ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՍԱ ԴԵՌ ՍԿԻԶԲՆ Է

¹ 3, 2020 թ.
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§ՆՈՒԱԳՈՂ ՎՇՏԻՑ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՀԱՅՈՑ¦.
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
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ԲԱԶՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՅ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Բաժինների խմբագիրներ`

Հոդվածը նվիրված է Խրիմյան Հայրիկի ծննդյան 200-ամյակին.
մանրամասն ներկայացված է նրա ներդրումը հայ երաժշտարվեստում:
Արդեն շուրջ 125 տարի է անցել այն օրից, երբ հայոց հեռատես ու
իմաստուն Հայրապետը կատարեց իր մեծ ու համարձակ քայլը՝
ազդարարեց բազմաձայնության մուտքը հայ եկեղեցի՝ դրանով իսկ
նոր ու լայն հորիզոններ բացելով հայ երաժշտության հետագա
առաջընթացի համար:
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§¶ÇïáõÃÛ³Ý
³ßË³ñÑáõÙ¦
·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ
Ñ³Ý¹»ëÁ ëï»ÕÍí»É ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ¶²²
Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ:

Հոդվածը Հովհ. Թումանյան - Ղ. Ալիշան ստեղծագործական
առնչութ
յունների մասին է: Հովհ. Թումանյանի ստեղծագոր
ծութ
յուններից մի քանիսի ժողովրդական սկզբնաղբյուրները գտնում ենք
Ղ. Ալիշանի կազմած և հրատարակած «Հայոց երգք ռամկականք»
ժողովածուում:

îå³ù³Ý³ÏÁ՝
500 ûñÇÝ³Ï
Ì³í³ÉÁ՝
64 ¿ç
¶ÇÝÁ՝	å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³ïåáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ËÙµ³
·ñáõÃÛ³Ý ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
Ø»çµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ý¹»ëÇÝ ÑÕáõÙÁ å³ñ

ï³¹Çñ ¿: ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ
ÍÇù ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï: ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ë
Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ·áí³½¹³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

գիտության աշխարհում
Տպագրված է

ՄԻ ԵՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

28

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՍԱ ԴԵՌ ՍԿԻԶԲՆ Է
ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԻՍԱՂՈՒԼՅԱՆ
Արհեստական բանականություն ստեղծելու փորձը սկիզբ է առնում
նախորդ դարի հիսունական թվականներից և աննախադեպ հաջո
ղություններ է արձանագրում մեր օրերում: Արհեստական բանա
կանության հիմնական նպատակն է՝ կրթության, առողջապահության,
տնտեսության, բնապահպանության և այլ ոլորտների բազմաթիվ բարդ
խնդիրների լուծման մեջ դառնալ մարդու օգնականը:
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2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

Շարունակե՛ք կարդալ 2019 թ. տասը լավագույն նորարարական
տեխնոլոգիաների մասին:

38

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Մարդու և շրջակա միջավայրի փոխներգործության ժամանա
կակից հիմնախնդիրներն ամբողջությամբ պատկերացնելու համար
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել անցյալը և հետևել, թե ինչպես են ձևա
վորվել այդ փոխհարաբերությունները մարդկային հասարակության
զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում` հիմք ընդունելով
տնտեսական և մշակութային գործունեության ձևերը տվ յալ ժամա
նակաշրջանում։
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38

ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳԵՆԵՏԻԿԱՆ
ՌՈՔՍԱՆԱ ԶԱԽԱՐՅԱՆ
Ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը մարդու բնականոն կեն
սակերպի անբաժանելի մասն է, սակայն հաճախ այն խաթարվում է
տարբեր պատճառներով: Խաթարումների առաջացման պատճառ
կարող է լինել ինչպես ժառանգական գործոնը, այնպես էլ շրջակա
միջավայրը: Ներկայում տարվող թիրախային և բազմակողմանի
ուսում
նասիրությունները հույս են ներշնչում, որ մոտ ապագայում
հնարավոր կլինի մշակել հոգեկան խանգարումների վաղ ախտո
րոշման և արդյունավետ բուժման մոտեցումներ՝ նպաստելով
իվանդների կյանքի որակի բարձրացմանը և սոցիալական մեկուսաց
ման նվազեցմանը:
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ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԱԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հեռավար կրթությունը 21-րդ դարի մարտահրավերներից է: Հետ
չմնալով ժամանակի պահանջներից՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազ
գային կենտրոնը 2013 թվականից ի վեր իրականացնում է հեռավար
շարունակական կրթական ծրագրեր:

60

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ,
արվեստագիտության դոկտոր, պրո
ֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ նոր և նորագույն շրջանի հայ
երաժշտության ուսումնասիրություն

§ՆՈՒԱԳՈՂ ՎՇՏԻՑ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ
ՀԱՅՈՑ…¦. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ
ԵՎ ԲԱԶՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԸ
ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
«Խրիմյանի կյանքն ու տիպարը ստվար հատորի մը նյութ կրնան
կազմել, ևայդ հատորը օր մը պիտի գրվի անշուշտ և պիտի ամփոփե
ամե նայն մանրամասնությամբ այդ եզական դեմքին բոլոր գիծերը…»1:
Ա. Չոպանյան

Ս

 ա
ր
նից ա
վե
լի քան մեկ դար ա
ռաջ գրված խոս
քերն
արդիական են նաև այսօր: Ա.Չոպանյանի հոդվածի
լույս ընծայումից ամիսներ անց՝ 1907 թ. հոկտեմբե
րի 29-ին, ի Տեր հանգեավ Խրիմյան Հայրիկը: Հուղարկավորվեց
Էջմիածնի Կաթողիկեի հովանու տակ, Մայր տաճարի Զանգա
կատան հարավային կողմում՝ կաթողիկոս Ներսես Աշտարա
կեցու շիրմին առընթեր: 1910 թ. հունիսի 6-ին տեղի ունեցավ
բացումը Խրիմյան Հայրիկի սպիտակ մարմարե տապանաքա
րի, որին փորագրված էր Իզմիրլյան կաթողիկոսի հեղինակած
տապանագիրը. «Նուագող վշտից հայրենեաց հայոց…». չէ՞ որ
1
Չօպանեան Ա., Ժամանակակից Հայաստանի առաքեալը. Ն. Վ. Մկրտիչ
Խրիմեան, «Անահիտ», Հանդէս ամսեայ Ազգային, գրական, գեղարուեստական,
Թ տարի 1907, թիւ 1-2, էջ 1:
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Խրիմյան Հայրիկը «հանդի
սացավ դառն երգիչը հայ
խոնարհ ժողովուրդի ցավե
րուն»2: 1982 թ. հոկտեմբերի
12-ին տեղի ունեցավ բացումը
Խրիմյան Հայրիկի հիշատակը
հավերժացնող աղբյուր-հու
շար
ձա
նի, ո
րի վրա գրված է.
«
Հա՛յ մարդ, հի
շի՛ր դու միշտ
երկաթե շերեփը Հայրիկի»:
Ամե նայն Հայոց Կաթողիկոս
Տ. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի Խրիմ
յանի (1820–1907) մահից հետո
բազմիցս անդրադարձ է արվել
նրա կյանքին ու գործունեութ
յանը, բազմաթիվ մենագրութ
յուններ ու հոդվածներ են գրվել
հայ ժողովրդի կողմից «Հայոց
Հայրիկ» տիտղոսին արժանա
ցած գործչի մասին: Սակայն
մինչ օրս առանձին քննության
առարկա չեն դարձել նրա կեր
պարն ու ներդրումը հայ գրա
կանության մեջ և արվեստում:
Մինչդեռ՝ Խրիմյան Հայրիկի
կերպարը դեռևս իր կյանքի
օրոք արդեն իսկ արտացոլ
վել է հայ գրականության մեջ
և կերպարվեստում: Պոլսա
հայ պատանի բանաստեղծ,
18-ամյա Պետրոս Դուրյանը
1869 թ. նոյեմբերին, Հայրիկի`
Կ. Պոլիս ժամանման կապակ
ցությամբ գրում է «Հայրիկ»
ոտանավորը, իսկ 1904 թ. Փա
րիզում Սիամանթոն` «Խրիմյան
Հայրիկ» բանաստեղծությունը:
Արևելահայ գրողների երկերից
հիշատակության են արժանի
հատկապես Ղ. Աղայանի «Առ
Հայրիկն Խրիմյան» և Րաֆ
ֆու բանաստեղծությունները,
ինչ
պես նաև Հովհ. Թու
ման
յանի չորս գրական ստեղծա
2
Ալեք Մանուկյանի խոսքը՝ ար
տասանված Խրիմյան Հայրիկի հու
շարձանի բացման առթիվ (12 հոկտեմ
բերի 1982), «Էջմիածին», 1982, Ժ, էջ 24:
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գործությունները՝
«Խրիմյան
Հայրիկի օրերից մեկը» հուշպատմվածքը, «Հայ ուխտա
վորը»
բանաստեղծությունը,
որը գրել է 1893 թ. սեպտեմբե
րի 26-ին` Խրիմյանի կաթողի
կոս օծվելու կապակցությամբ,
«Կաղնի» բանաստեղծությունը՝
«Հայրիկին» ենթավերնագրով
(1906) և «Խրիմյան Հայրիկի
օրերից մինը» հուշագրությու
նը՝ գրված Վեհափառի մահվան
առիթով3:
Ա
սում են, թե 1878 թ., երբ
Մ. Խրիմյանը իբրև պատվի
րակ Փարիզում էր, ավստրիա
կան դեսպանը, նրան տեսնե
լով զմայլ
ված ա
սել է. «Ա՜խ,
որքան կ’ուզեի պատկերահան
մը ըլլալ, նկարելու համար այս
հիասքանչ դեմքը»4:
Եվ իսկապես՝ Մ. Խրիմյանի
կերպարը ստեղծագործական
ներշնչանքի աղբյուր է դարձել
իր ժամանակակից հայ նկա
րիչներից և արձանագործնե
րից շատերի համար, թեմա, որը
կարոտ է արվեստաբանական
առանձին քննության: Այսպես՝
աշխարհահռչակ ծովանկարիչ
Հովհ. Այվազովսկին 1895 թ.
վրձնել է «Խրիմյան Հայրիկը
Էջմիածնի շրջակայքում» մե
ծարժեք կտավը, որը պահվում
է Թեոդոսիայի Այվազովսկու
անվան
պատկերասրահում5:
Պետրոս Սրապ
յ անի վերջին
աշխատանքներից է նրա ստո
րագրությունը կրող և ստույգ
3
Տե՛ս Հովհաննիսյան Ս., Թու
ման
յանը և Խրիմյան Հայրիկը, «Էջ
միա
ծին», 2009, Ա, էջ 102-116:
4
Աճէմեան Հ., Հայոց Հայրիկ.
«Նուագող վշտից հայրենեաց Հայոց»,
առաջին հատոր, կենսագրութիւն,
Հայր Սիմոն Երեմեան-Ատրուշանի
յառաջաբանով, Թաւրիզ, 1927, էջ 19:
5
Տե՛ս Հովհաննես Այվազովսկի, կազ
մողներ՝ Լ. Միրզոյան, Շ. Խաչատրյան,
Երևան, 1984, 223:
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թվագրված «Մկրտիչ Խրիմ
յանի դիմանկարը» (1895), որը
կատարվել է Էջմիածնում, ուր
նկարիչը հրավիրվել էր վեհա
րան` կաթողիկոսարանի թան
գարանը պատկերազարդելու
նպատակով:
Ինչ
պես նկա
տում է ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ Արա
րատ Աղասյանը, «Մ. Խրիմյա
նի դիմանկարը պաշտոնական
դիմանկար չէ: Կաթողիկոսը
ներկայացված է իր առանձնա
սենյակում ինչ-որ թղթերի վրա
աշխատելիս: Սա բարձրաս
տիճան հոգևորականի կյանքի
մտերմիկ, բնական իրավիճակ
ներից է: Նկարն աչքի չի ընկ
նում գունային հարստությամբ,
մոդելավորված է դարչնամոխ
րագույն տոներով, բայց լավ
գծանկարված է ու ամուր կա
ռուցվածք ունի»6: Ա. Աղասյանը
գիտական շրջանառության մեջ
է դրել նաև պոլսահայ նկարիչ
Տ. Էքսերճյանի «Կաթողիկոս
Մկրտիչ Խրիմյանը» դիման
կարային աշխատանքը և Ստ.
Ակայանի՝ Մկրտիչ Խրիմյանի
ջրաներկ գունավոր մանրա
պատկերը:
Հայ
ականավոր
գեղա
նկարիչ Վարդգես Սուրեն
յան
ցը 1906-ին ստեղ
ծել է
«Կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմ
յանի դիմանկարը» յուղաներկ
կտավը7. Հայաստանի ազգա
յին պատկերասրահում պահ
վող այս ստեղծագործությունը
նկարչի պորտրետային սակա
վաթիվ աշխատանքներից է8:
6
Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի
զարգացման ուղիները XIX-XX դարե
րում, Երևան, 2009, էջ 33:
7
Տե՛ս Ղազարյան Մ., Վարդգես Սու
րենյանց, Երևան, 1960, էջ 89:
8
Նկատենք, որ Սուրենյանցը 1890-ին
վրձնել էր կաթողիկոս Մակար Ա Թե
ղուտցու դիմանկարը ևս: Տե՛ս Աղաս
յան Ա., նշվ. աշխ., էջ 51:

3
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Հայ պրոֆեսիոնալ քան
դակագործներից
առաջինը
Խրիմյան Հայրիկի կերպարը
մարմ
նա
վո
րել է Աբր. Թաշճ
յանը՝ 1892 թ. ստեղծելով նրա
դիմաքանդակը, որի մասին հի
շատակված է թիֆլիսյան «Ար
ձագանք» շաբաթաթերթում9: Կ.
Պոլսում, թանկարժեք քարերի
ու մետաղների վրա փորագ
րություններ կատարող վար
պետի ընտանիքում ծնված,
Փարիզում գեղարվեստական
կրթություն ստացած Հրանտ
Բենդերը (Բենդերյան) հեղի
նակել է կաթողիկոս Մ. Խրիմ
յանին պատկերող հուշամե
դալը10: Մ. Խրիմյանի ծննդյան
85-ամյակի կապակցությամբ
1905 թվականին քանդակագործ
Անդրեաս
Տեր-Մարուքյանը
ստեղծել է Մկրտիչ Խրիմյանի՝
բրոնզից ձուլված կիսանդրին,
որը Եվրոպայի հայերը նվիրել
են վերջինիս:
Մ. Խրիմյանի գիպսե մա
հադիմակի հեղինակն է հայ
մեծանուն քանդակագործ Ս.
Մերկուրովը: Լսելով կաթողի
կոսի մահվան գույժը, երիտա
սարդ քանդակագործը շտա
պել է Էջ
միա
ծին և մա
հից 36
ժամ անց հանել մահադիմակը,
որի լուսանկարը տպագրվել է
«Գեղարվեստ» հանդեսում11:
9
Խրիմեան Հայրիկի կիսարձանը,
«Արձագանք», 1892, № 88:
10
Տե՛ս Աղասյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 73:
11
Տե՛ս Արմէն Գեղամ, Քանդակագործ

Մ. Խրիմյանի կերպարն ար
տացոլվել է նաև երաժշտութ
յան մեջ. հո
րին
վել են եր
գեր
ու խմբերգեր, որոնցից աչքի է
ընկնում «Հայրիկ, Հայրիկ, քո
հայրենիք» խմբերգը, որն առա
ջին անգամ հրատարակվել է
Կոմիտասի Երկերի ժողովածուի
4-րդ հատորում:

* * *
Մ.Խրիմյանը սիրում էր եր
գել: Ավետիք Իսահակյ անի
«Թույլ տվեք, վեհափառ Հայ
րիկ, հարց
նել, թե ի՞նչ եր
գեր
կերգեք» հարցին ի պատաս
խան, նա ասել է. «Շարականներ
կերգեմ, ներբողներ, սուրբ
հարց երգերեն՝ Շնորհալու,
Կեչառեցու, Պետրոս Ղափան
ցու, Գրիգորիս Աղթամարցու և
Բաղդասար դպիրի սիրո տա
ղերն ալ կերգեմ: Ղափանցին
լավ տաղասաց է, Քուչակ Նա
հա
պետ ա
նո
րից վեր է, բայց
ժողովրդի երգեր ամե նից վեր
են. ես շատ կերգեմ մեր Վանա
և Մուշի գեղջկական երգեր, որ
սովորել եմ վաղուց Վարագա
Ս. Դ. Մէրկուրով, «Գեղարուեստ»,
1908, N 1, էջ 98:

և Ս. Կարապետի ուխտավորնե
րից: Բայց ամե նից շատ կսիրեմ
Խորենացու ողբը, անոր համար
ես մի եղանակ եմ շինել ու կեր
գեմ: Ինձի կթվա, թե այդ ողբը
հայ ազգի ճակատագիրն է ու
ամե ն դարու ողբը, ինձի այն
պես կերևա, թե քերթողահայրն
Մովսես այս օրերին համար է
գրել…»12:
Փաս
տո
րեն՝ 1857 թ. Վա
րագա դպրոցի հիմ
ն ադրումով
«հայ ազգագրության և ժո
ղովրդական կյանքի ուսում
ն ա
13
սիրության հիմ
ն ադիրը» դար
ձած Մկրտիչ վարդապետն իր
կաթողիկոսության շրջանում՝
1892–1907 թթ., մեծ ու անգնա
հատելի դեր պիտի ունենար հայ
երաժշտության առաջընթացի
գործում, մասնավորաբար՝ հայ
երաժշտության մեջ բազմաձայ
նության արմատավորման բնա
գավառում:
Հայտ
նի է, որ հայ ժո
ղովր
դական և հոգևոր երաժշտութ
յունը միաձայն (մոնոդիկ) է:
19-րդ դարի երկրորդ կեսին
սկիզբ առավ բազմաձայնության
արմատավորումը հայ երաժշ
տութ
յան մեջ՝ շնոր
հիվ Տ. Չու
12
Իսահակյան Ա., Երկերի ժողովածու
6 հատորով, հ. 5, Երևան, 1977, էջ 19:
13
Հանգիստ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Կաթու
ղիկոսի Ամենայն Հայոց, «Արարատ»
(Էջմիածին), 1907, Ժ–ԺԱ, էջ Ե:
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խաճյանի, Քր. Կարա-Մուրզայի,
Մ. Եկմալյանի, Ն. Տիգրանյանի
անխոնջ գործունեության: Իսկ
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մ.
Խրիմյանի շնորհիվ բազմաձայ
նությունը մուտք գործեց հայ
եկեղեցի: Այդ ճանապարհին
կատարված առաջին քայլն այն
էր, որ իր պաշտոնավարման
տարիներին կաթողիկոսը մեծ
ուշադրություն դարձրեց Էջ
միածնի հոգևոր ճեմարանում
երաժշտության դասավանդման
գոր
ծին: Այս
պես՝ 1893 թ. հոկ
տեմբերի 5-ին նրա կարգադ
րությամբ ճեմարանի երաժշ
տության ուսուցիչ նշանակվեց
նույն թվականի մայիսին ճեմա
րանն ավարտած Սողոմոն Սո
ղոմոնյանը, ով այդ պաշտոնում
փոխարինեց հայ խմբավար,
կոմպոզիտոր, երաժշտականհասարակական գործիչ Քր. Կա
րա-Մուրզային: Երաժշտության
նորանշանակ ուսուցիչը գոր
ծածության մեջ դրեց եվրոպա
կան ձայնագրությունը, քանի
որ առանց դրա իմացության
անհնար էր հաղորդակցվել հա
մաշխարհային երաժշտությանը:
Բնականաբար՝ երաժշտության
երիտասարդ ուսուցիչն այդ քայ
լը չէր կարող անել առանց կա
թողիկոսի գիտության և համա
ձայնության:
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«Հարգելի երաժիշտ Պ. Մա
կար Եկմալյանը մեր երգեցո
ղության ամայի անդաստանի
մեջ ներդաշնակության անդ
րանիկ բուրաստանը տնկեց:
Սր
տանց ու
րախ ենք, որ Հա
յերս այժմ կարող ենք պարծել,
թե մենք էլ հետ չենք մնա
ցել
վսեմ գեղարվեստի ու կատա
րելագույն երաժշտության զար
գացումից»14:
Կոմիտասի այս գնահա
տականը վերաբերում է հայ
կոմպոզիտոր,
խմբավար,
մանկավարժ Մ. Եկմալյանի
«Պատարագին». հայ երաժշ
տության մեջ օրատորիա-կան
տատի ժանրի առաջին նմուշը,
որն արժանացավ Ջ. Վերդիի և
Ք. Սեն-Սանսի բարձր գնահա
տականին, շրջանառության մեջ
մտավ շնորհիվ Մ.Խրիմյանի և
մինչ օրս հնչում է Հայ առաքե
լական եկեղեցում:
1892 թ. Մ.Եկմալյանն ավար
տում է աշխատանքը քառաձայն
«Պատարագի» վրա և Պետեր
բուրգի կոնսերվատորիայի (որն
ա
վար
տել էր 1888 թ.) ստեղ
ծագործական խորհրդի կար
ծիքն իմանալու նպատակով՝
ուղևորվում է Պետերբուրգ:
Եկմալյանի՝ որպես երաժշտի,
ձևավորման գործում մեծ դեր
կատարած ռուս ականավոր
կոմպոզիտորներ Մ. Ա. Բալա
կիրևն ու Ն. Ա. Ռիմս
կի-
Կոր
սակովը բարձր են գնահա
տում իրենց սանի՝ երիտասարդ
կոմպոզիտորի
ստեղծագոր
ծությունը: Ի դեպ՝ եռաձայն
արական երգչախմբի համար
«Պատարագի» առանձին հա
մարների ներդաշնակմանը Եկ

մալյանը ձեռնամուխ էր եղել
դեռևս Ն. Ա. Ռիմսկի-Կորսա
կովի կոմպոզիցիայի դասա
րանում ուսանելիս:
Եվ ահա 1895 թ. հունիսի 7-ի
Հայրապետական կոնդակով (N
325) կաթողիկոսը թույլատրում
է Մ. Եկմալյանի «Պատարագի»
տպագրությունը և կատարումը
բոլոր հայկական եկեղեցինե
րում. «Ուստի այսու կոնդակով
թոյլ տամք քեզ պսա
կել զաշ
խատութիւն քո առ ի կիր ար
կանել յեկեղեցիս մեր, եւ միան
գամայն յորդոր կարդամք առ
ձեռնհաս եւ ջերմեռանդ ազգա
յինս, զի բարերար ձեռնտուու
թեամբ օժանդակ լիցին քեզ,
որով կարող լինիցիս զերկա
սիրութիւնդ ի լոյս ածել յօգուտ
եւ ի պայծառութիւն Հայաստա
նեայց եկեղեցւոյ»15:
Կաթողիկոսի այս քայլը
չափազանց կարևոր նշանա
կություն ունեցավ: Հայտնի է,
թե ինչ
պես էր տա
րի
ներ շա
րունակ Քր. Կարա-Մուրզան
պայքարում, որպեսզի բազմա
ձայնությունը մուտք գործի հայ
եկեղեցի, բայց՝ ապարդյուն: Ու
թեև նա ար
դեն ստեղ
ծել էր
«Պատարագի»
բազմաձայն
մշակումը, սակայն եկեղեցում
կատարելու թույլտվություն չէր
ստանում: Նրան առարկում
էին՝ ասելով, թե «Աստված մեկ
է, երգեցողությունն էլ պետք է
միաձայն լինի»:
Մ. Խրիմյանի այս որոշման
Մակար Եկմալյան (վավերագրեր,
նամակներ, հուշեր, հոդվածներ),
Երևան, 2006, էջ 18:
15

14
Կոմիտաս Վարդապետ. Երգեցո
ղութիւնք Ս. Պատարագի, «Արարատ»,
1898, թիւ Գ և Դ, էջ 117:
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արմատները, մեր կարծիքով,
տանում են Կ.Պոլիս: Բանն այն
է, որ Խրիմյան եպիսկոպոսը
1869-ին ընտր
վել էր Կ. Պոլ
սի
Հայոց պատրիարք՝ պաշտոնա
վարելով մինչև 1873 թվականը:
Իսկ 1873–1878 թթ. Մ.Խրիմյանը
«նստած էր Պոլ
սում ան
պաշ
բաղ
ված էր գրա
տոն»16 և զ
կան գործունեությամբ: 1874-ին
Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարք է
ընտրվում Ներսես եպիսկոպոս
Վարժապետյանը, ում առաջար
կությամբ 1878 թ. Մ. Խրիմյանը
ղեկավարում է Բեռլինի վեհա
ժողովի հայկական պատվիրա
կությունը:
Մ. Խրիմյանի գործունեութ
յան պոլսական շրջանում՝ 1869–
1879 թվականներին, Կ. Պոլսում
իր ակտիվ գործունեությունն
էր ծավալում հայ դասական
պրոֆեսիոնալ
կոմպոզիտո
րական դպրոցի սկզբնավո
րող, հայ երաժշտական թատ
րոնի հիմ
ն ադիր, կոմպոզիտոր,
դաշնակահար,
նվագավար,
մանկավարժ, երաժշտականհասարակական գործիչ Տ.
Չուխաճյանը: Հենց այդ տարի
ներին իրար հետևից մեծ հա
ջողությամբ բեմ բարձրացան
նրա կոմիկական օպերաները՝
«Արիֆի խորամանկությունը»
(1872), «Քյոսե Քեհյան» (1875)
և «Լեբլեբիջի Հոր-հոր աղան»
(1875): Տ. Չուխաճյանի և Տ. Գա
լեմճյանի
ղեկավարությամբ
ստեղծվեց «Օսմանյան օպե
րային թատերախումբը», որն
առաջինն էր ամբողջ Մերձա
վոր Արևելքում: Եվ բնական է,
որ արվեստի հանդեպ մեծ սեր
ունեցող Կ. Պոլսի Հայոց պատ
րիարք Մ. Խրիմյանը չէր կարող
16
Հանգիստ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Կաթո
ղիկոսի Ամենայն Հայոց, «Արարատ»
(Էջմիածին), 1907, Ժ–ԺԱ, էջ Է:
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ծանոթ չլինել հայ կոմպոզիտո
րի հետ և նրա գործունեությա
նը: Մյուս կողմից՝ հայտնի է, որ
Տ. Չուխաճյանը ջերմ հարաբե
րություններ է ունեցել պատ
րիարք Ներսես Վարժապետ
յանի հետ: Իր հասակակցի՝
47-ամյա պատրիարքի մահվան
ազդեցության տակ Չուխաճ
յանն ստեղծեց «Արտօսր ի շի
րիմ» մահանվագը` հայոց առա
ջին դաշնամուրային Marche
funèbre-ն (Սգո քայլերգը), որը
կատարվեց Ներսես Վարժա
պետյանի հուղարկավորութ
յան հանդեսի ժամանակ: Ուստի
կարող ենք ենթադրել, որ Մ.Խ
րիմյանը ոչ միայն ծանոթ էր Տ.
Չուխաճյանի գործունեությանը,
այլև բարձր է գնահատել այն և
գալով Էջմիածին՝ երաժշտութ
յան ասպարեզում պաշտպանել
է կոմպոզիտորի գործունեութ
յան հիմ
ն ական ուղղություննե
րը, ո
րոն
ցից մեկն էլ բազ
մա
ձայնության արմատավորումն
էր հայ երաժշտության մեջ:
1896 թ. Մ. Եկմալյանի «Պա-
տարագը» հրատարակվում է
Վիեննայում: Իսկ Մ.Խրիմյա
նի 1898 թ. դեկ
տեմ
բե
րի 14-ի՝
«Մակար Եկմալյանի պատա
րագի երգեցողությունը սովո

