ է, 
որ դրանք դաս վում են գերթու-
նա վոր նյու թե րի խմբին:

 Սա նի տա րա կան նոր մե րի 
հաս տա տու մը տար բեր երկր-
նե րում հիմն վում է տար բեր 
չա փա նիշ նե րի վրա: Օ րի նակ՝ 

Եվ րո պա յում որ պես հիմք ըն-
դուն վում է ու ռուց քա ծին ցու-
ցա նի շը, այ սինքն՝ քաղց կե-
ղա յին ու ռուցք ա ռա ջաց նե լու 
հնա րա վո րութ յու նը, ԱՄՆ-ում՝ 
ի մու նա թու նա յին ցու ցա նի-
շը, այ սինքն՝ ի մու նա յին հա-
մա կար գի ճնշու մը: Օ րա կան 
թույ լատ րե լի չա փա բա ժինն 
այն պես է հաշվ վում, որ 70 
տար վա ըն թաց քում մար դու 
օր գա նիզմ ներ մուծ վի օ րա կան 
10-11 գ/կգ-ից ոչ ա վել քաղց կե-
ղա ծին նյութ: 

 Դիօք սին նե րի դեմ պայ քա-
րը մղվում է հա մաշ խար հա յին 
մասշ տա բով:  Հիմն ա կա նում 
դա կապ ված է տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րի կա տա-
րե լա գործ ման հետ: ԱՄՆ-ում 
և Արևմտ յան Եվ րո պա յում 
աշ խա տանք ներ են տար-
վում կեն ցա ղա յին աղ բի տե-
սա կա վոր ման և պ լաս մա սե 
ի րե րի ան ջատ ման ուղ ղութ-
յամբ (Շ վե դիա յում դրանք 
կա տար վում են վա ղուց): 
 Բա ցի այդ, շվեդ նե րին հա-
ջող վել է ստա նալ դիօք սի նա-

ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ..............................................................................................................  
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զուրկ թուղթ:  Գեր մա նիա յում, 
ԱՄՆ-ում,  Նի դեր լանդ նե րում, 
 Ճա պո նիա յում աղ բի այր ման 
գոր ծա րան նե րի վե րա զին-
ման շնոր հիվ դիօք սին նե րի 
ա ռա ջա ցու մը հասց վել է նվա-
զա գույ նի, իսկ Ֆ րան սիա յում 
մշակ վել են հա կա դիօք սի-
նա յին զտիչ ներ:  Ցա վոք, մեր 
հան րա պե տութ յու նում աղ բա-
վայ րե րը զօր ու գի շեր ծխում 
են՝ սփռե լով մա հա բեր նյու-
թեր հան րա պե տութ յան ամ-
բողջ տա րած քում:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ 
ո րոշ նյու թեր (օ րի նակ՝ կա-
պա րը, կադ միու մը, սնդի կը, 
նիտ րատ նե րը, քլոր ֆե նոլ նե-
րը, ծծմբի միա ցութ յուն նե րը) 
և  գոր ծոն ներ (օ րի նակ՝ ճա-
ռա գայ թու մը) մե ծաց նում են 
դիօք սի նե րի ազ դե ցութ յան չա-
փը (սի ներ գիզ մի եր ևույթ):

 Բազ մա ցիկ լիկ ա րո մա-
տիկ ած խաջ րա ծին նե րի շուրջ 
200 ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու-
ժեղ քաղց կե ղա ծին ներ են: 
 Հա մե մա տա բար ու ժեղ քաղց-
կե ղա ծին է 3,4-երկե թիլ բեն-
զա պի րե նը:  Թույլ քաղց կե-
ղա ծին նե րից են անտ րա ցե նը, 
ֆե նանտ րե նը, պի րե նը և  այլն: 
 Բազ մա ցիկ լիկ ա րո մա տիկ 
ած խաջ րա ծին նե րի քաղց կե-
ղա ծին ակ տի վութ յու նը 70-80 
%-ով պայ մա նա վոր ված է բեն-
զա պի րե նով, ուս տի սննդա-
մթեր քում բեն զա պի րե նի ներ-
կա յութ յամբ կա րե լի է դա տել 
նշված նյու թե րով դրանց 
աղ տոտ ման մա կար դա կի և 
 մար դու հա մար ու ռուց քա բա-
նա կան վտան գի աս տի ճա նի 
մա սին:  Քաղց կե ղա ծին բազ-
մա ցիկ լիկ ա տո մա տիկ ած-
խաջ րա ծին նե րը բնութ յան մեջ 
ա ռա ջա նում են ոչ կեն սա ծին 
գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան քով: 
Այս պես, տա րե կան մթնո լորտ 

է անց նում բնա կան ծա գու մով 
հա զա րա վոր տոն նա բեն զա-
պի րեն, հիմն ա կա նում՝ տեխ-
նա ծին աղբ յուր նե րի հաշ վին: 
 Բազ մա ցիկ լիկ արո մա տիկ 
միա ցութ յուն ներ ա ռա ջա նում 
են նավ թամ թերք նե րի, ա ծու-
խի, փայ տի, աղ բի, սննդի և 
ծ խա խո տի այր ման ժա մա նակ, 
ընդ ո րում, որ քան ցածր է ջեր-
մաս տի ճա նը, այն քան շատ է 
դրանց քա նա կը:

Է կո լո գիա կան մա քուր բույ-
սե րից ստաց ված սննդա յին 
հում քում բեն զա պի րե նի կոն-
ցենտ րա ցիան 0,03 - 0,1 մգ/կգ 
է:  Կախ ված ջեր մա յին մշակ ման 
պայ ման նե րից՝ դրա պա րու-
նա կութ յու նը կա րող է հաս նել 
50 մգ/կգ-ի: Սնն դամ թեր քի 
փա թե թա վոր ման պո լի մե րա յին 
նյու թե րը կա րող են ու նե նալ 
ո րո շա կի դեր սննդամ թեր քը 
դրա նով աղ տոտ ման գոր ծըն-
թա ցում: Օ րի նակ՝ կա թի յու ղը 
լու ծա հա նում է թղթա պա րա-
ֆի նա յին տոպ րա կի կամ բա-
ժակ նե րի մեջ պա րու նակ վող 
բեն զա պի րե նի 95 %-ը:  Շատ 
մեծ է բեն զա պի րե նի պա րու-
նա կութ յու նը ծխա խո տած խում: 
Սնն դի մի ջո ցով մար դը տա-
րե կան ստա նում է 0,006 մգ 
 բեն զա պի րեն:  Շատ աղ տոտ-
ված շրջան նե րում այդ կոն-
ցենտ րա ցիան կա րող է ա ճել 5 
և  ա վե լի ան գամ: Մթ նո լոր տում 
բեն զա պի րե նի սահ մա նա յին 
թույ լատ րե լի կոն ցենտ րա ցիան 
0,1 մգ/100 մ3 է, ջրամ բար նե-
րի ջրում՝ 0,005 մգ/լ, հո ղում՝  
0,2 մգ/կգ:

 Բեն զա պի րեն հայտ նա-
բեր վել է հա ցի մեջ, կա նա չե-
ղե նում, մրգե րում, մար գա-
րի նում, բու սա կան յու ղում, 
ջեր մամ շակ ված սուր ճի հա-
տիկ նե րում, ապխ տած մթեր-
քում, տա պա կած մսի մեջ: Ընդ 

ո րում, դրա պա րու նա կութ-
յունն էա պես տա տան վում է՝ 
կախ ված տեխ նո լո գիա կան և 
 խո հա րա րա կան մշա կու մից 
կամ շրջա կա մի ջա վայ րի աղ-
տոտ ման աս տի ճա նից:

Այժմ անդ րա դառ նանք ՀՀ 
ազ գաբ նակ չութ յան ու ռուց քա-
բա նա կան վի ճա կին:

2015 թ. «World Life Expec-
tancy» կազ մա կեր պութ յու նը 
հրա տա րա կել է տվալ ներ աշ-
խար հի տար բեր երկր նե րում 
քաղց կե ղից մա հա ցութ յան վե-
րա բեր յալ:  Պարզ վել է, որ 172 
երկր նե րի շար քում ՀՀ-ն  ա ռա-
ջին տե ղում է: Ըստ ա ռող ջա-
պա հութ յան հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան տվալ նե-
րի՝ ու ռուց քա յին հի վան դութ-
յուն նե րից մա հա ցութ յու նը 
ՀՀ-ում կազ մում է 230 դեպք՝ 
հար յուր հա զար մար դու հաշ-
վով: 2017 թ. այդ թի վը դար ձել 
է 196 (երկ րորդ տեղ): Աղ ու-
սակ 1-ում բեր ված են մի շարք 
երկր նե րի տվալ ներ:

 Ներ կա յաց ված տվալ-
ներն, ի րոք, խիստ մտա հո գիչ 
են:  Մա հա ցութ յան բարձր մա-
կար դա կի հիմն ա կան պատ-
ճառ նե րից մեկն էլ այն է, որ 
հի վանդ նե րի 50 - 60%-ի մոտ 
հի վան դութ յունն ախ տո րոշ-
վում է միայն 3-րդ  կամ 4-րդ 
 փու լում, երբ բժշկա կան մի-
ջամ տութ յու նը, որ պես կա-
նոն, ա նարդ յու նա վետ է:  Դա 
է պատ ճա ռը, որ ՀՀ-ում ու-
ռուց քա յին հի վանդ նե րի կյան-

..............................................................................................................  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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քի տևո ղութ յու նը մոտ 30%-ով 
քիչ է, քան եվ րո պա կան երկր-
նե րում: ՀՀ-ում ու ռուց քա յին 
հի վան դութ յուն նե րի բարձր 
մա կար դակն ու նի մի քա նի 
պատ ճառ:  Հի վան դութ յունն 
ա ռա ջաց նող ե րեք հիմն ա կան 
պատ ճա ռումն ե րից ա մե նա-
հիմն ա կանն ա նո րակ սնունդն 
է: Այս տեղ կար ևոր է սննդամ-
թեր քի վե րամ շակ ման և 
 պահ պան ման տեխ նո լո գիան: 
 Հատ կա պես դա վե րա բե րում 
է ներ մուծ վող սննդամ թերք-
նե րին, քա նի որ գրե թե բա ցա-
կա յում է վե րահս կո ղութ յու նը 
դրանց ո րա կի նկատ մամբ (հի-
շենք, թե 1990 - 2000 թթ. մեր 
ժո ղո վուրդն ինչ պես և  ին չով 
է սնվել):  Կար ևոր է նաև տա-
րա ծաշր ջա նի վի ճա կը, որ տեղ 
ա ճեց վում է տվալ բու սա տե-
սա կը:  Հե տա զո տութ յուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ հան քարդ-
յու նա բե րա կան շրջան նե րում 
սննդա յին նշա նա կութ յան բույ-
սե րում մեծ է ծանր մե տաղ նե-
րի պա րու նա կութ յու նը:

 Մեր ու սումն ա սի րութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րը բեր ված են 
Աղ ու սակ 2-ում, ո րի տվալ նե-

րից հետ ևում է, որ հան քարդ-
յու նա բե րա կան շրջան նե րում 
մո լիբ դե նի, պղնձի և  կա պա րի 
պա րու նա կութ յու նը տասն-
յակ ան գամ մեծ է նոր մա յից: 
 Հա մե մա տութ յան հա մար բեր-
ված է նաև  Դի լի ջա նից վերց-
ված նմուշ նե րում մե տաղ նե-
րի պա րու նա կութ յու նը, ո րը 
նոր մա յի սահ ման նե րում է: 
Այս տվալ նե րից հետ ևում է, 
որ հան քարդ յու նա բե րա կան 
շրջան նե րում ե ղին ջի օգ տա-
գոր ծու մը (կա րե լի է ա սել 
նաև մյուս բու սա տե սակ նե րի 
մա սին) վտան գում է ազ գաբ-

նակ չութ յան ա ռող ջութ յու նը: 
Ի տա լա ցի գիտ նա կան նե րի 
հե տա զո տութ յու նը նույն պես 
ցույց է տվել, որ ՀՀ հան քարդ-
յու նա բե րա կան շրջան նե րի 
բու սա կա նութ յան մեջ մեծ է 
ծանր մե տաղ նե րի պա րու նա-
կութ յու նը:

Ու ռուց քա բա նա կան տե սա-
կե տից շատ վտան գա վոր է 
ծու խը: Ծ խա խո տա ծու խը պա-
րու նա կում է ու ժեղ քաղց կե-
ղա ծին հատ կութ յամբ շուրջ 20 
նյութ (բազ մա ցիկ լիկ ա րո մա-
տիկ ած խաջ րա ծի ններ, նիտ-
րո զո միա ցութ յուն ներ, ա րո մա-
տիկ ա մին ներ և  այլն), ո րոնց 
քա նա կը հատ կա պես մեծ է 
ծխա խո տա կուպ րի մեջ:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, 
որ ծխա խո տի ած խի հետ օր-
գա նիզմ են թա փան ցում նաև 
ճա ռա գայ թաակ տիվ տար-
րեր, ո րոն ցից ա մե նավ տան-
գա վո րը պլու տո նիում -210-ն է, 
ո րը թույ լատ րե լի չա փա բա-
ժի նը զգա լիո րեն գե րա զան-
ցող կոն ցենտ րա ցիա նե րով 
կու տակ վում է բրոնխ նե րում, 
թո քե րում, ե րի կամն ե րում և 
լյ ար դում:  Քաղց կե ղա յին ու-
ռուցք նե րի զար գաց մա նը 
նպաս տում է ծխե լու և  ալ կոհո-
լի, հատ կա պես թունդ սպիր-
տա յին խմիչք նե րի, ըն դուն-

Զբաղեցրած 
տեղը Երկիր Թիվը Զբաղեցրած 

տեղը Երկիր Թիվը

1 Մոնղոլիա 197 55 Իտալիա 122

2 Հայաստան 196 61 Ավստրիա 121

3 Ղազախստան 195 69 Կանադա 118

14 Ռուսաստան 186 74 Իսրայել 115

30 Չինաստան 139 78 ԱՄՆ 114

34 Ֆրանսիա 136 79 Ճապոնիա 113

37 Մեծ 
Բրիտանիա

134 86 Ավստրալիա 111

45 Բելառուս 130 164 Հնդկաստան 72

53 Գերմանիա 126 183 ԱՄԷ 46

Աղ յու ëակ 1

 Մա հա óութ յու նը քաղó կ» ղի բո լոր տ» ëակ ն» րիó 2017 թ. 
(100000 մար դու հաշ վով)

Վայր
Մետաղի պարունակությունը, %

Mo Cu Pb

Քաջարան 0,190 0,070 0,030

Ախթալա 0,003 0,110 0,018

Դիլիջան 0,001 0,004 0,001

Նորմա 0,001 0,005 <0,001

Աղ յու ëակ 2

ՀՀ տար բ»ր վայ ր» րում ա ճող » ղին ջում ծանր մ» տաղ-
ն» րի տո կո ëա յին պա րու նա կութ յունն ըëտ դրանó 

մոխ րի զանգ վա ծի

ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ..............................................................................................................  
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ման հա մադ րու մը: Այս եր կու 
գոր ծոն նե րը փո խա դար ձա բար 
ու ժե ղաց նում են յու րա քանչ-
յու րի ազ դե ցութ յու նը: Ալ կո-
հո լը, բա ցի լոր ձա թա ղան թի 
վրա այ րող ազ դե ցութ յու նից, 
ծխա խո տած խում պա րու նակ-
վող քաղց կե ղա ծին նյու թե րի 
լավ լու ծիչ է և  հեշ տաց նում է 
ա ղի քաս տա մոք սա յին հա մա-
կար գում դրանց ներծ ծու մը: 
Անհ րա ժեշտ է նշել, որ աշ-
խար հում ծխա խո տի օգ տա-
գործ մամբ ՀՀ-ը, հաշ վար կած 
ըստ ազ գաբ նակ չութ յան թվի, 
ա ռա ջա վոր դիր քե րում է:

Վ տան գա վոր է նաև վա-
ռե լի քի այր ման հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած ծու խը: 
 Թա փոն նե րի և  աղ բի այ րու-
մից ա ռա ջա ցող ծխի վտան-
գա վո րութ յան մա սին ար դեն 
նշվել է:  Հե տա զո տութ յուն նե րը 
ցույց են տվել, որ քաղց կե ղա-
ծին նյու թեր ա ռա ջա նում են 
նաև փայ տի այր ման ժա մա-
նակ:  Կա կար ծիք, որ հա յե րը 
շատ են սի րում փայ տի կրա-
կի վրա խո րո վել միս, ձուկ, 
հավ, բան ջա րե ղեն, ո րը նույն-
պես կա րող է լի նել քաղց կե-
ղա յին ու ռուցք նե րի ա ռա ջաց-
ման պատ ճառ նե րից մե կը: 
Ինչ պես ա սում են, խո րո վա ծը 
շատ հա մեղ է, սա կայն խո-
րո վե լու գոր ծըն թա ցի ծու խը 
թույն է: Ն ման եզ րա կա ցութ-
յան են հան գել  Հա րա վա յին 
 Կո րեա յի և ԱՄՆ-ի մաս նա-
գետ նե րը, նշե լով, որ ման ղա-
լի ծուխն ա ռա ջաց նում է ոչ 
միայն քաղց կեղա յին հի վան-
դութ յուն ներ, այլ նաև հեղ ձուկ 
(ասթ մա):

 Վի ճա կագ րա կան տվալ-
նե րը ցույց են տա լիս, որ մեր 
հան րա պե տութ յու նում ու ռուց-

քա բա նա կան հի վան դութ յուն-
նե րի 1/3-ը կապ ված է մաշ կի 
քաղց կե ղի հետ, ո րը հիմն ա-
կա նում հետ ևանք է ար ևի ազ-
դե ցութ յան: Ինչ պես եր ևում է 
Աղ ու սակ 1-ից,  Մեր ձա վոր Ար-
ևել քի երկր նե րում բնա կիչ նե-
րը քաղց կե ղով ա վե լի քիչ են 
հի վան դա նում, քան ՀՀ-ում, 
քա նի որ պաշտ պան վում են 
ար ևից:

 Քա նի որ հնա րա վոր չէ բա-
ցա ռել քաղց կե ղա ծին միա-
ցութ յուն նե րի մուտքն օր գա-
նիզմ, ա պա անհ րա ժեշտ է 
օգ տա գոր ծել այն պի սի արդ-
յու նա վետ մի ջոց ներ, ո րոնք 
ար գե լա կում են դրանց ու-
ռուց քա բա նա կան ազ դե ցութ-
յու նը: Դ րանք հիմն ա կա նում 
հա կաօք սի դիչ ներն են, այդ 
թվում A, E, C վի տա մին նե րը 
և  սե լե նը:  Մեծ չա փա բա ժին-
նե րով սե լե նի բո լոր միա ցութ-
յուն նե րը թու նա վոր են, սա կայն 
դրա փոքր քա նա կութ յուն ներն 
անհ րա ժեշտ են օր գա նիզ-
մին:  Բա ցա հայտ վել է ո րո շա-
կի հա մա պա տաս խա նութ յուն 
սննդում սե լե նի բա րեն պաստ 
պա րու նա կութ յան և  ու ռուց քա-
յին հի վան դութ յուն նե րից մա-
հա ցութ յան թվի միջև:  Սե լե նը 
կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ է 
մտնում սննդի հետ՝ տա րե-
կան մո տա վո րա պես 55-100 
մգ:  Կան ո րո շա կի բու սա տե-
սակ ներ, ո րոնք կու տա կում են 
սե լեն, և  ո րոն ցում կեն սա բա-
նա կան կու տակ ման գոր ծա կի-
ցը (չոր բույ սում զանգ վա ծա յին 
բաժ նի հա րա բե րութ յու նը չոր 
հո ղում զանգ վա ծա յին բաժ-
նին) բա վա կան մեծ է: Այս պես, 
սա մի թի սեր մում այն 30 միա-
վոր է, ե ղին ջում՝ 10,5, ա լոեում՝ 
11,9, սև  հա ղար ջի տերև նե րում՝ 

42, դդու մի սեր մում՝ 39 և  այլն: 
Այ սօր սե լեն պա րու նա կող դե-
ղա մի ջոց ներ (Աստ րա գալ, 
 Նեո  սե լեն և  այլն) օգ տա գործ-
վում են մի շարք հի վան դութ-
յուն նե րի (սիրտ-ա նո թա յին, 
ու ռուց քա բա նա կան, ա լեր գիկ, 
ի մու նա յին հա մա կար գի թու-
լութ յուն և  այլն) բուժ ման և 
 նա խա պաշտ պա նա կան մի ջո-
ցա ռումն ե րի հա մար: 

Ու ռուց քա յին հի վան դութ-
յուն նե րի կան խար գել ման և 
 նա խա պահ պա նութ յան հա մար 
շատ կար ևոր են A, C և E վի տա-
մին նե րը:  Հա կա ճա ռա գայ թա յին 
և  հա կաու ռուց քա յին հատ-
կութ յուն ու նի վի տա մին A-ի 
նա խա վի տա մին β-կա րո տի-
նը և մ յուս կա րո տի նոիդ նե-
րը, ո րոնք պա րու նակ վում են 
տա րաբ նույթ սննդան յու թե-
րում և  հա կաօք սի դիչ ներ են: 
 Գո յութ յուն ու նի ո րո շա կի հա-
րա բե րակ ցութ յուն հա կաօք սի-
դիչ նե րի և  քաղց կե ղա ծին նե րի 
միջև: Երբ ինչ-ինչ պատ ճառ-
նե րով խախտ վում է այդ հա-
վա սա րակշ ռութ յունն ի վաս 
հա կաօք սի դիչ նե րի, ա պա 
քաղց կե ղա ծին նե րը «գլուխ են 
բարձ րաց նում»:

 Հա յաս տա նը հա րուստ է 
բազ մա տե սակ բան ջա րե-
ղեն նե րով, մրգե րով ու հա-
տապ տուղ նե րով, ո րոնք մեր 
սննդա կար գում պետք է մեծ 
դեր ու նե նան: Անհ րա ժեշտ 
է հնա րա վո րինս խու սա փել 
ճար պա յին սննդից, ծխե լու 
կոր ծա նա րար սո վո րույ թից, 
սուր ճի չա րա շա հու մից՝ նպաս-
տե լով ու ռուց քա յին գո յա ցում-
նե րի վտան գը փոք րաց նե լուն 
և  ա ռողջ ապ րե լա կեր պին:

..............................................................................................................  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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Անց յալ դա րի 60-ա կան 
թվա կան նե րից ՀՀ ԳԱԱ 

Ա.  Նա զա րո վի անվ. Երկ րա ֆի-
զի կա յի և  ին ժե նե րա յին սեյս-
մա բա նութ յան ինս տի տու տը 
(ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ)  Հա յաս տա նում 
երկ րա ֆի զի կա յի և  ին ժե նե րա-
յին սեյս մա բա նութ յան տե սա-
կան և  կի րա ռա կան խնդիր-
նե րով զբաղ վող ա ռա ջա տար 
կազ մա կեր պութ յունն է։ 

Ինս տի տու տի հիմն ա դիր, 
ա կա նա վոր գիտ նա կան, ա կա-
դե մի կոս Ա.  Նա զա րո վի և  
ա վե լի քան ե րեք տաս նամ յա-
կի ըն թաց քում նրա ձևա վո րած 
գիտ նա կան-մաս նա գետ նե րի 
դպրո ցի բեղմն ա վոր գոր ծու-

