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2 §ՆՈՒԱԳՈՂ ՎՇՏԻՑ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՀԱՅՈՑ¦. 
 ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
 ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ ԵՎ 
 ԲԱԶՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՅ 
 ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

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: 

12 ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
 ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ 
 ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
 ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

ԿԼԻՄԵՆՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հոդվածը տուրք է Հայրենական մեծ պատերազմի հայազգի մաս-

նակիցների հիշատակին:

22 ՄԻ ԵՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

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» 
ժո ղովածուում:

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:

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

Գլխավոր խմբագիր` Կիրակոսյան Ա. 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ`  Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ` Պապոյան Ա., ¸անագուլ յան Գ.
  Խառատյան Ա.
Գործադիր տնօրեն` Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու 
քարտուղար`  Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական 
խմբագիր`  Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային 
օպերատոր`  Ամիրխանյան Լ.
¸իզայներ`  Օհանջանյան Ա.
Թարգմանիչ`  Սարգսյան Մ.
Համարի 
պատասխանատու` Կիրակոսյան Ա.  
Ստորագրված է 
տպագրության` 25.08.2020
§Գիտության աշխարհում¦-ի խմբագրական 
խորհրդի կազմը`

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

Խմբագրության հաëó»ն՝

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

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

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Ìավալը՝ 64 էջ
Գինը՝ պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն խմբա
գրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա կար
ծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա տաս
խանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բո վան դակության համար:
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32  2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
 ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ
 ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
 ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

Շա րու նա կե՛ք կար դալ 2019 թ. տա սը լա վա գույն նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի մա սին:

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 տվյալ ժա մա-
նակաշրջանում։

48 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  
ի վանդների կյանքի որակի բարձրացմանը և սոցիալական մեկու սաց-
ման նվազեցմանը:

60 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 մի ջազ-
գային կենտրոնը 2013 թվականից ի վեր իրականացնում է հեռավար 
շարունակական կրթական ծրագրեր: 
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§ՆՈՒԱԳՈՂ ՎՇՏԻՑ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ 
ՀԱՅՈՑ…¦. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ 
ԵՎ ԲԱԶՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԸ 
ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

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

 «Խ րիմ յա նի կյանքն ու տի պա րը ստվար հա տո րի մը նյութ կրնան 
կազ մել, և  այդ հա տո րը օր մը պի տի գրվի ան շուշտ և պի տի ամ փո փե 
ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ այդ ե զա կան դեմ քին բո լոր գի ծե րը…»1:

Ա. Չո պան յան

Ս  րա նից ա վե լի քան մեկ դար ա ռաջ գրված խոս քերն 
ար դիա կան են նաև այ սօր: Ա. Չո պան յա նի հոդ վա ծի 
լույս ըն ծա յու մից ա միս ներ անց՝ 1907 թ. հոկ տեմ բե

րի 29ին, ի Տեր հան գեավ Խ րիմ յան Հայ րի կը: Հու ղար կա վոր վեց 
Էջ միած նի Կա թո ղի կեի հո վա նու տակ, Մայր տա ճա րի Զան գա
կա տան հա րա վա յին կող մում՝ կա թո ղի կոս Ներ սես Աշ տա րա
կե ցու շիր մին ա ռըն թեր: 1910 թ. հու նի սի 6ին տե ղի ու նե ցավ 
բա ցու մը Խ րիմ յան Հայ րի կի սպի տակ մար մա րե տա պա նա քա
րի, ո րին փո րագր ված էր Իզ միրլ յան կա թո ղի կո սի հե ղի նա կած 
տա պա նա գի րը. « Նո ւա գող վշտից հայ րե նեաց հա յոց…». չէ՞ որ 

1 Չօպանեան Ա., Ժամանակակից Հայաստանի առաքեալը. Ն. Վ. Մկրտիչ 
Խրիմեան, «Անահիտ», Հանդէս ամսեայ Ազգային, գրական, գեղարուեստական, 
Թ տարի 1907, թիւ 12, էջ 1:
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Խ րիմ յան Հայ րի կը «հան դի
սա ցավ դառն եր գի չը հայ 
խո նարհ ժո ղո վուր դի ցա վե
րուն»2: 1982 թ. հոկ տեմ բե րի 
12ին տե ղի ու նե ցավ բա ցու մը 
Խ րիմ յան Հայ րի կի հի շա տա կը 
հա վեր ժաց նող աղբ յուրհու
շար ձա նի, ո րի վրա գրված է. 
« Հա՛յ մարդ, հի շի՛ր դու միշտ 
եր կա թե շե րե փը Հայ րի կի»:

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս 
Տ. Տ. Մկր տիչ Ա Վա նե ցի Խ րիմ
յա նի (1820–1907) մա հից հե տո 
բազ միցս անդ րա դարձ է ար վել 
նրա կյան քին ու գոր ծու նեութ
յա նը, բազ մա թիվ մե նագ րութ
յուն ներ ու հոդ ված ներ են գրվել 
հայ ժո ղովր դի կող մից « Հա յոց 
Հայ րիկ» տիտ ղո սին ար ժա նա
ցած գործ չի մա սին: Սա կայն 
մինչ օրս ա ռան ձին քննութ յան 
ա ռար կա չեն դար ձել նրա կեր
պարն ու ներդ րու մը հայ գրա
կա նութ յան մեջ և  ար վես տում: 
Մինչ դեռ՝ Խ րիմ յան Հայ րի կի 
կեր պա րը դեռևս իր կյան քի 
օ րոք ար դեն իսկ ար տա ցոլ
վել է հայ գրա կա նութ յան մեջ 
և կեր պար վես տում: Պոլ սա
հայ պա տա նի բա նաս տեղծ, 
18ամ յա Պետ րոս Դուր յա նը 
1869 թ. նո յեմ բե րին, Հայ րի կի` 
Կ. Պո լիս ժա ման ման կա պակ
ցութ յամբ գրում է « Հայ րիկ» 
ո տա նա վո րը, իսկ 1904 թ. Փա
րի զում Սիա ման թոն` «Խ րիմ յան 
Հայ րիկ» բա նաս տեղ ծութ յու նը: 
Ար ևե լա հայ գրող նե րի եր կե րից 
հի շա տա կութ յան են ար ժա նի 
հատ կա պես Ղ. Ա ղա յա նի «Առ 
Հայ րիկն Խ րիմ յան» և Րաֆ
ֆու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև Հովհ. Թու ման
յա նի չորս գրա կան ստեղ ծա