րելու համար թեմերից ներ
կայացուցիչների
ուղարկելու
մասին»
կաթողիկոսական
կոնդակով «հանձնարարվում
էր եկեղեցական թեմերին՝ տե
ղերում կարող ուժեր ընտրել և
Թիֆլիս ուղարկել Եկմալյանին
աշակերտելու, նրա ձեռքի տակ
խմբավարական
արվեստում
վարժվելու, Ս. Պատարագի կա
նոնավոր երգեցողության կա
տարման մեջ հմտանալու նպա
տակով»:
Կարա-Մուրզան առաջին
ներից էր, որ ծանոթանալով
Եկմալյանի Պատարագի պար
տիտուրին՝ «իր հրճվալից շնոր
հավորանքն ուղղեց իր գործըն
կերոջը, նշելով Պատարագի
գեղարվեստական
բացառիկ
արժանիքները»17: Նա գրում է.
«Մանրամասն խոսելը թողնելով
մի այլ ժամանակի, այնքանը
կա
սեմ, որ Մ. Եկ
մալյա
նի այդ
«Երգեցողութիւնքը» թե հիանա
լի և թե զարմանալի գրվածք է:
Ձայների միության մեջ հիանա
լի ներդաշնակություն է լսվում
ամե ն տեղ, և զարմանալի գե
ղարվեստական հմտությամբ է
գրված ա
մե ն բան: Սա կա
րե
17
Մակար Եկմալյան (վավերագրեր,
նամակներ, հուշեր, հոդվածներ), էջ
223:
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լի է համարել պ. Եկմալյանի
գլուխգործոցը, որով նա լրաց
րեց եկեղեցական երաժշտութ
յան այն պակասությունը, որ
գնալով ավելի ու ավելի զգա
լի էր դառնում մեզանում…»18:
Իսկ Եկմալյանին հասցեագր
ված նամակում Կարա-Մուր
զան գրում է. «
Դուք պետք է
պարծենաք, որ Պատարագը
Ձեր գլուխգործոցն է, քանի որ
Դուք Ձեր հեղինակությունն ան
մահացրիք և որ գլխավորն է,
ազգին մատուցեցիք մեծ ծա
ռայություն: Պետք է աշխատել
և ամե ն ջանք գործադրել, որ
ինչքան կարելի է շուտ ու շատ
տարածվի այդ Պատարագը
ամե ն տեղ»19:
Կարա-Մուրզան հրաժար
վում է իր բազմաձայնած «Պա-
տարագից» և ձեռնամուխ լի
նում Եկմալյանի «Պատարագի»
կատարմանը: Կան տեղեկութ
յուններ, որ 1898 թ. նոյեմբերի
1-ին «Պատարագը» Կարա-
Մուրզայի նախաձեռնությամբ
հնչել է Թեոդոսիայի Սուրբ
Սարգիս եկեղեցում: Այն հե
տաքրքրությամբ է ունկնդրել
և կատարման հաջողությունը
ողջունել Հովհաննես Այվա
զովսկին:

* * *
Հիրավի բախտորոշ եղավ
այն դե
րը, որն ու
նե
ցավ Մ.
Խրիմյանը Կոմիտասի՝ որպես
անհատի ու երաժշտի, կա
յացման և ձևավորման գոր
ծում (նշենք, որ հայտնի նավ
թարդյունաբերող և բարերար
Ալեքսանդր Մանթաշյանը, ով
արտասահմանում սովորելու
համար տաղանդավոր հայ ու
Նույն տեղում, էջ 29:
Տե՛ս «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1911, 9
հուլիսի:
18

19
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սանողներին կրթաթոշակ էր
տրամադրում, Սողոմոն Սո
ղոմոնյանի ուսումը Գերմա
նիայում ֆինանսավորեց հենց
Մկրտիչ Խրիմյանի հորդորով):
1892-ի մայիսի 5-ին՝ կաթողի
կոսական ընտրության օրը,
Սողոմոն Սողոմոնյանը վանքի
պատերի ներսում տեղեկանա
լով քվեարկության արդյունք
ներին, մի թերթիկի վրա գրում
է. «Էջմիածնում յոթանասու
ներկու տարեկան հասակում,
յոթանասուներկու քվեով կա
թողիկոս ընտրվեցավ Խրիմյան
Հայրիկը»20, ծալում է թուղթն ու
պատուհանից դուրս նետում՝

մեծ իրարանցում առաջացնե
լով հակախրիմյանականների
շրջանում:
Խորհրդանշական էր, որ
Խրիմյանը կաթողիկոս օծվեց
հենց Կոմիտասի ծննդյան օրը՝
1893 թ. սեպտեմբերի 26-ին,
Վարագա Ս. Խաչի տոնի օրը,
Էջմիածնի Մայր տաճարում:
Այդ օր
վա
նից մինչև Մ.
Խրիմյանի կենաց վախճա
նը Կոմիտասը վայելեց նրա
հոգատար
վերաբերմունքն
իր ան
ձի ու կա
տա
րած գոր
ծի հան
դեպ: Ա
սում են, թե իր
կաթողիկոսության
առաջին
իսկ օրերին Խրիմյանը Կոմի

Կոմիտաս (կազմ.՝ Ղ. Միրզոյան,

Ա. Մխիթարյան), Երևան, 2015, էջ 202:

20
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տասին էր նվիրել Խաչատուր
Աբովյանի լուսանկարը, որը նա
պահել-պահպանել է մի առան
ձին խնամքով: «Այս Խաչատուր
Աբովյանի լուսանկարը,– խոս
տովանել է Կոմիտասը,– իմ
ամե նասիրած իրս է, իմ էութ
յան հետ մաս կազ
մող… Մոտ
կամ հե
ռու՝ ուր որ ճամ
փոր
դեմ՝ հետս կտանիմ զայն: Այս
թանկագին նվեր-հիշատակը
ինձ տվավ Խրիմյան Հայրիկը՝
իր կաթողիկոսության առաջին
օրերուն»21:
Էջ
միած
նում 1894 թ. սեպ
տեմբերի 11-ին Նորին Վեհա
փառության բանավոր հրա
մանի հիման վրա Մեսրոպ
արքեպիսկոպոս Սմբատյանը
Գայանե վանքում, Մ. Խրիմ
յանի ներկայությամբ, ի թիվս
Հոգևոր ճեմարանի շրջանա

վարտ վեց սարկավագների,
կուսակրոն աբեղա է ձեռնադ
րում նաև Սողոմոն սարկավագ
Սողոմոնյանին: «Նորին Վեհա
փառությունը բարեհաճել էր ու
շադրություն դարձնել նույնիսկ

նոցա անունների վրա»22, և նրա
հաճությամբ Քեոթահիացի Սո
ղոմոն սարկավագ Սողոմոն
յանը, ձեռնադրվելով աբեղա,
ստանում է Կոմիտաս անունը
ի պատիվ Կոմիտաս Ա Աղցե
ցի կաթողիկոսի (V դ.), ով նաև
բանաստեղծ-երաժիշտ էր, հայ
շարականերգության նշանավոր
ներկայացուցիչներից մեկը: Իր
այս ընտրությամբ Վեհափառը,
մեր կարծիքով, ոչ միայն ընդգ
ծել է երիտասարդ հոգևորա
կանի գործունեության հետագա
շեշտված երաժշտական ուղղ
վածությունը, այլև հանձին նրա,
գուցե և, տեսել Հայ եկեղեցու
ապագա Հայրապետի: Եթե Կո
միտասը չհեռանար Էջմիածնից
և չբավարարվեր վարդապետի
աստիճանով, ապա, միգուցե,
ինքն էլ դառնար կաթողիկոս:
Մանավանդ, որ նման օրինակ
ունենք: Քչերին է հայտնի, որ
հայ արվեստաբանության մեջ
լրջագույն ներդրում ունեցող
նշանավոր հայագետ ու արվես
տաբան Գարեգին Հովսեփյանը
1943 թվականին ընտրվել է Մե
22

«Արարատ», 1894, N 9, էջ 290:

21
Մեսրոպյան Ա., Հուշեր, Կոմիտասը
ժամանակակիցների հուշերում և
վկայություններում, Երևան, 2009, էջ
330:
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ծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս`
մեծ աջակցություն ցուցաբերե
լով «Սասունցի Դավիթ» տան
կային շարասյան ստեղծմանը
և 1946 թ. հայրենադարձության
կազմակերպմանը:
Ամե նայն Հայոց Կաթողիկոս
Մկրտիչ Ա Խրիմյանի հրամա
նով Կոմիտասը 1893 թվակա
նին ստանձ
նեց նաև Էջ
միած
նի Մայր տաճարի խմբավարի
պաշտոնը: 1893 թ. նոյեմբերի
21-ին Մայր տաճարում Սողո
մոն Սողոմոնյանի ղեկավարած
քառաձայն երգչախումբն առա
ջին անգամ կատարեց «Հայր
մեր»-ը: Իր այս նշա
նակ
մամբ
Մ. Խրիմյանը կանխորոշեց
Կոմիտասի հետագա գործու
նեության կարևոր ուղղութ
յուններից ևս մեկը. Կոմիտասը
հայ երաժշտության պատմութ
յան մեջ մնալու էր նաև որպես
անկրկնելի խմբավար, Կ. Պոլ
սում ստեղծելու էր 300 հոգուց
կազմված «Գուսան» երգչա
խում
բը… «Ա
նոնք, որ բախտ
ունեցած են Կոմիտասի ծունկ
ներուն տակ աշակերտելու
կամ իր կազմած մեծ ու փոքր
երգչախումբերուն մեջ երգե
լու, – հետագայում հիշելու էր
Կոմիտասի Պոլսո հայտնի հինգ
սաներից մեկը` անվանի երաժշ
տագետ և բանահավաք, ՀԽՍՀ
ԳԱ արվեստի ինստիտուտի աշ
խատակից Միհրան Թումաճա
նը,– վ
կա են, թե ինչ
պես, մեկ
խոսքով մը կամ պատահա
կան ակնարկով մը, կամ դեմ
քի անակնկալ շարժումով մը
կը միավորեր, կը համադրեր՝
հայ երգը հայերեն ու սրտանց
երգելու անմոռանալի ճաշակը
տալով նրանց»23:
Վեհափառի մահվամբ Կո

միտասը որբացավ երրորդ ան
գամ: Մ.Խրիմյանի մահից հետո
Կոմիտասը հեռացավ Էջմիած
նից: Բանն այն է, որ կաթողի
կոսական ընտրություններում
Կոմիտասը պաշտպանում էր
Մաղաքիա Օրմանյանի թեկ
նածությունը, քանի որ գտնում
էր, որ նա «շատ խելոք, դիվա
նագետ, զգույշ, շրջահայաց,
քաղաքավարի, միևնույն ժա
մանակ հայրենասեր, առաջա
դիմական, բարձր ուսումով,
աստվածաբան, պատմագետ,
ջերմեռանդ հավատացյալ, մի
խոսքով՝ կատարյալ և հար
մար եկեղեցու պետ, ժողովրդի
հայր…» էր24: Բայց 1908 թ. կա
թողիկոս ընտրվեց Մատթեոս Բ
Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիրլ
յանը… Կոմիտասը` ծայր աստի
ճան հուսախաբ դարձավ, դյու
րագրգիռ, դժգոհ, բարկացկոտ
և «իր սիրելի ժպիտը և զվար
թությունը կորսնցուց: Ընտրու
թենէն ետքն ալ կը շարունակէր
Օրմանյանի գովքը և կը նշեր
ընտրողներու կարճամտութիւ
նը: Հայր Սուրբն այլևս տխուր

էր, փոխված, հուսախաբ»25:
… Ար
դեն շուրջ 125 տա
րի
է ան
ցել այն օ
րից, երբ հա
յոց
հեռատես ու իմաստուն Հայ
րապետը կատարեց իր մեծ ու
համարձակ քայլը՝ ազդարարեց
բազմաձայնության մուտքը հայ
եկեղեցի, դրանով իսկ նոր ու
լայն հորիզոններ բացելով հայ
երաժշտության հետագա առա
ջընթացի համար: Եվ այժմ, հա
յոց կյանքում տեղի ունեցած
բազում փորձություններով ու
անակնկալներով լի ժամանակ
ների հեռվից, երբ հետադարձ
հայացք ենք նետում այդ իրա
դարձությանը՝ ավելի ու ավե
լի պար
զո
րոշ է դառ
նում դրա
բացառիկ նշանակությունը հա
յոց հոգևոր կյանքում, քանզի
դժվար է ասել, թե ի՞նչ ուղով և
ինչպե՞ս կընթանար հայ դասա
կան երաժշտռության հետագա
զարգացումը, եթե Մ.Խրիմյանը
չբազմեր հայոց Հայրապետա
կան գահին:
25

Նույն տեղում:

24
Մարանջեան, Մ., Կոմիտաս Վար
դապետ, Կոմիտասը ժամանակակից
ների հուշերում և վկայություններում,
Երևան, 2009, էջ 68:

23
Սաֆարյան Խ., Կոմիտաս սքան
չելագործ, Երևան, 1999, էջ 29:

¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

| ¹3. 2020

9

Ի ԴԵՊ
Երկրի մակերևույթին հայտնի է ասուպների
հարվածներից առաջացած շուրջ 200 խառնարան:
Մարսի վրա կան հարյուր հազարավոր խառնա
րաններ՝ նոսր մթնոլորտը չի պաշտպանում մո
լորակը հարվածներից:

Մարդու գանգատուփում հայտնաբերվել են 0,1 մմ
տրամագծով անցուղիներ, որոնցով ուղեղի բոր
բոքման դեպքում ոսկրային շերտից ուղեղ են
թափանցում պաշտպանիչ հակամարմի ններ:

Պաղպաղակ առաջարկող ամե նամեծ սրճա
րանն աշխարհում Հավանայում է: Վերջերս
սրճարանը, որն ունենում է օրեկան 30 հազար
հաճախորդ, նշել է իր 50-ամյակը: Այն կառուցվել
է Ֆիդել Կաստրոյի անձնական հրահանգի հա
մաձայն, ով շատ էր սիրում պաղպաղակ:

Ամերիկայի միջատաբանական ընկերության
տվյալներով, մեծամրջյունների (տերմիտ) և ու
տիճների ԴՆԹ-ների համեմատությունը ցույց է
տվել, որ մեծամրջյուններն ուտիճներ են, որոնք
սովորել են սնվել բնափայտով:
«Наука и жизнь», 2019, N 7.
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Համացանցի մասնագետներն ուսում
ն ասիրել
են Թվիթեր սոցիալական ցանցի շուրջ 20000 հա
ղորդագրություն՝ ԱՄՆ-ում կատարված մի քա
նի ողբերգական իրադարձություններից հետո
(բնական աղետներ, ահաբեկչական գործողութ
յուններ) և հայտնաբերել են, որ դրանց 86-91 %
պարունակում է կեղծ տեղեկատվություն: Ցան
ցի հաճախորդների ընդամե նը 5-9 % է փորձել
ճշտել համացանցում կարդացած տեղեկատվութ
յունը և հաղորդագրությունների միայն 1-9 % է
կասկած հայտնում սենսացիոն լուրերի ճշմար
տության վերաբերյալ:

Աշխատողների ամե նաերկարատև արձակուր
դը Ֆրանսիայում է՝ տարեկան մինչև 9,5 շաբաթ,
և Ֆինլանդիայում՝ մինչև 8 շաբաթ, ամե նակար
ճատև արձակուրդը Մեքսիկայում է՝ 6 օր: ՈՒստի
Մեքսիկայի միջին աշխատողի աշխատաժամերն
ամե նաշատն են՝ տարեկան 2246: Ռուսաստանում
այդ ցուցանիշը կազմում է 1948 ժամ: Իսկ անգ
լիացի պատմաբանների տվյալներով, թեև XIII դ.
Եվրոպայի գյուղացիներն արձակուրդ չունեին,
բայց տարվա ընթացքում կուտակվում էր ոչ աշ
խատանքային 150 օր՝ եկեղեցական և աշխարհիկ
տոների հաշվին:
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Թանկարժեք մետաղների առևտրով զբաղ
վող մյունխենյան ընկերությունը կառուցել է ոս
կու ձուլակտորի տեսք և համապատասխան գույն
ունեցող իր գլխավոր գրասենյակի շենքը: Գիշերը
լուսամուտների ծածկոցափեղկերն իջեցվում են,
և շենքն ավելի է նմանվում ձուլակտորի: Շինութ
յան ծավալը համապատասխանում է մարդկութ
յան պատմության ողջ ընթացքում արդյունահա
նած ոսկու ծավալին (շուրջ 200 հազար տոննա)՝
ընդհուպ մինչև 2009 թ., երբ նախագծվել է շեն
քը: Այժմ աշխարհում արդյունահանվում է տարե
կան մոտավորապես 3500 տոննա դեղին մետաղ:
Արդյունահանման ծավալով առաջին տեղում Չի
նաս
տանն է, դրան հետ
ևում են Ավստ
րա
լիան,
Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ը:

Եվրոպական միայն չորս պետություն է սահ
մանակից որևէ մի երկրին: Դրանք են՝ Պորտու
գալիան, Սան-Մարինոն, Մոնակոն և Վատիկանը:
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ԿԼԻՄԵՆՏ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
պատմական գիտությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի
գլխավոր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը` Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմ, Հայրենական մեծ պա
տերազմ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ
ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ
1941 թ. հու
նի
սի 22-ի վաղ
առավոտյան
ֆաշիստական
Գերմանիան,
խախտելով
ԽՍՀՄ-ի հետ 1939 թ. օգոստոսի
23-ի`
10 տարի ժամանակով
կնքված չհարձակման պայմա
նագիրը, առանց պատերազմ
հայտարարելու, ուխտադրժո
րեն և հանկարծակի հարձակ
վեց Խորհրդային Միության
վրա: Հիտլերի նպատակն էր
«կայծակնային» պատերազմով
մի քանի շաբաթվա ընթացքում
ոչնչացնել Կարմիր բանակը,
զավթել Խորհրդային Միութ
յան տարածքների զգալի մասը,
ստրկացնել նրա ժողովուրդնե
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րին և ստեղծել գերմանական
մեծ կայսրություն: Սակայն Հիտ
լերը չարաչար սխալվեց, քանի
որ գերմանական բանակը, որը
մինչ այդ՝ 1939–1940 թթ. հեշտ
հաղթանակներ էր տարել Եվ
րոպայում, զավթել նրա զգա
լի մասը, պատերազմի հենց
առաջին իսկ օրվանից հանդի
պեց Կարմիր բանակի համառ
և հերոսական դիմադրությա
նը: Պատերազմը շարունակ
վեց 1418 օր ևավարտվեց 1945
թ. մայիսի 9-ին՝ ֆաշիստական
Գերմանիայի
անվերապահ
կապիտուլյացիայով, Բեռլինի
գրավումով: Մինչ այդ` 1945 թ.

ապրիլի 30-ին Հիտլերն ինք
նասպան էր եղել:
Պատերազմը հսկայական
վնասներ հասցրեց հակամար
տող կողմերին: Միայն Խորհր
դային Միությունը կորցրեց
շուրջ 27 մի
լիոն մարդ1: Կար
միր բանակի կորուստները
կազմեցին 11 միլիոն մարդ,
ֆաշիստական
Գերմանիայի
կորուստները՝ ավելի քան 13
միլիոն մարդ2:
1941–1945 թթ. ընթացքում
1
Великая победа над фашизмом, М.,
2014, с.5.
2
Великая Отечественная без грифа
секретности. Книга потерь, М:, 2009,
с.376.
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Կարմիր բանակը Մոսկվայի,
Ստալինգրադի, Կուրսկի, Կով
կասի, Բելոռուսիայի, Ղրիմի,
Ուկրաինայի, Մերձբալթիկայի
և Կարելիայի համար մղված
ճակատամարտերում տարավ
կարևոր հաղթանակներ և ֆա
շիստական զավթիչներին դուրս
շպրտեց Խորհրդային Միութ
յան գրավված տարածքներից:
Դրանից հետո Կարմիր բանա
կը, շարունակելով մարտա
կան գործողությունները, մեկը
մյուսի հետևից ֆաշիստական
լծից ազատագրեց Բուլղարիան,
Ռումի նիան, Հարավսլավիան,
Լեհաստանը,
Հունգարիան,
Ավստրիան և Չեխոսլովակիան,
հակառակորդին ջախջախեց
Գերմանիայում և գերմանական
ժողովրդին փրկեց ֆաշիզմից:
Հայրենական մեծ պատե
րազմում տարած հաղթանակը
պատմական մեծ նշանակութ
յուն ունեցավ հետպատերազմ
յան տարիներին մարդկության
զարգացման վրա: Կարմիր բա
նակը մարդկությանն ազատեց
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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ֆաշիստական
ստրկացման
վտանգից, փրկեց մարդկային
քաղաքակրթությունը հիտլեր
յան ռասայական գաղափա
րախոսության
ճիրաններից,
օգնություն ցույց տվեց Եվրո
պայի շատ երկրների ժողո
վուրդներին՝ ազատագրվելու
ֆաշիստական ստրկությունից:
Ֆաշիստական ստրկությունից
փրկվեց նաև գերմանական ժո
ղովուրդը:
Հայրենական մեծ պատե
րազմում տարած հաղթանա
կը պատմական կարևոր նշա
նակություն ունեցավ նաև հայ
ժողովրդի համար: Հիշենք, թե
ինչպես կայզերական Գերմա
նիայի թողտվությամբ, նրա
դաշնակից Օսմանյան Թուր
քիան 1-ին համաշխարհային
պատերազմի տարիներին կազ
մակերպեց և Արևմտյան Հա
յաստանի տարածքում իրագոր
ծեց նրա բնիկ հայ ժո
ղովր
դի
հրեշավոր ցեղասպանությու
նը, որին զոհ գնաց ավելի քան
1,5 մի
լիոն մարդ, իսկ շուրջ 1
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մի
լիոնն էլ դար
ձավ փախս
տական և սփռվեց աշխարհով
մեկ: Դրանով իսկ հայությունը
զրկվեց իր պատմական հայրե
նիքի մեծ մասից:
Այս
տեղ տե
ղին ենք հա
մարում հիշել Վիլհելմ կայզե
րի արժանի հետնորդ Ադոլֆ
Հիտլերի խոսքերը Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմը
սկսվե
լուց մի քա
նի օր ա
ռաջ՝
1939թ. օգոստոսի 22-ին, Օբեր
զալցբուրգում՝ Երրորդ Ռայխի
բարձրագույն հրամանատա
րության հետ հանդիպման ժա
մանակ: Հիտլերն իր գեներալ
ներին Լեհաստան ներխուժելու
նախօրյակին3 հատուկ ցուցում
տվեց, որ առաջիկա պատերազ
մում անխնա կոտորեն լեհերին,
հրեաներին, ռուսներին, ուկ
րաինացիներին, բելոռուսներին,
սլավոնական բոլոր ժողովուրդ
ներին՝ ուշադրություն չդարձ
նելով հասարակական կարծիքի
3
Ֆաշիստական Գերմանիան Լե
հաս
տանի վրա հարձակվեց 1939 թ.
սեպտեմբերի 1-ին:
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վրա. «Այժմ, մեր ժամանակնե
րում այլևս ո՞վ է հիշում 1915 թ.
Թուրքիայում հայերի բնաջնջ
ման մասին», - ցինիկաբար
նշեց ֆյուրերը: Այդ խոսքերն
այսօր էլ փորագրված են Վա
շինգտոնում գտնվող հրեական
Հոլոքոստի պատմության թան
գարանի պատերից մեկի վրա:
Առաջին անգամ Հիտլերի դարձ
վածը հանրությանը տեղյակ է
պահվել պատերազմի գլխավոր
հանցագործ նացիստ պարագ
լուխների դեմ իրագործված
նյուրնբերգյան դատավարութ
յան ժամանակ (20 նոյեմբերի
1945 թ. – 1 հոկտեմբերի 1946 թ.)
և տպագրվել «Նյու Յորք
թայմս» թեր
թի 1945 թ. նո
յեմ
բերի 24-ի համարում:
Ուստի պատահական չէր,
որ Հայրենական մեծ պատե
րազմն սկսվելու հենց առաջին
իսկ օրվանից հայ ժողովուրդը
մեկ մարդու պես ոտքի կանգ
նեց՝ պաշտպանելու իր ֆիզի
կական գոյությունը, պատմա

14

կան Հայաստանի 1/10 մասը
կազմող Խորհրդային Հայաս
տանը, որովհետև պարզ գի
տակցում էր, թե ինչ վտանգ է
սպառնում իրեն, եթե պատե
րազմում թուրքերի դաշնակից
ֆաշիստական
Գերմանիան
հաղթի Խորհրդային Միությա
նը: Չէ՞ որ հենց պա
տե
րազ
մի
սկզբին Թուրքիան Խորհրդա
յին Հայաստանի սահմանների
մոտ էր տեղաբաշխել մինչև
ատամ
ն երը զինված 26 դիվի
զիա (ո
րոնց ա
մե ն մե
կի անձ
նակազմը բաղկացած էր 20–25
հազար մարդուց) և հարմար
պահի էր սպասում այնտեղ
ներխուժելու համար4:
«Հայ ժողովուրդը իր բազ
մադարյան պատմության մեջ
բազմիցս ենթարկվել է օտար
բռնակալների հարձակում
ն ե
րին,- նշել է «Правда» թեր
թը
իր «Հայ ժողովուրդը Խորհր
4
Տե՛ս Ս. Մ. Շտեմենկո, Գլխավոր
շտաբը պատերազմի տարիներին,
գիրք 1-ին, Ե., «Հայաստան» հրատ.,
1970, էջ 69:

դային Միության ազատագրա
կան պատերազմի մարտական
մասնակիցն է» առաջնորդող
հոդվածում,- նա գիտի, թե ինչ
բան են կոտորածը, ավերը,
սովը, բռնությունները: Հայ ժո
ղովուրդը չի մոռացել հայերի
ֆիզիկական ոչնչացումը, որ
կազմակերպել էր արյունռուշտ
Հիտլերի նախորդ Վիլհելմ կայ
զերը՝ Առաջին իմպերիալիստա
կան պատերազմի տարիներին:
Այդ նպա
տա
կով էլ, երբ ար
յունալի հրդեհի պես բռնկվեց
պատերազմը, որն սկսել էր
նացիստական
Գերմանիան
Խորհրդային Միության դեմ,
ամբողջ հայ ժողովուրդը մեկ
մարդու պես ոտքի կանգնեց
պաշտպանելու հայրենիքը» 5:
Հայրենական մեծ պատե
րազմը սկսվելու պահին Կար
միր բանակի շարքերում ծառա
յում էին շուրջ 60 հա
զար հայ
ռազմիկներ ու սպաներ, որից
40 հազարը Խորհրդային Հա
5

«Правда», 25 августа, 1941.
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յաստանից: Հե
տագայում զորակոչի և զո
րահավաքի
հետևանքով
նրանց թիվն ա
ճեց մի քա
նի ան
գամ և հա
սավ շուրջ
500 000-ի,
ո
րից
300 000-ը
Խորհրդային
Հայաստանից,
200 000-ը՝ ԽՍՀՄ մյուս հանրա
պետություններից: Եթե դրան
գու
մա
րենք նաև ԽՍՀՄ դաշ
նակից պետությունների (ԱՄՆ,
Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա,
Կանադա և այլն) բանակներում
և Դիմադրական շարժման շար
քերում մարտնչող շուրջ 100 000
հայորդիներին, ապա դուրս է
գալիս, որ պատերազմին մաս
նակ
ցել է շուրջ 600 000 հայ,
որոնցից ավելին քան 200 000-ը

զոհվել է մարտերում6:
Հայ ժողովրդի զավակները
պատերազմում աչքի են ընկել ոչ
միայն իրենց ստվար մասնակ
ցությամբ, այլև կռվի դաշտում
ցուցաբերած խիզախությամբ
և մարտավարական բարձր ու
նակություններով: Ընդհանուր
առմամբ, հայերից Խորհրդային
Միության հերոսի կոչում է շնորհվել 106 հոգու, որից 4-ին` Խորհր
դա-ֆիննական պատերազմում
(30.11.1939 թ.–13.03.1940 թ.), 99-ին՝
Հայրենական մեծ պատերազմում
(22.06.1941 թ. – 9 մայիսի 1945 թ.)
և 3-ին՝ հետպատերազմյան խա
ղաղ շինարարության տարինե
րին կատարած սխրանքների
6
Հայոց պատմություն, հ. 4-րդ, գիրք
I, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2010, էջ 577:

Հովհանես Բաղրամյան
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համ ար:
Խորհրդային Միութ
յան մարշալ Հովհաննես Բաղ
րամյանը և լեգենդար օդա
չու Նելսոն Ստեփանյանն այդ
բարձր կոչմանն արժանացել են
կրկնակի: Հիշեցնենք, որ պատե
րազմի տարիներին Խորհրդա
յին Միության կրկնակի հերոսի
կոչման է արժանացել ընդամե
նը 115 մարդ (ադրբեջանցիներն
ու վրացիները կրկնակի հերոս
չեն ունեցել):
Հայ ռազմիկներից 26-ը պա
տերազմի տարիներին պար
գևատրվել են Փառքի եռաս
տիճան շքանշանի՝ 3-րդ, 2-րդ
և 1-ին աստիճաններով և դար
ձել զինվորական փառքի շքան
շանի լրիվ ասպետներ, որոնց

Նելսոն Ստեփանյան
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Հովհանես Իսակով

Համազասպ Բաբաջանյան

Սերգեյ Ագանով

իրավունքները ԽՍՀՄ Գերա
գույն խորհրդի նախագահութ
յան 1967 թ. սեպ
տեմ
բե
րի 6-ի
հրամանագրով հավասարաց
վել են Խորհրդային Միության
հերոսների
իրավունքներին:
Պատերազմի տարիներին Փառ
քի շքանշանի 1-ին աստիճանով
է պարգևատրվել ընդամե նը
2500 մարդ7:
1945 թ. դեկտեմբերի 31-ի
տվյալներով Հայրենական մեծ
պատերազմի ն մասնակցել են`
69 հայ գեներալ, մեկ ծովակալ
(Հովհաննես Իսակով` Տեր-Ի
սահակյ ան) և մեկ ավիացիա
յի մարշալ (Սերգեյ Խուդյա
կով-Արմե նակ Խանփերյանց):
Հետպատերազմյան շրջանում
պատերազմի մասնակից 83
հայորդու նույնպես շնորհվել
է գեներալի կոչում: Նրանցից
Հ. Ս. Իսակովին, 1955 թ. մար
տի 3-ին շնորհ
վել է Խորհր
դային Միության նավատոր
մի ծովակալի կոչում, ի դեպ
ԽՍՀՄ-ում այդ բարձր կոչմանն
արժանացել է 3 հոգի: 1955 թ.