նեութ յան արդ յուն քում դրվել 
և  լուծ վել են երկ րա ֆի զի կա-
յի, ճար տա րա գի տա կան սեյս-
մա բա նութ յան և  սեյս մա կա յուն 
շի նա րա րութ յան տե սութ-
յան և  կի րա ռութ յան բազ մա-
թիվ խնդիր ներ, ո րոնք կար-
ևոր նշա նա կութ յուն են ու նե ցել 
մեր պե տութ յան սո ցիա լա կան 
և տն տե սա կան զար գաց ման 
գոր ծում։

ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ում հիմնա -
րար, գի տա կի րա ռա կան և  ճար  - 
տա րա գի տա կան հե տա զո տու-
թ յուն ներ են ի րա կա նաց վում 
ժա մա նա կա կից երկ րա ֆի զի-
կա յի և  ճար տա րա գի տա կան 
սեյս մա բա նութ յան տար բեր 

բնա  գա վառ նե րում՝ երկ րա կեղ-
ևի կա ռուց ված քի ու սումն ա սի-
րում, օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
հան քա վայ րե րի, է ներ գիա յի 
այ լընտ րան քա յին աղբ յուր նե րի 
ո րոն ման, հե տա խուզ ման մե-
թոդ նե րի կա տա րե լա գոր ծում 
և դ րանց ծա վալ նե րի, երկ րաբ-
նա պահ պա նա կան ի րա վի ճա կի 
գնա հա տում, երկ րա մագ նի սա-
կա նութ յան և հ նէա մագ նի սա-
կա նութ յան տար բեր խնդիր-
նե րի լու ծում, սեյս մի կութ յան 
ու սումն ա սի րում, ու ժեղ երկ-
րա շար ժե րի հնա րա վոր կան-
խագ նա հա տում, սեյս մա կա-
յուն շի նա րա րութ յան տե սա կան 
հիմ քե րի կա տա րե լա գոր ծում, 

ՋՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Երկրաբանական գիտությունների 
թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. 
երկրաֆիզիկայի և  ինժեներային 
սեյսմաբանության ինստիտուտի 
տնօրեն, լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրության ոլորտը՝ 
երկրաֆիզիկա, ճարտարագիտական 
սեյսմաբանություն, երկրաֆիզիկական
¬ սարքաշինություն

ՎԱՆԱՆԴ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտութ-
յունների թեկնածու 
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նա զարովի անվ. 
Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 
սեյսմաբանության ինստիտուտի 
թեմատիկ խմբի ղեկա վար, 
առաջատար գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրության ոլորտը՝ 
երկրաֆիզիկա, սեյսմաբանություն, 
ճարտարագիտական սեյսմա-
բանություն

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .......................................................................................  
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տա րածք նե րի և  ա ռան ձին հրա-
պա րակ նե րի սեյս միկ վտան գի 
ու ռիս կի գնա հա տում, երկ րա-
ֆի զի կա կան սար քա շի նութ յան 
հայ րե նա կան ար տադ րութ յան 
կազ մա կեր պում և  այլն։

 Ներ կա յաց նենք երկ րա ֆի զի - 
կա յի, ճար տա րա գի տա կան 
սեյս մա բա նութ յան, սեյս մա կա-
յուն շի նա րա րութ յան և  երկ-
րա ֆի զի կա կան սար քա շի նու-
թ յան ո լորտ նե րում ՀՀ ԳԱԱ 
ԵԻՍԻ կար ևոր ձեռք բե րումն ե-
րը, ար դի հիմն ախն դիր նե րը և 
 զար գաց ման հե ռան կար նե րը։ 

 Կա ռուó ված քա յին »րկ-
րա ֆի զի կա

Երկ րի մա սին գի տութ յուն-
նե րի ժա մա նա կա կից կար-
ևոր ուղ ղութ յուն նե րից մե կը 
երկ րա կեղ ևի և ն րա վե րին 
թիկ նո ցի հա մա լիր երկ րա բա-
նա-երկ րա ֆի զի կա կան մո-
դե լի կա ռու ցումն է։ Նշ ված 

հա մա լիր հե տա զո տութ յուն նե-
րում կար ևոր դեր ու նի երկ րա-
ֆի զի կա կան մո դե լա վո րու մը։ 
 Հա յաս տա նի տա րած քի երկ րա-
կեղ ևի խոր քա յին կա ռուց ված քի 
երկ րա ֆի զի կա կան մո դե լա վոր-
ման հիմն ա կան խնդիր նե րից 
ա ռա ջի նը գրա վի տա ցիոն մո-
դե լա վոր ման խնդիրն է։ 

 Խոր քա յին կա ռուց ված քի մո-
դե լի ստեղ ծումն ի րե նից ներ-
կա յաց նում է բա վա կան բարդ 
պրոբ լեմ՝ ո րո շա կիո րեն կախ-
ված ու սումն ա սիր վող մի ջա-
վայ րի մա սին մո դե լա յին պատ-
կե րա ցումն ե րից։ Այդ խնդրի 
լուծ ման տար բե րակ նե րից մե-
կը մա թե մա տի կա կան մե թոդ-
նե րի օգ տա գոր ծումն է, ո րոնց 
մի ջո ցով ստաց ված տվալ նե-
րի օգ տա գործ ման հի ման վրա 
կա ռուց վել է սեյս մագ րա վի-
տա ցիոն մո դելը, որն ըն դուն-
վել է որ պես հե նա կե տա յին 
 Հա յաս տա նի տա րած քի մի ջին 

մասշ տա բի խոր քա յին կա ռուց-
ված քի ե ռա չափ գրա վի տա ցիոն 
մո դե լի կա ռուց ման ժա մա նակ։ 

Ա ռա ջի կա յում  Հա յաս տա նի 
տա րած քի երկ րա կեղ ևի ե ռա-
չափ սեյս մագ րա վի տա ցիոն մո-
դե լա վոր ման խնդրի լու ծու մը 
կապ վում է սեյս միկ շեր տագր-
ման (տո մոգ րա ֆիա) խնդրի, 
այ սինքն` սեյս մա բա նութ յան 
հա կա դարձ խնդրի և  տա րած քի 
երկ րա կեղ ևի շեր տե րի ա րա-
գութ յուն նե րի մո դե լի կա ռուց-
ման հետ։ Ըստ էութ յան, այն 
երկ րա ֆի զի կա կան մո դե լա վոր-
ման երկ րորդ խնդիրն է՝ սեյս-
մա բա նա կան մո դե լա վո րու մը։ 
Ն շենք, որ ՀՀ տա րած քի կա-
ռուց ված քա յին սեյս մա բա նութ-
յան խնդիր նե րի նպա տա կա յին 
լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
են՝

ա. դի տար կումն ե րի հա մա-
կար գի արդ յու նա վետ կա ռու-
ցում,

ՀՀ տարածքի սեյսմաակտիվ շերտի կառուցվածքադինամիկ մոդելը և
 հնարավոր սեյսմատեկտոնական պոտենցիալը

.......................................................................................  ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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բ. տվալ նե րի հա վա քագ-
րում և  նախ նա կան մշա կում,

գ. ու սումն ա սիր վող գոր ծըն-
թա ցի մա թե մա տի կա կան մո դե-
լի կա ռու ցում,

դ. մշակ ման և  դի տարկ ման 
նոր մե թոդ նե րի ստեղ ծում։

Երկ րա ֆի զի կա կան մո դե-
լա վոր ման նշված խնդիր նե րի 
լու ծու մը պա հան ջում է երկ րա-
կեղ ևի խոր քա յին կա ռուց ված քի 
և  վե րին թիկ նո ցի խնդիր նե րով 
զբաղ վող բո լոր մաս նա գետ-
նե րի հա մա ձայ նեց ված աշ խա-
տանք։ 

Երկ րա մագ նի ëա կան հ»-
տա զո տութ յուն ն»ր

Երկ րի մագ նի սա կան դաշ-
տի և ն րա դա րա վոր փո փո-
խա կումն ե րի (վա րիա ցիա ներ) 
ու սումն ա սի րումն ընդ հա նուր 
երկ րա ֆի զի կա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի հա մա կար գում 
կար ևոր բա ղադ րիչ է։ 