2 Ալեք Մանուկյանի խոսքը՝ ար
տա  սանված Խրիմյան Հայրիկի հու 
շարձանի բացման առթիվ (12 հոկ տեմ
բերի 1982), «Էջմիածին», 1982, Ժ, էջ 24:

գոր ծութ յուն նե րը՝ «Խ րիմ յան 
Հայ րի կի օ րե րից մե կը» հուշ
պատմ ված քը, « Հայ ուխ տա
վո րը» բա նաս տեղ ծութ յու նը, 
ո րը գրել է 1893 թ. սեպ տեմ բե
րի 26ին` Խ րիմ յա նի կա թո ղի
կոս օծ վե լու կա պակ ցութ յամբ, 
« Կաղ նի» բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ 
« Հայ րի կին» են թա վեր նագ րով 
(1906) և «Խ րիմ յան Հայ րի կի 
օ րե րից մի նը» հու շագ րութ յու
նը՝ գրված Վե հա փա ռի մահ վան 
ա ռի թով3:

Ա սում են, թե 1878 թ., երբ 
Մ. Խ րիմ յա նը իբրև պատ վի
րակ Փա րի զում էր, ավստ րիա
կան դես պա նը, նրան տես նե
լով զմայլ ված ա սել է. «Ա՜խ, 
որ քան կ’ու զեի պատ կե րա հան 
մը ըլ լալ, նկա րե լու հա մար այս 
հիաս քանչ դեմ քը»4: 

Եվ իս կա պես՝ Մ. Խ րիմ յա նի 
կեր պա րը ստեղ ծա գոր ծա կան 
ներշն չան քի աղբ յուր է դար ձել 
իր ժա մա նա կա կից հայ նկա
րիչ նե րից և  ար ձա նա գործ նե
րից շա տե րի հա մար, թե մա, ո րը 
կա րոտ է ար վես տա բա նա կան 
ա ռան ձին քննութ յան: Այս պես՝ 
աշ խար հահռ չակ ծո վան կա րիչ 
Հովհ. Այ վա զովս կին 1895 թ. 
վրձնել է «Խ րիմ յան Հայ րի կը 
Էջ միած նի շրջա կայ քում» մե
ծար ժեք կտա վը, ո րը պահ վում 
է Թեո դո սիա յի Այ վա զովս կու 
ան վան պատ կե րաս րա հում5: 
Պետ րոս Ս րապ ա նի վեր ջին 
աշ խա տանք նե րից է նրա ստո
րագ րութ յու նը կրող և ս տույգ 

3 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ս., Թու ման
յանը և Խրիմյան Հայրիկը, «Էջ միա
ծին», 2009, Ա, էջ 102116:

4 Աճէմեան Հ., Հայոց Հայրիկ. 
«Նուագող վշտից հայրենեաց Հայոց», 
առաջին հատոր, կենսագրութիւն, 
Հայր Սիմոն ԵրեմեանԱտրուշանի 
յա ռաջաբանով, Թաւրիզ, 1927, էջ 19:

5 Տե՛ս Հովհաննես Այվազովսկի, կազ
մողներ՝ Լ. Միրզոյան, Շ. Խաչատրյան, 
Երևան, 1984, 223:

թվագր ված «Մկր տիչ Խ րիմ
յա նի դի ման կա րը» (1895), ո րը 
կա տար վել է Էջ միած նում, ուր 
նկա րի չը հրա վիր վել էր վե հա
րան` կա թո ղի կո սա րա նի թան
գա րա նը պատ կե րա զար դե լու 
նպա տա կով: 

Ինչ պես նկա տում է ՀՀ 
ԳԱԱ թղթա կից ան դամ Ա րա
րատ Ա ղաս յա նը, «Մ. Խ րիմ յա
նի դի ման կա րը պաշ տո նա կան 
դի ման կար չէ: Կա թո ղի կո սը 
ներ կա յաց ված է իր ա ռանձ նա
սեն յա կում ինչոր թղթե րի վրա 
աշ խա տե լիս: Սա բարձ րաս
տի ճան հոգ ևո րա կա նի կյան քի 
մտեր միկ, բնա կան ի րա վի ճակ
նե րից է: Ն կարն աչ քի չի ընկ
նում գու նա յին հարս տութ յամբ, 
մո դե լա վոր ված է դարչ նա մոխ
րա գույն տո նե րով, բայց լավ 
գծան կար ված է ու ա մուր կա
ռուց վածք ու նի»6: Ա. Ա ղաս յա նը 
գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ 
է դրել նաև պոլ սա հայ նկա րիչ 
Տ. Էք սերճ յա նի « Կա թո ղի կոս 
Մկր տիչ Խ րիմ յա նը» դի ման
կա րա յին աշ խա տան քը և Ստ. 
Ա կա յա նի՝ Մկր տիչ Խ րիմ յա նի 
ջրա ներկ գու նա վոր ման րա
պատ կե րը: 

Հայ ա կա նա վոր գե ղա
նկա րիչ Վարդ գես Սու րեն
յան ցը 1906ին ստեղ ծել է 
« Կա թո ղի կոս Մկր տիչ Խ րիմ
յա նի դի ման կա րը» յու ղա ներկ 
կտա վը7. Հա յաս տա նի ազ գա
յին պատ կե րաս րա հում պահ
վող այս ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
նկար չի պորտ րե տա յին սա կա
վա թիվ աշ խա տանք նե րից է8: 

6 Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի 
զարգացման ուղիները XIXXX դարե
րում, Երևան, 2009, էջ 33:

7 Տե՛ս Ղազարյան Մ., Վարդգես Սու
րենյանց, Երևան, 1960, էջ 89:

8 Նկատենք, որ Սուրենյանցը 1890ին 
վրձնել էր կաթողիկոս Մակար Ա Թե
ղուտցու դիմանկարը ևս: Տե՛ս Աղաս
յան Ա., նշվ. աշխ., էջ 51:
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Հայ պրո ֆե սիո նալ քան
դա կա գործ նե րից ա ռա ջի նը 
Խ րիմ յան Հայ րի կի կեր պա րը 
մարմ ա վո րել է Աբր. Թաշճ
յա նը՝ 1892 թ. ստեղ ծե լով նրա 
դի մա քան դա կը, ո րի մա սին հի
շա տակ ված է թիֆ լիս յան «Ար
ձա գանք» շա բա թա թեր թում9: Կ. 
Պոլ սում, թան կար ժեք քա րե րի 
ու մե տաղ նե րի վրա փո րագ
րութ յուն ներ կա տա րող վար
պե տի ըն տա նի քում ծնված, 
Փա րի զում գե ղար վես տա կան 
կրթութ յուն ստա ցած Հ րանտ 
Բեն դե րը ( Բեն դեր յան) հե ղի
նա կել է կա թո ղի կոս Մ. Խ րիմ
յա նին պատ կե րող հու շա մե
դա լը10: Մ. Խ րիմ յա նի ծննդյան 
85ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ 
1905 թվա կա նին քան դա կա գործ 
Անդ րեաս Տեր Մա րուք յա նը 
ստեղ ծել է Մկր տիչ Խ րիմ յա նի՝ 
բրոն զից ձուլ ված կի սանդ րին, 
ո րը Եվ րո պա յի հա յե րը նվի րել 
են վեր ջի նիս: 

Մ. Խ րիմ յա նի գիպ սե մա
հա դի մա կի հե ղի նակն է հայ 
մե ծա նուն քան դա կա գործ Ս. 
Մեր կու րո վը: Լ սե լով կա թո ղի
կո սի մահ վան գույ ժը, ե րի տա
սարդ քան դա կա գոր ծը շտա
պել է Էջ միա ծին և մա հից 36 
ժամ անց հա նել մա հա դի մա կը, 
ո րի լու սան կա րը տպագր վել է 
« Գե ղար վեստ» հան դե սում11:

9 Խրիմեան Հայրիկի կիսարձանը, 
«Արձագանք», 1892, № 88:

10 Տե՛ս Աղասյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 73:
11 Տե՛ս Արմէն Գեղամ, Քանդակագործ 

Մ. Խ րիմ յա նի կեր պարն ար
տա ցոլ վել է նաև ե րաժշ տութ
յան մեջ. հո րին վել են եր գեր 
ու խմբեր գեր, ո րոն ցից աչ քի է 
ընկ նում « Հայ րիկ, Հայ րիկ, քո 
հայ րե նիք» խմբեր գը, որն ա ռա
ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 
Կո մի տա սի Եր կե րի ժո ղո վա ծո ւի 
4րդ հա տո րում: 

* *  *

Մ.Խ րիմ յա նը սի րում էր եր
գել: Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նի 
« Թույլ տվեք, վե հա փառ Հայ
րիկ, հարց նել, թե ի՞նչ եր գեր 
կեր գեք» հար ցին ի պա տաս
խան, նա ա սել է. « Շա րա կան ներ 
կեր գեմ, ներ բող ներ, սուրբ 
հարց եր գե րեն՝ Շ նոր հա լու, 
Կե չա ռե ցու, Պետ րոս Ղա փան
ցու, Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցու և 
Բաղ դա սար դպի րի սի րո տա
ղերն ալ կեր գեմ: Ղա փան ցին 
լավ տա ղա սաց է, Քու չակ Նա
հա պետ ա նո րից վեր է, բայց 
ժո ղովր դի եր գեր ա մե նից վեր 
են. ես շատ կեր գեմ մեր Վա նա 
և Մու շի գեղջ կա կան եր գեր, որ 
սո վո րել եմ վա ղուց Վա րա գա 

Ս. Դ. Մէրկուրով, «Գեղարուեստ», 
1908, N 1, էջ 98: 

և Ս. Կա րա պե տի ուխ տա վոր նե
րից: Բայց ա մե նից շատ կսի րեմ 
Խո րե նա ցու ող բը, ա նոր հա մար 
ես մի ե ղա նակ եմ շի նել ու կեր
գեմ: Ին ձի կթվա, թե այդ ող բը 
հայ ազ գի ճա կա տա գիրն է ու 
ա մեն դա րու ող բը, ին ձի այն
պես կեր ևա, թե քեր թո ղա հայրն 
Մով սես այս օ րե րին հա մար է 
գրել…»12:

Փաս տո րեն՝ 1857 թ. Վա
րա գա դպրո ցի հիմ ադ րու մով 
«հայ ազ գագ րութ յան և ժո
ղովր դա կան կյան քի ու սում ա
սի րութ յան հիմ ա դի րը»13 դար
ձած Մկր տիչ վար դա պետն իր 
կա թո ղի կո սութ յան շրջա նում՝ 
1892–1907 թթ., մեծ ու անգ նա
հա տե լի դեր պի տի ու նե նար հայ 
ե րաժշ տութ յան ա ռա ջըն թա ցի 
գոր ծում, մաս նա վո րա բար՝ հայ 
ե րաժշ տութ յան մեջ բազ մա ձայ
նութ յան ար մա տա վոր ման բնա
գա վա ռում:

Հայտ նի է, որ հայ ժո ղովր
դա կան և հոգ ևոր ե րաժշ տութ
յու նը միա ձայն (մո նո դիկ) է:  
19րդ դա րի երկ րորդ կե սին 
սկիզբ ա ռավ բազ մա ձայ նութ յան 
ար մա տա վո րու մը հայ ե րաժշ
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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խաճ յա նի, Քր. Կա րա Մուր զա յի, 
Մ. Եկ մալ ա նի, Ն. Տիգ րան յա նի 
ան խոնջ գոր ծու նեութ յան: Իսկ 
Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Մ. 
Խ րիմ յա նի շնոր հիվ բազ մա ձայ
նութ յու նը մուտք գոր ծեց հայ 
ե կե ղե ցի: Այդ ճա նա պար հին 
կա տար ված ա ռա ջին քայլն այն 
էր, որ իր պաշ տո նա վար ման 
տա րի նե րին կա թո ղի կո սը մեծ 
ու շադ րութ յուն դարձ րեց Էջ
միած նի հոգ ևոր ճե մա րա նում 
ե րաժշ տութ յան դա սա վանդ ման 
գոր ծին: Այս պես՝ 1893 թ. հոկ
տեմ բե րի 5ին նրա կար գադ
րութ յամբ ճե մա րա նի ե րաժշ
տութ յան ու սու ցիչ նշա նակ վեց 
նույն թվա կա նի մա յի սին ճե մա
րանն ա վար տած Սո ղո մոն Սո
ղո մոն յա նը, ով այդ պաշ տո նում 
փո խա րի նեց հայ խմբա վար, 
կոմ պո զի տոր, ե րաժշ տա կան
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Քր. Կա
րա Մուր զա յին: Ե րաժշ տութ յան 
նո րան շա նակ ու սու ցի չը գոր
ծա ծութ յան մեջ դրեց եվ րո պա
կան ձայ նագ րութ յու նը, քա նի 
որ ա ռանց դրա ի մա ցութ յան 
անհ նար էր հա ղոր դակց վել հա
մաշ խար հա յին ե րաժշ տութ յա նը: 
Բ նա կա նա բար՝ ե րաժշ տութ յան 
ե րի տա սարդ ու սու ցիչն այդ քայ
լը չէր կա րող ա նել ա ռանց կա
թո ղի կո սի գի տութ յան և հա մա
ձայ նութ յան:

մալ ա նը ձեռ նա մուխ էր ե ղել 
դեռևս Ն. Ա. Ռիմս կի Կոր սա
կո վի կոմ պո զի ցիա յի դա սա
րա նում ու սա նե լիս:

Եվ ա հա 1895 թ. հու նի սի 7ի 
Հայ րա պե տա կան կոն դա կով (N 
325) կա թո ղի կո սը թույ լատ րում 
է Մ. Եկ մալ ա նի « Պա տա րա գի» 
տպագ րութ յու նը և կա տա րու մը 
բո լոր հայ կա կան ե կե ղե ցի նե
րում. «Ուս տի այ սու կոն դա կով 
թոյլ տամք քեզ պսա կել զաշ
խա տու թիւն քո առ ի կիր ար
կա նել յե կե ղե ցիս մեր, և միան
գա մայն յոր դոր կար դամք առ 
ձեռն հաս և ջեր մե ռանդ ազ գա
յինս, զի բա րե րար ձեռն տո ւու
թեամբ օ ժան դակ լի ցին քեզ, 
ո րով կա րող լի նի ցիս զեր կա
սի րու թիւնդ ի լոյս ա ծել յօ գուտ 
և ի պայ ծա ռու թիւն Հա յաս տա
նեայց ե կե ղեց ւոյ»15: 

Կա թո ղի կո սի այս քայ լը 
չա փա զանց կար ևոր նշա նա
կութ յուն ու նե ցավ: Հայտ նի է, 
թե ինչ պես էր տա րի ներ շա
րու նակ Քր. Կա րա Մուր զան 
պայ քա րում, որ պես զի բազ մա
ձայ նութ յու նը մուտք գոր ծի հայ 
ե կե ղե ցի, բայց՝ ա պարդ յուն: Ու 
թեև նա ար դեն ստեղ ծել էր 
« Պա տա րա գի» բազ մա ձայն 
մշա կու մը, սա կայն ե կե ղե ցում 
կա տա րե լու թույլտ վութ յուն չէր 
ստա նում: Ն րան ա ռար կում 
էին՝ ա սե լով, թե «Աստ ված մեկ 
է, եր գե ցո ղութ յունն էլ պետք է 
միա ձայն լի նի»:

Մ. Խ րիմ յա նի այս ո րոշ ման 
15 Մակար Եկմալան (վավերագրեր, 

նամակներ, հուշեր, հոդվածներ), 
Երևան, 2006, էջ 18:

* *  *

 « Հար գե լի ե րա ժիշտ Պ. Մա
կար Եկ մալ ա նը մեր եր գե ցո
ղութ յան ա մա յի ան դաս տա նի 
մեջ ներ դաշ նա կութ յան անդ
րա նիկ բու րաս տա նը տնկեց: 
Սր տանց ու րախ ենք, որ Հա
յերս այժմ կա րող ենք պար ծել, 
թե մենք էլ հետ չենք մա ցել 
վսեմ գե ղար վես տի ու կա տա
րե լա գույն ե րաժշ տութ յան զար
գա ցու մից»14: 

Կո մի տա սի այս գնա հա
տա կա նը վե րա բե րում է հայ 
կոմ պո զի տոր, խմբա վար, 
ման կա վարժ Մ. Եկ մալ ա նի 
« Պա տա րա գին». հայ ե րաժշ
տութ յան մեջ օ րա տո րիական
տա տի ժան րի ա ռա ջին նմու շը, 
որն ար ժա նա ցավ Ջ. Վեր դիի և 
Ք. Սեն Սան սի բարձր գնա հա
տա կա նին, շրջա նա ռութ յան մեջ 
մտավ շնոր հիվ Մ.Խ րիմ յա նի և 
մինչ օրս հնչում է Հայ ա ռա քե
լա կան ե կե ղե ցում:

1892 թ. Մ.Եկ մալ անն ա վար
տում է աշ խա տան քը քա ռա ձայն 
« Պա տա րա գի» վրա և Պե տեր
բուր գի կոն սեր վա տո րիա յի (որն 
ա վար տել էր 1888 թ.) ստեղ
ծա գոր ծա կան խորհր դի կար
ծիքն ի մա նա լու նպա տա կով՝ 
ուղ ևոր վում է Պե տեր բուրգ: 
Եկ մալ ա նի՝ որ պես ե րաժշ տի, 
ձևա վոր ման գոր ծում մեծ դեր 
կա տա րած ռուս ա կա նա վոր 
կոմ պո զի տոր ներ Մ. Ա. Բա լա
կիրևն ու Ն. Ա. Ռիմս կի Կոր
սա կո վը բարձր են գնա հա
տում ի րենց սա նի՝ ե րի տա սարդ 
կոմ պո զի տո րի ստեղ ծա գոր
ծութ յու նը: Ի դեպ՝ ե ռա ձայն 
ա րա կան երգ չախմ բի հա մար 
« Պա տա րա գի» ա ռան ձին հա
մար նե րի ներ դաշ նակ մա նը Եկ