մարտի 11-ին Խորհրդային
Միության մարշալի կոչում է
շնորհվել Ի. Ք. Բաղրամյանին,
1975 թ. ապրիլի 29-ին Զրահա
տանկային զորքերի գլխավոր
մարշալի կոչում է շնորհվել
Համազասպ Խաչատուրի Բա
բաջանյանին, իսկ 1980 թ. մայի
սի 7-ին ինժեներական զորքե
րի մարշալի կոչում է շնորհվել
Սերգեյ Քրիստափորի Ագանո
վին:
Հետպատերազմյան տարի
ներին պատերազմի մասնա
կից հայ 4 ծովային սպաների`
Վալերիան Իոսիֆի Սուրա
բեկովին, Իվան Խաչատուրի
Գալուստովին, Աշոտ Առաքե
լի Սարկիսովին և Վլադիմիր
Քրիստափորի
Սահակյ անին
շնորհվել է փոխ-ծովակալի,
իսկ Արտավազդ Արամի Սա
գոյանին, Միհրան Կարապետի
Պետրոսյանին, Զարմայր Մամի
կոնի Արվանովին և Վլադիմիր
Սեմյոնի Փիրումովին՝ դեր-ծո
վա
կա
լի կո
չում: Հարկ է նշել,
որ նրանց փա
ռա
պանծ մար
տական ավանդույթներն այժմ
հաջողությամբ շարունակում

է Խաղաղօվկիանոսյան ռազ
մական նավատորմի գլխավոր
հրամանատար,
նավատոր
մի ծովակալ Սերգեյ Իոսիֆի
Ա
վագ
յան
ցը (ծնվել է 1957 թ.
Երևանում):
Հայրենական մեծ պատե
րազմի տարիներին հայ զո
րավարներից ու զորահրամա
նատարներից ծովակալ Հ. Ս.
Իսակովը եղել է ԽՍՀՄ ռազ
մածովային նավատորմի հրա
մանատարի 1-ին տեղակալ, ծո
վային գլխավոր շտաբի պետ,
ավիացիայի մարշալ Արմե նակ
Խանփերյանցը` Կարմիր բանա
կի ռազմաօդային ուժերի հրա
մանատարի 1-ին տեղակալ՝
Ռազմաօդային ուժերի շտաբի
պետ, իսկ բանակի գեներալ
(հետագայում
Խորհրդային
Միության մարշալ) Հովհաննես
Բաղրամյանը` 1-ին Մերձբալթ
յան, ապա 3-րդ Բելոռուսական
ռազմաճակատի
հրամանա
տարն էր: Հայ զինվորներից
3-ը եղել են բանակի հրամա
նատարներ. գեներալ-գնդա
պետ Հ. Ք. Բաղրամյանը եղել
է 11-րդ գվարդիական, գենե

Ордена и медали
Воениздат, 1974, с. 90.
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Սերգեյ Խուդյակով-Խանփերյանց

Նվեր Սաֆարյան

Գևորգ Վարդանյան

րալ-լեյտենանտ (հետագայում
գեներալ-գնդապետ), Միխայիլ
Պարսեղովը՝ 40-րդ համազո
րային, իսկ ավիացիայի մարշալ
Արմե նակ Խանփերյանցը՝ 1-ին,
ապա 12-րդ օդային բանակների
հրամանատար:
Հայրենական մեծ պատե
րազմի տարիներին 8 հայոր
դիներ եղել են կորպուսի հրա
մանատարներ.
գեներալներ
Սարգիս Սողոմոնի Մարտի
րոսյանը՝ 50-րդ, ապա 73-րդ,
Հայկ Հովհաննեսի Մարտիրոս
յանը՝ 90-րդ հրաձգային, Բագ
րատ Իսահակի Սուշանյանը՝ 11րդ գվարդիական հրաձգային,
Վլադիմիր Ստեփանի Տամրու
չին (Դեմուրչյան)՝ 22-րդ մեքե
նայացված, Տիմոֆեյ Վլադիմի
րի Դեդեօգլին (Դեդեօղլյան)՝
2-րդ գվարդիական հեծյալ,
իսկ գնդապետներ Համազասպ
Խաչատուրի Բաբաջանյանը՝ 11րդ գվարդիական տանկային,
Արտեմ Կարապետի Պողոսո
վը՝ 20-րդ տանկային և փոխ
գնդապետ Համբարձում Մելիքի
Մելիքյանը՝ 106-րդ հրաձգային
կորպուսի հրամանատար: 28

հայորդիներ պատերազմի տա
րիներին եղել են դիվիզիայի,
ավելի քան 100-ը՝ բրիգադի ու
գնդի հրամանատարներ8:
Հայրենական մեծ պատե
րազմի տարիներին Կարմիր
բանակի կազմում գործում էին
6 հայկական ազգային դիվի
զիաներ, որոնց շարքերում
մարտնչել էին ավելի քան
60 000 հայ ռազմիկներ:
Կովկասյան նախալեռներից՝
Գրոզնի քաղաքի մատույցնե
րից Կուբանի, Թամանի, Կեր
չի, Ղրիմի վրայով դեպի Լե
հաստան և Գերմանիա ձգվեց
Հայկական 89-րդ հրաձգային
դիվիզիայի մարտական ուղին,
որն ավարտվեց Բեռլինի գրավ
մամբ և Էլբա գետի ափ դուրս
գալով, Ռայխստագի պատերի
տակ հայ ռազմիկների հաղթա
կան «Քոչարի» պարով: Դիվի
զիային շնորհվեց Թամանյան
պատվավոր անվանում, այն
պարգևատրվեց Կարմիր աստ
ղի, Կար
միր դրո
շի և Կու
տու

զովի 2-րդ աստիճանի շքան
շաններով:
Երկրորդ
աշխարհամար
տում ֆաշիզմի դեմ տարած
հաղթանակում իրենց արժա
նի ավանդը ներդրեցին նաև
թշնամու թիկունքում մարտնչող
պարտիզանները, որոնց մեջ քիչ
չէին նաև հայ ժո
ղովր
դի զա
վակները: Մոտավոր հաշվում
ներով՝ միայն Ուկրաինայում և
Բելոռուսիայում մարտնչել են
ավելի քան 2000, Ղրիմում և
Հյուսիսային Կովկասում՝ 500,
Մերձբալթիկայում,
Լենինգ
րադի և Կալինինի մարզերում՝
200, Ֆրանսիայում՝ 1200, Հու
նաստանում՝ 1000, Հոլանդիա
յում՝ 800 հայ պարտիզաններ:
Հայ պարտիզանները մարտնչել
են նաև Լեհաստանում, Չեխո
սլովակիայում, Բուլղարիայում,
Հարավսլավիայում, Իտալիա
յում և Գերմանիայում:
Հայրենական մեծ պատե
րազմում և ընդհանրապես
Երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմում տարած հաղ
թանակում
իր
ծանրակշիռ
ավանդը ներդրեց նաև սփյուռ
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Գևորգ Չորեքչյան

Գրիգոր Հարությունյան

քահայությունը: Պատերազմի
տարիներին նրա ճնշող մե
ծամասնությունը կողմ
ն որոշ
վեց դեպի մայր հայրենիք, հա
մախմբվեց ազգային ճակատի
կազմակերպությունների մեջ
և ստեղծեց մի շարք առաջա
դեմ
կազմակերպություններ
ու ընկերություններ: Այսպես,
օրինակ, Ամերիկայի Միաց
յալ Նահանգներում ստեղծվե
ցին Հայկական առաջադիմա
կան լիգան և Ամերիկահայերի
ազգային խորհուրդը, Ֆրան
սիայում՝
Ֆրանսահայերի
ազգային ճակատը, Սիրիա
յում, Լիբանանում, Իրանում,
Եգիպտոսում, Եթովպիայում՝
Խորհրդային Միության բա
րեկամ
ն երի ընկերություններ,
Բուլղարիայում՝ Հայրենական
ճակատը, Հունաստանում՝ Ժո
ղովրդաազատագրական ճա
կատը,
հակաֆաշիստական,
առաջադիմական այլ կազմա
կերպություններ, որոնք ամ
բողջ պատերազմի ընթացքում
հետևողականորեն բարեկամա
կան քաղաքականություն էին

վարում հօգուտ Խորհրդային
Միության: Սփյուռքահայերը ոչ
միայն բարոյապես պաշտպա
նեցին մայր հայրենիքը, այլև
նյութական օժանդակություն
ցույց տվեցին Կարմիր բանա
կին: Սփյուռքահայերի հանգա
նակության շնորհիվ, որը կազ
մակերպել էր Հայ Առաքելական
եկեղեցին Ամե նայն Հայոց կա
թողիկոսի տեղապահ արքե
պիսկոպոս Գևորգ Չորեքչյանի
նախաձեռնությամբ (1945 թ.
հունիսի 16-22-ին Հայ եկեղեցու
ընդհանուր ժողովը միաձայն
Ամե նայն Հայոց կաթողիկոս
ընտրեց Գևորգ 6-րդ Չորեքչյա
նին), պատերազմի տարիներին
ստեղծվեցին երկու «Սասունցի
Դավիթ», իսկ Իրանի և Եթով
պիայի հայերի հավաքած դրա
մական միջոցներով՝ «Գեներալ
Բաղրամյան» տանկային շա
րասյուները:
Հազարավոր սփյուռքահա
յեր ֆաշիզմի դեմ պայքարել
են զենքը ձեռքներին՝ հակա
ֆաշիստական խմբավորման՝
ԽՍՀՄ դաշնակից երկրնե

18

րի բանակների շարքերում:
Միայն ԱՄՆ-ի զին
ված ու
ժե
րում մարտնչել է շուրջ 20 000
հայորդի: Նրանցից լեյտենանտ
Երվանդ Դերվիշյանն արժա
նացել է Ամերիկայի հերո
սի՝ «Կոնգրեսի ոսկե մեդալ»
շքանշանի, որով պատերազմի
տարիներին ԱՄՆ-ի բանակում
պարգևատրվել է ընդամե նը
87 մարդ: Ամերիկյ ան բանակի
գեներալներ են դարձել Ջորջ
Մարտիկյ անը և Հայկ Շեքերջ
յանը, սիրիական բանակում՝
գեներալ-լեյտենանտ
Արամ
Կարամանուկյ անը, Բուլղարիա
յում՝ Գաբրիել Գաբրիելյանը:
Շուրջ 30 000 հայ է մարտնչել
Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիա
յի բանակներում, որոնց զգալի
մասը զորակոչվել էր Եգիպտո
սից, Սիրիայից, Լիբանանից և
այլ երկրներից:
Հազարավոր սփյուռքահայեր
ընդգրկված էին ֆաշիստական
Գերմանիայի զավթած երկրնե
րի Դիմադրական պարտիզա
նական շարժման շարքերում:
Իր ան
մահ սխրան
քով հռչակ
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«Սասունցի Դավիթ» տանկային շարասյուն

վեց Միսաք Մանուշյանը, որը
հետմահու արժանացավ Ֆրան
սիայի դիմադրական շարժման
հերոսի կոչման: Մանուշյանի
խմբին մեծ օգնություն են ցու
ցաբերել աշխարհահռչակ եր
գիչ Շառլ Ազ
նա
վու
րի (2018 թ.
Հայաստանի Հանրապետության
ազգային հերոս) ծնողները՝ Մա
միկոն և Քնար Ազնավուրյան
ները, քույրը՝ Աիդան և անձամբ
ինքը՝ 20-ամյա Շառլը: Հանուն
Ֆրանսիայի
ազատագրման
իրենց կյանքն են զոհել հայ ժո
ղովրդի անվեհեր զավակներ՝
Լուիզա (Լաս) և Արփիար Աս
լանյանները, Արբեն Դավթյանը
և ուրիշներ: Մանուշյանի խմբի
խիզախ մարտիկներից էր Հով
հաննես Ասրյանը, որը Փարի
զի Էյֆելյան աշտարակից ցած
նետեց ֆաշիստական դրոշը և
պարզեց ֆրանսիականը: Հե
րոսը ծնվել էր Արցախի Վանք
գյուղում և սերում էր Գանձա
սարի վանքը կառուցած Հասան
Ջալալ-Դոլու տոհմից9:
Հայրենական մեծ պատե
Տե՛ս «Մենուա» ամսագիր, 2014 թ.,
թիվ 5:
9
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րազմում տարած հաղթա
նակում իրենց ծանրակշիռ
ավանդը ներդրեցին նաև հե
տախույզները՝
գեներալ-լեյ
տենանտ Հայկ Հովակիմյանը,
գեներալ-մայորներ Իվան Աղա
յանցը, Միքայել Ալավերդովը,
Վյաչեսլավ Կևորկովը, գնդա
պետներ Աշոտ Հակոբյանը,
Գերասիմ Բալասանովը, Վյա
չեսլավ Գուրգենովը, Խորհր
դային Միության հերոս, գնդա
պետ Գևորգ Վարդանյանը, նրա
կինն ու գործընկերուհին՝ Գո
հար Փահլևանյան-Վարդան
յանը և շատ ուրիշներ, որոնց
կատարած սխրանքները հայ
պատմագրության մեջ հայտ
նի պատճառներով դեռևս լիո
վին չեն գաղտնազերծվել և չեն
լուսաբանվել:
Հանրությանը
հայտնի է միայն 1943 թ. նոյեմ
բերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի
1-ը Թեհրանում տեղի ունեցած
դաշնակից 3 տերությունների
ղեկավարների՝ Ի. Վ. Ստալինի
(ԽՍՀՄ), Ֆ. Դ. Ռուզվելտի (ԱՄՆ)
և Ու. Չերչիլի (Մեծ Բրիտանիա)
հանդիպման նախօրյակին գե
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ներալ-մայոր Իվան Աղայանցի
գլխավորությամբ գերմանական
հետախուզության
չարամիտ
պլանի վիժեցման գործողութ
յունը: Թշնամու գործակիցնե
րը ցանկանում էին ոչնչացնել
3 տերությունների ղեկավար
ներին: Սակայն շնորհիվ Իվան
Աղայանցի հետախույզների ան
վեհեր գործողության, թշնամու
մտադրությունը
տապալվեց:
Այդ գործողության անմիջական
ղեկավարը Գևորգ Վարդան
յանն էր. խմբի ան
դամ
նե
րից
էին Օնիկ Փահլևանյանը, նրա
քույրը՝ Գոհարը և ուրիշներ:
Հայրենական մեծ պատե
րազմում տարած հաղթա
նակում իր արժանի ավան
դը ներդրեց նաև թիկունքի՝
Խորհրդային Հայաստանի աշ
խատավորությունը ՀԿԿ կենտ
կոմի առաջին քարտուղար Գրի
գոր Արտեմի Հարությունյանի
գլխավորությամբ: Չնայած պա
տերազմական տարիների ծանր
պայմաններին ու զրկանքնե
րին, Հայաստանի աշխատա
վորության հերոսական աշխա
տանքի շնորհիվ, պատերազմի
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Համազասպ Բաբաջանյան

տարիներին հանրապետությու
նում շահագործման հանձնվե
ցին 30 նոր արդյունաբերական
ձեռնարկություններ, այդ թվում՝
ավիացիոն, կոմպրեսորների,
ժամացույցի, շարժիչավերանո
րոգման, ավտոդողերի և այլն:
Յուրացվեցին 300 նոր արտադ
րատեսակների, այդ թվում՝ 10
տեսակի զինամթերքի, ականա
նետների, ականների, ինքնա
թիռների, ռետինատեխնիկա
կան իրերի, կաուստիկ սոդայի,
ծծմբական թթվի, հեղուկ քլորի,
քրոմի անհիդրիդի և այլ ար
տադրություններ:
1942 թ. հոկտեմբերից Երևա
նի թիվ 447 գործարանում (հե
տագայում՝ Հայէլեկտրամեքե
նաշինական) սկսվեց վնասված
ինքնաթիռների վերանորոգումը,
ապա արտադրվեցին «Յակ-3»
կործանիչ ինքնաթիռի թևեր ու
շասսի, որոնք ուղարկվում էին
Թբիլիսիի ինքնաթիռաշինական
գործարան, որտեղ և հավաք
վում էր վերջնական արտադ
րանքը: Պատերազմի վերջին
տարում թիվ 447 գործարանում
սկսվեց «ՈւՏ-2Մ» ինքնաթիռի
սերիական արտադրությունը,
որոնք տեղում փորձարկվելուց
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հետո ուղարկվում էին ռազմա
ճակատ:
Գյուղատնտեսության աշխա
տավորների հերոսական ջան
քերով Հայրենական մեծ պա
տերազմի տարիներին ոչ միայն
չկրճատվեցին գյուղատնտեսա
կան մթերքների արտադրութ
յունն ու ցանքատարածություն
ների մակերեսները, այլև զգալի
չափով ավելացան: Դեռ ավելին,
գյուղատնտեսական ավանդա
կան մշակաբույսների հետ մեկ
տեղ սկսեցին արտադրվել մեծ
քանակությամբ նորերը՝ ծխա
խոտ, ճակնդեղ, բամբակ, կար
տոֆիլ: Մեծ չափով ավելացան
հացահատիկային մշակաբույսե
րի ցանքատարածությունները,
որը հնարավորություն տվեց
հանրապետությունն
ապահովելու սեփական հացով և
դրանից բացի, ներմուծումը
հասցնելու նվազագույնի: Գյու
ղատնտեսության աշխատող
ների խնայողությունների հաշ
վին ստեղծվեցին «Հայաստանի
կոլտնտեսական»
տանկային
շարասյունը և «Սովետական
Հայաստան»
զրահագնաց
քը: Պատերազմի տարինե
րին Խորհրդային Հայաստանի

թիկունքի
աշխատավորների
խնայողությունների
հաշվին,
բացի վերոհիշյալից, կազմվե
ցին «Զանգեզուրի լեռնագործ»,
«Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ»,
«Հայաստանի կոմերիտական»,
«Հայաստանի պիոներիա», «Սովետական Հայաստան» տանկային շարասյուները, «Սովետական Հայաստան», «Հաղթանակ», «Գեներալ Բաղրամյան»,
«Երիտասարդ գվարդիա», «Սովետական արտիստ» էսկադրի
լիաները և այլն:
Հայրենական մեծ պատե
րազմում տարած հաղթանակի
գործում իրենց արժանի ավան
դը ներդրեցին նաև Խորհրդա
յին Հայաստանի գիտության,
կրթության, արվեստի, գրա
կանության և առողջապահութ
յան բնագավառի աշխատող
ները: Չնայած պատերազմի
դժվար պայմաններին, ԽՍՀՄ
Գիտությունների ակադեմիա
յի Հայաստանի մասնաճյուղի՝
«Արմֆանի» հիման վրա 1943 թ.
նոյեմբերի 29-ին հանրապե
տությունում բացվեց Հայկական
ԽՍՀ Գիտությունների ակադե
միան, որի առաջին նախագահ
ընտրվեց ակադեմիկոս Հովսեփ
Օրբելին, փոխնախագահներ՝
Վիկտոր Համբարձումյանն ու
Վարդան Գուլքանյանը: ՀԽՍՀ
Գիտությունների ակադեմիա
յի հիմ
ն ադրումը պատմական
խոշոր երևույթ էր հայ իրակա
նության մեջ: Հայ գիտնական
ները, գրողները, երաժիշտները,
դերասանները, մանկավարժնե
րը, բժիշկները, մտավորակա
նության մյուս ներկայացուցիչ
ները իրենց կարողությունները
նվիրեցին հաղթանակի գործին:
Այսպիսով՝ Հայրենական մեծ
պատերազմի առաջին իսկ օր
վանից մինչև նրա հաղթական
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ավարտը, Խորհրդային Հայաս
տանի աշխատավորների հերո
սական աշխատանքի շնորհիվ,
որոնց մեջ մեծ թիվ էին կազ
մում կանայք, տարեցներն ու
դպրոցականները, պատերազ
մի հաշմանդամ
ն երը, հանրա
պետությունը վերածվեց իս
կական ռազմական ճամբարի,
Կարմիր բանակի մարտական
զինանոցի, որտեղից «Ամե ն ինչ
ռազմաճակատի համար, ամե ն
ինչ հաղթանակի համար» նշա
նաբանով, անընդմեջ տասնյակ
գնացքակազմերով ռազմաճա
կատ էին ու
ղարկ
վում մարդ
կային համալրում
ն եր, զենք,
զինամթերք, սնունդ, հանդեր
ձանք և այլն: Ռազմաճակատում
մարտնչող հայ ռազմիկները
մարտերի ամե նածանր պա
հերին և ամե նուրեք մշտապես
զգում էին թիկունքի աշխա
տավորների աջակցությունն ու
հոգատարությունը, ստանում
նրանց ինչպես նյութական,
այնպես էլ բարոյական օգնութ
յունը: Նրանց բարոյական ոգու
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բարձրացման վրա հատկապես
մեծ ազդեցություն ունեցավ
«Հայ ժողովրդի նամակ-կոչը»,
որը 1943 թ. փետրվարին տա
րածվեց բոլոր ռազմաճակատ
ներում, տպագրվեց «Правда» և
«Известия» թերթերում։
Այսօր Հայաստանի Հանրա
պետության զինված ուժերի և
Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության
բանակի
անձնակազմ
ն երը սրբությամբ
են պահպանում Հայրենական
մեծ պատերազմում պատմական
հաղթանակ տարած իրենց պա
պերի, հայրերի և հարազատ
ների մարտական հերոսական
ավանդույթները:
Հայաստանի
Հանրապե
տության և Արցախի բոլոր
քաղաքներում և գյուղերում
կանգնեցված են Հայրենա
կան մեծ պատերազմում զոհ
ված հայորդիներին նվիրված
հուշարձաններ,
Խորհրդային
Միության հերոսների կիսանդ
րիներ են տեղադրված նրանց
ծննդավայրերում: Խորհրդային
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Միության մարշալ Հովհաննես
Բաղրամյանի, ծովակալ Հով
հաննես Իսակովի և Զրահա
տանկային զորքերի գլխավոր
մարշալ Համազասպ Բաբա
ջանյանի մոնումենտալ արձան
ներն են զարդարում Երևանը:
Արցախում Համազասպ Բաբա
ջանյանի անվան տանկային զո
րամասի տարածքում տեղադր
ված է տանկիստ զորավարի
կիսանդրին: Արմավիրի ռազ
մական վարժարանը կոչվում
է մարշալ Բաղրամյանի անու
նով: Արցախի Հադրութի շրջա
նի Մեծ Թա
ղեր գյու
ղում, որն
ավիացիայի մարշալ Արմենակ
Խանփերյանցի ծննդավայրն է,
գործում է անվանի զորավարի
տուն-թանգարանը, որի բա
կում կանգնեցվել է մարշալի
կիսանդրին: Երևանի ռազմաօ
դային համալսարանը կոչվում է
Արմենակ Խանփերյանցի անու
նով: Ծովակալ Իսակովի անվան
դպրո
ցին կից գոր
ծում է նաև
հարուստ թանգարան:
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ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկ
նածու, բանագետ
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ հայ ժողովրդական բանահյու
սություն, բանահյուսության վիպական
և քնարական ժանրեր, բանահյուսութ
յան և գրականության առնչություններ

ՄԻ ԵՐԳԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Թ

ումանյանի ստեղ
ծ ագ ո րծ ո ւ թյ ա ն
և
ժողովրդա
կան բանահյուսության կա
պի,
բանահյուսության օգ
տագործման, ժողովրդական
նյութի
գրական
մշակման
Թումանյանի
սկզբունքների
մասին բազմաթիվ ուսում
նասիրություններ են գրվել:
Գաղտնիք չէ, որ Թումանյա
նի հանճարը մեծապես սնվել
է ժողովրդական ակունքնե
րից՝ ուղղակի և անուղղա
կի եղանակով: Իր գլուխգոր
ծոցների մի զգալի մասը կա՛մ
բանահյուսական նյութի ուղ
ղակի մշակումներ են, ինչ
պես, օրինակ, ժողովրդական
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էպոսի, հեքիաթների, ավան
դությունների դեպքում, կա՛մ
ինքնուրույն ստեղծագործութ
յուններ, որոնցում մեծապես
օգտագործված են ժողովր
դական բանահյուսության մո
տիվներ,
պատկերավորման
և
լեզվաարտահայտչական
միջոցներ, որոնք հեղինակա
յին ստեղծագործություններին
հաղորդում են ժողովրդակա
նություն, օժտում բանահյու
սությանը հատուկ խորութ
յամբ և պատկերավորությամբ:
Այս վերջիններն էլ, սիրվելով
ժողովրդի կողմից, երբեմն
յուրացվել են, ժողովրդակա
նացել:
Թումանյանն այն հեղինակ

ներից է, որ միակողմանիորեն
չի օգտվել բանահյուսությու
նից: Վերցնելով ժողովրդից՝
նա այդ վերց
րածն ա
վե
լի գե
ղեցկացրած և կատարելա
գործած վերադարձնում է ժո
ղովրդին: Ուշագրավ է, որ այս
դեպքում հաճախ տեսանելի է
գրականության
փոխադարձ
ազդեցությունը ժողովրդական
բանահյուսության վրա, երբ ժո
ղովուրդը բանավոր պատում
ներում միահյուսում է գրական
մշակում անցած մոտիվն եր և
սյուժեներ:
Թումանյանի ստեղծագոր
ծությունը մի անսպառ գան
ձարան է, որի մասին թեև բա
զում ուսում
ն ասիրություններ են
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գրվել, սա
կայն դեռ մնում են չբա
ցա
հայտ
ված
շերտեր, որոնք շարունակաբար զարմացնում են
թումանյանագետներին և թումանյանասերներին:
Ահա մի այսպիսի խնդրի կանդրադառնանք այս
փոքրիկ հոդվածում, խնդիր, որ առնչվում է մի
երգի մշակման պատմությանը:
Ինչպես նշեցինք, Թումանյանը ժողովրդական
բանահյուսությունից օգտվել է նաև բանաստեղ
ծություններ մշակելիս: Նա օգտագործել է եր
գային բանահյուսության առանձին մոտիվն եր,
ինչպես նաև ուղղակի ժողովրդական երգերի
մշակմամբ է հանդես եկել: Ժողովրդական եր
գերի հրատարակումը մեզանում սկսվում է 19-րդ
դարի առաջին կեսին և կապվում է Ղևոնդ Ալի
շանի անվանը: Նա առաջինն է, որ միջնադարյան
աղբյուրներից, Վենետիկի ս.Ղազար կղզու մա
տենադարանում պահվող ձեռագրերից գտնում,
առանձնացնում է հայկական ժողովրդական
երգերը և արդեն 1843-ից սկսում է հրատարա
կել դրանք «Բազմավէպ»ի հեթական համարնե
րում: Ավելին, քաջ գիտակցելով այս երգերի և
ժողովրդական բանավոր խոսքարվեստի բարձր
արժեքը՝ նա նույն՝ «Բազամվէպի» էջերից քա
նիցս կոչով դիմում է ընթերցողներին՝ այդպիսի
«ռամ
կ ական» երգերը հավաքելու, գրառելու և
խմբագրություն ուղարկելու խնդրանքով: Ավելի
ուշ՝ 1852թ. «Բազմավէպ»-ում հրատարակված և
մի շարք այլ երգեր ամբողջացվում են Ալիշանի
կազմած «Հայոց երգք ռամ
կ ականք» ժողովա
ծուում, որը հրատարակվում է հայերեն և անգ
լերեն լեզուներով:
Ալիշանի այս ժողովածուն շատ սիրվում է և
մի հիանալի նախադեպ է դառնում՝ ազգային եր