Գլ խա վոր երկ րա մագ նի-
սա կան դաշ տի ու սումն ա սի-
րումն ու նի սկզբուն քա յին և 
 հիմն ա րար նշա նա կութ յուն նաև 
ֆի զի կա կան տե սանկյ ու նից, 

քա նի որ առնչ վում է երկ րա-
յին խմբի մո լո րակ նե րի մագ-
նի սա կան դաշ տե րի բնույ թին 
և  ծագ ման գոր ծըն թաց նե րին 
վե րա բեր վող ընդ հա նուր հար-
ցե րին։ 

 Շա րու նա կա կան են հա մար-
վում գլխա վոր մագ նի սա կան 
դաշ տի դա րա վոր և հ նէա դա-
րա վոր փո փո խա կումն ե րին 
նվիր ված ու սումն ա սի րութ յուն-
նե րը։ Երկ րի խոր քա յին գոր-
ծըն թաց նե րի ու սումն ա սիր ման 
գոր ծում կար ևո րա գույն ա վանդ 
կա րող են նաև ներդ նել հնէա-
մագ նի սա կան ու սումն ա սի-
րութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց 
բնույ թով ան փո խա րի նե լի են 
երկ րա բա նա կան անց յա լում 
երկ րա մագ նի սա կան դաշ տի 
մե ծութ յան և  ուղ ղութ յան վե րա-
կա ռուց ման տե սանկյ ու նից։ 

Գլ խա վոր երկ րա մագ նի սա-
կան դաշ տի պատ մութ յան ու-
սումն ա սի րու մը ժա մա նա կա կից 
երկ րա ֆի զի կա յի հիմն ա րար 
խնդիր նե րից մեկն է, ո րի լուծ-
ման հետ են կապ ված երկ րա-
մագ նի սա կա նութ յան, գլո բալ 
տեկ տո նի կա յի, երկ րա դի նա մի-

կա յի և  երկ րա բա նա կան շեր-
տագ րութ յան (ստրա տիգ րա-
ֆիա) տե սութ յան մի շարք 
խնդիր ներ։ 

 Ս»յë մա բա նութ յուն
 Հա յաս տա նում երկ րա ֆի զի-

կա կան գի տութ յուն նե րի շար - 
   քում հույժ կար ևոր և  ար դիա-
կան են հա մար վում սեյս մա բա-
նա կան հե տա զո տութ յուն նե րը՝ 
պայ մա նա վոր ված նրա տա-
րած քի բարձր սեյս մավ տան գա-
վո րութ յամբ և  ազ գաբ նակ չութ-
յանն ու ժեղ երկ րա շար ժե րից 
կազ մա կերպ ված պաշտ պա-
նութ յան նպա տա կով ար դիա-
կան մե թոդ նե րի մշակ մամբ։

 Սեյս մա բա նա կան ու սում-
նա   սի րութ յուն նե րը տարվում  
են միա ժա մա նակ չորս բնա-
գա վառ նե րում՝ կառուց վածքա-
յին սեյս մա  բա նութ  յուն և սեյս  - 
միկութ յուն,  սեյս միկ ռեժիմ, 
երկ րա շար ժի ֆի զի կա և  կան - 
 խա գու շա կում, գոր ծի քա յին և  
օ ջա խա յին սեյս մա բա նութ յուն։ 

 Կա ռուց ված քա յին սեյս մա-
բա նութ յան բնա գա վա ռում  Հա - 
 յաս տա նի հա մար ու սումն ա սի-
րութ յուն նե րի կար ևո րա գույն 
ուղ ղութ յուն է տա րած քա յին 
սեյսմի կութ յան ման րա մասն ու-
սումն ա սի րու մը, տա րած քի կա-
ռուց ված քա դի նա միկ մո դե լի 
մշա կու մը, նրա տար րե րի սեյս-
միկ պո տեն ցիալ նե րի գնա հա-
տու մը։ 

Այս ու սումն ա սի րութ յուն-
ներն անհ րա ժեշտ են տա րած քի 
սեյս միկ վտան գի ման րա մասն 
գնա հատ ման և  ու ժեղ երկ րա-
շար ժե րի եր կա րա ժամ ետ և 
 միջ նա ժամ ետ սեյս մա բա նա-
կան նա խան շան նե րի ու սում-
նա սիր ման կար ևոր գի տա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար։ 

Երկ րա շար ժե րի ա ռան ձին 
օ ջա խի ֆի զի կա յի բնա գա վա-
ռում սեյս մա բա նա կան ու սում-

Սողանքները ՀՀ տարածքում և հետևանքները  

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .......................................................................................  
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նա սի րութ յուն նե րը նպա տա-
կաուղղ ված են երկ րա շար ժե րի 
է ներ գիա յի ո րոշ մա նը, դրանց 
մակ րո սեյս միկ և  գոր ծի քա յին 
տվալ նե րի ճշգրտմա նը և 
 հա մե մատ մա նը։  Նա խատես   - 
վում է հե տա գա յում զար գաց-
նել ու ժեղ երկ րա շար ժե րի 
նա խան շան նե րի ո րոն ման և 
 մե խա նիզմն ե րի ո րոշ ման, հնա-
րա վոր օ ջա խա յին գո տի նե րի 
ա ռանձ նաց ման և դ րանց հի-
ման վրա՝ բեկ վածք նե րի ա ռա-
ջաց ման գործընթաց նե րի հե-
տա զո տութ յուն նե րը։ 

 Հ» տա խու զա կան »րկ րա-
ֆի զի կա

 Կա տար ված եր կա րամ յա 
աշ խա տանք նե րը և  կու տակ ված 
փոր ձը ցույց են տա լիս, որ վեր-
գետն յա հո րա տանց քա յին և 
 հան քա խոր շա յին երկ րա ֆի զի-
կա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե-
րի արդ յու նա վետ հա մադ րու մը 

մե ծա պես նպաս տում է հե տա-
խուզ ման տե ղե կատ վութ յան 
բարձ րաց մա նը։

 Հա մա ձայն գի տա կան ծրա-
գ րի՝ ու սումն ա սիր վել են հո-
րա տանցք ե րում երկ րա ֆի զի-
կա կան մե թոդ նե րի ներդր ման 
յու րա հատ կութ յուն նե րը և 
մ շակ վել են բնա կան է լեկտ րա-
կան դաշ տի (ԲԷԴ), թա փա ռող 
հո սանք նե րի (ԹՀ), հա րուց ված 
բևե ռաց ման (ՀԲ) և  մի շարք այլ 
մե թոդ նե րի ընդ գետն յա տար-
բե րակ նե րը։ 

 Ներ կա յում կու տակ ված է ՀՀ 
հան քա վայ րե րում երկ րա ֆի զի-
կա կան դի տար կումն ե րի մե ծա-
ծա վալ փաս տա ցի նյութ, ո րը 
պա հան ջում է երկ րա ֆի զի կա-
կան դաշ տե րի վեր լու ծութ յան 
ժա մա նա կա կից վի ճա կագ րա-
կան մե թոդ նե րի լայ նա մասշ-
տաբ կի րա ռում։ 

 Հե տա գա մշա կումն ե րի գե-

րա կա խնդիր նե րից է փոքր 
ա նո մա լիա նե րի տա րան ջատ-
ման նպա տա կով ԲԷԴ, ԹՀ, ՀԲ, 
ռենտ գե նա ռա դիո մետ րա կան 
և մ յուս մե թոդ նե րի տե սութ յան 
կա տա րե լա գոր ծու մը:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ում ստոր-
գետն յա տա րա տե սակ բնա-
կան և  ար հես տա կան ճար-
տա րա գի տա կան կա ռույց նե րի 
(լեռ նա յին փոր վածք ներ, թու-
նել ներ, կարս տա-սու ֆո զիոն 
դա տար կութ յուն ներ, քյա րիզ-
ներ և  այլն) հայտ նա բեր ման և 
 քար տե զագր ման նպա տա կով 
մշակ վել են հա մա լիր երկ րա-
ֆի զի կա կան մե թոդ ներ:

 Ներ կա յում ՀՀ-ում շա հա-
գործ վում է շուրջ 83 ջրամ բար, 
ո րոնք հիմն ա կա նում գրուն տա-
յին տե սա կի են: Դ րան ցից 24-ը 
հա մար վում են հա տուկ նշա-
նա կութ յան օբ յեկտ ներ՝ հաշ վի 
առ նե լով վեր ջին նե րիս կար ևոր 
դե րը ո ռոգ ման, է ներ գե տիկ և 
ջ րա մա տա կա րար ման բնա գա-
վառ նե րում, ինչ պես նաև անվ-
տանգ շա հա գոր ծու մը, քա նի որ 
դրանց մեծ մա սը կա ռուց ված 
է աշ խար հագ րա կան բարձր 
տե ղա դիր քե րում և վ թար նե րի 
դեպ քե րում կա րող է հան գեց-
նել զգա լի մարդ կա յին զո հե րի, 
ջրա ծածկ ման տա րածք նե րի և  
այլ բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րի: Դ րան ցից խու սա փե լու 
նպա տա կով մշակ վել և  ա ռա-
ջարկ վել են հա մա լիր մի ջո ցա-
ռումն եր՝ ա պա հո վե լու ՀՀ տա-
րած քի հա տուկ նշա նա կութ յան 
ջրամ բար նե րի անվ տանգ շա-
հա գոր ծու մը:  Բա ցի այդ, մշակ-
վել են գեո դի նա միկ գոր ծըն-
թաց նե րի, մաս նա վո րա պես, 
սո  ղանք նե րի և  սե լավ ե րի տա-
րա ծաշր ջա նա յին և  տե ղա յին 
շրջա  նաց ման, սո ղանք նե րի 
կա յու  նութ յան հաշ վարկ ման 
և մշ տա դի տարկ ման, հա կա-

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի դետերմինիստական և հավանականային 
քարտեզները  

Բազմաճոճանակավոր ИГИС սեյսմաչափ

.......................................................................................  ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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սո ղան քա յին մի ջո ցա ռումն ե-
րի կազ մա կերպ ման գի տա կան 
մո տե ցումն եր:

 Ճար տա րա գի տա կան 
ë»յë մա բա նութ յուն և 

 ë»յë մա կա յուն շի նա րա-
րութ յուն

2002 թ. ըն դուն ված և 2017 
թ. խմբագր ված սեյս միկ պաշտ-
պա նութ յան մա սին օ րեն քի 
հիմն ա կան դրույթ նե րից մե կը 
ՀՀ տա րած քում սեյս միկ ռիս կի 
նվա զեց մա նը նպա տա կաուղղ-
ված ռազ մա վա րա կան ծրա-
գիրն է, ո րն ա ռա ջին հեր թին 
են թադ րում է ՀՀ տա րած քի 
սեյս միկ վտան գի գնա հա տում 
(սեյս միկ ազ դե ցութ յուն նե րի 

կան խագ նա հա տում)։
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ գլխա վոր գի-

տա կան ուղ ղութ յուն նե րից մե-
կը սեյս միկ ազ դե ցութ յուն նե րի 
քա նա կա կան պա րա մետ րե րի 
գնա հատ ման մե թոդ նե րի մշա-
կու մը և  կա տա րե լա գոր ծումն է: 
Այս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց-
վող աշ խա տանք նե րում ինս տի-
տու տը նախ կին ԽՍՀՄ-ում եր-
կար տա րի ներ ե ղել է գլխա վոր 
կազ մա կեր պութ յուն։  Ներ կա յում 
էլ այն հա մար վում է ինս տի-
տու տի գե րա կա գի տա կան ուղ-
ղութ յուն նե րից մե կը։ 

 Սեյս միկ ազ դե ցութ յուն նե-
րի գնա հատ ման ընդ հա նուր 
հիմն ախնդ րում ըստ կար ևո-
րութ յան երկ րորդն ընդ հա-

նուր սեյս միկ շրջա նաց ման և 
 միկ րո սեյս մաշր ջա նաց ման մե-
թոդ նե րի մշա կումն ու կա տա-
րե լա գոր ծումն է։ 

Անց յալ դա րի 80–90-ա-
կան թվա կան նե րից մշակ վել և 
 կի րառ վել են սեյս միկ վտան-
գի գնա հատ ման և, մաս նա վո-
րա պես, բազ մա պա րա մետր և 
 տա րա մասշ տաբ քար տեզ նե րի 
կա ռուց ման նոր մե թո դա բա-
նութ յուն և  ե ղա նակ ներ։ 

 Սեյս միկ ազ դե ցութ յուն նե-
րի գնա հատ ման մշակ ված և 
 կա տա րե լա գործ ված մե թոդ նե-
րի հի ման վրա, օգ տա գոր ծե լով 
քար տե զագր ման ժա մա նա կա-
կից մե թոդ նե րը, կազմ վել են 
ՀՀ տա րած քի սեյս միկ վտան-

Ինստիտուտի 
փորձակոնստրուկտորական հին 

մշակումները  

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .......................................................................................  
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գի 1։200 000 (2004 թ., 2018 թ.) 
և 1։500 000 (2017 թ.) մասշ տա-
բի հա վա նա կա նա յին քար տեզ-
նե րը, ո րոն ցում ա ռա ջին ան-
գամ ան ջատ վել են 0,5-0,6 (g) 
գրունտ նե րի սպաս վող ա ռա վե-
լա գույն ա րա գաց ման ար ժեք-
նե րով գո տի ներ։

 Հե տա գա հե տա զո տութ յուն-
նե րի խնդիրն ու ժեղ երկ րա-
շար ժե րի օ ջախ նե րի տա րա-
ծա ժա մա նա կա յին բաշխ ման 
ա ռա վել բարդ մո դել նե րի դի-
տարկ մամբ, ճար տա րա գի տա-
կան տե սանկյ ու նից ա ռա վել 
ի րա տե սա կան և  օգ տա գոր ծե լի 
քա նա կա կան պա րա մետ րե րի 
կի րա ռու մը և  քար տե զագր ման 
մե թոդ նե րի կա տա րե լա գոր-
ծումն է։

 Մի շարք տե սա կան և 
 կի րա  ռա կան բնույ թի խնդիր ներ 
ա ռաջ ե կան 1988 թ. դեկ տեմ-
բե րի 7-ի Ս պի տա կի երկ րա-
շար ժի հետ ևանք նե րի ու սում  - 
նա  սի րութ յուն նե րի և  վեր լու ծու- 

թ յուն նե րի ըն թաց քում։
Ինչ պես  Հա յաս տա նի, այն - 

 պես էլ Գ յում րի քա ղա քի տա-
րած քի սեյս միկ ռիս կի հե տա-
հա յաց գնա հա տու մը հնա-
րա վո րութ յուն տվեց ա ռաջ 
քա շե լու մի շարք գի տա մե թո-
դա կան բնույ թի հար ցեր, քա նի 
որ ռիսկի գնահատման մինչ 
այդ ի րա կա նաց ված ո րոշ աշ-
խա տանք նե րում կի րառ վել են 
շատ կո պիտ կամ խիստ պար-
զեց ված մո դել ներ։

 Ճար տա րա գի տա կան սեյս - 
մա բա նութ յան մյուս կար ևո րա  - 
գույն խնդի րը սեյս միկ 
սանդ ղակ նե րի մշա կու մը և 
 կա տա րե լա գոր ծումն է։ 1988 թ.  
Ս պի տա կի երկ րա շար ժի պլեյս-
տո սեյս տա յին (երկ րա շար-
ժի ա ռա վե լա գույն ուժգ նութ-
յան) գո տում կա տար ված 
մակ րո սեյս միկ աշ խա տանք նե-
րի փոր ձը և  կա տար ված ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի ճար տա - 
 րա գի տա կան վե լու ծությու-