14 Կոմիտաս Վարդապետ. Երգեցո
ղութիւնք Ս. Պատարագի, «Արարատ», 
1898, թիւ Գ և Դ, էջ 117:
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ար մատ նե րը, մեր կար ծի քով, 
տա նում են Կ. Պո լիս: Բանն այն 
է, որ Խ րիմ յան ե պիս կո պո սը 
1869ին ընտր վել էր Կ. Պոլ սի 
Հա յոց պատ րիարք՝ պաշ տո նա
վա րե լով մինչև 1873 թվա կա նը: 
Իսկ 1873–1878 թթ. Մ.Խ րիմ յա նը 
«նստած էր Պոլ սում ան պաշ
տոն»16 և զ բաղ ված էր գրա
կան գոր ծու նեութ յամբ: 1874ին 
Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք է 
ընտր վում Ներ սես ե պիս կո պոս 
Վար ժա պետ յա նը, ում ա ռա ջար
կութ յամբ 1878 թ. Մ. Խ րիմ յա նը 
ղե կա վա րում է Բեռ լի նի վե հա
ժո ղո վի հայ կա կան պատ վի րա
կութ յու նը: 

Մ. Խ րիմ յա նի գոր ծու նեութ
յան պոլ սա կան շրջա նում՝ 1869–
1879 թվա կան նե րին, Կ. Պոլ սում 
իր ակ տիվ գոր ծու նեութ յունն 
էր ծա վա լում հայ դա սա կան 
պրո ֆե սիո նալ կոմ պո զի տո
րա կան դպրո ցի սկզբնա վո
րող, հայ ե րաժշ տա կան թատ
րո նի հիմ ա դիր, կոմ պո զի տոր, 
դաշ նա կա հար, նվա գա վար, 
ման կա վարժ, ե րաժշ տա կան
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Տ. 
Չու խաճ յա նը: Հենց այդ տա րի
նե րին ի րար հետ ևից մեծ հա
ջո ղութ յամբ բեմ բարձ րա ցան 
նրա կո մի կա կան օ պե րա նե րը՝ 
«Ա րի ֆի խո րա ման կութ յու նը» 
(1872), «Ք յո սե Քեհ յան» (1875) 
և « Լեբ լե բի ջի Հորհոր ա ղան» 
(1875): Տ. Չու խաճ յա նի և Տ. Գա
լեմճ յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
ստեղծ վեց «Օս ման յան օ պե
րա յին թա տե րա խում բը», որն 
ա ռա ջինն էր ամ բողջ Մեր ձա
վոր Ար ևել քում: Եվ բնա կան է, 
որ ար վես տի հան դեպ մեծ սեր 
ու նե ցող Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ
րիարք Մ. Խ րիմ յա նը չէր կա րող 

16 Հանգիստ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Կաթո
ղիկոսի Ամենայն Հայոց, «Արարատ» 
(Էջմիածին), 1907, Ժ–ԺԱ, էջ Է:

ծա նոթ չլի նել հայ կոմ պո զի տո
րի հետ և ն րա գոր ծու նեութ յա
նը: Մ յուս կող մից՝ հայտ նի է, որ 
Տ. Չու խաճ յա նը ջերմ հա րա բե
րութ յուն ներ է ու նե ցել պատ
րիարք Ներ սես Վար ժա պետ
յա նի հետ: Իր հա սա կակ ցի՝ 
47ամ յա պատ րիար քի մահ վան 
ազ դե ցութ յան տակ Չու խաճ
յանն ստեղ ծեց «Ար տօսր ի շի
րիմ» մա հան վա գը` հա յոց ա ռա
ջին դաշ նա մու րա յին Marche 
funèbreն (Սգո քայլերգը), ո րը 
կա տար վեց Ներ սես Վար ժա
պետ յա նի հու ղար կա վո րութ
յան հան դե սի ժա մա նակ: Ուս տի 
կա րող ենք են թադ րել, որ Մ.Խ 
րիմ յա նը ոչ միայն ծա նոթ էր Տ. 
Չու խաճ յա նի գոր ծու նեութ յա նը, 
այլև բարձր է գնա հա տել այն և 
գա լով Էջ միա ծին՝ ե րաժշ տութ
յան աս պա րե զում պաշտ պա նել 
է կոմ պո զի տո րի գոր ծու նեութ
յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե
րը, ո րոն ցից մեկն էլ բազ մա
ձայ նութ յան ար մա տա վո րում 
էր հայ ե րաժշ տութ յան մեջ: 

1896 թ. Մ. Եկ մալ ա նի « Պա  
տա րա գը» հրա տա րակ վում է 
Վիեն նա յում: Իսկ Մ.Խ րիմ յա
նի 1898 թ. դեկ տեմ բե րի 14ի՝ 
« Մա կար Եկ մալ ա նի պա տա
րա գի եր գե ցո ղութ յու նը սո վո

րե լու հա մար թե մե րից ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի ու ղար կե լու 
մա սին» կա թո ղի կո սա կան 
կոն դա կով «հանձ նա րար վում 
էր ե կե ղե ցա կան թե մե րին՝ տե
ղե րում կա րող ու ժեր ընտ րել և 
Թիֆ լիս ու ղար կել Եկ մալ ա նին 
ա շա կեր տե լու, նրա ձեռ քի տակ 
խմբա վա րա կան ար վես տում 
վարժ վե լու, Ս. Պա տա րա գի կա
նո նա վոր եր գե ցո ղութ յան կա
տար ման մեջ հմտա նա լու նպա
տա կով»:

Կա րա Մուր զան ա ռա ջին
նե րից էր, որ ծա նո թա նա լով 
Եկ մալ ա նի Պա տա րա գի պար
տի տու րին՝ «իր հրճվա լից շնոր
հա վո րանքն ուղ ղեց իր գոր ծըն
կե րո ջը, նշե լով Պա տա րա գի 
գե ղար վես տա կան բա ցա ռիկ 
ար ժա նիք նե րը»17: Նա գրում է. 
« Ման րա մասն խո սե լը թող նե լով 
մի այլ ժա մա նա կի, այն քա նը 
կա սեմ, որ Մ. Եկ մալ ա նի այդ 
«Եր գե ցո ղու թիւն քը» թե հիա նա
լի և թե զար մա նա լի գրվածք է: 
Ձայ նե րի միութ յան մեջ հիա նա
լի ներ դաշ նա կութ յուն է լսվում 
ա մեն տեղ, և զար մա նա լի գե
ղար վես տա կան հմտութ յամբ է 
գրված ա մեն բան: Սա կա րե