գարվեստով և, ընդհանրապես, ժողովրդական
բանահյուսությամբ հետաքրքրվողների համար:
Հետագա տարիներին հրատարակվում են Գա
մառ Քաթիպայի «Ազգային երգարան», Միքա
յել Միանսարյանցի «Քնար հայկական», Կ.Կոս
տանյանցի «Նոր ժողովածու» գրքերը, որոնցում
վերահրատարակվում են Ալիշանի հրատարա
կած ժողովրդական երգերը: Բանահյուսության
գրառման և հրատարակման հետագա փուլերում
Ալիշանի այդ ժողովրդական երգերը հայտնի են
դառնում նորանոր տարբերակներով:
Ալիշանի «Հայոց երգք ռամ
կ ականք» ժողո
վածուում հրատարակած երգերը բավական մեծ
ազդեցություն են ունեցել նաև հայ գրականութ
յան վրա: Հ.Թումանյանը, Ղ. Աղայանը, Մ.Պեշիկ
թաշլյանը զանազան մշակում
ն եր են կատարել՝
այս երգարանում հրատարակված ժողովրդական
ստեղծագործությունների հիմքով:
Հ. Թումանյանի բանաստեղծություններից
երկուսի՝ «Կաքավի երգը» և «Մանուկն ու ջու
րը» բանաստեղծությունների ժողովրդական
սկզբնաղբյուրները գտնում ենք հենց այս՝ Ղ.Ա
լիշանի կազմած և հրատարակած «Հայոց երգք
ռամ
կ ականք» ժողովածուում: Դրանցից առաջի
նը բավական հարազատ է մնացել ժողովրդա
կան տարբերակին՝ չնչին փոփոխությունների
ենթարկվելով, բարբառային բառերի՝ գրական
համարժեքներով փոխարինվելով և հղկվելով:
Այս հարազատությունը երևում է երգի առաջին
տողերից սկսած: Համեմատելու համար բերենք
երգի ժողովրդական և թումանյանական տար
բերակների առաջին հատվածները:

Արեւ դեպաւ սարին վերեն‚
Խօրօտիկ‚ խօրօտիկ.
Կեաքեաւն ելաւ իր բեոնէն
Բարեւ արեց ծաղկըներեն‚
Թռաւ եկաւ սարին ծերեն.
Խօրօտիկ‚ խօրօտիկ‚
Այ սիրուն կեաքեաւիկ…
(Ժողովրդական, «Երգ կաքավու»)
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Արև բացվեց թուխ ամպերեն‚
Կաքավ թըռավ կանաչ սարեն‚
Կանաչ սարեն՝ սարի ծերեն‚
Բարև բերավ ծաղկըներեն։
Սիրունիկ‚ սիրունիկ
Նախշուն կաքավիկ։
(Թումանյան, «Կաքավի երգը»)
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Ուշագրավ է, որ «Կաքավի երգը» թու
մանյանական մշակումը այնքան է սիր
վել և ժողովրդականացել, որ այսօր էլ
շարունակում է հնչել բեմերից հենց այս
բնագրով և Կոմիտասի հիանալի երաժշ
տական մշակմամբ: Սա Թումանյանի բնո
րոշած այն «անմշակ ադամանդներից» է,
որը մշակվելով ժողովրդական հանճարի
երկու ամե նախոշոր ներկայացուցիչների՝
Թումանյանի և Կոմիտասի կողմից, փայ
լում է իր ողջ շքեղությամբ:
Ի տարբերություն նախորդի, «Հայոց
երգք ռամ
կ ականք» ժողովածուից վերցված
երկրորդ ժողովրդական երգը Թուման
յանի գրչի տակ շատ հետաքրքիր փոփո
խության է ենթարկվել: Խոսքը «Մանուկն
ու ջու
րը» եր
գի մա
սին է, ո
րի մշակ
ման
պատմությանը կանդրադառնանք մի փոքր
ավելի մանրամասն:
«Մանուկն ու ջուրը» միջնադարյան մի
ժո
ղովր
դա
կան սի
րերգ է, ուր թուխ մա
նուկը՝ այսինքն, պատանին, ջրին հարցում
անելով, ի վերջո ուզում է գտնել աղբյուրի
ակից ջուր խմած իր սիրելիին: Երգի վեր
ջում ջու
րը պատ
մում է, որ գա
լիս է այն
աղբյուրից, որտեղից ջուր է խմել սիրա
հար երիտասարդի «յարը»: Այստեղ բերում
ենք երգն ամբողջությամբ:
Այդ վայրի լեռնէն ի վայր
Ջուրն ի շինուտ մէջն անցանի. Հա՜յ.
Թուխ մանուկ մ’ի դուրս ելեր,
Ձեռքն ու զերեսն է լուացեր.
Լուացեր, հա՜յ լուացեր,
Դարձեր ի ջուրն՝ հարցունք եղեր. Հա՜յ.
Ջուր դու ի յո՞ր լեռնէ կուգաս,
Իմ պաղիկ ջրիկ ու անուշիկ, Հա՜յ:
Ես ի յայն լեռնէն կուգամ,
Որ հին ու նոր ձիւնն ի վերայ. Հա՜յ:
Ջուր դու ի յո՞ր առու կ’երթաս.
Իմ պաղիկ ջրիկ ու անուշիկ:
Ես ալ ի յայն առուն կ’երթամ,
Ուր փունճըն շատ է մանուշկին:
Ջուր դու, ի յո՞ր այգի կ’երթաս,
Իմ պաղիկ ջրիկ ւանուշիկ:
Ես այն այգի կ’երթամ,
Որ տէրն ի մէջն է այգեպան:
Ջուր դու ո՞ր տունկ կը ջրես,
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Իմ պաղիկ ջրիկ ւ’անուշիկ:
Ես ի յայն տունկըն ջըրեմ,
Որ տակըն խոտ բերէ գառին,
Ծառըն խնձորի, հազարվարդին:
Ջուր դու, ի յո՞ր պաղջա կ’երթաս,
Իմ պաղիկ ջրիկ ւանուշիկ:
Ես ի յայն պաղջան կ’երթամ,
Որ պուլպուլի քաղցր եղանակ:
Ջուր դու, ի յո՞ր աղբիւր կ’երթաս,
Իմ պաղիկ ջրիկ ւանուշիկ:
Ես ի յայն աղբիւրն երթամ,
Որ գայ քո եարն ու ջուր խըմէ,
Դէմ գամ զդունչն պագնեմ՝
Ապա սիրովըն յագենամ:
(«Մանուկն ու ջուրը», Ղ. Ալիշան, Հայոց
երգք ռամ
կ ականք, Վենետիկ, 1852)

Ուշագրավ է, որ միջնադարյան այս սիրերգը
Թումանյանի համար հիմք է հանդիսացել ստեղ
ծելու մանկական մի բանաստեղծություն՝ նույն
«Մանուկն ու ջուրը» վերնագրով, որը տպագրվել
է 1911թ.՝ «Հասկեր» մանկական ամսագրի առա
ջին համարում: Մեջբերենք այն ամբողջությամբ:
Ամպոտ սարեն ուրախ ձենով,
Ջուր է գալիս, անցնում շենով:
Մի թուխ մանուկ դուրս է վազել,
Ձեռքն ու երես պաղ լըվացել,
Լըվացել է ձեռքն ու երես,
Ու դարձել է՝ խոսել էսպես:
-Դու ո՞ր սարեն կուգաս, ջըրի՛կ,
Իմ պաղ ջըրիկ դու անուշիկ:
- Ես էն սարեն կուգամ մըթին,
Որ հին ու նոր ձյունն է գլխին:
-Դու ո՞ր առուն կերթաս, ջըրի՛կ.
Իմ պաղ ջըրիկ դու անուշիկ:
- Ես էն առուն կերթամ զվարթ,
Ուր ափերն են շուշան ու վարդ:
Դու ո՞ր այգին կերթաս, ջըրի՛կ,
Իմ պաղ ջըրիկ դու անուշիկ:
- Ես էն այգին կերթամ դալար,
Որ տերն է ժիր մեջն այգեպան:
(Թումանյան, «Մանուկն ու ջուրը»)
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Ինչպե՞ս է եղել, որ սիրային բովանդակութ
յամբ երգը Թումանյանը վերածել է մանկական
բանաստեղծության: Բանն այն է, որ միջնադա
րում մանուկ բառը կիրառվում էր ոչ այսօրվա
իմաստով: Այն նշանակում էր երիտասարդ, պա
տանի: Ժողովրդական երգի սիրային բովանդա
կությունը, ինչպես նաև երգի անգլերեն տար
բերակում մանուկ բառի թարգմանությունը՝ ‘The
youngman and the water’, ևս նույն ի
մաստն են
հաղորդում: Բառիմաստի հետագա փոփոխութ
յան հետևանքով մանուկը փոխում է իր իմաստը
և ընկալվում որպես մանկիկ, երեխա: Թուման
յանը, փաստորեն, իր մշակումից դուրս է թողել
երգի վերջին տները, որտեղ երգվում էր սիրած
յարի մասին և ստացել գողտրիկ մանկական
բանաստեղծություն, ուր մանուկն արդեն ոչ թե
պա
տա
նին է, այլ ջրի հետ զրու
ցող ման
կի
կը:
Մանկական բանաստեղծության համատեքստում
ջրի անցած ճանապարհի մասին հարցումը ոչ թե
սիրելիին գտնելու, այլ հարցասեր մանկան աշ
խարհաճանաչողության ձգտումով է մեկնաբան
վում:
Հետաքրքրական է, որ երգի մշակման պատ
մությունն այսքանով չի սպառվում, քանի որ
«Մանուկն ու ջուրը» ժողովրդական միջնադար
յան սիրերգի՝ մանկական բանաստեղծությունից
դուրս թողնված հատվածը մենք հանդիպում ենք
Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհում
մի բոլորովին այլ տեղ՝ «Անուշ» պոեմում: Պոե
մի առաջին մասերից մեկում, երբ Անուշը կուժն
ուսած գնում է ջրի, ներկայացվում է երգային
մի շատ գեղեցիկ հատված, որը հետագայում
առանձնացել է պոեմից՝ որպես սիրերգ: Խոսքը
«Ամպի տակից ջուր է գալիս» սկսվածքով երգա
յին հատվածի մասին է, որի բովանդակությունը
անմիջականորեն կապվում է «Մանուկն ու ջուրը»
երգի մոտիվն երին: Այստեղ ևս սիրահարը հար
ցում է ուղղում ամպի տակից հոսող պաղ ջրին՝
կամե նալով որևէ տեղեկություն իմանալ իր սի
րելից և դարձյալ ջրից պատասխան է ստանում
«սիրուց վառված յարի» մասին:
Ա՛յ պաղ ջրեր, զուլալ ջրեր,
Որ գալիս եք սարերից,
Գալիս անցնում հանդ ու չոլեր,
Յարս էլ խմե՞ց էդ ջրից:
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Յարաբ խմե՞ց, յարաբ հովցա՞վ
Վառված սիրտը իմ յարի,
Յարաբ հովցա՞վ, յարաբ անցա՞վ
Անքուն ցավը ջիգյարի:
— Աղջի, քո յարն եկավ անցավ,
Վառված, տարված քո սիրով,
Էրված ջիգյարն եկավ անցավ,
Չըհովացավ պաղ ջրով:
Ամպի տակից ջուր է գալիս,
Դոշ է տալի, փըրփըրում,
Էն ո՞ւմ յարն է նըստած լալիս,
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում:
(Թումանյան, «Անուշ»)

Պոեմի այս հատվածը Թումանյա
նը ստեղ
ծել է շատ ա
վե
լի վաղ, քան
«Մանուկն ու ջուրը» մանկական բանաս
տեղծությունը, քանի որ «Անուշ» պոեմի
ստեղծագործական պատմությունը առնչ
վում է 1890-1902թթ., իսկ ման
կա
կան
վերոհիշյալ բանաստեղծությունը 1911թ.
է հրատարակվել.: Համոզված ենք, որ
«Անուշ»ի այս երգային հատվածը ստեղ
ծելիս Թումանյանը դարձյալ հիմնվել է
ժողովրդական «Մանուկն ու ջուրը» ժո
ղովրդական միջնադարյան սիրերգի վրա:
Ինչպես նշեցինք, պոեմի այս հատվածը
հետագայում այնքան է սիրվել ժողովր
դի կողմից, որ առանձնացել է և Արմե ն
Տիգրանյանի հիանալի երաժշտության
համադրությամբ ինքնուրույն կյանք ստա
ցել՝ որպես սիրերգ: Այս դեպքում ևս, ժո
ղովրդից վերցվածը վերադարձվել է ժո
ղովրդին:
Ահա դեռ այսպիսի հետաքրքիր փաս
տեր է թաքցնում Թումանյանի ստեղծա
գործական աշխարհը: Ժողովրդական
նյութն ամե նայն խորությամբ զգացող,
այդ նյութով անվերջ հիացող և նրանից
սնվող բանաստեղծը շատ յուրօրինակ
ևամե ն անգամ նոր ու տարբեր մեթոդ
ներ է կիրառել՝ այդ նյութից օգտվելիս, և
ամե ն անգամ ստեղծել մեկը մյուսից ավե
լի չքնաղ, հիացմունքի արժանի գործեր:
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Առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպության
տվյալներով՝ աշխարհում ծխե
լու դեմ ամե նագործուն օրենք
ներն ունի Թուրքիան: Բացի
սովորական արգելքներից, այն
է՝ ծխելու արգելք ամե նուր, բա
ցի սեփական տնից, ծխախոտի
տուփերի վրա նախազգուշա
ցում
ն երը հիվանդությունների

մասին, ծխախոտի բարձր գնե
րը և ծխախոտի գովազդի ար
գելքը, Թուրքիայում կիրառում
են նաև նիկոտինային կախ
վածության բուժում պետութ
յան հաշվին: Թեև ամե նաշատ

ծխող երկրների ցանկում այն
զբաղեցնում է ընդամե նը 24-րդ
տեղը: Առաջին տեղում է Ան
դորան, ապա՝ Լյուքսեմբուրգը,
երրորդ տեղում Բելառուսն է,
Ռուսաստանը 9-րդն է:

Վիճակագրական տվյալնե
րով՝ աշ
խար
հում կա 31 միա
պետ՝ ներառյալ Հռոմի պա
պը: Նրանցից միայն երկուսն է
կին՝ Էլիզաբեթ II-ը՝ Մեծ Բրի
տանիայում և Մարգրետե II-ը՝
Դանիայում: Ամե նամեծ թվով
միապետություններ կան Եվ
րոպայում ՝ 13, մնացած գահե
րը Մերձավոր Արևելքում են՝ 7,
Ասիայում՝ 6, Աֆրիկայում՝ 3 և
Օվկիանիայում՝ 1: Որոշ միա
պետներ թագավորում են մե
կից ավելի պետություններում.
օրինակ՝ Էլիզաբեթ II-ը ձևակա
նորեն ևս 13 երկրների և տա
րածքների ղեկավար է՝ Ավստ
րալիայից և Կանադայից մինչև
Սողոմոնյան կղզիներ և Տուվա
լու: Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ
Մակրոնը միաժամանակ կրում
է Անդորայի իշխանի տիտղոսը:
«Наука и жизнь», 2019, N 8.
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ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Տնտեսագիտություն
և կառավարում» ամբիոնի դասախոս
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ տեղեկատվական տեխնոլո
գիաներ, թվային տնտեսություն, հե
ռավար կրթություն

ՍԵԲԱՍՏԻԱ
ԻՍԱՂՈՒԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Տնտեսագիտություն և
կառավարում» ամբիոնի մագիստրանտ
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ տեղեկատվական տեխնոլո
գիաներ, թվային տնտեսություն, հե
ռավար կրթություն

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՍԱ ԴԵՌ ՍԿԻԶԲՆ Է

Վ

եր
ջին հինգ տաս
նամյակների
ըն
թացքում
քաղա
քակրթության
զարգացումն
ուղեկցվում է տեղեկատվա
կան և հեռահաղորդակցութ
յան ոլորտի կայուն աստիճա
նային (էքսպոնենցիալ) աճով,
որն, իր հերթին, զարկ է տվել
հսկայական
ծավալներով
տվյալների
թվայնացմանը,
արհեստական բանականութ
յան (ԱԲ) և նեյրոնային ցանցե
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րի ստեղծմանը: Առհասարակ
բանականությունը
(ինտե
լեկտ) կարելի է սահմանել որ
պես հասկանալու, սովորելու
և ինքնուրույն որոշումներ կա
յացնելու ունակություն, որն ի
սկզբանե բնորոշ է եղել միայն
մար
դուն: ԱԲ հիմ
քում դրված
է վերոնշյալ բոլոր ունակութ
յուններով օժտված լինելու
գաղափարը:
Հե
տաքրք
րիր է, որ ար
հեստական բանականություն
ստեղծելու փորձը սկիզբ է առ

նում նախորդ դարի հիսունա
կան թվականներից, ընդ որում,
ԱԲ-ով զբաղվող հետազոտող
ները բաժանվել էին երկու ճամ
բա
րի: Ինչ
պես գրում են Մա
սաչուսեթսի տեխնոլոգիական
համալսարանի պրոֆեսորներ
Էրիկ Բրինյոլֆսոնն և Էնդրյու
Մակաֆին «Մեքենա, հարթակ և
ամբոխ» գրքում, արհեստական
բանականությունն ունեցել է
զարգացման երկու ուղի: Զար
գացման առաջին ուղին հիմն
ված էր ընդունված կաննոների
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և հաշվեկարգերի (ալգորիթմեր)
մշակ
ման վրա, մինչ
դեռ երկ
րորդը` պատկերների ճանաչ
ման վիճակագրական օրինա
չափությունների կառուցման
վրա: Որպես օրինակ կարելի
է ներկայացնել, թե ինչպես է
երեխան սովորում լեզուն, և
ինչ մեթոդներով է մեծահա
սակը սովորում օտար լեզուն:
Մեծահասակների համար հիմ
նականում անհրաժեշտ է հիշել
բառերը, սովորել քերականա
կան և ուղղագրական կաննո
ները և այլն: Երեխաները լեզուն
սովորում են լսելու ընթացքում,
սխալվում, փոխադարձ կա
պի միջոցով սովորում բառե
րի ճիշտ արտահայտությունը
և կաննոները և ինչ-որ պահից
սկuում խոսել:
¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

1960-ականներին ստեղծվե
ցին առաջին արհեստական նեյ
րոնները, որոնք դարձան ար
հեստական բանականության
հիմքը: Ամե ն դեպքում մինչև
ութսունականների վերջն ԱԲ-ի
ստեղծման աշխատանքները
լուրջ և զգալի արդյունքներ
չտվեցին և այդ ուղղության
զարգացումը ժամանակավոր
կանգ առավ: Հատկանշական
է, որ ԱԲ-ի այսօրվա սրընթաց
զարգացումը և համատարած
օգտագործումը պայմանավոր
ված է մեծածավալ տվյալների
մշակման և այսպես կոչված
«խորը մեքենայական ուսուց
ման» տեխնոլոգիաների զար
գացումով:
ԱԲ-ի հիմ
ն ական նպատակն
է՝ կրթության, առողջապահութ
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յան, տնտեսության, բնապահ
պանության և այլ ոլորտների
բազմաթիվ բարդ խնդիրնե
րի լուծման մեջ դառնալ մար
դու օգնականը: ԱԲ տեխնոլո
գիաներն արդյունավետորեն
կիրառվում են նաև բիզնեսգործընթացներ կառավարելու
համար և ակտիվորեն օգտա
գործվում են պլանավորման,
ռիսկերի հաշվարկման, ռազ
մավարության մշակման, ֆի
նանսական գործընթացների
կառավարման մեջ, արտադ
րության ավտոմատացման, հա
ճախորդների հետ աշխատան
քի կառավարման, աուդիտի և
փաստաթղթաշրջանառության,
մեծածավալ տեղեկատվության
տեսակավորման և մշակման,
ինչպես նաև տեղեկատվութ
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թաքնված նշոցներ
մուտք
ելք

յան անվտանգության և պաշտ
պանության համար: Ներկայում
բոլոր առաջատար ընկերութ
յուններում մրցակցային առա
վելությունները պահպանելու
համար ԱԲ տեխնոլոգիանե
րի ներդ
րու
մը դար
ձել է հույժ
կարևոր:
Համաշխարհային
առաջատար ընկերություննե
րը լայնորեն կիրառում են այդ
տեխնոլոգիայի բոլոր հնարա
վորությունները, որի արդյուն
քում բարձրացնում է բազմա
թիվ բիզնես - գործընթացների
արդյունավետությունը:
Google-ը ամե նանորարար
ընկերություններից մեկն է,
որն ակտիվորեն կիրառում է
ԱԲ տեխնոլոգիան: 2015 թվա
կանից սկսած ընկերության
ավելի քան 1200 նախագծեր
աշխատում են արհեստական
բանականությամբ:
Օրինակ՝
YouTube-ում ԱԲ-ն հայտնաբե
րում և կանխում է կեղծ ևընկե
րության նորմերին չհամապա
տասխանող բովանդակությամբ
լուրերի տարածումը, Google
Calendar-ն այս տեխնոլոգիա
յի միջոցով հնարավորություն
է տալիս իրականացնելու ժա
մանակի խելացի պլանավորում,
իսկ Google Search-ն արհեստա
կան բանականության տեխնո
լոգիայի շնորհիվ կարողանում
է հասկանալ, թե օգտագործողը
կոնկրետ ինչ է փնտրում և գե
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ներացնում է առավել ճշգրիտ
արդյունքներ:
Amazon ընկերությունը կա
տարել է մասշտաբային վե
րակառուցում և ընկերության
հիմ
ն ական բիզնես - գործըն
թացները համակենտրոնացրել
արհեստական բանականության
և մեքենայական ուսուցման
շուրջ: Ընկերության 3 կարևո
րագույն արգասիքները՝ Amazon
Go ինտերնետային խանութը,
Amazon-ի
խորհրդատվութ
յան հարթակը և Alexa ձայնա
յին օգնականն աշխատում են
այս տեխնոլոգիաներով: Apple
ընկերությունն այս տեխնոլո
գիան լայնորեն կիրառում է իր
արտադրանքի մեջ: Այս տեխ
նոլոգիայով են աշխատում Siri
ձայնային օգնականը, տեսա
խցիկները, ինչպես նաև դեմքի
ճանաչման FaceID համակար
գը: Բացի այդ, ընկերության
արտադրական
գործընթաց
ներում մասնակցություն ունի
ռոբոտատեխնիկան: Microsoft
ընկերությունն ԱԲ մասնա
գետների քանակը հասցրել է
ավելի քան 8000-ի: Ներկայում
ընկերությունը զբաղվում է ար
հեստական բանականությամբ
աշխատող բժշկական սարքա
վորում
ն երի, իսկ 2018-ից՝ նաև
անօդաչու թռչող սարքերի ար
տադրությամբ:
Կինոարտադրության և հե

ռարձակման հսկա Netflix ընկե
րությունն ԱԲ-ն օգտագործում
է տեսապատկերների հոսքերի
կառավարման, բաժանորդների
նախասիրությունների ուսում
նասիրման և խորհրդատվութ
յան համար, իսկ կինոնկա
րահանման
գործընթացում
այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ
ընտրվում են ամե նահաջողված
կրկնանկարները (կինոդուբլ),
որն էապես խնայում է ժամա
նակը, քանի որ ընտրությունը
կատարվում է նկարահանված
հարյուրավոր կրկնանկարնե
րից: Ժամանակակից Facebookն ամբողջովին հիմնված է ԱԲ
տեխնոլոգիաների աշխատան
քի վրա: Բազմաթիվ նեյրոցան
ցերից բաղկացած համակարգը
կատարում է ամե նատարբեր
գործառույթներ, օրինակ՝ թի
րախային գովազդի համար հա
վաքում է օգտատերերի տվյալ
ները և նախասիրությունները,
կատարում անվտանգության
գործառույթներ, ճանաչում դեմ
քը և տեքստը, պաշտպանում
անձնական տվյալները: Adidas
ընկերությունը 2019 թվականից
օգտագործում է Findmine ԱԲ
համակարգը, որի օգնությամբ
իր հաճախորդներին տալիս է
անհատական խորհրդատվութ
յուններ հագուստի և սպորտա
յին այլ պարագաների ընտ
րության հարցում, և դա անում
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է այն
քան ճշգրիտ, որ հա
ճա
խորդ
նե
րի մեծ մա
սը գլխի էլ
չի ընկնում, որ ոչ թե մարդու,
այլ մեքենայի հետ գործ ունի:
ԱԲ տեխնոլոգիաները լայնորեն
կիրառվում են նաև ֆինանսա
կան ոլորտում, հատկապես
բանկերում: Ոլորտի առաջա
տար ընկերություններն այս
տեխնոլոգիաների
միջոցով
բարելավում են հաճախորդ
ների սպասարկումը, հայտնա
բերում են խարդախություննե
րը և կանխում կրիտիկական
իրավիճակները: ԱԲ տեխնո
լոգիան հնարավորություն է
տալիս էականորեն նվազեց
նելու շահագործման ծախսերը
և բարձրացնելու գործարքների
կատարման արդյունավետութ
յունը. օրինակ՝ տեքստի ճանաչ
ման հնարավորությունն օգնում
է շատ արագ կատարել ամե
նօրյա ժամանակատար փաս
տաթղթային աշխատանքները,
հավաքել անհրաժեշտ տե
ղեկատվություն, գեներացնել
հաշվետվություններ
համա
պատասխան չափորոշիչներով,
մշակել տեքստային տեղեկատ
վություն, ստուգել պայմա
նագրերը և կատարել դրանց
արխիվացումը: Այժմ ԱԲ տեխ
նոլոգիաները լայն տարածում
են ստա
նում նաև կրթութ
յան
ոլորտում: Այս տեխնոլոգիա
ների ներդրման անհրաժեշ
տությունը
կրթության
մեջ
պայմանավորված է ուսում
ն ա
կան գործընթացի բազմաթիվ
խնդիրների
առկայությամբ:
Թերևս կարևորագույն խնդի
րը մնում է ուսուցման արդյու
նավետության բարձրացումը:
Բելգիական մի շարք միջնա
կարգ դպրոցներում պետական
մակարդակով ներդրվել է ԱԲ
տեխնոլոգիան: Ծրագիրը կոչ
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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ված է լու
ծել հետև
յալ խնդի
րը՝ ուսում
ն ական գործընթա
ցում ուսուցանվող նյութը բոլոր
աշակերտներին մատուցվում է
նույն մեթոդով, առանց հաշվի
առնելու աշակերտի առանձ
նահատկությունները և ունա
կությունները: Ներդրված ԱԲ
տեխնոլոգիայի նպատակն է՝
հետազոտել և կազմել դա
սավանդման
մեթոդներ
և
հնարներ ամե ն մի առանձին
աշակերտի համար՝ անհատա
կանացնելով ուսուցման ըն
թացքը: Փաստորեն արհեստա
կան բանականությունն օգնում
է զարգացնել մարդկային բա
նականությունը:
ԱԲ-ն անվանում են և՛ ժամա
նակակից աշխարհի գլխավոր
առաջընթաց, և՛ միաժամանակ
դարի գլխավոր վտանգ: Պետք
է հաս
կա
նալ, թե ին
չի՞ է ըն
դունակ ԱԲ-ն և ապագայում
նրանից ի՞նչ կարելի է սպասել:
Եթե հաշվի առնենք, որ ԱԲ ու
սուցումը կատարում է մար
դը, այ
սինքն՝ նրան տրվում է
այն ա
մե 
նը, ին
չը նա պետք է
սովորի, որպեսզի ավելի լավ
կատարի իր գործառույթները,

| ¹3. 2020

ապա այստեղ առաջին հա
յաց
քից վտանգ չկա: Իսկ ե
թե
խոսքը գնում է այն բանակա
նության մասին, որն ի վիճակի
կլինի լիովին փոխարինել մար
դուն և կայացնել որոշում
ն եր,
որոնք կարող են ունենալ ան
կանխատեսելի հետևանքներ,
ապա այս դեպքում գիտական
ֆանտաստիկան կդառնա մեր
իրականության մի մասը: Բայց
հենց այս խնդիրներից խուսա
փելու համար վերահսկվում է
այսպիսի
տեխնոլոգիաների
աշխատանքային սահմանը և
կանխվում է մարդկային գոր
ծոնից լիովին անկախանալու
գործընթացը:
«Մատրիցա» ֆիլմի գլխավոր
հարցը՝ «Ապագան մարդո՞ւնն է,
թե՞ մեքենաներինը», որի շուրջ
ընթանում էր պայքարը Նեո
յի և գործակալ Սմիթի միջև,
այլևս ունի պատասխան. ապա
գան կառուցվելու է մարդու և
մեքենայի սերտ համագործակ
ցության արդյունքում և արհես
տական բանականությունը ծա
ռայելու է մարդկային հրատապ
խնդիրներն արդյունավետ լուծե
լու համար:
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ՌՈՆԱ ՉԱՆԴՐԱՎԱՏԻ ԵՎ
ԲԵՌՆԱՐԴ ՄԵՅԵՐՍՈՆ