նը ցույց տվե ցին գոր ծող 
սեյս միկ սանդ ղակ նե րի և 
 մաս նա վո րա պես MSK-64 սանդ-
ղա կի ան հա մա տե ղե լիութ յու-
նը  Հա յաս տա նի պայ ման նե րին։ 
 Կա տար ված աշ խա տանք նե-
րի վեր լու ծութ յու նը հնա րա վո-
րութ յուն տվեց ա ռաջ քա շե լու 
գոր ծող սանդ ղա կի վե րա կա-
ռուց ման ո րո շա կի գի տա գործ-
նա կան տե սա կետ ներ։

 Ներ կա յում կա տար վում 
են հե տա զո տութ յուն ներ սեյս-
միկ ուժգ նութ յան գնա հատ-
ման սանդ ղա կի կա տա րե լա-
գործ ման ուղ ղութ յամբ՝ հաշ վի 
առ նե լով քա ղա քա շի նութ յան 
տա րած քա յին և  ազ գա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ 

 Սեյս մա կա յուն շի նա րա րութ-
յան տե սութ յան շրջա դար ձա յին 
փուլ էր անց յալ դա րի 50-ա կան 
թվա կան նե րին սեյս միկ ու ժե րի 
հաշվ ման նոր՝ Ա.  Նա զա րո վի 
ստեղ ծած սպեկտ րա յին տե-
սութ յու նը, ինչ պես նաև 60-ա-

Ինստիտուտի նորարական փորձակոնստրուկտորական մշակումները՝ ներդրված 
ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերում

.......................................................................................  ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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կան թվա կան նե րին ար ված 
մո դե լա վոր ման տե սութ յան 
մշա կումն ե րը։ 

 Սեյս մա կա յու նութ յան տե-
սութ յան նոր հեն քի վրա ի րա-
կա նաց վել են տե սա կան և 
 կի րա ռա կան բազ մա կող մա նի 
հե տա զո տութ յուն ներ. շեն քե-
րի և  կա ռույց նե րի հաշ վարկ-
ման մե թոդ նե րի կա տա րե լա-
գոր ծում՝ ա լի քա յին մե թոդ նե րի 
հաշ վա ռու մով, կա ռույ ցի և ն րա 
հիմն ա տա կի փո խազ դե ցութ-
յան ու սումն ա սի րում՝ գրունտ-
նե րի ի րա կան հատ կութ յուն-
նե րի հաշ վա ռու մով և  այլն։ 
 Սեյս մա կա յուն շի նա րա րութ յան 
տե սութ յան մշակ ման կար ևոր 
կի րա ռա կան նվա ճումն ինս-
տի տու տի մշա կած բազ մա-
ճո ճա նա կա վոր ИГИС սեյս մա-
չափն է, որն ան փո խա րի նե լի 
է ո րոշ սեյս մա չա փա կան և 
 ճար տա րա գի տա կան կի րա ռա-
կան խնդիր ներ լու ծե լիս։

 Մո դե լա վոր ման տե սութ յան, 
նրա հե տա գա կա տա րե լա գործ-
ման հի ման վրա ի րա կա նաց վել 
են կի րա ռա կան բնույ թի բազ-
մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ՝ 
տա րաբ նույթ սեյս միկ ազ դե-
ցութ յուն նե րի դեպ քում, շեն քե-
րի և  կա ռույց նե րի կոնստ րուկ-
ցիա նե րի վար քի, ա տո մա յին 
է լեկտ րա կա յան նե րի և դ րանց 
տեխ նո լո գիա կան սար քա վո-
րումն ե րի սեյս մա դի մա կա յու-
նութ յան ու սումն ա սի րում և  
այլն, ո րոնք ա ռա վե լա պես ի րա-
կանց վում էին ՎՊ-100 Մ տի պի 
թրթի ռա յին և  հար կադ րա կան 
գոր ծո ղութ յան ճկուն սեյս միկ 
հար թակ նե րի մի ջո ցով (ցա վոք, 
Ս պի տա կի երկ րա շար ժի հետ-
ևան քով եր կու հար թակ ներն էլ 
խիստ վաս վե ցին և հ նա րա վոր 
չե ղավ դրանք վե րա կանգ նել)։

 Ներ կա յում սեյս մա կա յու նու-
թ յան տե սութ յան կար ևո րա գույն 

խնդիրն ան հայտ պա շար նե-
րի հայտ նա բեր ման նպա տա-
կով շեն քե րի և  կա ռույց նե րի 
միա չափ մո դել նե րի տե սա կան 
և  փոր ձա րա րա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցումն 
է: Խնդ րի լու ծու մը հնա րա-
վո րութ յուն կտա կի նե մա տիկ 
գրգռման ժա մա նակ ի րա կա-
նաց նե լու շեն քի հաշ վար կա յին 
սխե մա յի հա մա պա տաս խան 
փո փո խութ յուն ներ։

Երկ րա ֆի զի կա կան ëար-
քա շի նութ յուն

1963 թ. Երկ րա ֆի զի կա յի և  
ին ժե նե րա յին սեյս մա բա նութ-
յան ինս տի տու տում ստեղծ վեց 
 Հա տուկ կոնստ րուկ տո րա կան 
բյու րո (ՀԿԲ), ո րի խնդիր ներն 
էին՝ երկ րա ֆի զի կա կան սար-
քե րի նա խագ ծու մը, պատ-
րաս տու մը, դրանց ար տադ-
րութ յան կազ մա կեր պու մը, 
ինչ պես նաև չա փա գի տա կան 
աշ խա տանք նե րը: ՀԿԲ կա յաց-
ման գոր ծում մեծ ա վանդ ու-
նեն  Մոսկ վա յի Երկ րի ֆի զի կա յի 
ինս տի տու տի մաս նա գետ նե րը, 
ո րոնց հետ հա մա տեղ մշակ-
վել և  ար տադր վել են ОСП-2 
ա րա գա ցու մա չափ նե րը, АПТ-1 
ե ռա բա ղադ րիչ պիե զոա րա-
գա ցու մա չափ նե րը, է լեկտ-
րագ րա կան АСЭО-1, հա յե լա յին 
ГБ-3, ГБ-4 գալ վա նա չափ նե-
րը,  Հայ կա կան ա տո մա կա յա-

նի հա կա սեյս միկ պաշտ պա-
նութ յան UCO-2 հա մա կար գը, 
մեծ խմբա քա նակ նե րով (6000 
հատ) ար տադր վել և  ար տա-
հան վել են CМ-3 գոր ծիք նե րը: 
ՌԴ ԳԱ  Շիր շո վի անվ. Օվ կիա-
նո սա գի տութ յան ինս տի տու-
տի հետ հա մա տեղ մշակ վել և 
 պատ րաստ վել են ստորջր յա 
սեյս մագ րիչ ներ, ո րոնք միջ պե-
տա կան փոր ձար կումն եր են 
ան ցել  Խա ղաղ և Ատ լան տյան 
օվ կիա նոս նե րում:

1976 թ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ ՀԿԲ-ի 
բա զա յի հի ման վրա ստեղծ-
վեց  Հա տուկ փորձ նա կոնստ-
րուկ տո րա կան տեխնոլո  գիա-
կան ինս տի տու տը (ՀՓԿՏԻ), 
ո րը շա րու նա կեց սեյսմիկ սար -
քե րի նա խագ ծու մը և  պատ - 
րաս տու մը:  Նա խա գծ վե ցին 
և  պատ րաստ վե ցին ծո վա յին 
սեյս մագ րիչ նե րի տար բեր տե-
սակ ներ (մագ նի սա կան ժա պա-
վե նի փո խա րեն թվա յին գրան-
ցումներ), հո րա տանց քա յին 
ե ռա բա ղադ րիչ սեյս մա չափ ներ, 
մագ նի սա կան ժա պա վե նի վրա 
գրան ցող UCМP-1 սար քը, մի նե-
րալ նե րի հա ղոր դա կա նութ յու-
նը ո րո շող “Знак-1” սար քը, մեծ 
զգայ նութ յամբ C-051 ա րա գա-
ցու մա չա փը, տա տա նո ղա կան 
հար թակ ներ:

2007 թ. ՀԿԲ-ն  միաց վեց ՀՀ 
ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ին՝ որ պես  Հա տուկ 

Շենքերի ախտորոշիչ հեռակառավարվող շարժունակ համակարգ

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .......................................................................................  
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կոնստ րուկ տո րա կան բյու րո, 
որ տեղ շա րու նակ վե ցին նո րա-
րա րա կան մշա կումնե րը, սեյս-
միկ և ջ րա յին է կո հա մա կար գե-
րի մշտա դի տարկ ման հա մար 
նա խա տես ված ստու գիչ-չա փիչ 
անվ տան գութ յան հա մա կար գե-
րի նա խագ ծու մը, պատ րաս տու-
մը և դ րանց հայ րե նա կան ար-
տադ րութ յան կազ մա կերպ ման, 
ին չպես նաև չա փա գի տա կան 
աշ խա տանք նե րը: Մ շակ ված 
հա մա կար գե րը ներդր վել են ՀՀ 
ջրամ բար նե րում, կի րառ վել ՌԴ 
 Կո լա յի թե րակղ զու ա տո մա կա-
յա նի սեյս միկ պաշտ պա նութ-
յան հա մա կար գի նա խագծ ման 
ժա մա նակ,  Սի րիա յում՝ Դ րա կե-
շի ջրամ բա րի պատ վա րի անվ-
տանգ շա հա գործ ման նպա տա-
կով և  Թուրք մենս տա նում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ գոր ծու նեութ-
յան ո լորտ ներն ան մի ջա կա-
նո րեն առչ վում են քա ղա քա-
շի նութ յան, է ներ գե տի կա յի, 
հան քարդ յու նա բե րութ յան, ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, 
ռազ մաարդ յու նա բե րութ յան, 
բնա պահ պա նութ յան, ինչ պես 
նաև բնա կան և  տեխ նա ծին 
ա ղետ նե րի կան խար գել ման, 
հնա րա վոր ռիս կե րի նվա զեց-
մա նը:  Վեր ջերս ինս տի տու տում 
մշակ վել են սեյս միկ պաշտ-

պա նութ յան մշտա դի տարկ ման 
հայ րե նա կան ար տադ րութ-
յան նո րա րա րա կան տա րաբ-
նույթ հա մա կար գեր, ո րոնք հա-
ջո ղութ յամբ ներդր վել են ՀՀ 
տնտե սութ յան տար բեր ճյու ղե-
րում: 

Մ շակ վել, պատ րաստ-
վել և  փոր ձարկ վել է շեն քե-
րի տեխ նի կա կան վի ճա կի հե-
տազն նութ յան օ պե րա տիվ 
հե ռա կա ռա վար վող շար ժու-
նակ հա մա կարգ՝ հա մա պա-
տաս խան ծրագ րա յին փա թե-
թով սեյս միկ ազ դան շան նե րի 
(գոր ծի քա յին գրան ցումն ե րի) 
ըն դուն ման, պահ պան ման և 
մ շակ ման թվա յին կա յա նը (Lo-
gger) (ա պա հո վե լով գրանց ված 
տվալ նե րի փո խանց ման հե ռա-
չա փա կան կա պու ղին (WiFi)), 
ո րոնք շեն քե րի գոր ծի քա-
յին ե ղա նա կով ախ տո րոշ ման 
նպա տա կով ներ կա յում կի րառ-
վում են Եր ևա նում:

Ինս տի տու տի գի տաար-
տադ րա կան բա զա յում ստեղծ-
վել է նոր փոք րա ծա վալ ար-
տադ րա կան գիծ, որ տեղ 
կազ մա կերպ վել է ՀՀ շու կա յում 
ո րո շա կի պա հան ջարկ ու նե ցող 
ջրի մա կար դա կի ստու գիչ-չա-
փիչ ստա ցիո նար և  շար ժա կան 
սար քե րի սե րիա կան ար տադ-

րութ յուն, ո րոնք այ սօր հա ջո-
ղութ յամբ կի րառ վում են ՀՀ 
հա տուկ նշա նա կութ յան ջրամ-
բար նե րի անվ տանգ շա հա-
գործ ման նպա տա կով:

ՀՀ-ում ներդր վել են հե ռա-
կա ռա վար վող պիե զո չա փա-
կան, ճար տա րա գի տա-սեյս-
մա բա նա կան ստու գիչ-չա փիչ 
հա մա կար գեր՝ հատ կա պես 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ-
յան կա ռույց նե րի մշտա դի-
տարկ ման և  անվ տանգ շա հա-
գործ ման նպա տա կով:

Նշ ված հա մա կար գե րը հնա-
րա վո րութ յուն են տա լիս մոտ 
ա պա գա յում ստեղ ծե լու մի-
ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին 
բա վա րա րող ստա ցիո նար 
սեյս մա բա նա կան կա յան ներ՝ 
ջրամ բա րների պատ վար նե-
րի, թու նել նե րի, բարձ րա հարկ 
շեն քե րի, կա մուրջ նե րի և  այլ 
շի նութ յուն նե րի սեյս միկ անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման, 
սո ղան քա յին գո տի նե րի մշտա-
դի տարկ ման հա մա կար գեր, 
ա րա գըն թաց մե թո դով շեն քե րի 
և  կա ռուց վածք նե րի խո ցե լիութ-
յան աս տի ճա նի գնա հատ ման 
սար քեր: 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ի և ՌԴ 
ԳԱ երկ րա ֆի զի կա կան կեն-
տրո նի նա խա ձեռ նութ յամբ 

Ջրի մակարդակի ստուգիչ-չափիչ ստացիոնար և շարժական սարքեր

.......................................................................................  ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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 Հա յաս տա նում, ինս տի տու տի 
Գ յու լա գա րա կի գի տա փոր ձա-
րա րա կան բա զա յում hիմն ադր-
վել է տա րածաշր ջա նում միակ, 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան 
զին վա ծութ յամբ, Երկ րի մագ-
նի սա կան դաշ տի գրան ցում-
նե րի մե թո դա բա նութ յան և 
 կա ռուց ման ա ռու մով մի ջազ-
գա յին չա փո րո շիչ նե րին INTER-
MAGNET (International Real-Time 
Magnetic Observatory Network) 
հա մա պա տաս խա նող մագ նի-
սա կան դի տա կա յա ն: 

Ինս տի տուտն իր գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան ռազ մա վա-
րութ յու նը կա ռու ցում է՝ հաշ վի 
առ նե լով հիմն ա րար գի տութ-
յան աշ խար հա յաց քա յին դերն 
ու նշա նա կութ յու նը, միա ժա մա-
նակ կար ևո րե լով ՀՀ-ում, մաս-

նա վո րա պես  Շի րա կի մար զում 
կազ մա կեր պութ յան գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն նե րը: Այն օգ տա-
գոր ծում է առ կա բո լոր հնա-
րա վո րութ յուն նե րը՝ կան խե լու 
ե րի տա սարդ, բա նի մաց մաս-
նա գետ նե րի ար տա հոս քը տա-
րա ծաշր ջա նից, հաշ վի առ նե լով 
նաև այն հան գա ման քը, որ, լի-
նե լով Գ յում րիում, ինս տի տուտն 
ի րա կա նաց նում է ոչ միայն 
մայ րա քա ղա քը բեռ նա թա փե լու 
կա ռա վա րութ յան ռազ մա վա-
րութ յու նը, այլև պատ րաս տում 
է բարձ րա կարգ ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ ներ: 

 Հարկ է նշել նաև, որ այս 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող գի-
տա կան և  գի տա կի րա ռա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րը եր բեք էլ 

ճարտարագիտա-
սեյսմաբանական 
ստուգիչ-չափիչ 
մշտադիտարկման 
համակարգ  

Երկրի մագնիսական դաշտի 
գրանցումների դիտակայան

չեն կորց նի ի րենց գործ նա կան 
նշա նա կութ յու նը և  ար դիա կա-
նութ յու նը:

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .......................................................................................  
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