17 Մակար Եկմալան (վավերագրեր, 
նամակներ, հուշեր, հոդվածներ), էջ 
223:
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լի է հա մա րել պ. Եկ մալ ա նի 
գլուխ գոր ծո ցը, ո րով նա լրաց
րեց ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ
յան այն պա կա սութ յու նը, որ 
գնա լով ա վե լի ու ա վե լի զգա
լի էր դառ նում մե զա նում…»18: 
Իսկ Եկ մալ ա նին հաս ցեագր
ված նա մա կում Կա րա Մուր
զան գրում է. « Դուք պետք է 
պար ծե նաք, որ Պա տա րա գը 
Ձեր գլուխ գոր ծոցն է, քա նի որ 
Դուք Ձեր հե ղի նա կութ յունն ան
մա հաց րիք և  որ գլխա վորն է, 
ազ գին մա տու ցե ցիք մեծ ծա
ռա յութ յուն: Պետք է աշ խա տել 
և  ա մեն ջանք գոր ծադ րել, որ 
ինչ քան կա րե լի է շուտ ու շատ 
տա րած վի այդ Պա տա րա գը 
ա մեն տեղ»19:

Կա րա Մուր զան հրաժար 
վում է իր բազ մա ձայ նած « Պա  
տա  րա գից» և ձեռ նա մուխ լի
նում Եկ մալ ա նի « Պա տա րա գի» 
կա տար մա նը: Կան տե ղե կութ
յուն ներ, որ 1898 թ. նո յեմ բե րի 
1ին « Պա տա րա գը» Կա րա 
Մուր զա յի նա խա ձեռ նութ յամբ 
հնչել է Թեո դո սիա յի Սուրբ 
Սար գիս ե կե ղե ցում: Այն հե
տաքրք րութ յամբ է ունկնդ րել 
և կա տար ման հա ջո ղութ յու նը 
ող ջու նել Հով հան նես Այ վա
զովս կին:

* *  *

Հի րա վի բախ տո րոշ ե ղավ 
այն դե րը, որն ու նե ցավ Մ. 
Խ րիմ յա նը Կո մի տա սի՝ որ պես 
ան հա տի ու ե րաժշ տի, կա
յաց ման և ձ ևա վոր ման գոր
ծում (նշենք, որ հայտ նի նավ
թարդ յու նա բե րող և բա րե րար 
Ա լեք սանդր Ման թաշ յա նը, ով 
ար տա սահ մա նում սո վո րե լու 
հա մար տա ղան դա վոր հայ ու

18 Նույն տեղում, էջ 29:
19 Տե՛ս «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1911, 9 

հուլիսի:

սա նող նե րին կրթա թո շակ էր 
տրա մադ րում, Սո ղո մոն Սո
ղո մոն յա նի ու սու մը Գեր մա
նիա յում ֆի նան սա վո րեց հենց 
Մկր տիչ Խ րիմ յա նի հոր դո րով): 
1892ի մա յի սի 5ին՝ կա թո ղի
կո սա կան ընտ րութ յան օ րը, 
Սո ղո մոն Սո ղո մոն յա նը վան քի 
պա տե րի ներ սում տե ղե կա նա
լով քվեար կութ յան արդ յունք
նե րին, մի թեր թի կի վրա գրում 
է. «Էջ միած նում յո թա նա սու
ներ կու տա րե կան հա սա կում, 
յո թա նա սու ներ կու քվեով կա
թո ղի կոս ընտր վե ցավ Խ րիմ յան 
Հայ րի կը»20, ծա լում է թուղթն ու 
պա տու հա նից դուրս նե տում՝ 

20 Կոմիտաս (կազմ.՝ Ղ. Միրզոյան, 

մեծ ի րա րան ցում ա ռա ջաց նե
լով հա կախ րիմ յա նա կան նե րի 
շրջա նում: 

Խորհր դան շա կան էր, որ 
Խ րիմ յա նը կա թո ղի կոս օծ վեց 
հենց Կո մի տա սի ծննդյան օ րը՝ 
1893 թ. սեպ տեմ բե րի 26ին, 
Վա րա գա Ս. Խա չի տո նի օ րը, 
Էջ միած նի Մայր տա ճա րում: 

Այդ օր վա նից մինչև Մ. 
Խ րիմ յա նի կե նաց վախ ճա
նը Կո մի տա սը վա յե լեց նրա 
հո գա տար վե րա բեր մունքն 
իր ան ձի ու կա տա րած գոր
ծի հան դեպ: Ա սում են, թե իր 
կա թո ղի կո սութ յան ա ռա ջին 
իսկ օ րե րին Խ րիմ յա նը Կո մի

Ա. Մխիթարյան), Երևան, 2015, էջ 202:
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տա սին էր նվի րել Խա չա տուր 
Ա բով ա նի լու սան կա րը, ո րը նա 
պա հելպահ պա նել է մի ա ռան
ձին խնամ քով: «Այս Խա չա տուր 
Ա բով ա նի լու սան կա րը,– խոս
տո վա նել է Կո մի տա սը,–  իմ 
ա մե նա սի րած իրս է, իմ էութ
յան հետ մաս կազ մող… Մոտ 
կամ հե ռու՝ ուր որ ճամ փոր
դեմ՝ հետս կտա նիմ զայն: Այս 
թան կա գին նվերհի շա տա կը 
ինձ տվավ Խ րիմ յան Հայ րի կը՝ 
իր կա թո ղի կո սութ յան ա ռա ջին 
օ րե րուն»21:

Էջ միած նում 1894 թ. սեպ
տեմ բե րի 11ին Նո րին Վե հա
փա ռութ յան բա նա վոր հրա
մա նի հի ման վրա Մես րոպ 
ար քե պիս կո պոս Սմ բատ յա նը 
Գա յա նե վան քում, Մ. Խ րիմ
յա նի ներ կա յութ յամբ, ի թիվս 
Հոգ ևոր ճե մա րա նի շրջա նա

21 Մեսրոպան Ա., Հուշեր, Կոմիտասը 
ժամանակակիցների հուշերում և 
վկայություններում, Երևան, 2009, էջ 
330:

վարտ վեց սար կա վագ նե րի, 
կու սակ րոն ա բե ղա է ձեռ նադ
րում նաև Սո ղո մոն սար կա վագ 
Սո ղո մոն յա նին: « Նո րին Վե հա
փա ռութ յու նը բա րե հա ճել էր ու
շադ րութ յուն դարձ նել նույ նիսկ 

նո ցա ա նուն նե րի վրա»22, և ն րա 
հա ճութ յամբ Քեո թա հիա ցի Սո
ղո մոն սար կա վագ Սո ղո մոն
յա նը, ձեռ նադր վե լով ա բե ղա, 
ստա նում է Կո մի տաս ա նու նը 
ի պա տիվ Կո մի տաս Ա Աղ ցե
ցի կա թո ղի կո սի (V դ.), ով նաև 
բա նաս տեղծե րա ժիշտ էր, հայ 
շա րա կա ներ գութ յան նշա նա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը: Իր 
այս ընտ րութ յամբ Վե հա փա ռը, 
մեր կար ծի քով, ոչ միայն ընդգ
ծել է ե րի տա սարդ հոգ ևո րա
կա նի գոր ծու նեութ յան հե տա գա 
շեշտ ված ե րաժշ տա կան ուղղ
վա ծութ յու նը, այլև հան ձին նրա, 
գու ցե և, տե սել Հայ ե կե ղե ցու 
ա պա գա Հայ րա պե տի: Ե թե Կո
մի տա սը չհե ռա նար Էջ միած նից 
և չ բա վա րար վեր վար դա պե տի 
աս տի ճա նով, ա պա, մի գու ցե, 
ինքն էլ դառ նար կա թո ղի կոս: 
Մա նա վանդ, որ նման օ րի նակ 
ու նենք: Ք չե րին է հայտ նի, որ 
հայ ար վես տա բա նութ յան մեջ 
լրջա գույն ներդ րում ու նե ցող 
նշա նա վոր հա յա գետ ու ար վես
տա բան Գա րե գին Հով սեփ յա նը 
1943 թվա կա նին ընտր վել է Մե

22 «Արարատ», 1894, N 9, էջ 290:
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ծի Տանն Կի լի կիո կա թո ղի կոս` 
մեծ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե
լով « Սա սուն ցի Դա վիթ» տան
կա յին շա րաս յան ստեղծ մա նը 
և 1946 թ. հայ րե նա դար ձութ յան 
կազ մա կերպ մա նը: 

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս 
Մկր տիչ Ա Խ րիմ յա նի հրա մա
նով Կո մի տա սը 1893 թվա կա
նին ստանձ նեց նաև Էջ միած
նի Մայր տա ճա րի խմբա վա րի 
պաշ տո նը: 1893 թ. նո յեմ բե րի 
21ին Մայր տա ճա րում Սո ղո
մոն Սո ղո մոն յա նի ղե կա վա րած 
քա ռա ձայն երգ չա խումբն ա ռա
ջին ան գամ կա տա րեց « Հայր 
մեր»ը: Իր այս նշա նակ մամբ 
Մ. Խ րիմ յա նը կան խո րո շեց 
Կո մի տա սի հե տա գա գոր ծու
նեութ յան կարևոր ուղ ղութ
յուն նե րից ևս մե կը. Կո մի տա սը 
հայ ե րաժշ տութ յան պատ մութ
յան մեջ մա լու էր նաև որ պես 
անկրկ նե լի խմբա վար, Կ. Պոլ
սում ստեղ ծե լու էր 300 հո գուց 
կազմ ված « Գու սան» երգ չա
խում բը… «Ա նոնք, որ բախտ 
ու նե ցած են Կո մի տա սի ծունկ
նե րուն տակ ա շա կեր տե լու 
կամ իր կազ մած մեծ ու փոքր 
երգ չա խում բե րուն մեջ եր գե
լու, – հե տա գա յում հի շե լու էր 
Կո մի տա սի Պոլ սո հայտ նի հինգ 
սա նե րից մե կը` ան վա նի ե րաժշ
տա գետ և բա նա հա վաք, ՀԽՍՀ 
ԳԱ ար վես տի ինս տի տու տի աշ
խա տա կից Միհ րան Թու մա ճա
նը,– վ կա են, թե ինչ պես, մեկ 
խոս քով մը կամ պա տա հա
կան ակ նար կով մը, կամ դեմ
քի ա նակն կալ շար ժու մով մը 
կը միա վո րեր, կը հա մադ րեր՝ 
հայ եր գը հա յե րեն ու սրտանց 
եր գե լու ան մո ռա նա լի ճա շա կը 
տա լով նրանց»23:

Վե հա փա ռի մահ վամբ Կո

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

մի տա սը որ բա ցավ եր րորդ ան
գամ: Մ.Խ րիմ յա նի մա հից հե տո 
Կո մի տա սը հե ռա ցավ Էջ միած
նից: Բանն այն է, որ կա թո ղի
կո սա կան ընտ րութ յուն նե րում 
Կո մի տա սը պաշտ պա նում էր 
Մա ղա քիա Օր ման յա նի թեկ
նա ծութ յու նը, քա նի որ գտնում 
էր, որ նա «շատ խե լոք, դի վա
նա գետ, զգույշ, շրջա հա յաց, 
քա ղա քա վա րի, միև նույն ժա
մա նակ հայ րե նա սեր, ա ռա ջա
դի մա կան, բարձր ու սու մով, 
աստ վա ծա բան, պատ մա գետ, 
ջեր մե ռանդ հա վա տաց յալ, մի 
խոս քով՝ կա տար յալ և հար
մար ե կե ղե ցու պետ, ժո ղովր դի 
հայր…» էր24: Բայց 1908 թ. կա
թո ղի կոս ընտր վեց Մատ թեոս Բ 
Կոս տանդ նու պոլ սե ցի Իզ միրլ
յա նը… Կո մի տա սը` ծայր աս տի
ճան հու սա խաբ դար ձավ, դյու
րագր գիռ, դժգոհ, բար կաց կոտ 
և «իր սի րե լի ժպի տը և զ վար
թութ յու նը կորսն ցուց: Ընտ րու
թե նէն ետքն ալ կը շա րու նա կէր 
Օր ման յա նի գով քը և կը նշեր 
ընտ րող նե րու կար ճամ տու թիւ
նը: Հայր Սուրբն այլևս տխուր 