7. ՄԹԵՐՔԻ ԼԱՎԱՐԿՎԱԾ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԵՐԿՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԷԱՊԵՍ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպության
(ԱՀԿ) գնահատմամբ, տարեկան
շուրջ 600 մլն մարդ տառապում
է սննդային թունավորում
ն երից,
420 հազարը մահանում է: Երբ
տեղի է ունենում բռնկում, հե
տազոտողները դրա աղբյուրը
հայտնաբերելու համար կարող
են օրեր և շաբաթներ ծախսել:
Այդ ընթացքում ավելի շատ
մարդ կարող է հիվանդանալ,
իսկ չվարակված մթերքի հսկա
յա
կան քա
նակ կա
րող է խո
տանվել փչացած մթերքի հետ
միասին: Աղբյուրի որոնումը կա
րող է դանդաղել այն պատճա
ռով, որ սննդամթերքն անցնում

*
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է բարդ ճանապարհ «ագարա
կից մինչև սեղան», ևայդ երթի
մասին գրառում
ն երը պահվում
են տեղական, հաճախ միմյանց
հետ կապ չունեցող համակար
գերում:
Երկու տեխնոլոգիաների հա
մատեղ կիրառությունը կարող
է նվազեցնել ինչպես սննդա
յին թունավորում
ն երի, այնպես
էլ սննդային թափոնների քա
նակը: Նախ՝ բլոկչեյն1 տեխնո
լոգիայի նորարարական կի
րառումը հնարավորություն է
տալիս լուծելու մշտադիտարկ
ման հիմ
ն ախնդիրը: Երկրորդ՝
սննդամթերքի լավարկված փա
թեթավորումը նոր հնարավո
րություններ է տալիս որոշելու,
թե արդյոք մթերքը պահպան
վե՞լ է պատշաճ ջերմաստիճանի
պայմաններում, և արդյոք այն
կարո՞ղ է փչանալ:
Բլոկչեյնը հաշվառման ապա
կենտրոնացված համակարգ է,
որում բաժինները գրանցված են
տարբեր վայրերում տեղակայ
Բլոկչեյն՝ տվյալների համա
կարգ
ված բազա, որի տվյալների պահ
պանման կառուցվածքները միացված
չեն ընդհանուր սերվերին: Բլոկ
չեյն տեխնոլոգիան ավելի հայտնի է
վիրտուալ արժույթի հետ գործառնու
թյունների ոլորտում:
1

ված համակարգիչներում պահ
պանվող բազմաթիվ նույնական
«ցուցակների» շղթայում: Նման
հավելուրդի
պայմաններում
ցանկացած առանձին ցուցակի
կեղծումը դառնում է անօգուտ,
և ստեղծվում է գործարքների
բարձր հուսալիություն ունեցող
գրանցում: Բլոկչեյն տեխնոլո
գիայի հիման վրա սննդի արդ
յունաբերության համար մշակ
ված ամպային հարթակը՝ IBM
Food Trust-ը, արդեն կիրառում
են սննդամթերքի բազմաթիվ
մատակարարողներ: Ի դեպ,
սույն հոդվածի հեղինակներից
մեկը՝ Բեռնարդ Մեյերսոնն աշ
խատել է IBM-ում:
Միավորելով արտադրող
ներին և մեծածախ ու մանրա
ծախ առևտրի ներկայացուցիչ
ներին բլոկչեյն տեխնոլոգիայի
հիման վրա ստեղծված ընդհա
նուր համակարգի շրջանակնե
րում, Food Trust-ն ստեղ
ծում է
մատակարարման
շղթայում
կոնկրետ մթերքի՝ մի ծայրից
մյուսն անցած ճանապարհի
մասին վստահության արժանի
գրառում: Այսպիսի տեխնոլո
գիայի կիրառմամբ կատարված
թեստավորման
ընթացքում
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Walmart ընկերությունը մի քա
նի վայրկյ անում ուսում
ն ասի
րել է «վարակված» մթերքի
ծագումը. թվային և թղթային
գրառում
ն երի սովորական զու
գակցման դեպքում դրա համար
կպահանջվեր մի քանի օր: Ու
նենալով նման հնարավորութ
յուն՝ մանրածախ վաճառողնե
րը և ռեստորանները կարող են
առանց հապաղելու հեռացնել
շրջանառությունից վարակված
մթեր
քը, այլ ոչ թե ոչն
չաց
նել
կոնկրետ մթերքի ամբողջ պա
շարը: Սննդի արդյունաբերութ
յան հետ կապված բազմաթիվ
խոշորագույն ընկերութուններ
միա
ցել են IBM Food Trust-ին:
Մշտադիտարկումը լավարկելու
համար մյուս կազմակերպութ
յունները նույնպես ներդրում են
բլոկչեյն տեխնոլոգիան:
Սննդային թունավորում
ն ե
րը կանխելու համար հետազո
տական լաբորատորիաները և
ընկերությունները մշակում են
փոքր տվիչներ, որոնք հնարա
վորություն են տալիս կատա
րելու սննդամթերքի որակի և
անվտանգության մշտադիտար
կում արկղներում կամ առանձին
փաթեթներում: Օրինակ՝ Time
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strip UK-ն և Vitsab International-ը
միմյանցից անկախ ստեղծել են
ցուցիչ պիտակներ, որոնք փո
խում են գույնը, եթե մթերքը են
թարկվել է երաշխավորվածից
բարձր ջերմաստիճանի ներգոր
ծության, իսկ Insignia Technolo
gies ընկերությունը վաճառում է
տվիչներ, որոնք փաթեթավո
րումը հեռացնելուց հետո դան
դաղ փոխում են գույնը և ցույց
են տա
լիս մթեր
քը դեն նե
տե
լու ժամանակը: Գույնն ավելի
արագ է փոխվում, եթե մթերքը
չի պահպանվել երաշխավոր
ված ջերմաստիճանի պայման
ներում: Մշակվում են նաև գա
զանման երկրորդային արդյունք
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հայտնաբերող
զգայակներ:
Հիվանդությունները
կանխե
լուց բացի՝ այդպիսի տվիչները
կարող են կրճատել սննդային
թափոնների ծավալները՝ հայտ
նելով, որ մթերքն անվտանգ է
օգտագործման համար:
Զգայակների համատարած
կիրառմանը խոչընդոտում է
դրանց գինը: Այնուամե նայ
նիվ, սննդամթերքի անվտան
գությունը երաշխավորելու և
սննդային թափոնների ծավալը
կրճատելու անհրաժեշտությու
նը նպաստում է սննդի արդյու
նաբերությունում զգայակների
և բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կի
րառման տարածմանը:
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8. ԱՎԵԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐ
ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ
ԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՎԱՌԵԼԻՔԸ ԵՎ
ՆՈՐ ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ
ԵՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴԱՐՁՆԵԼ
ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Ածխաթթու գազի արտանե
տում
ն երի վերահսկողությունը
կպահանջի էներգիայի ստաց
ման տարբեր տեխնոլոգիաների
զուգակցում, այդ թվում այնպի
սի տեխնոլոգիաների, որոն
ցում կիրառվում են միջուկա
յին ռեակտորներ, որոնք CO2-ի
աղբյուր չեն, բայց համարվում
են վտանգավոր մի քանի խոշոր
վթարների պատճառով: Հնա
րավոր այդ վտանգը կարելի է
էականորեն նվազեցնել:
Միջուկային արդյունաբերա
կան ռեակտորներում տասնյակ
տարիներ շարունակ օգտա
գործվում է նույն վառելիքը:
Ուրանի դիօքսիդի մանր հա
տիկները տեղադրվում են ցիր
կոնիումի ձուլվածքից պատ
րաստված գլանաձև երկար
ձողերում: Ցիրկոնիումը հնա
րավորություն է տալիս հատիկ
ներում միջուկների տրոհման
արդյունքում առաջացող նեյտ
րոններին հեշտությամբ անցնե
լու ռեակտորի ակտիվ գոտում
ջրի մեջ ընկղմված բազմաթիվ
ձողերի միջով՝ ապահովելով
միջուկների՝ ջերմության ան
ջատմամբ ուղեկցվող տրոհման
շղթայական ինքնապահպան
վող ռեակցիա:
Խն
դիրն այն է, որ ցիր
կո

34

նիումի գերտաքացման դեպքում
այն կա
րող է ռեակ
ցիա
յի մեջ
մտնել ջրի հետ, որի ընթացքում
անջատվում է պայթունավտանգ
ջրածին: Նման սցենար իրակա
նացել է երկու խոշոր վթարների
ժամանակ. 1979 թ. ԱՄՆ «Տրի
ՄայլԱյլենդ» ԱԷԿ-ում առաջացել
էր պայ
թու
նի վտանգ և տե
ղի
էր ունեցել ռեակտորի մասնա
կի հալում, իսկ 2011-ին ճապո
նական «Ֆուկուսիմա» ԱԷԿ-ում՝
պայթուններ և ճառագայթման
արտահոսք (1986 թ. Չեռնոբիլի
վթարի պատճառը ռեակտորի
շահագործման ժամանակ թույլ
տրված սխալներն էին):
Էներգիա
արտադրողնե
րը, օրինակ՝ Westinghouse Elec
tric Company-ն և Framatome-ն,
արագացված տեմպերով մշա
կում են վթարների հանդեպ դի
մացկուն վառելիք, որի գերտա
քացման հավանականությունը
փոքր է, ևեթե անգամ այն տե
ղի է ունենում, ապա դրա արդ
յունքում ջրածին չի առաջանում
կամ ա
ռա
ջա
նում է շատ փոքր
քանակով: Որոշ տարբերակ
ներում նախատեսված ռեակ
ցիաների հավանականությու
նը նվազեցնելու նպատակով
կիրառվում են ցիրկոնիումի
պատյանի պաշտպանիչ ծած

կեր: Մյուս տարբերակներում
ցիրկոնիումը և անգամ ուրանի
դիօքսիդը փոխարինվում են այլ
նյութերով: Վառելիքի նոր տար
բերակները կարելի է տեղադրել
գործող ռեակտորներում առանց
դրանց լուրջ ձևափոխություն
նե
րի, ուս
տի 2020- ա
կան թթ.
այն կարող է աստիճանաբար
ներդրվել: Ռեակտորների ման
րակրկիտ
փորձարկում
ն երը
պետք է ապացուցեն այդպիսի
վառելիքի կիրառման օգտա
կարությունը՝ կարգավորիչնե
րի հավանությունը ստանալու
համար: Բացի այդ, նոր վառե
լիքի շնորհիվ էլեկտրակայան
ների շահագործումը կարող է
դառնալ ավելի արդյունավետ,
և ատոմային էներգիան կդառ
նա ավելի մրցունակ: Սա լուրջ
խթան է նաև էլեկտրաէներգիա
արտադրող ընկերությունների
համար, քանի որ բնական գա
զը, արևային և քամու էներգիա
ներն ավելի էժան են:
Չնայած որ ԱՄՆ-ում ատո
մային էներգիայի զարգացումը
կասեցվում է, իսկ Գերմանիա
յում և բազ
մա
թիվ այլ երկր
ներում աստիճանաբար դա
դարեցվում, Ռուսաստանը և
Չինաստանն ակտիվորեն շա
րունակում են կառուցումը: Այս
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շուկաները կարող են շահավետ
լինել նոր վառելիք արտադրող
ների համար:
Ռուսաստանը նույնպես կի
րառում է ատոմային էներգետի
կայի անվտանգության ապա
հավման այլ միջոցներ. երկրի
տարածքում և դրա սահման
ներից դուրս վերջերս կառուց
ված ԱԷԿ-ներում «Ռոսատոմ»
պետմիավորումը կիրառում է
անվտանգության նոր «պասիվ»
համակարգեր, որոնք կարող են
կասեցնել ռեակտորի գերտա
քացումը, անգամ եթե կայա
նի էլեկտրամատակարարումը
դադարեցվել է և հովացուցի
չի ակտիվ շրջանառությունն
անհնարին է: Westinghouse-ը
և այլ ընկերություններ իրենց
կատարելագործված մշակում
ներում նույնպես կիրառում են
անվտանգության պասիվ հա
մակարգերի տարրեր:
Ատոմային էներգիայի ար
տադրողները կատարում են
գիտափորձեր «չորրորդ սերն
դի» ռեակտորների մոդելների
հետ, որոնցում միջուկների բա
ժանման արդյունքում առաջա
ցող ջերմության փոխանցման
համար ջրի փոխարեն օգտա
գործվում են հեղուկ նատրիում
կամ հալված աղեր՝ բացառե
լով վտանգավոր ջրածնի ան
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ջատման հնարավորությունը:
Կա տե
ղե
կութ
յուն, որ 2019 թ.
Չինաստանը մտադրվել էր
իր էներգետիկ համակարգին
միացնել հելիումով սառեցվող
ցուցադրական ռեակտոր:
ԱՄՆ-ում բանեցրած միջու
կային վառելիքի համար նա
խատեսված խոր ամբարման
երկրաբանական մշտական պա
հեստարանի հարցում քաղաքա
կան կամքի բացակայությունը
երկար ժամանակ խոչընդոտել
է ոլորտի զարգացումը: Հնա
րավոր է, տրամադրություննե
րը փոխվում են: Զարմանալի է,
բայց շուրջ մեկ տասնյակ ամե
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րիկացի օրենսդիրներ վերջերս
առաջարկել են միջոցներ Նևա
դայում
«Յուկկա-Մաունթին»
պահեստարանի արտոնագր
ման ընթացակարգի կրկնական
գործադրման համար, որը 1986
թվականից լայնորեն գովազդ
վում է որպես միջուկային թա
փոնների թաղման հիմ
ն ական
վայր: Ալյասկայից ընտրված սե
նատոր Լիզա Մուրկովսկին հան
դես է գալիս Այդահոյի ազգա
յին լաբորատորիայում մշակվող
շատ փոքր մոդուլային ռեակ
տորների կիրառման օգտին (ի
դեպ, «Ռոսատոմը» նույնպես
արտադրում է փոքր ռեակտոր
ներ): Իսկ մի շարք արևմտ
յան
նահանգներ նախնական հա
մաձայնագիր են կնքել Օրեգո
նի NuScale Power ընկերության
հետ՝ շուրջ տասնյակ մոդուլա
յին ռեակտորներ տեղադրելու
մասին: Լավարկված վառելիքը
և փոքր ռեակտորների տարա
ծու
մը կա
րող են կար
ևոր դեր
խաղալ ատոմային էներգետի
կայի վերածնման հարցում:
(Շարունակելի)
Թարգմանեց Մ. Սարգսյանը
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ՊԱՐԱՆՈՑԻՆ ԿԱՊՎԱԾ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Գերմանացի բժիշկները 15 առողջ երի
տասարդների առաջարկել են կապել փող
կապ, ապա ստուգել գլխուղեղի անոթները
մագնիսառեզոնասնսային շերտագրման
եղանակով: Գիտափորձը պետք է ստու
գեր, թե նեղ փողկապը վատթարացնո՞ւմ
է արդյոք ուղեղի արյան մատակարարու
մը: Պարզվեց, որ պինդ կապված փողկա
պը նվազեցնում է արյան հոսքը միջինում
7,5 %-ով : Այս հանգամանքն անմիջական
հետևանքների չի բերում, բայց եթե փող
կապ կրեն ամե ն օր երկար տարիներ, կա
րող են ի հայտ գալ տհաճ հետևանքներ:
Հատկապես եթե փողկապ կրողը սովոր է
փողկապը շատ պինդ կապել:

ԱՆՁԱՅՆ ԽՈՍՔ
Վերջերս
Մասաչուսեթսի
տեխնոլոգիական ինստիտու
տի լաբորատորիաներից մե
կում ստեղծել են խոսափող,
որն ընկալում է ոչ թե ձայներ,
այլ նյարդամ
կ անային ազդան
շաններ, որոնք առաջանում են
դեմքի մկաններում, երբ մարդն
բառերը մտքում է արտասա
նում: Կարելի է խոսել առանց
բերանը բանալու: Անձայն խոս

քի ազդանշանները որսում են
էլեկտրոդները, դրանք կարդում
և վերծանում է համակարգիչը:
Ճիշտ է, դեռևս բառերի ճանա
չումը ըստ նյարդամ
կ անային
ազդակների սահմանափակ
վում է մի քանի տասնյակ բա
ռեր պարունակող բառարանով՝
հիմ
ն ականում համակարգչային
բառամթերքից: Այնպես որ ան
ձայն շփվել կա
րե
լի է միայն

համակարգչի հետ՝ տալով
դրան հրահանգներ: Մշակող
ները հույս ունեն հետագայում
ընդլայնել համակարգի հնարա
վորությունները, այդ դեպքում
այն կարող են կիրառել, օրի
նակ, վիրաբույժները՝ չխախ
տելով լռությունը վիրահատա
րանում: Նորույթն օգտակար
կլինի նաև աղմ
կ ալի վայրերում
աշխատողների համար:
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ԵՐԲ ՇԱՏ ՇՈԳ Է
Համադրելով ինքնասպա
նությունների վիճակագրութ
յունն ըստ օ
րե
րի և ԱՄՆ-ի ու
Մեքսիկայի հազարավոր բնա
կավայրերի օդի ջերմասիճա
նը՝ Սթենֆորդի համալսարա
նի ամերիկացի սոցիոլոգները
պարզել են, որ ջերմաստիճա
նի աճին զուգահեռ մեծանում
է նաև ինքնասպանությունների
հաճախությունը: Ընդ որում,
մաթեմատիկական մշակում
ների միջոցով մեկուսացվել է
այնպիսի գործոնների ազդե
ցությունը, ինչպիսիք են աղքա
տությունը, հրազենից օգտվելու
կարողությունը և ուրիշ առանձ
նահատկություններ: Ամսական
միջին ջերմաստիճանի աճը 10Cով հանգեցնում է ինքնասպա
նության դեպքերի աճին ԱՄՆում՝ 0,68 %-ով, Մեքսիկայում՝

2,1 %-ով: Եթե համընդհանուր
տաքացումը շարունակվի նույն
թա
փով, ա
պա մինչև 2050 թ.
ինքնասպանությունների քա
նակն այսօրվա իրավիճակի
համեմատությամբ
ԱՄՆ-ում
կաճի 14000, իսկ Մեքսիկայում՝
7500 դեպքերով:
Հետազոտողների մի այլ
խումբ՝ վերլուծելով 2002-2012 թթ.
ընթացքում հոգեբույժին այցե
լությունների հաճախությունը,
ցույց է տվել, որ եթե ամառվա
առավելագույն ջերմաստիճա
նը 300C-ից բարձրանում է ըն
դամե նը 1 աստիճանով, հոգե
բույժին այցելության դեպքերն
աճում են 2 %-ով:

¶¶ÆÆî îààô ôÂÂÚÚ²²ÜÜ ²²ÞÞÊÊ²²ððÐ Ðààô ôØØ | | ¹3.
¹3.2020
2020

ՀԵՌԱԽՈՍԻՑ
ՕԳՏՎԵԼՈՒ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Որքա՞ն ժամանակ են անց
կացնում բջջային հեռախոս
ների տերերը համացանցում:
Սովորաբար սրա մասին տե
ղեկությունները ստացվում են
հարցում
ն երի միջոցով, սա
կայն Մեծ Բրիտանիայի Լան
կաստերի համալսարանի աշ
խատակիցները
համեմատել
են 10 հարցում
ն երի արդյունք
ները «Apple» ընկերության յու
րաքանչյուր հեռախոսի միջո
ցով գրանցվող անկողմ
ն ակալ
տվյալների հետ: Պարզվել է, որ
հեռախոսների տերերը հակված
են հարցման ընթացքում մոտա
վորապես երկու, իսկ որոշ դեպ
քերում՝ նույնիսկ ութ անգամ
պակասեցնել գրպանի համա
կարգչից օգտվելու հաճախութ
յունը և տևողությունը: Հավա
նաբար, սա տեղի է ունենում
տա
րած
ված, թեև դեռևս գի
տական ստույգ ապացույցներ
չունեցող այն պատկերացման
պատճառով, թե հեռախոսի ար
ձակած ռադիոալիքները վնա
սում են առողջությունը:
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ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Կենսաբանական
գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կեն
սաքիմիայի ինստիտուտի առաջատար
գիտական աշխատող
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ էներգիական փոխանակութ
յունը նյարդային հյուսվածքում

ՄԱՐԻՆԵ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Գավառի պետական համալսարանի
դասախոս
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ մանրէաբանություն

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

Մ

արդու և շրջակա
միջավայրի փոխ
ն ե րգ ո րծ ո ւ թյ ա ն
ժամանակակից հիմնախնդիր
ներն ամբողջությամբ պատկե
րացնելու համար անհրաժեշտ
է ուսումնասիրել անցյալը և
հետ
ևել, թե ինչ
պես են ձևա
վորվել այդ փոխհարաբե
րությունները մարդկային հա
սարակության
զարգացման
տարբեր
ժամանակահատ
վածներում` հիմք ընդունե
լով տնտեսական և մշակու
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թային գործունեության ձևերը
տվյալ ժամանակաշրջանում։
Ըստ տնտեսական-մշակութա
յին կացութաձևի՝ մարդկային
հասարակության և բնութ
յան փոխհարաբերություննե
րի զարգացումը բաժանում
են հետևյալ տիպերի՝ որսոր
դական-հավաքչական
մշա
կույթ, ագրարային մշակույթ,
արդյունաբերական
և
հե
տարդյունաբերական ժամա
նակաշրջան։
Մարդու ծագումը (անթրո

պոգենեզ) բարդ երկարատև
էվոլյուցիոն գործընթաց է։ Կեն
դանաբանական
կարգաբա
նության մեջ մարդու տեսակը
պատկանում է հոմի նիդների
(Hominidae) ընտանիքին։ Հոմի
նիդների հիմ
ն ական առանձնա
հատկություններն էին՝ ուղղա
ձիգ քայլվածքը, ուղեղի ծավալի
մեծությունը և կառուցվածքի
տարբերակումը, ձեռքի` որպես
աշխատանքի օրգանի զար
գացվածությունը, աճի և զար
գացման երկարատևությունը,
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վարքի նոր ընդունակություն
ների ձևավորումը, հարմար
վածությունն աշխատանքային
գործունեությանը։
Շուրջ 5 մլն տարի առաջ հո
մինիդները ներկայացված էին
ավստրալոպիթեկներով, որոնք
հիմ
ն ականում տարածված էին
Աֆրիկայում։
Ավստրալոպի
թեկները գոյատևել են մի քա
նի մի
լիո
նից մինչև մի քա
նի
հարյուր հազար տարի ժամա
նակահատվածում։ Հոմի նիդ
ների առաջացումը կատարվել
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է կլիմայի փոփոխությունների
հետևանքով՝ շատ տեղերում
անհետացել են մշտադալար
անտառները և դրանց փոխա
րեն ձևավորել տափաստան
ներ։ Խախտվել են կապիկների
և բնության միջև միլիոնավոր
տարիների ընթացքում ձևա
վորված էկոլոգիական կապե
րը։ Կյանքի նոր պայմանները
ձևավորել են երկու վերջավո
րություններով քայլելու և սնն
դի նոր տեսակներով սնվելու
ունակություն։ Վայրի կենդա
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նիների որսը ձևավորել է քա
րե գործիքներ պատրաստելու
հմտություն։
Մարդկային ցեղի հնագույն
ներկայացուցիչը՝ հմուտ մար
դը (Homo habilis) առաջացել է
շուրջ 2 մլն տա
րի ա
ռաջ։ Եր
կար ժամանակ նա գոյատևել
է ավստրալոպիթեկի հետ։ 1,5
մլն տա
րի ա
ռաջ հմուտ մար
դուն փոխարինել է ուղղաձիգ
քայ
լող մար
դը (Homo erectus),
իսկ շուրջ 1 մլն տա
րի ա
ռաջ
այն դարձել է Երկրի վրա հո
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մինիդների միակ ներկայացու
ցի
չը։ 200 հազ. տա
րի ա
ռաջ
ձևավորվել է բանական մարդը
(Homo sapiens) երկու ենթատե
սակներով՝ նեանդերթալցիներ
(Homo sapiens neanderthalensis)
և ժամանակակից մարդ (Homo
sapiens sapiens)։ Իրենց ձևաբա
նական որոշակի գծերով նեան
դերթալցիները
տարբերվում
էին ինչպես վաղ հնէամար
դուց (պալեանթրոպ), այնպես
էլ ժամանակակից մարդուց։ 10
– 15 հազ. տարի առաջ մարդ
կությունը տարածվեց իր ներ
կա բնակության բոլոր արեալ
ներում1։
200 – 250 հազ. տարի առաջ
Երկրի հյուսիսային կիսագնդում
տեղի ունեցած կլիմայական
համընդհանուր
փոփոխութ
յունների հետևանքով միջին
լայնություններում հայտնվեցին
1
Արեալ` Երկրի մակերևույթի տա
րածք, որի սահմաններում տարածվել
և իր զարգացման լրիվ շրջափուլն է
անցկացնում տեսակը, ցեղը, ըն
տա
նիքը և այլն։
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հսկայական սառցապատում
ներ, հարավում ձևավորվեց
խոնավ կլիմա և առաջացան
խմե
լու ու ա
ղի ջրի ջրա
վա
զաններ։ Համաշխարհային օվ
կիանոսի մակարդակն իջավ 85
– 120 մետրով, որի հետևանքով
ցամաքի առանձին հատվածներ
միացան` դյուրացնելով կենդա
նիների տեղաշարժը տարբեր
մայրցամաքներով։ Ձևավորված
էկոլոգիական խստաշունչ պայ
մանները մարդում ստիպում
էին դրսևո
րել նոր հմտութ
յուններ` ցրտից պատսպարվե
լու, գիշատիչ կենդանիների ու
պրիմատների հարձակում
ն երից
պաշտպանվելու համար։ Մարդն
սկսեց օգտ
վել կրա
կից, նրա
ֆիզիկական ու մտավոր ու
նակությունների զարգացմանը
զուգընթաց շարունակվեց քարե
դարի (պալեոլիթ) նյութական
մշակույթի զարգացումը։ Վեր
ջին 20 հազ. տար
վա ըն
թաց
քում մարդն սկսեց ակտիվորեն
վերափոխել բնությունը. արդեն

քարե դարի վերջում որսի հետ
ևանքով ոչնչացրեց կենդանի
ների շատ տեսակներ, սկսեց
հատել անտառները և հողն
օգտագործել հասկաբույսերի
աճեցման համար, ջուրն օգտա
գործել ոռոգման նպատակով,
դրանով իսկ զգալիորեն փոփո
խելով լանդշաֆտները, բուսա
կան և կենդանական աշխարհը։
Ձևավորվեց որսորդական-հա
վաքչական տնտեսամշակու
թային տիպը։ Որսորդ հավա
քիչները կիսանստակյ աց կյանք
էին վարում, դրանց խմբերում
մարդկանց թիվը 20 – 25-ից չէր
անցնում։ Յուրաքանչյուր այդ
պիսի խումբ զբաղեցնում էր
հսկայական
տարածություն,
որի սահմաններում վարվում
էր տարածուն (էքստենսիվ)
տնտեսություն։ Քարե դարում
մարդկության գոյության հիմ
քը խոշոր կենդանիների որսն
էր՝ զուգակցված բույսերի,
պտուղների, արմտիքի և սնն
դի այլ տեսակների հավաքման
հետ։ Մարդը որսում էր այնքան
կենդանի, որքան անհրաժեշտ
էր իր խմբի կե
րակր
ման հա
մար։ Սակայն տոհմի թվաքա
նակի աճին զուգընթաց սկսե
ցին կենդանիներին որսալ
որսահալածության եղանակով,
որը, ինչպես նաև կլիմայական
խստաշունչ պայմանները, քարե
դարի վերջում մարդկությանը
կանգնեցրեցին
կենդանինե
րի շատ տեսակների քանակի
և տարածվածության կտրուկ
կրճատման ևապա դրանց ան
հետացման փաստի առջև։
Կենդանական
տեսակնե
րի զարգացման էվոլյուցիայի
գլխավոր ուղղությունից մարդ
կության զատումը կատարվել է
գործիքների սիստեմատիկա
բար օգտագործման և շրջակա
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միջավայրն
աստիճանաբար
յուրացնելու ճանապարհով։
Մարդու և կենդանիների
այլ տեսակների միջև կարևո
րագույն էկոլոգիական տար
բերությունը նաև կրակի օգ
տա
գործ
ման մեջ էր։ Շուրջ
300 հազ. տարի առաջ մարդն
սկսեց օգտագործել կրակը, որն
առաջանում էր ծառերի շանթա
հարման կամ տորֆի ինքնայր
ման հետևանքով, իսկ 150 հազ.
տարի առաջ հայտնագործեց
կրակն ինքնուրույն ստանալու
եղանակը։ Կրակի օգտագոր
ծումը հաճախ հանգեցնում էր
ամայացնող հրդեհների, որոնք
տարածվում էին անտառների
և տափաստանների հսկայա
կան տարածությունների վրա։
Դրանց էկոլոգիական ավերիչ
արդյունքը հսկայական էր. խո
նավ անտառների հսկայական
տարածքներն իրենց տեղը զի
ջում էին թփուտ
նե
րին և բաց
արևադարձային տափաստան
ներին, փոխվում էր հողի կա
ռուցվածքը և նույնիսկ կլիման։
Նախնադարյան
որսորդհավաքիչների կենսագործու
նեության թափոններն արագ
քայքայվում էին բնության մեջ,
քա
նի որ դրանք մեծ ծա
վալ
չէին կազմում և քոչվորական
կամ կիսաքոչվորական կյանք
վարելու հետևանքով ցրվում
էին հսկայական տարածության
վրա։ Քսան մարդուց բաղկա
ցած խմբի ար
տադ
րած թա
փոնները (տարեկան մոտ 10
տ) տարածվում էին ավելի քան
400 քառ. կմ վրա՝ լանդշաֆտի
վրա ստեղծելով նվազագույն
բեռնվածք՝ միջավայրին օտա
րածին ոչինչ չավելացնելով։
Նա
խա
մարդն իր մտա
ծողությամբ ընկալում էր աշ
խարհը՝ իրեն զգալով բնության
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մի մասնիկը։ Միաժամանակ
ձգտում էր իր հա
մար ա
վե
լի
հասկանալի դարձնել բնութ
յունը։ Սակայն, չկարողանալով
օբյեկտիվ ձևով ճանաչել աշ
խար
հը, մար
դը գնաց բնութ
յան մարդակերպման (անթրո
պոմորֆացում) ճանապարհով։
Նրա պատկերացմամբ, բնութ
յան մեջ ինչպես կենդանի, այն
պես էլ ոչ կենդանի օբյեկտնե
րը շնչա
վոր են, ըն
դու
նակ են
զգալ ևօժտված են մարդկա
յին հատկանիշներով։ Այդպես
առաջացավ ոգեպաշտությունը
(անիմիզմը)՝ հավատը ոգիների
գոյության նկատմամբ, մատե
րիական պատճառներից ան
կախ ամե ն գոյի մեջ ոգու առ
կայության ընդունումը։
Որպես բնության և մարդու
միջև հարաբերությունների բա
ցատրման եղանակ՝ գոյություն
ուներ նաև տոտեմականութ
յունը,
ֆետիշականությունը,
մոգությունը։ Տոտեմականութ
յունը կենդանու, բույսի, բնութ
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յան երևույթների (տոտեմի)
նկատմամբ պաշտամունքն էր։
Ֆետիշականությունը պաշտա
մունքն էր անշունչ առարկա
ների նկատմամբ, որոնք, նա
խամարդու պատկերացմամբ,
օժտված են գերբնական ուժով։
Մոգությունը, կախարդությու
նը, հմայությունը, վհուկությու
նը ծիսակատարությունների մի
ամբողջություն էր՝ պայմանա
վորված բնության, մարդկանց
և նույնիսկ աստվածների վրա
մարդու «ներգործության» ըն
դունակությամբ։ Նախամարդը
ձգտում էր օգտագործել մո
գությունը՝ շրջակա միջավայ
րի վրա ներազդելու ևայն իր
ցանկացած ուղղությամբ վերա
փոխելու համար։
Նախնադարյան
մարդիկ,
ինչպես մյուս կենդանիները,
կազմում էին էկոհամակարգի
մաս։ Մարդն ու
նակ չէր կան
խատեսել բնական արհավիրք
ները, բայց փորձում էր որոշա
կի միջոցներով կարգավորել
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իր պոպուլյացիայի աճը։ Դրան
նպաստում էին տարերային
աղետները, հիվանդություննե
րը, ո
րոնք մեծ թվով կյան
քեր
էին խլում։ Ստորին քարե դա
րում, երբ մարդը կրակ դեռևս
չէր օգտագործում, մոլորա
կի բնակչության թիվը 10 – 20
հազարից չէր անցնում։ Միջին
քա
րե դա
րում այդ թի
վը հա
սավ 200 – 300 հա
զա
րի, իսկ
վերին քարե դարում` 1 մլն-ի։
Կրակի օգտագործումը հան
գեցնում էր անտառներում ու
տափաստաններում հրդեհների
բռնկման՝ հրո ճարակ դարձնե
լով թե՛ բույսերը, թե՛ կենդանի
ները։ Այդ պայմաններում ար
դեն դիտվում էին էկոլոգիական
հավասարակշռության խախտ
ման որոշակի նշաններ։
Վերին քարե դարում որսի
և էկոլոգիական պայմանների
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փոփոխությունների հետևան
քով անհետացան բազմաթիվ
խոշոր կենդանիներ, որոնք
բնակեցնում էին հյուսիսային
կիսագունդը։ Այդ դարաշրջա
նում զգալիորեն աճեց նաև
Եվրոպայի
ազգաբնակչութ
յունը, նկատելիորեն բարձ
րացավ նյութական մշակույթի
մակարդակը։ Հենց այդ դա
րաշրջանում տեղի ունեցավ
մարդկության պատմության մեջ
էկոլոգիական առաջին ճգնա
ժամը, որը հարվածի տակ դրեց
իրեն՝ մարդուն և մարդկային
հասարակության
գոյությու
նը։ Անցումը միջին քարե դա
րին (մեզոլիթ) ավելի ծանր էր
նախնադարյան հասարակութ
յան համար և ուղեկցվեց Երկրի
բնակչության թվի ժամանակա
վոր կրճատումով։
Հնագույն տնտեսական-մշա

կութային տիպերի ձևավորումն
անմիջականորեն առնչվում էր
շրջակա միջավայրի էկոլոգիա
կան փոփոխությունների հետ։
Հողագործությունը և անասնա
պահությունը զգալիորեն փո
խեցին մարդկանց տնտեսական
և կենցաղային պայմանները։
Մարդկանց
կուտակում
ն երը
բնակավայրերում նպաստեցին
վարակիչ հիվանդությունների
տարածմանը։
Կենդանիների
հետ անմիջական շփում
ն երը
հանգեցրին մինչ այդ անհայտ
հիվանդությունների առաջաց
ման։ Աճում էր թափոնների
քանակը, աղտոտվում էին հո
ղը և ջրավազանները։ Վայրի
բնությունից հիվանդություննե
րի օջախները փոխադրվում էին
մարդու անմիջական կացարան։
Ագրարային
մշակույթն
ընդգր
կում է մի ամ
բողջ դա
րաշրջան, որի ընթացքում հիմ
նական նյութական արտադ
րությունը հողագործությունն
ու անասնապահությունն էին։
Հողագործությունը ձևավորվել
է մոտ 10 – 11 հազ. տարի առաջ։
Մոտ 7 – 8 հազ. տա
րի ա
ռաջ
սկսեցին մշակել բրինձ, ոլոռ, լո
բի և վուշ։
Հողագործությունը և անաս
նապահությունն առաջացել են
Միջագետքում (Շումեր) և Հյու
սիսային Աֆրիկայում (Եգիպ
տոս), այնուհետև տարած
վել Եվրոպայում, Արևելյան և
Հարավարևելյան
Ասիայում,
Կենտրոնական Ամերիկայում,
գործընթաց, որը շարունակվեց
մինչև մ.թ.ա. 3-րդ հա
զա
րամ
յակի սկիզբը։
Անցումն ագրարային մշա
կույթին անվանում են նեոլիթ
յան հեղափոխություն, քանի
որ մարդը յուրացնող էկոնոմի
կայից անցավ արտադրության
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էկոնոմիկային։ Որոշ գնահա
տում
ն երով, բնակչության թվա
քանակը քարե դարի սկզբում
(նեոլիթ) 26,5 մլնէր, 4-րդ հա
զարամյակում այն արդեն 70-90
մլն էր, իսկ 2-րդ հազարամյա
կում հատեց 130 միլիոնի սահ
մանագիծը։
Նախնադարյան
հողագործները և անասնապահ
ները միավորվեցին առանձին
խմբերով, որոնք ներառում էին
50 – 300, իսկ երբեմն էլ մինչև
500 մարդ։
Հողագործության զարգաց
մանը զուգընթաց ազգաբնակ
չության թվաքանակի կար
գավորման կարևոր գործոն
դարձավ նոր հիվանդություննե
րի առաջացումը։ Հողագործութ
յունը և անասնապահությունը,
լրջորեն ձևափոխելով մարդ
կանց կյանքի տնտեսականկենցաղային կերպը և շրջակա
միջավայրը, ազդեցին նաև հնա
գույն հողագործ-անասնապահ
ների առողջության վրա։ Դրան
նպաստեց համայնքներում ազ

¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

գաբնակչության խտությունը։
Վարակիչ հիվանդությունների
աղբյուր էին մարդու նախնի
կենդանիների հիվանդություն
ները։ Նման հիվանդություններ
էին մալարիան, հելմինթոզները,
հնարավոր է նաև՝ որովայնային
տիֆը։ Վարակիչ հիվանդութ
յունների երկրորդ աղբյուրը
բակտերիաների որոշ տեսակ
ների մեջ ախտածին հատկութ
յունների երևան գալն էր, որոնք
նախկինում մարդու համար
վտանգ չէին ներկայացնում։
Նման վարակիչ հիվանդություն
կարելի է համարել խոլերան։
Հիվանդությունների տարած
ման երրորդ աղբյուրը կենդա
նիների շատ տեսակների հետ
մարդու անմիջական շփում
ն երն
էին։ Դրա հետևանքով մարդուն
փոխանցվեցին սև ծաղիկը,
բծավոր տիֆը և այլ վարակիչ
հիվանդություններ։
Այդ շրջանում մարդու գոր
ծունեության
էկոլոգիական
հետևանքները
բազմազան
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էին։ Հողագործության համար
տարածքների ընդլայնման և
հողերը մոխրով պարարտաց
նելու նպատակով անտառահա
տում
ն երը և այրելը մոլորակի
երեսից բնաջնջեցին անտա
ռային ծառաբույսերի բազում
տեսակներ։ Հողերի վարելը
հանգեցրեց շատ կենդանիների
բնական էկոլոգիական խորշե
րի ավերման, որի հետևանքով
տեսակների մի մասն իսպառ
անհետացավ, իսկ մյուսները
կուտակվեցին մշակովի տա
րածքների շուրջ, որտեղ ապա
հովված էին առատ կերով։ Այդ
կենդանիներից շատերը հետա
գայում ընտանիացվեցին։
Բույսերի մշակման հետևան
քով հողի հյուծումը, անտառա
հատում
ն երը, արոտավայրերում
անասունների գերարածեցումը
վերջին հաշվով հանգեցնում
էին հողերի ողողամաշման
(էրոզիա)՝ դրանք դուրս բերե
լով տնտեսական շրջանառութ
յունից։
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Մ.թ.ա. 4-րդ և 3-րդ հազար
ամյակները մարդկության պատ-
մության մեջ նշանավորվեցին
քաղաքների երևան գալով,
որոնք արմատապես փոխեցին
շրջակա միջավայրը։ Լանդշաֆ
տի աննախադեպ օգտագոր
ծումն անդարձելիորեն փոխեց
դրա կառուցվածքը։
Անտիկ
դարաշրջանում
բնության վրա հասարակութ
յան ճնշման մե
ծաց
ման հե
տևանքով տեղի ունեցան խո
րը փոփոխություններ։ Ակտիվ
ձևով յուրացվեցին Միջերկրա
կան ծովի ափերը։ Անտառների
ակտիվ հատման հետևանքով
անհետացան շատ ծառատե
սակ
ներ, այդ թվում՝ նաև լի
բանանյան մայրին, սկսեցին
ողողամաշվել բալկանյան լեռ
նալանջերը։ Այդ դարաշրջանում
ուժգնացավ հանքային հանա
ծոների հանույթը, որը լրջորեն
փոխեց քաղաքները շրջապա
տող լանդշաֆտը։
Ագրարային
մշակույթի
զարգացման միջին փուլը, որն
սկսվեց մեր թվագ
րութ
յան V
– VI դարերում, համընկնում է
միջնադարին, որը զարգացման
կանգի, անջատողականության,
չդադարող պատերազմ
ն երի,
համաճարակների և հաճախա
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կի կրկնվող սակավաբերության
դարաշրջան էր։ Այդ ֆոնի վրա
նկատելի էր սննդային պա
շարների սուր պակասը, Երկրի
բնակչության մեծ մասը պար
բերաբար մատնվում էր սովի,
բարձր էր սովից մահացութ
յունների ցուցանիշը։ Ագրարա
յին մշակույթի վերջին շրջանում
(1400 – 1700 թթ.) մարդկությու
նը կարողացավ զգալիորեն
մեծացնել սննդամթերքի ար
տադրությունը՝ դրանով իսկ
ապահովելով իր թվաքանա
կի կայուն աճը։ Հին աշխարհի
համեմատությամբ, ֆեոդալիզ
մի դարաշրջանում էներգիայի
սպառումն աճեց 7 անգամ, իսկ
մինչև ուշ միջնադար այդ թիվը
մեծացավ ևս 3 անգամ` ավելի
խորացնելով մարդու ներգոր
ծությունը բնության վրա։
Միջին դարերի քաղաքներն
աչքի էին ընկնում կյանքի և
առողջության համար ծայրա
հեղ անբարենպաստ պայման
ներով։
Արտադրության
և
կենցաղային թափոնների հե
ռացման ոչ կայուն համակար
գը, խմելու ջրի անբավարա
րությունը, բնակչության մեծ
խտությունը նպաստում էին
խոլերայի, որովայնային տիֆի
և ժանտախտի զանգվածային
տարածմանը։

Միջնադարում ստեղծվեցին
առաջին օրենսդրությունները,
որոնք ուղղված էին շրջակա
միջավայրի պահպանությանը։
XIV դարի կեսերին Եվրոպա
յի շատ երկրներում արգելվում
էր որսը թագավորներին, ֆեո
դալներին ու վանքերին պատ
կանող անտառներում։ Դրան
ցում ստեղծվեցին արգելոցներ,
որոնք միաժամանակ համար
վում էին մասնավոր որսատե
ղեր։ Եվրոպայի անտառներում
մինչև այժմ շատ վայրի կենդա
նիների պահպանման համար
մարդկությունն այդ օրենքնե
րին է պարտական։
Ագրարային մշակույթի տի
րապետության դարաշրջանում
տեղի ունեցան մարդու` բնական
երևույթների ընկալման էական
փոփոխություններ,
ձևավոր
վեցին շրջակա միջավայրում
մարդկության տեղի ու դերի
վերաբերյալ օբյեկտիվ պատ
կերացում
ն եր։
Արդյունաբերական
դա
րաշրջանում մարդու և բնութ
յան փոխհարաբերությունները
կապ
վում են XVIII դա
րի երկ
րորդ կեսին արտադրության
կապիտալիստական եղանակի
վերջնական հաստատման հետ։
Արագ զարգանում էր մեքենա
յական արդյունաբերությունը։
Արդյունաբերության և գյու
ղատնտեսության համագործակ
ցությունը նպաստեց մարդկանց
կենսական մակարդակի բարձ
րացմանը, ազգաբնակչության
թվաքանակի զգալի աճին։ 1800
թ. Երկրի վրա ապրում էր 954
մլն մարդ, իսկ ըն
դա
մե
նը 100
տարի անց` 1 միլիարդ 633 մի
լիոն։
XIX դարի երկրորդ կեսին
սկսեց աճել նավթի, գունավոր
մետաղների հանույթը։
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Որոշակի փոփոխություններ
կատարվեցին նաև արդյունա
բերական դարաշրջանի մար
դու առողջապահության ոլոր
տում։ Մարդկության համար
մեծ պրոբլեմ
ն եր ստեղծեցին
վիրուսային համաճարակներն
ու համավարակները, որոնք
հանգեցնում էին հսկայական
թվով մարդկանց կորստի։ Ամե
րիկայից Եվրոպա տարածվեց
սիֆիլիսը, որի բուժման արդ
յունավետ միջոցների բացա
կայության պատճառով բազ
մաթիվ մարդիկ կորցնում էին
աշխատունակությունը
կամ
մահանում։ Տարածված հիվան
դություններ էին նաև խոլերան,
որովայնային տիֆը, տուբեր
կուլյոզը և այլն։
XVIII դարի երկրորդ կեսը և
ամբողջ XIX դարն ընդունված է
անվանել բնագիտության դար։
Այդ շրջանում աննախադեպ
վերելք ապրեցին երկրաբա
նությունը, կենսաբանությունը,
աստղագիտությունը, քիմիան,
ֆիզիկան։ Բնական և սոցիա
լական երևույթների նկատմամբ
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ձևավորվեց էվոլյուցիոն-պատ
մական մոտեցումը։ Տարբեր
բնագավառների գիտնական
ների ջանքերով մշակվեցին
ապագա էկոլոգիական գիտութ
յան առանձին տեսակետներ։ Է.
Հեկկելը գիտություն ներմուծեց
«էկոլոգիա» եզրույթը՝ դրանով
նշանավորելով օրգանիզմ
ն երի
և դրանց բնակության միջա
վայրի փոխհարաբերություննե
րին վերաբերող գիտության նոր
բնագավառի սկիզբը։ Կուտակ
վում էին նոր տվյալներ մարդու
վրա բնության և բնության վրա
մարդու ունեցած ազդեցության
վերաբերյալ։
XX դարը նշանավորվեց
բնության նկատմամբ մարդու
ազդեցության
խորացմամբ,
մոլորակի մատչելի բոլոր տա
րածքների բնակեցմամբ, արդ
յունաբերական ու գյուղատնտե
սական արտադրության ուժգին
զարգացմամբ, էներգիայի նոր
աղբյուրների որոնման, մեր
ձերկրային տիեզերական տա
րածության յուրացման, ինչ
պես նաև ազգաբնակչության
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թվաքանակի անկանխատեսե
լի աճով։ Շատ գիտնականների
կարծիքով, Երկրի վրա ապրող
մարդկանց թվաքանակի չդա
դարող աճը, արդյունաբերա
կան արտադրության ընդլայն
ման, բնական պաշարների
աննախադեպ օգտագործման
ու քաղաքակրթության «կեն
սագործունեության» թափոն
ների կուտակման հետ միասին,
առաջիկա 100 տարվա ընթաց
քում, հավանաբար, առաջնա
յին կդառնա մեր մոլորակի
վրա մարդկության գոյատևման
պահպանության խնդիրը։
Մարդկային հասարակության
զարգացման ժամանակակից
դարաշրջանը բնութագրվում է
որպես հետարդյունաբերական
քաղաքակրթության փուլ, երբ
աշխատանքներ են տարվում
տեղեկատվական գիտելիքնե
րի հիման վրա` դրանց օգտա
գործման ճանապարհով որոշա
կի ներդաշնակություն մտցնելով
մարդու և բնության փոխհարա
բերությունների մեջ։ Այդ գոր
ծում հսկայական է գիտության
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դերը։
Դեռևս Ֆ.
Բեկոնն է
նշել, որ
բնության
օր ե ն քն ե 
րի
իմացութ
յունը
հնարավորություն
կտա մարդուն բավարարելու
իր առօրյա պահանջմունքնե
րը, սակայն մարդկության հե
տագա առաջընթացն անհնար
կլինի առանց այդ օրենքներին
ենթարկվելու։ Այդ պատկերա
ցում
ն երը XX դարում իրենց
արտացոլումը գտան նոոսֆե
րայի մասին հայեցակարգում։
Ակադեմիկոս Վ. Ի. Վերնադսկին
առաջիններից մեկը գիտակցեց,
որ մարդկությունը վերածվել է
երկրաբանական և, հնարավոր
է, նաև տիեզերական հզոր ու
ժի՝ ընդունակ մեծ մասշտաբ
ներով վերափոխելու բնությու
նը։ Կենսոլորտն ամբողջապես
վերափոխվում է նոոսֆերայի՝
բանականության ոլորտի։ Նա
նոոսֆերան դիտում էր որպես
կենսոլորտի զարգացման բարձ
րա
գույն փուլ, որ
տեղ վճռո
րոշ գործոն է դառնում մարդու
բանական
գործունեությունը։
Վերնադսկին համոզված էր, որ
նոոսֆերային մարդկությունը
կգտնի մոլորակի վրա էկոլո
գիական
հավասարակշռութ
յան վերականգնման և պահ
պանության ուղին, կմշակի և
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գործնականում կիրականացնի
բնության և հասարակության
անճգնաժամային ռազմա
վարություն։
Այժմ մշակ
վում են
ամենավառ երևակա
յությունը գերազանցող
պլաններ գյուղատնտե
սական մշակաբույսերի
ֆոտոսինթեզի արդյու
նավետությունը բարձ
րացնելու ուղղությամբ։
Բուսածածկի խտության
մեծացման, ֆոտոսինթեզի
օգտակար գործողության
գործակցի աճի ճանա
պարհով կարելի է էա
պես մեծացնել արեգակնային
էներգիայի կուտակումը կենսո
լորտում։ Դա կհանգեցնի մշա
կաբույսերի բերքատվության 2
– 3 անգամ բարձրացման։ Կեն
սոլորտի մեծ շրջապտույտի մեջ
մտցնելով բույսերի, կենդանի
ների, միկրոօրգանիզմ
ն երի նոր
ձևեր, դրանց մթերատվությունը
կարելի է բարձրացնել ևս մի
քանի անգամ։ Մարդկությանը
չի կարող սպառնալ նաև էներ
գետիկ սովը. արեգակնային,
քամու, ալիքային, ջրածնային
էներգիայի օգտագործման նոր
ուղիների մշակումը և օգտա
գործումը կարող են բավարա
րել մարդկության էներգիական
բոլոր պահանջները։ Այս և այլ
մշակում
ն եր
գիտականորեն
հիմ
ն ավորված հեռանկարներ
են բա
ցում XXI դա
րի երկ
րորդ
կեսի վերջի համար՝ ուղղված
մեր մոլորակի կենսաբազմա
զանության, էկոհամակարգերի
և կենսոլորտի, ամբողջությամբ
վերցված, պահպանման նպա
տակին` ապահովելով բնության
և մարդու միջև հազարամյակնե
րի ընթացքում ձևավորված բնա
կանոն և ներդաշնակ փոխհա
րաբերությունների զարգացումը։

Ներկայում նշանավոր շատ
էկոլոգներ, հասարակագետներ,
տնտեսագետներ, քաղաքագետ
ներ միատեղել են իրենց ջանքե
րը՝ մշակելու նոր մոտեցում
ն եր
մարդու և նրա բնակության մի
ջավայրի փոխհարաբերություն
ները կարգավորելու համար։
Կատարված աշխատանքների
արդյունքը բնության կայուն
զարգացման
հայեցակարգն
է, որն ար
ժա
նա
ցել է ոչ միայն
տարբեր բնագավառների գիտ
նականների, այլև աշխարհի
շատ երկրների կառավարութ
յունների ու ղեկավարների հա
վանությանը:
Սակայն չի բացառվում նաև,
որ մար
դու և բ
նութ
յան փոխ
հարաբերությունների զարգաց
ման էվոլյուցիան ընթանա այլ
ուղղությամբ: Ինչպես նշել է
Երկրագնդի ազգաբնակչութ
յան թվաքանակի աճի մաթե
մատիկական մոդելի հեղինակ,
ճանաչված ֆիզիկոս, պրոֆե
սոր Ս. Պ. Կա
պի
ցան, «
Մենք
ապրում ենք բոլորովին յուրա
հատուկ դարաշրջանում։ Մեր
մոլորակի վրա մարդկությու
նը վերածվել է եզակի գերօր
գանիզմի, և որոշակի բնական
գործոններ ուղղորդում են նրա
վարքը և զարգացումը։ Սակայն
մոլորակը պահպանելու համար
մարդուց հսկայական ջանքեր
են պահանջվում։ Մենք արմա
տա
պես պետք է փո
խենք մեր
գիտակցությունը և, հնարավոր
է, նաև՝ կենսաբանությունը։ Հա
կառակ դեպքում Homo sapiens-ը
կավարտի իր գոյությունը՝ սկիզբ
տալով նոր տեսակի առաջաց
ման։ Եվ այդ տե
սա
կը կլի
նի
ավելի բանական, քան XXI դա
րի սկզբի մարդիկ, որոնց բաժին
է ընկել ապրել ժողովրդագրա
կան անցումային խիստ բարդ ու
դժվարին ժամանակաշրջանում»։
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Ի ԴԵՊ

ՌՈԲՈՃԱՆՃ
Այսպես են անվանել իրենց
ստեղծագործությունը Վաշինգ
տոնի համալսարանի ճարտա
րագետները: Թափահարելով
թափանցիկ թևիկները՝ 190 մգ
զանգվածով արհեստական մի
ջա
տը կա
րող է վեր բարձ
րա
նալ, թռչել և ցած իջնել: Ճանճը
սնվում է ենթակարմիր լազերի
ճառագայթից, որն ընկնում է
մանրաչափ ֆոտոտարրի վրա:
Սա ապահովում է 8 վոլտ մե

ծությամբ անփոփոխ լարում,
որը փոխակերպվում է 240
վոլտ մեծությամբ փոփոխական
լարման և ստիպում է թրթռալ
թևիկները թափահարող պիե
զաբյուրեղները: Ճանճը դեռ
չունի օգտակար կիրառություն,
բայց այն մտադիր են լրացնել
տարբեր տվիչներով. օրինակ՝
վտանգավոր գազերի արտա
հոսքերի որոնման համար:
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ՌՈՔՍԱՆԱ ԶԱԽԱՐՅԱՆ
Հայ-Ռուսական համալսարանի կենսաբժշ
կության և դեղագործության ինստիտուտի
կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատի
կայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամ
բիոնի վարիչ, կ.գ.թ.
ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտի Մարդու գենոմիկայի և իմու
նոմիկայի լաբորատարիայի ավագ գիտաշ
խատող
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
կենսաբժշկություն, գենետիկա, հոգեկան
հիվանդություններ

ՀՈԳԵԿԱՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳԵՆԵՏԻԿԱՆ

Ֆ

իզիկական և հոգե
կան առողջությու
նը մարդու բնակա
նոն կենսակերպի անբաժանելի
մասն է, սա
կայն հա
ճախ այն
խաթարվում է տարբեր պատ
ճառներով:
Խաթարումների
առաջացման պատճառ կարող
է լինել ինչպես ժառանգական
գործոնը, այնպես էլ շրջակա
միջավայրը: Առավել դժվար
ախտորոշում, կլինիկական ըն
թացք և բուժում ունեն այն հի
վանդությունները, որոնք պայ
մանավորված են վերը նշված
գործոնների համադրությամբ:
Այս դասին են պատկանում
հոգեկան
հիվանդություննե
րը, որոնց ժամանակ անհա
տի մոտ դիտ
վում են մտա
ծո
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ղական,
զգայական
ոլորտների և կատա
րողական գործառույթ
ների խախտումներ: Հա
մաձայն ԱՄՆ Հոգեկան
հիվանդությունների ազգա
յին ինստիտուտի տվյալների՝
հոգեկան
խանգարումներով
տառապում է հինգ ամերիկա
ցուց մեկը՝ անկախ տարիքից,
սեռից և ազգային պատկանե
լությունից: Չնայած զարգացած
երկրներում հսկայական գու
մարներ են ուղղվում այս խմբի
հիվանդությունների բուժման,
սոցիալական միջոցառումների
իրականացման, անաշխատու
նակության և մահացության
հետ կապված ծախսերի համար,
հոգեկան հիվանդությունների

արդ
յունավետ
բուժմ ան
մոտեցումները մնում են շարու
նակական մշակման փուլում:
Հարկ է նշել, որ կի
րառ
վող
բուժումն այսօր էլ մեծամա
սամբ ուղղված է հիվանդութ
յան ախտանիշները ճնշելուն,
սակայն չեն վերացվում ախ
տանիշների զարգացման և
դրսևորման
պատճառները:
Այս ամենի հիմնական պատ
ճառը հիվանդությունների մո
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..................................................................................................................... ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ

լեկուլային
մեխանիզմների
մասնակի կամ թերի ուսում
նասիրումն ու նկարագրումն
է: Վի
ճակն էլ ա
վե
լի բարդ է
զարցացող երկրներում, որոնց
թվին է պատ
կա
նում նաև Հա
յաստանի
Հանրապետությու
նը: Դասակարգվելով որպես
առանձին
խանգարումներ՝
հոգեկան
հիվանդություննե
րի մեծամասնությունը, օրի
նակ՝ շիզոֆրենիան1, երկբևեռ
(բիպոլյար) աֆեկտիվ խան
գարումը2 , ընկճախտը3 (դեպ
1
Շիզոֆրենիան հոգեկան հիվան
դություն է, որը բնութագրվում է
մտածողության գործընթացների և
հուզական ռեակցիաների խաթա
րում
ներով։
2
Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը,
որը նախկինում հայտնի էր որ
պես
մոլեմտային (մանիակալ-դեպրեսիվ)
փսիխոզ, բնորոշվում է հոգեհուզա
կան ոլորտի պարբերական խանգա
րումներով միջփուլային շրջա
նում
ախտանիշների լրիվ դարձե
լիու
թյամբ։
3
Դեպրեսիան ցածր տրամադրութ
յան և գործունեությունից խուսափելու
վիճակ է, որը կարող է ազդել մարդու
մտածողական,
վարքաբանական,
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րեսիա),
նկարագրվում
են
նմանատիպ ախտանիշներով,
որոնք դրսևորվում են որոշակի
տարբերություններով՝ դժվա
րացնելով
հիվանդություննե
րի ախտորոշումը և թիրախա
վորված բուժումը: Բնական էր
ակնկալել, որ համանման ախ
տանիշներով
բնութագրվող
հիվանդությունների զարգաց
ման համար պատասխանատու
գենետիկական
գործոնները
ևս կունենան ընդհանրություն
ներ: Որքան բազմակողմանի
ուսումնասիրված
լինի
հի
վանդությունը, այնքան ավելի
դյուրին կլինի մշակել արդյու
նավետ, թիրախավորված բու
ժում. ավելին՝ դա հնարավո
րություն կտա հիվանդության
ախտորոշման
ուղղությամբ
աշխատելու նաև վաղ փուլում,
երբ հիվանդությունը դեռևս
չի դրսևոր
վում, բայց առկա
է
մոլեկուլագենետիկական
եղանակով
բացահայտվող
զգայական ոլորտների վրա։
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գենետիկական
նախատրա
մադրվածություն:
Թեպետ հոգեկան հիվան
դությունները՝ որպես առան
ձին խումբ, ձևա
վոր
վել են
դեռևս XVIII դա
րում, սա
կայն
դրանց առաջացման պատ
ճառները մնում են մասամբ
նկարագրված: Այս ոլորտի վե
րաբերյալ պատկերացում
ն երի
զարգացմանն ու հարստաց
մանը, անշուշտ, նպաստել
են հոգեբուժության, վարքա
բանական
գիտությունների,
նյարդաբանության, կենսաբա
նության և գենետիկայի բնա
գավառներում
կատարված
հետազոտությունները, որոնց
միջև փոխկապակցվածությու
նը և պատճառահետևանքային
կապը հնարավորություն են
տվել, օրինակ, կլինիկական
ուսում
ն ասիրությունների հի
ման վրա պատկերացում կազ
մելու հիվանդի ազգականների
մոտ նույն հիվանդության զար
գացման ռիսկերի վերաբերյալ,
այսպիսով հատուկ շեշտադրե
լով գենետիկական բաղադրի
չի կարևորությունը: Ժառան
գական գործոնների ներդրումը
հաստատվել է երկվորյակների
մասնակցությամբ կատարված
հետազոտություններում, որոնք
առավել հետաքրքրություն են
ներկայացնում նույնական գե
ների հավաքածու՝ գենոմ4 ունե
ցող միասաղմ5 երկվորյակների
դեպքում:
Երկսաղմ երկվորյակների
4
Գենոմը օրգանիզմի գենետիկա
կան տեղեկության ամբողջությունն է։
5
Միասաղմ երկվորյակները զար
գանում են մեկ ձվաբջջից, որը բեղմ
նավորվել է մեկ սպերմատոզոիդից,
ի տարբերություն երկսաղմ երկ
վոր
յակների, որոնք զարգանում են երկու
տարբեր սպերմատոզոիդներից բեղմ
նա
վորված երկու տարբեր ձվա
բջիջ
ներից։
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մոտ, որոնք առաջանում են
երկու տարբեր բեղմ
ն ավոր
ված ձվաբջիջներից, նույնն է
գենետիկական նյութի ընդա
մե
նը 50 %-ը, ինչ
պես նույն
ծնողների ցանկացած երկու
ժառանգի մոտ: Ժառանգակա
նության դերը գնահատելու հա
մար համեմատվել է հոգեկան
տարբեր հիվանդությունների
տարածվածությունը միասաղմ
և երկսաղմ առանձնյակնե
րի շրջա
նում: Այս
պես, երկ
բևեռ խանգարման դեպքում
պարզ
վել է, որ ե
թե ա
ռանձն
յակներից մեկի մոտ առկա է
հիվանդությունը, ապա մյուս
միասաղմ առանձնյակի՝ նույն
խաթարումն ունենալու հա
վանականությունը 60–80 % է,
երկսաղմ երկվորյակների դեպ
քում՝ ընդամե նը 8 %: Ինչ վերա
բերում է դարի հիվանդություն
համարվող
շիզոֆրենիային,
ապա միասաղմ երկվորյակնե
րից մեկի հիվանդ լինելու դեպ
քում մյուսի հիվանդացությունը
կազմում է 46 %, մինչդեռ երկ
սաղմ երկվորյակների դեպքում
այն 14 % է:

Ի նչ ո ՞ւ ե ն ուս ում 
ն ա սիր ո ւ մ հոգ ե կան
հ իվ ա նդո ւթյ ունն ե րի
գ են ետիկ ան
Հիվանդությունների մասին
թերի կամ մասնակի պատկե
րացում
ն երը լուրջ խոչընդոտ
ներ են ստեղծում դրանց կան
խորոշման, ժամանակին ու
ստույգ ախտորոշման, դեղա
միջոցների մշակման և արդ
յունավետ բուժման գործում:
Ուղեղում նյարդային զարգաց
ման գործընթացները և միջա
վայրի ռիսկի գործոնները կար
ևոր դեր են խաղում այս խմբին
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պատկանող խանգարում
ն երի
զարգացման համար, սակայն
ժառանգական
գործոնների
ներդրումը, օրինակ, շիզոֆրե
նիայի, երկբևեռ խանգարման,
ուշադրության պակասի, գե
րակտիվության խանգարման
քում մատ
և աուտիզմի6 դեպ
նանշում են գենետիկական
գործոնների ծանրակշիռ դերը:
Գենոմի առավել համապար
փակ ուսում
ն ասիրումն օրեցօր
զարգացող տեխնոլոգիաների
և մոտեցում
ն երի հետ մեկտեղ
հետազոտողների համար ու
ղեղում կատարվող կենսաբա
նական երևույթներն ուսում
նասիրելու և դեղամիջոցների
6
Աուտիզմ (ինքնամփոփություն)՝
գլխուղեղի հիվանդության տարա
տեսակ։ Բնութագրվում է սոցիալական
փոխազդեցության և հաղորդակցման
արտահայտված պակասով, ինչ
պես
նաև սահմանափակ հետաքրքրութ
յուններով և կրկնվող գործողություն
ներով։

առավել խոստում
ն ալից թի
րախներ հայտնաբերելու ան
նախադեպ հնարավորություն
ներ է ստեղծում:
Հարկ է նշել, որ հո
գե
կան հիվանդություններն ան
դամալուծության
հիմ
ն ական
պատճառ են ամբողջ աշխար
հում՝ կրկնակի գերազանցելով
քաղցկեղով և սրտանոթային
հիվանդություններով պայմա
նավորված նույն ցուցանիշը:
Հոգեկան
հիվանդություննե
րի առաջին նախանշանները
հիմ
ն ականում ի հայտ են գա
լիս վաղ պատանեկան տարի
քում, սակայն հիվանդության
ախտորոշումը կատարվում է
շատ ավելի ուշ, երբ այն հան
գեցնում է անդամալուծության
և ֆինանսական խնդիրների:
2010 թ. Առողջապահության
համաշխարհային կազմակեր
պությունը (ԱՀԿ) գնահատել է
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հոգեկան հիվանդություններով
պայմանավորված ընդհանուր
վնասը, որը կազմել է տարե
կան $2,5 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար՝
կանխագուշակելով, որ 2030 թ.
նույն ցուցանիշը կհասնի $6
տրիլիոնի:
Չնայած հոգեկան հիվան
դությունների տարածվածութ
յանը ևայն վնասին, որը դրանք
հասցնում են տառապողներին
ու վերջիններիս ազգականնե
րին, առաջացման կենսաբա
նական մեխանիզմ
ն երը թերի
են նկարագրված: Պատճառ
ները բազմաթիվ են, որոն
ցից կարելի է առանձնացնել
կյանքի ընթացքում ուղեղում
անընդհատ կատարվող փոփո
խությունները: Ի տարբերութ
յուն այլ հիվանդությունների,
որոնց ժամանակ հնարավոր
է ուսում
ն ասիրել համապա
տասխան հյուսվածքը, և հաս
կանալ կատարված կամ կա
տարվող փոփոխությունները,
ուղեղի
հիվանդությունները
հնարավորություն չեն տալիս
իրականացնելու նմանատիպ
աշխատանքներ և միջամտութ
յուններ (բացառությամբ, օրի
նակ, էլեկտրաֆիզիոլոգիական
մեթոդների, շերտագրման և
այլն): Բացի այդ, ցույց է տրվել,
որ մարդու ուղեղում կատար
վող փոփոխություններն ավե
լի բարդ են, քան անգամ ամե
նամոտ կաթնասունի ուղեղում
կատարվողները՝ դարձնելով
կենդանիների ուսում
ն ասիրութ
յուններն առավել արդիական և
հետաքրքիր հոգեկան հիվան
դությունների
պարագայում՝
միաժամանակ հաշվի առնե
լով նաև նշված սահմանափա
կում
ն երը: Ցավով պետք է նշել,
որ մինչ օրս հոգեկան հիվան
դությունների համար մշակված
¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

կենդանի մոդելներից և ոչ մեկն
ամբողջությամբ չի արտացոլում
դիտվող խաթարում
ն երը: Ուս
տի հոգեկան հիվանդություն
ների համար դեղամիջոցների
մշակումը, մասամբ բերված
սահմանափակում
ն երի պատ
ճառով, ավելի քան 50 տարի
անհավանական էր թվում: Գո
յություն ունեցող միջոցները,
ինչպես արդեն նշվել է, ունեն
ախտանիշները ճնշելու, այլ ոչ
թե հիվանդության պատճա
ռը վերացնելու բնույթ: Վերջին
60–70 տա
րում ի հայտ ե
կած
դեղամիջոցներից և ոչ մեկն
իր ազդեցության մեխանիզ
մով էականորեն չի տարբեր
վում մյուսներից: Հետաքրքիր
է, որ լիթիումը, որը դեռևս 70
տարի առաջ կիրառվում էր
մոլեմտային (մանիակալ, մո
լուցքային)
վարքաբանական
խանգարում
ն երի ժամանակ,
այսօր էլ օգտագործում են
երկբևեռ խանգարման բուժման
մեջ: Նույն միտումը դիտվում
է նաև հեռավոր 1960-ական
ներից հայտնի կլոզապինի
դեպքում, որը ներկայում ամե
նահաճախ օգտագործվող հո
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գեմետ հանգստացնող միջոցն
է: Չնայած շարունակական հե
տազոտություններին՝ ուղղված
առավել արդյունավետ և քիչ
կողմ
ն ակի ազդեցություններով
օժտված դեղերի հայտնաբեր
մանը, ազդեցության արդեն
նկարագրված և որոշակիորեն
ուսում
ն ասիրված մեխանիզմ
ներից զգալիորեն տարբեր
վող դեղամիջոցներ դեռևս չեն
նկարագրվել: Այս ամե նի հետ
միա
սին հարկ է նշել, որ առ
կա դեղերն անփոխարինելի են
հիվանդների համար, և դրանց
հայտնաբերումը
հնարավո
րություն է տալիս որոշ չափով
մեղմելու հիվանդության ըն
թացքը: Իրականում նոր դեղա
միջոցների մշակմանն ուղղվել
ևայսօր էլ ուղղվում են հսկա
յական գումարներ, ժամանակ
և մարդկային պաշարներ, սա
կայն բուժման նոր միջոցների
հայտնաբերումը դեռևս զգալի
հաջողությունների չի բերել:
«Մարդու գենոմ» նախագծի
ավարտից հետո հոգեկան հի
վանդությունների համար թեկ
նածու դեղամիջոցների միայն
8 %-նէ փոր
ձարկ
վել մարդ
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կանց վրա, քա
նի որ մնա
ցած
մա
սը թու
նա
վոր է կամ օժտ
ված չէ առավելություններով
բուժման գործընթացում: Մյուս
կողմից, քանի դեռ այս հիվան
դությունների կենսաբանական
մեխանիզմ
ն երը մասնակիորեն
են նկարագրված, դեղագործա
կան ընկերությունները խուսա
փում են ներդրում
ն եր կատարել
նոր միջոցների մշակման հա
մար՝ համարելով դա ոչ նպա
տակահարմար և ֆինանսական
միջոցների անիմաստ վատնում՝
փոխարենը կատարելով ներդ
րում
ն եր ավելի խոստում
ն ալից
ուղղություններով:

Գեն ոմ իկ այ ի խ ոս
տո ւ մն ալ ից ոլ որտ ը
Գենետիկան հոգեկան հի
վանդությունների կենսաբանա
կան հայեցակետի կարևորա
գույն մասն է: Շիզոֆրենիան,
երկբևեռ խանգարումը և մ
ն ա
ցած հոգեկան խանգարում
ն երն
ունեն ժառանգական բնույթ,
այսինքն՝ փոխանցվում են սերն
դից սերունդ՝ ընդգծելով գենո
մի ուսում
ն ասիրության անհրա
ժեշտությունը: «Մարդու գենոմ»
նախագծի իրականացման արդ
յունքում ունենալով ռեֆերենսա
յին7 (համեմատական կամ էտա
լոնային) գենոմը, գենետիկական
հետազոտությունները զարգա
ցան նոր ուժով, քանի որ հնա
րավոր դարձավ ուսում
ն ասիրել
առանձին գենոմ
ն եր՝ համեմա
տություններ կատարելով ռեֆե
րենսային գենոմի հետ և առն
վազն տեսականորեն ընտրելով
առավել արդյունավետ բուժում:
Գենոմի
սեքվենավորումը՝
7
Ռեֆերենսային գենոմը տվյալների
շտեմարանում հասանելի «առողջ»
մարդու գենոմն է։
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նուկլեոտիդային
հաջորդա
կանության վերծանումը հնա
րավորություն է տալիս ավելի
մատչելի, ճշգրիտ և ամբողջա
կան արդյունքների հիման վրա
ուսում
ն ասիրելու առանձին գե
նետիկական տարբերակներ կամ
իրականացնելու լայնագենոմա
յին հետազոտություններ: Հատ
կանշական է, որ այդ ուսում
ն ա
սիրություններից և ոչ մեկում
չի հաջողվել գտնել հոգեկան
հիվանդությունների
համար
պատասխանատու հիմ
ն ական
«մեղավորին»: Դրա փոխա
րեն տարեցտարի այս հիվան
դությունների զարգացման մեջ
ներգրավված գեների և գենետի
կական տարբերակների մասին
պատկերացում
ն երը համալրվում
են նորանոր տեղեկություննե
րով: Մասնավորապես, ցույց է
տվել ավելի քան 100 լոկուսնե
րի՝ քրոմոսոմային հատվածնե
րի ներդրումը շիզոֆրենիայի
զարգացման մեջ: Բայց այստեղ
պետք է հաշվի առնել մի կար
ևոր փաստ՝ հիվանդության հետ
կապված ոչ բոլոր տարբերակ
ներն են ժա
ռանգ
վող. դրանց
մի մասը նոր մուտացիաներ են,

այսինքն՝ գենետիկական տար
բերակներ, որոնք նոր են տվյալ
անձի համար և, հետևաբար,
ժառանգվել չեն կարող, սակայն
կարող են հանգեցնել նաև այլ
հիվանդությունների, օրինակ՝
աուտիզմի առաջացման:
Գեների ուսում
ն ասիրությու
նը հնարավորություն է տալիս
պարզաբանելու հիվանդության
մեջ ներգրավված ուղիները կամ
մոլեկուլային ցանցերը, որոնք
կարող են բուժման եղանակնե
րի մշակման օգտակար թիրախ
ներ լինել: Բազմաթիվ հետա
զոտություններ վկայում են, որ
դրանցում կան զգալի ընդհան
րություններ նաև վերջիններիս
զարգացման մեջ ներգրավված
գեների տեսանկյ ունից: Այսպես,
շիզոֆրենիայի զարգացման մեջ
կարևոր դեր խաղացող գեների
մի մասը, որը կարգավորում է
նյարդային զարգացման գործըն
թացները, կապված է նաև երկ
բևեռ խանգարման և աուտիզմի
հետ: Այս ամենը խոչընդոտում
է հիվանդություններին բնորոշ
կենսաբանական պարամետրե
րի որոնումը:
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Գ ե ն ետիկ ական փո
խան ց մ ա ն մոդ ելն եր
Ցանկացած հիվանդի հու
զող առաջին հարցը սեփական
հիվանդության մասին առավել
շատ տեղեկություն իմանալն է՝
սկսած անվանումից մինչև բուժ
ման և հնարավորինս արագ
ապաքինման ուղիները: Դրան
սովորաբար հաջորդում է «Որ
տե
ղի՞ց ինձ մոտ այս հի
վան
դությունը» հարցը, որին միշտ
չէ, որ հնա
րա
վոր է պա
տաս
խանել: Հիվանդության կրող
ները հասկանում են, որ իրենց
օրգանիզմում տեղի ունեցող
փոփոխությունների պատճառնե
րի մասին իմացությունը կարող
է օգնել բուժմանը և, հավանա
բար, նպաստել նաև ապագայում
հիվանդության կանխարգելման
եղանակների մշակմանը: Այս
կապն ընկած է կենսաբժշկա
կան ուսում
ն ասիրությունների
հիմքում: Որքան շատ տեղե
կություններ կան հիվանդության
վերաբերյալ, այնքան ավելի լավ
կարելի է հասկանալ հիվան
դության տարածման և բուժման
եղանակները:
Մյուս կողմից, որքան ավելի
շատ եղանակներ են փորձարկ
վում հիվանդության բուժման
համար, այնքան ավելի շատ
պատկերացում
ն եր կարելի է
կազմել հիվանդության առա
ջացման պատճառների վե
րաբերյալ: Որպես դրական
փաստ՝ կարելի է նշել, որ կան
շատ հիվանդություններ, որոնց
առաջացման
գենետիկական
պատճառները հայտնի են: Վեր
ջիններիս շարքին է դասվում
բոլորին լավ հայտնի մանգա
ղանման բջջային սակավար
յունություն (անեմիա) կոչվող
հիվանդությունը, որը պայմա
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նավորված է մեկ գենում միայն
մեկ «տառի» փոփոխությամբ:
Այս հիվանդությունն անձի մոտ
դրսևոր
վում է այն դեպ
քում,
երբ երեխան երկու ծնողներից
ժա
ռան
գում է այդ գե
նի «փո
փոխված» տարբերակը: Վեր
ջերս հայտնաբերվել է մի գեն,
որը պատասխանատու է ծանր
խաթարման՝
Հանտինգտոնի
հիվանդության
առաջացման
համար և դրսևորվում է ֆիզի
կական և մտավոր զարգացման
լուրջ խաթարում
ն երով: Պայմա
նավորված է դոմինանտ՝ գե
րակշռող դասական փոխանց
ման երևույթով, որի ժամանակ
հիվանդությունը դրսևորվում
է ծնողներից որևէ մեկից փո
փոխված գենը ժառանգելու
դեպքում: Բերված օրինակները
ներկայացնում են ժառանգման
պարզագույն մոդելներ և դաս
վում են այսպես կոչված «մեն
դելյան
հիվանդությունների»
շարքում, քանի որ ենթարկվում
են Գրեգոր Մենդելի ժառանգա
կանության օրենքներին:
Հիվանդությունների մեծա
մասնությունը, սակայն, չի են
թարկվում մենդելյան ժառան
գականության օրենքներին և
«զգայուն» է բազմաթիվ գեների
նկատմամբ, որոնք էլ մասամբ
պայմանավորում են հիվան
դության դրսևորումը: Այդ գենե
րը կարող են փոխազդել տար
բեր կերպ՝ բարձրացնելով կամ,
ընդհակառակը, նվազեցնելով
հիվանդության
դրսևորման
հավանականությունը: Որքան
շատ գեներ են ներգրավված
որևէ հիվանդության զարգաց
ման մեջ, այնքան ավելի բարդ է
դրանք հայտնաբերելը: Իրավի
ճակն ավելի է բարդանում ար
տաքին միջավայրի գործոնների
ազդեցության հետևանքով:
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Հոգեկան և, առհասարակ,
հիվանդությունների հետ կապ
ված գեների հետևողական ու
սում
ն ասիրությունը
պահան
ջում է տվյալ պոպուլյացիայում
ներդրում ունեցող գենետիկա
կան տարբերակների կրողնե
րի ներգրավում և վերջիններիս
հայտնաբերման եղանակների
առկայություն: Իդեալական դեպ
քում հիվանդության սահմա
նումը պետք է լինի չափազանց
հստակ, որը հնարավորություն
կտա գրանցելու հիվանդությամբ
տառապողների համեմատաբար
նմանատիպ ախտանիշները: Հո
գեկան հիվանդությունների պա
րագայում իրավիճակը, դժբախ
տաբար, այլ է: Չկան մշակված
կենսաբանական թեստեր, ախ
տորոշումը հիմնված է բացա
ռապես վիճակագրական ուղե
ցույցների վրա և կատարվում է
հոգեբույժի հետ հարցազրույցի
միջոցով: Այս ամենը, ինչպես
արդեն նշվել է, խոչընդոտում
է հիվանդության վաղ ախտո
րոշումը և նույն հիվանդության
տարբեր տեսակների տարբերա
կումը, քանի որ ընկճվածությու
նը բնորոշ է նաև երկբևեռ խան
գարմանը, որին հաճախ կոչում
են մոլեմտային ընկճումային
խանգարում: Տեխնոլոգիաների
զարգացումն, անշուշտ, նպաս
տում է այս ոլորտում առաջըն
թացին, սակայն նշանակալի
ձեռքբերում
ն երի համար դեռևս
զգալի աշխատանքներ պետք
է կատարվեն: Այստեղ կրկին
բախվում ենք այն փաստին, որ
առանձին վերցրած և հիվան
դության հետ կապված մեկ գե
նը կարող է և չբերել տվյալ հի
վանդության դրսևորման, որը
կա
րող է լի
նել մեկ այլ, կրկին
հիվանդության հետ առնչութ
յուն ունեցող գենի և միջավայրի
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գործոնների փոխազդեցության
արդյունք: Այսինքն՝ ստացվում է,
որ հիվանդության կարող են բե
րել տարբեր գեներ կամ դրանց
տարբերակները՝
միջավայրի
հետ մեկտեղ՝ առավելագույնս
ընդլայնելով
հիվանդության
պատճառականությունը:
Հիվանդության հետ առնչվող
յուրաքանչյուր նոր գենի հայտ
նաբերումը կարող է նպաստել
հիվանդության ախտորոշման
և բուժման հետ կապված առա
ջընթացին՝ նպաստելով առկա
պատկերացում
ն երի
ամբող
ջականացմանը: Հիվանդների
գենետիկայի առավել համա
պարփակ ուսում
ն ասիրությունը
հնարավորություն կտա հաս
կանալու մոլեկուլային և կեն
սաքիմիական
տեսանկյ ունից
կատարվող այն փոփոխութ
յունները, որոնք նկատելի չեն
բժիշկների համար: Այս առավել
ճշգրիտ ախտորոշիչ մոտեցում
ների շնորհիվ կիրառվող բուժու
մը կարելի է դարձնել առավել
թիրախային՝ հաշվի առնելով
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նաև ներդրում ունեցող այլ գոր
ծոններ:
Գենետիկական
հետազո
տությունները հիմք կստեղծեն
հոգեկան
հիվանդություննե
րի կանխորոշիչ մոտեցում
ն ե
րի մշակման համար, որը հնա
րավորություն կտա ռիսկային
խմբի անձանց ազգականներին
նախապատրաստելու բժշկա
կան, զգայական, ֆինանսական
առում
ն երով և կատարելու հա
մապատասխան
փոփոխութ
յուններ ապրելակերպում: Բացի
այդ, կանխորոշիչ եղանակների
կիրառումը կխթանի նաև կան
խարգելիչ մոտեցում
ն երի իրա

նականացումը՝
այսպիսով
ընձեռելով հիվանդության զար
գացման ռիսկ ունեցող անձանց
նոր հնարավորություններ:
Ներկայում տարվող թիրա
խային և բազմակողմանի ու
սում
ն ասիրությունները հույս են
ներշնչում, որ մոտ ապագայում
հնարավոր կլինի մշակել հո
գեկան խանգարում
ն երի վաղ
ախտորոշման և արդյունավետ
բուժման մոտեցում
ն եր՝ նպաս
տելով հիվանդների կյանքի
որակի բարձրացմանը և սո
ցիալական մեկուսացման նվա
զեցմանը:
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Ի ԴԵՊ
Ըստ հարցում
ն երի՝ Տնտե
սական համագործակցության
և զարգացման կազմակերպութ
յան անդամ-երկրների 15-ամյա
դեռահասները համացանցում
անցկացնում են օրական 107–144
րոպե, ռուսաստանցի դեռահաս
ները՝ 125–160 րոպե, Հոնկոնգի
պատանիները՝ 105–122 րոպե:

Ամերիկացի 4520 դեռահասների օրա
կարգի ուսում
ն ասիրությունը ցույց է տվել,
որ նրանց միայն 51 %-նէ հետ
ևում հի
գիենիստների հանձնարարած ամե նօրյա
ֆիզիկական ակտիվության չափանիշնե
րին, 37 %-ը չի գերազանցում համացանցից
օգտվելու նրանց տարիքի համար թույլատ
րելի ժամանակը և միայն 18 %-նէ լիար
ժեք քնում:

Ամերիկայի ակնաբույժների
տվյալներով՝ կապույտ լույսի
երկարատև ներգործությունն
առաջացնում է ցանցաթաղան
թի բջիջների այլասերում: Կա
պույտ և երկնագույն լույսի շատ
ճառագայթներ են արձակում
համակարգիչների, սմարթֆոն
ների և պլանշետների էկրան
ները:

Ֆրանսիայում տարեկան
կատարվում է ճարպակալ
ման վիրահատական բուժ
ման շուրջ 60 000 մի
ջա
մտություն:
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Ի ԴԵՊ
Մարմ
նի զանգ
վա
ծի 1 կգ
հաշվով 1 գ ալկոհոլի ամե նօր
յա օգտագործումը տարվա ըն
թացքում կրճատում է ուղեղի
ծավալը 0,25 սմ3-ով: Այսպի
սի դաժան փորձարկում
ն երի
են ենթարկել մակականերին
ԱՄՆ Օրեգոնի համալսարա
նում: Մարդու համար այս ցու
ցիչը համապատասխանում է
գարեջրի օրական 4 բաժակին:

Անգլիայում սկսվել են հնա
գիտական
ամե նածավալուն
պեղում
ն երը Եվրոպայում: Նա
խատեսվում է կառուցել 240 կմ
երկարությամբ երկաթուղային
արագընթաց գիծ Լոնդոնից
մինչև Բիրմի նգհեմ: Այդ մայ
րուղում կան բազմաթիվ չու
սում
ն ասիրված դամբարաններ
և այլ հնություններ՝ քարե դա
րից մինչև արդյունաբերական
դարաշրջանի սկիզբ:

Ֆիլիպիններում ընդունել են
նոր օ
րենք՝ դպրո
ցի կամ քո
լեջի յուրաքանչյուր շրջանա
վարտ պետք է տնկի 10 ծառ:
Այստեղ ամե ն տարի տարրա
կան դպրոցներն ավարտում է
12 միլիոն, միջնակարգ դպրոց
ները՝ 5 միլիոն, քոլեջները՝
կես միլիոն աշակերտ: Իշխա
նությունները հույս ունեն, որ
անգամ տնկիների ցածր կեն
սականության պայմաններում
ֆիլիպինցիների մի սերունդի
շնորհիվ երկրում կավելանա
շուրջ 525 միլիոն ծառ:
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Անգլիացի կենդանաբաննե
րի տվյալներով, ընտանի կա
տուների 73 %-ը սնունդը վերց
նելու համար օգտագործում է
մի թաթը: Որձերը հիմանակա
նում ձախ
լիկ են, իսկ է
գե
րը՝
աջլիկ:

Պոպ-երաժշտությանը նվիր
ված ամերիկյ ան հանդեսը վեր
լուծել է վերջին 50 տարիների
ընթացքում հանրաճանաչութ
յուն վայելող շուրջ 6000 երգերի
տեքստեր և հայտնաբերել է, որ
ժամանակի ընթացքում նրան
ցում շատացել են այնպիսի
բացասական հույզեր, ինչպի
սիք են չարությունը, զայրույթը,
ջղայնությունը և այլն:

Աշխարհի
ամե նաբարձր
արձանը տեղադրված է Հնդ
կաստանի Գուջարատ նահան
գում՝ ի պատիվ Հնդկաստանի
անկախության մարտիկ Վա
լաբհաի Պատելի (1875-1950):
Կոթողի բարձրությունը հիմքի
հետ միասին 240 մետր է: Հա
մեմեատության համար՝ Վոլ
գոգրադի Մայր Հայրենիք ար
ձանն ունի 87 մետր, իսկ Նյու
Յորքի Ազատության արձանը՝
93 մետր բարձրություն:

ԱՄՆ-ում 4659 երիտա
սարդ ընտանիքների շրջա
նում կատարված հարցումը
ցույց է տվել, որ առաջնեկի
լույս աշխարհ գալուց հետո
առաջին երեք ամիսների ըն
թացքում մոր քնի տևողութ
յունը կրճատվում է միջի
նում 1 ժամով, իսկ հոր քնի
տևողությունը՝ 45 րո
պեով:
Ծնողների քունը որոշ չա
փով տուժում է նաև հետա
գա 6 տարիների ընթացքում:
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ՉԿԱ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԻԹԵՆԻՆԵՐԻ ՏԱԿ

Xylella fastidiosa մանրէն տա
րածում են ուտիճները և բույսեր
կրծող այլ միջատներ: Մանրէն
առաջացնում է ցիտրուսայիննե
րի, դեղձի, առվույտի, խաղողի,
կաղամբի, կաղնու, դափնեվար
դի, նոճու՝ ընդհանուր առմամբ
բույսերի 309 տեսակների հի
վանդություններ, բայց շատ
դեպքերում դրանք ընթանում
են աննկատ, առանց ախտա
նիշների: Այս մանրէն հատկա
պես վտանգավոր է ձիթենիների

համար: Առաջներում այն տա
րածված էր միայն Ամերիկա
յում, բայց վերջին տարիներին
հայտնվել է Եվրոպայում՝ հա
վանաբար՝ ներմուծվող բուսա
կան նյութի հետ, և տարածվել
է ձիթենու նախ՝ իտալական,
ապա՝ ֆրանսիական պլանտա
ցիաներում: Վտանգը մոտենում
է նաև Իսպանիային և Հունաս
տանին: Ծառերը չորանում են և
մահանում: Պայքարի եղանակ
ներ դեռևս չկան, միակ միջոցն

է հնարավորինս վաղ հայտ
նաբերել և հատել վարակված
ծառերը:
Բույսերի պաշտպանության
անգլիացի
մասնագետները
ստեղծել են վարակված ձիթե
նիների վաղ հայտնաբերման
համակարգ ըստ ջերմային և
տեսանելի տիրույթներում օդից
կատարված լուսանկարների,
որի համար օգտագործվում են
անօդաչու թռչող սարքեր:

ԴԵՄՔԵՐ ՀԻՇԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Քանի՞ դեմք կարող է հիշել մարդը և
վստահորեն ճանաչել դրանք: Մեծ Բրի
տանիայի Յորքի համալսարանի հոգե
բանները հարցում են կատարել, թե քանի
բարեկամի, ծանոթի, դերասանի, երաժշ
տի, քաղաքական գործչի կարող են դեմ
քով ճանաչել հարցվողները: Ապա ստու
գել են պատասխանները՝ ցույց տալով
հետազոտության մասնակիցներին նշա
նավոր տարբեր մարդկանց լուսանկար
ներ, և նշել են ճիշտ պատասխանների
քանակը: Պարզվել է, որ նորմալ տեսո
ղական հիշողությամբ մարդը կարող է
հիշել 5000 դեմք:
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ՌԵՆՏԳԵՆ ԱՅԼՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
Տիեզերքում բանական քա
ղաքակրթությունների հետ կապ
հաստատելու փորձերն սկսվել
են լուսային ազդանշաններ
կիրառելու
առաջարկներից,
շարունակվել դեպի տիեզերք
հետազոտական զոնդերի մի
ջոցով Երկրի և մարդու մասին
պատմող նկարներ ուղարկելով,
ապա տեղափոխվել են ռադիո
տիրույթ: Այժմ Օդագնացության
և աստղագնացության համալ
սարանի չինացի աստղագետնե
րը մտադիր են ազդանշաններ
ուղարկել ռենտգենյան ճառա
գայթների միջոցով: Այս եղա
նակն ավելի գերադասելի է,
քանի որ տիեզերքում ռադիոա
լիքների բնական աղբյուրները
բազմաթիվ են, ուստի շատ են
նաև խանգարում
ն երը: Ռենտ
գենյան «աղմուկը» այնքան էլ

տարածված չէ: Գաղափարի
հեղինակներն առաջարկում են
Լուսնի հակառակ կողմում տե
ղադրել ռենտգենյան հզոր լա
զեր: Առայժմ նրանք կիրառում
են իրենց գաղափարն ավելի
կենսական նպատակի համար:
Երբ Երկիր վերադառնալիս
տիեզերական սարքը մտնում է

մթնոլորտ, դրա շուրջ առաջա
նում է պլազմայի թաղանթ, որն
ընդհատում է ցանկացած ռա
դիոհաղորդակցություն: Չինա
ցի գիտնականներն առաջար
կում են այդ ժամանակ կապը
հաստատել ռենտգենյան տի
րույթում, և արդեն կատարում
են այդպիսի գիտափորձեր:

ԱՐԵՎԱՅՐՈՒԿԻ ՉԱՓԻՉ
ԱՄՆ-ի Իլինոյսի Հյու
սիսարևելյան համալ
սարանում ստեղծել են
անդրամանուշակագույն
ճառագայթների մանրա
չափ բաժնաչափիչ (դո
զիմետր), որը սոսնձվում
է մաշկին և սմարթֆո
նին նախազգուշացում է
ուղարկում այն մասին,
որ ժամանակն է հեռա
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նալ արևոտ լողափից
և տեղափոխվել ստվե
րոտ վայր: Սանտիմետ
րից պակաս տրամագիծ
ունեցող 50 միլիգրա
մանոց փոքրիկ սկա
վառակը չի վախենում
ջրից, ուստի կարելի է
լողալ և ցնցուղ ընդու
նել: Սմարթֆոնի համար
նախատեսված ծրագիրը
հաշ
վի է առ
նում սուբ
յեկտի մաշկի տեսակը և
արևայրուկի դեմ քսուկի
առկայությունը:
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի արտաքին կապերի բաժնի
պետ
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ հեռավար կրթություն, առ
ցանց կրթություն, կրթական տեխնոլո
գիաներ, կրթության միջազգայնացում

ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտական
գիտությունների
թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի ՏՏ բաժնի պետ
Գիտական հետաքրքրությունների ոլոր
տը՝ հեռավար կրթություն, առցանց
կրթություն, կրթական տեխնոլոգիա
ներ, նորարարություն և տեխնոլոգիա,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԱԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ

Շ

արունակական կրթութ
յան
համատեքստում
2013 թ. ՀՀ գի
տութ
յուն
ների ազգային ակադեմիայի
գիտակրթական միջազգային
կենտ
րո
նում (ԳԱԱ ԳԿՄԿ) մեկ
նարկեց «ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթա
կան միջազգային կենտրոնում
լրացուցիչ հեռավար շարունա
կական կրթության կազմակեր
պում» ծրագիրը, որի իրակա
նացման արդյունքում ՀՀ ԳԱԱ

60

ԳԿՄԿ-ն դար
ձավ ՀՀ բարձ
րա
գույն կրթական համակարգում
առաջին բուհը, որն իրակա
նացրեց ոչ ձևական կրթություն
բաց զանգվածային առցանց
դասընթացների տեսքով:
Ծրագրի
շրջանակներում
անցկացվել է դասախոսների
վերապատրաստում արտերկ
րի գործընկեր համալսարաննե
րում՝ Պարմայի համալսարանում
(Իտալիա) և Աթենքի ազգային

տեխնիկական համալսարանի
Էլեկտրոնիկայի և համակարգ
չային համակարգերի ինստի
տուտում (Հունաստան):
Կազմակերպվել են վերա
պատրաստում
ն եր
Իտալիայի
Պարմայի համալսարանի փոր
ձագետի
մասնակցությամբ,
որոնց շրջանակներում ինչպես
ԳԿՄԿ, այն
պես էլ այլ բու
հե
րից ծրագ
րում ընդգրկ
ված 34
դասախոս հեռավար հարթա
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.................................................................................................................. ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

կում ծրագրեր կազմելու և վա
րելու վերաբերյալ գործնական
գիտելիքներ է ստացել: ԳԿՄԿ
նախաձեռնությամբ 2014 թ.
Ծաղկաձորում կազմակերպվել
է ամառային դպրոց, որի նպա
տակն էր դասախոսներին սովո
րեցնել հմտություններ՝ կապված
հեռավար հարթակում առցանց
գործնական
դասընթացների
կառուցման, հեռավար դասըն
թացների
տեսագրություննե
րի և տեսաձայնային նյութերի
նկարահանում
ն երի և մոնտաժի,
հեռավար դասընթացներում տե
սակոնֆերանսների ինտեգրման
և այլնի հետ:
Կենտրոնի
դասախոսները
ստացած գիտելիքների հիման
վրա կազմել են հե
ռա
վար ու
սուցման ծրագրեր, որոնք տրա
մադրվել են ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ին՝
հեռավար ուսուցման հարթա
կում տեղադրելու և ազատ կի
րարկելու համար (https://vle.sci.
am):
Ընդհանուր առմամբ, այս
ծրագրի բարեհաջող իրագոր
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ծումը լուծել է մի շարք խնդիր
ներ, մասնավորապես.
• ԳԿՄԿ-ում ներդրվել է տեխ
նիկապես ապահովված հե
ռավար ուսուցման հար
թակ, ինչպես նաև հեռավար
կրթություն անցկացնելու հա
մար տեխնիկապես հարմար
և վերազինված լսարան: Առ
ցանց գիտաժողովի դահլիճը
վերազինվել է Polycom HDX
համակարգով, որը հնարա
վորություն է տալիս կազմա
կերպելու առցանց հեռավար
դասախոսություններ, գիտա
կան կոնֆերանսներ և այլ
միջոցառում
ն եր:
• ԳԿՄԿ մասնագետները վե
րապատրաստվել են ար
տասահմանյան գործընկեր
հեղինակավոր բուհերում,
• Կազմվել է ուսում
ն ական
ծրագրերի ցանկ,
• Ձեռք է բերվել համապա
տասխան նորագույն մասնա
գիտական գրականություն,
• ընտրված ծրագրերը և հա
րակից նյութերը տեղադրվել
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են ԳԿՄԿ հեռավար ուսուց
ման հարթակում,
• հայերեն է թարգմանվել
«Մուդլ» հեռավար ուսուց
ման հարթակը, ինչպես նաև
պատրաստվել են դասախոս
ների և ուսանողների հայա
լեզու ուղեցույցներ:
2014 թ. դեկտեմբերին մեկ
նար
կել են 20 հե
ռա
վար դա
սընթացներ, որոնց անվճար
հիմունքներով մասնակցել է
շուրջ 750 ուսանող, իսկ 2015 թ.
հավաստագիր է ստացել հեռա
վար դասընթացների 70 և ավելի
տոկոս առաջադրանք կատարած
250 շրջանավարտ:

ՀՀ-ում առ աջ ին հեռա
վար մագ իստր ոսակ ան
կրթակ ան ծրագ իր ը
«ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական
միջազգային կենտրոնում լրա
ցուցիչ հեռավար շարունակա
կան կրթության կազմակեր
պում» ծրագրի իրականացման
ընթացքում կուտակած փորձն
ու գիտելիքները Կենտրոնին
հնարավորություն ընձեռեցին

61

ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ................................................................................................................... .

2015-2017 թթ. ՀՀ պե
տա
կան
կառավարման
ակադեմիայի
(ՊԿԱ) հետ համատեղ իրա
կանացնել մեկ այլ ծրագիր՝
«Հեռավար մագիստրոսական
կրթություն՝ համատեղ դիպ
լո
մի շնորհ
մամբ»: Տվյալ պա
հին ԳԿՄԿ-ն և ՊԿԱ-ն ՀՀ-ում
միակ բուհերն են, որոնց ԿԳՆ
հրամանով 2017 թ. շնորհվել է
հեռավար ուսուցմամբ կրթութ
յուն կազմակերպելու իրավունք՝
«Գործարար վարչարարություն
(կառավարում)»
մասնագի
տությամբ 3 տարի ժամ
կ ետով:
Ծրագրի հիմ
ն ական նպա
տակն էր «Գործարար վարչա
րարություն» մագիստրոսական
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կրթական ծրագրի կազմա
կերպումը հեռավար ձևաչա
փով՝ համատեղ դիպլոմ
ն երի
շնորհմամբ: Ծրագրի ընթաց
քում Կենտրոնը ստանձնեց նաև
ծրագրի հարթ և բարեհաջող
ընթացքի տեխնիկական հնա
րավորությունների ապահովու
մը: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի ՏՏ բա
ժինը ծրագրավորվել և կարգա
բերվել է համատեղ հեռավար
հարթակ
(https://online.isec.
am/), որտեղ իրականացվում է
«Գործարար վարչարարություն»
համատեղ հեռավար մագիստ
րոսական կրթական ծրագիրը,
և իր ուսում
ն առությունն է անց

նում «Գործարար վարչարա
րություն» հեռավար մագիստրո
սական կրթական ծրագրի երեք
հոսք (40 ուսանող):
Որակյ ալ հեռավար կրթութ
յան իրականացման անհրա
ժեշտ նախապայմաններից մեկն
է որակյ ալ տեսաձայնագրութ
յունը: Որոշ դասախոսություն
ներ ձայ
նագր
ված են ՀՀ ԳԱԱ
ինֆորմատիկայի և ավտոմա
տացման պրոբլեմ
ն երի ինս
տիտուտի հեռավար ուսուցման
կենտրոնի «Galicaster» դասա
խոսությունների ձայնագրման
ծրագրակազմով, որը ճկուն և
ժամանակակից լուծում
ն եր է
ապահովում կրթական մուլտի
մեդիա բովանդակության ձայ
նագրման համար:
Հեռավար կրթության ոլոր
տում առաջին անգամ մշակվել
է վերապատրաստում
ն երի անց
կացման ուսում
ն ական ծրագիր,
որի ավարտից հետո դասա
խոսները լիովին տիրապետում
են հեռավար դասընթացների
կառուցման և հեռավար դա
սավանդման առանձնահատ
կություններին: Այդ մասնագի
տական վերապատրաստման
ծրագրով արդեն իսկ վերա
պատրաստվել և իրենց առ
ցանց/հեռավար
դասընթաց
ներն է կա
ռու
ցել ԳԿՄԿ 35
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դասախոս: Վերապատրաստ
ման այս ծրագիրը ներառում
է նաև «Տեսանյութերի նկա
րահանում և մոնտաժ Camtasia
ծրագրային փաթեթի միջոցով»
մեկամսյա դասընթացը, որի
մասնակիցները սովորում են
տնային պայմաններում նկարա
հանել և մոնտաժել բարձրորակ
տեսաձայնագրություններ:
Մեծ ուշադրություն է հատ
կացվել նաև ուսում
ն ական
գործընթացը կանոնակարգող
փաստաթղթերի
մշակմանը:
Բացի հեռավար ուսուցման
հարթակի հնարավորություն
ներին, գործիքակազմի ն և
առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր ին
ծանոթացնող դասավանդողի և
ուսանողի հայալեզու ձեռնարկ
ներից՝ մշակվել են հեռավար
ուսուցման գործընթացի կազ
մակերպման կարգեր:
Առանձնահատուկ պետք է
նշել այն փաս
տը, որ ար
տա
կարգ դրություն հայտարա
րե
լուց հե
տո մեկ շա
բաթ անց
ԳԿՄԿ-ն իր հեռավար ուսուց
ման հարթակում մեկնարկել է
առկա ուսուցման համակարգի
դասընթացները՝ ապահովելով
ուսուցման
անընդհատակա
նությունը: Առցանց դասախո
սությունները կազմակերպվել
են հատուկ հեռավար ուսուց
ման համար նախատեսված
BigBlueButton ծրագրի միջոցով,
որը սպասարկվել է առանձնաց
ված սերվերային համակարգից,
ունի առցանց դասախոսութ
յունների կազմակերպման լայն
գործիքակազմ (էլեկտրոնային
գրատախտակ, ներկայացվող
նյութերի, տեսանյութերի ցու
ցադր
ման, ինչ
պես նաև սե
փական համակարգչի էկրանը
ցուցադրելու (Screen Sharing)
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րադասախոսական կազմի ն, և՛
ուսանողական համակազմի ն՝
լուծում տալով տեխնիկական
բազում հարցերի:

Միջ ազգ այ ին համ ագ որ
ծակցությ ուն ը հեռավ ար
կրթությ ան ոլ որտ ում

հնարավորություններ և այլն)
և ձայնագրման գործառույթ.
բոլոր
դասախոսությունները
ձայնագրվել են և այնուհետև
հասանելի են հարթակում: Կազ
մակերպվել և անցկացվել են և՛
հեռակա ուսուցման համակար
գի բոլոր դասընթացները հեռա
վար ուսուցման հարթակում, և՛
մագիստրոսական թեզերի առ
ցանց նախապաշտպանություն
ներն ու պաշտպանությունները:
Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ,
ի տարբերություն այլ բուհերի,
Կենտրոնում բոլոր ուսում
ն ա
կան գործընթացները կազմա
կեպվել են հեռավար ուսուցման
հարթակում՝ կենտրոնացված
ձևով և ապահով միջավայրում,
որտեղ տեղադրված են ուսա
նողների և դասախոսների հա
մար նախատեսված տարբեր
ուղեցույցեր և տեղեկատվական
տեսաձայնագրություններ: ՏՏ
անձնակազմը 24/7 սկզբունքով
հասանելի է եղել և՛ պրոֆեսո
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ԳԿՄԿ-ն հեռավար կրթութ
յան ոլորտում նաև միջազգային
համագործակցություն է մեկ
նարկել. Ռուսաստանի ազգային
հետազոտական համալսարանի
բարձրագույն տնտեսագիտա
կան դպրոցի հետ (https://www.
hse.ru/en/en/) կնքել է ցան
ցային
համագործակցության
պայմանագիր՝ առցանց դա
սընթացների միջոցով կրթա
կան ծրագրերի իրականացման
մասին: Լրացուցիչ կրթության
համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ
տնտեսագիտության և կառա
վարման ամբիոնի 25 ուսա
նող գրանցվել է բարձրագույն
տնտեսագիտական դպրոցի առ
ցանց դասընթացներին և, բա
րեհաջող ավարտելով, ստացել
բարձրագույն տնտեսագիտա
կան դպրո
ցի տրած հա
վաս
տագրեր: Նախատեսվում է
նաև պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմի վերապատրաստում
գործընկեր հաստատությունում,
որը հետաձգվել է՝ պայմանա
վորված երկրում տիրող արտա
կարգ դրությամբ:
Տնտեսագիտական դպրո
ցի հետ ԳԿՄԿ-ն կն
քել է նաև
հեռավար կրթության զարգաց
ման ոլորտում գործընկերության
համաձայնագիր՝ նպատակ ու
նենալով բարելավել կրթության
որակը՝ ընդլայնելով հեռավար
ուսուցման տեխնոլոգիաների
և էլեկտրոնային ուսուցման՝
ներառյալ առցանց դասընթաց
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ներ ի
կ ի 
րառ ում ը
բուհի կրթա
կան ծրագրերում և ուսում
ն ա
կան գործընթացում, մասնակ
ցել դպրոցի կազմակերպած
կրթական իրադարձություննե
րին, վեբինարներին, պրակտի
կում
ն երին և նմանատիպ այլ
միջոցառում
ն երի համալսարա
նական գործընկերության ծրագ
րի շրջանակներում՝ կրթության
թվայնացման պրակտիկայի փո
խանակման ուղղությամբ:
Այժմ աշխատանքներ են
տարվում, որպեսզի ԳԿՄԿ ուսա
նողները կարողանան մասնակ
ցել նաև Էրազմուս+ վիրտուալ
փոխանակման ծրագրին՝ այս
պիսով ապահովելով միջազգայ
նացումը նաև հեռավար կրթութ
յան ոլորտում:

Հեռավ ար կրթությ ան
զարգ ացման ռազմ ա
վար ությ ուն ը
ԳԿՄԿ-ն տվյալ պահին առա
ջարկում է «Գործարար վարչա
րարություն» (MBA) մագիստրո
սի կրթական ծրագիր հեռավար
ձևաչափով՝ հիմք ընդունելով
ԿԳՄՍ նախարարի հրամանն
այդ մասնագիտության գծով
հեռավար ուսուցմամբ կրթա
կան գործունեության թույլտ
վության մասին: Եթե ցանկա
նում եք դառնալ գործարար
վարչարարության մասնագետ,
ցան
կա
նում եք հիմ
ն
ել կամ
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զարգացնել սեփական բիզնե
սը, սակայն դասերի հաճախե
լու ժամանակ չունեք, ապա այս
կրթական ծրագիրը հենց ձեզ
հա
մար է: Այս եր
կամ
յա մա
գիստրոսական կրթական ծրագ
րի շրջանակներում ԳԿՄԿ-ն
առաջարկում է լավ մշակված
ասինքրոն բովանդակություն՝
վիդեոդաս ախ ոս ությ ունն եր,
առ
ցանց թես
տեր և հանձ
նարարություններ, համա
ժողովն եր,
քննարկում
ներ, ինչպես նաև առցանց
հանդիպում
ն եր և քննար
կում
ներ, ո
րոնք վա
րում են
մասնագիտական և հեռավար
կրթությալ ոլորտների արհես
տավարժ մասանագետները:
Բացի այդ, ԳԿՄԿ լեզվաբա
նության և տնտեսագիտության
և կառավարման ամբիոննե
րը, ընդլայնելով իրենց գոր
ծունեության
շրջանակները,
ԿԳՄՍ առաջարկ են ներկայաց
րել իրականացնելու հեռավար
ձևաչափով մագիստրոսական
կրթա
կան նոր ծրագ
րեր, ինչ
պես, օրինակ, «Ընդհանուր և
հայ լեզվաբանություն», «Արևմ
տահայերենի
ուսուցում»
և
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանա
ռություն և վարկ»:
Նկատի ունենալով կրթութ
յան ո
լոր
տում ՀԲԸՄ ՀՎՀ գոր
ծունեության խոսուն տարեգ
րությունը, ինչպես նաև ՀԲԸՄ
համագործակցության
լայն
շրջանակներն ու կապը սփյուռ
քի հայ հա
մայնք
նե
րի հետ՝ ՀՀ
ԳԱԱ ԳԿՄԿ լեզվաբանության
ամբիոնն առաջարկում է համա
գործակցության ևս մեկ հնարա
վորություն. ունենալով հեռավար
ձևաչափով կրթական ծրագիր
իրականացնելու
թույլտվութ
յուն՝ ամբիոնը կարող է համա
գործակցել ՀԲԸՄ Հայկական

վիրտուալ համալսարանի հետ
(ՀԲԸՄ ՀՎՀ ղեկավարության
համաձայնությամբ): Այն է՝ իրա
կանացնել համատեղ մագիստ
րոսական կրթական ծրագիր՝
«Արևմտահայերենի

ուսուցում» մասնագիտությամբ:
Համատեղելով ՀԲԸՄ ՀՎՀ աշ
խատակիցների փորձառութ
յունը հեռավար ուսուցման
բնագավառում և ԳԱԱ ԳԿՄԿ
լեզվաբանության
ամբիոնի
պրոֆ ես որ ադաս ախ ոս ակ ան
կազմի գործունեությունը գի
տակրթական համակարգում՝
կարելի է իրականացնել ան
նախադեպ մի ծրագիր: Տարի
ներ շարունակ մեր կազմակեր
պությունները գործունեություն
են ծավալում կրթական ասպա
րեզում, ըստ էության մեր փոր
ձառությունն ու գիտելիքները
ծառայեցնում ենք նույն մեծ
նպատակին՝
հայապահպա
նությանը և հայերենի զարգաց
մանն ու պահպանմանը: Այժմ
հրաշալի հնարավորություն է
ստեղծվել՝ այս համագործակ
ցությամբ միավորելու ուժերը,
գիտելիքները, փորձառությունը
և ստեղծելու հայերենագիտա
կան համապարփակ կրթական
ծրագրեր:
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