24 Մարանջեան, Մ., Կոմիտաս Վար
դապետ, Կոմիտասը ժա մա նա կա կից
ների հուշերում և վկայութ յուններում, 
Երևան, 2009, էջ 68:

էր, փոխ ված, հու սա խաբ»25:
… Ար դեն շուրջ 125 տա րի 

է ան ցել այն օ րից, երբ հա յոց 
հե ռա տես ու ի մաս տուն Հայ
րա պե տը կա տա րեց իր մեծ ու 
հա մար ձակ քայ լը՝ ազ դա րա րեց 
բազ մա ձայ նութ յան մուտ քը հայ 
ե կե ղե ցի, դրա նով իսկ նոր ու 
լայն հո րի զոն ներ բա ցե լով հայ 
ե րաժշ տութ յան հե տա գա ա ռա
ջըն թա ցի հա մար: Եվ այժմ, հա
յոց կյան քում տե ղի ու նե ցած 
բա զում փոր ձութ յուն նե րով ու 
ա նակն կալ նե րով լի ժա մա նակ
նե րի հեռ վից, երբ հե տա դարձ 
հա յացք ենք նե տում այդ ի րա
դար ձութ յա նը՝ ա վե լի ու ա վե
լի պար զո րոշ է դառ նում դրա 
բա ցա ռիկ նշա նա կութ յու նը հա
յոց հոգ ևոր կյան քում, քան զի 
դժվար է ա սել, թե ի՞նչ ու ղով և  
ինչ պե՞ս կըն թա նար հայ դա սա
կան ե րաժշտ ռութ յան հե տա գա 
զար գա ցու մը, ե թե Մ.Խ րիմ յա նը 
չբազ մեր հա յոց Հայ րա պե տա
կան գա հին:

25 Նույն տեղում:

...................................................................................................................  ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Մար դու գան գա տու փում հայտ նա բեր վել են 0,1 մմ 
տ րա մագ ծով ան ցու ղի ներ, ո րոն ցով ու ղե ղի բոր
բոք ման դեպ քում ոսկ րա յին շեր տից ու ղեղ են 
թա փան ցում պաշտ պա նիչ հա կա մար մին ներ:

Ա մե րի կա յի մի ջա տա բա նա կան ըն կե րութ յան 
տվալ նե րով, մե ծամրջ յուն նե րի (տեր միտ) և  ու
տիճ նե րի ԴՆԹնե րի հա մե մա տութ յու նը ցույց է 
տվել, որ մե ծամրջ յուն ներն ու տիճ ներ են, ո րոնք 
սո վո րել են սնվել բնա փայ տով:

Երկ րի մա կեր ևույ թին հայտ նի է ա սուպ նե րի 
հար ված նե րից ա ռա ջա ցած շուրջ 200 խառ նա րան: 
Մար սի վրա կան հար յուր հա զա րա վոր խառ նա
րան ներ՝ նոսր մթնո լոր տը չի պաշտ պա նում մո
լո րա կը հար ված նե րից:

Պաղ պա ղակ ա ռա ջար կող ա մե նա մեծ սրճա
րանն աշ խար հում Հա վա նա յում է: Վեր ջերս 
սրճա րա նը, որն ու նե նում է օ րե կան 30 հա զար 
հա ճա խորդ, նշել է իր 50ամ յա կը: Այն կա ռուց վել 
է Ֆի դել Կաստ րո յի անձ նա կան հրա հան գի հա
մա ձայն, ո վ շատ էր սի րում պաղ պա ղակ:
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Հա մա ցան ցի մաս նա գետ ներն ու սում ա սի րել 
են Թ վի թեր սո ցիա լա կան ցան ցի շուրջ 20000 հա
ղոր դագ րութ յուն՝ ԱՄՆում կա տար ված մի քա
նի ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո 
(բնա կան ա ղետ ներ, ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ
յուն ներ) և հայտ նա բե րել են, որ դրանց 8691 % 
պար ու նա կում է կեղծ տե ղե կատ վութ յուն: Ցան
ցի հա ճա խորդ նե րի ըն դա մե նը 59 % է փոր ձել 
ճշտել հա մա ցան ցում կար դա ցած տե ղե կատ վութ
յու նը և հա ղոր դագ րութ յուն նե րի միայն 19 % է 
կաս կած հայտ նում սեն սա ցիոն լու րե րի ճշմար
տութ յան վե րա բեր յալ:

Աշ խա տող նե րի ա մե նաեր կա րատև ար ձա կուր
դը Ֆ րան սիա յում է՝ տա րե կան մինչև 9,5 շա բաթ, 
և Ֆին լան դիա յում՝ մինչև 8 շա բաթ, ա մե նա կար
ճատև ար ձա կուր դը Մեք սի կա յում է՝ 6 օր: ՈՒս տի 
Մեք սի կա յի մի ջին աշ խա տո ղի աշ խա տա ժա մերն 
ա մե նա շատն են՝ տա րե կան 2246: Ռու սաս տա նում 
այդ ցու ցա նի շը կազ մում է 1948 ժամ: Իսկ անգ
լիա ցի պատ մա բան նե րի տվալ նե րով, թեև XIII դ. 
Եվ րո պա յի գյու ղա ցի նե րն ար ձա կուրդ չու նեին, 
բայց տար վա ըն թաց քում կու տակ վում էր  ոչ աշ
խա տան քա յին 150 օր՝ ե կե ղե ցա կան և  աշ խար հիկ 
տո նե րի հաշ վին:

Թան կար ժեք մե տաղ նե րի առևտ րով զբաղ
վող մյուն խեն յան ըն կե րութ յու նը կա ռու ցել է ոս
կու ձու լակ տո րի տեսք և հա մա պա տաս խան գույն 
ու նե ցող իր գլխա վոր գրա սեն յա կի շեն քը: Գի շե րը 
լու սա մուտ նե րի ծած կո ցա փեղ կերն ի ջեց վում են, 
և շենքն ա վե լի է նման վում ձու լակ տո րի: Շի նութ
յան ծա վա լը հա մա պա տաս խա նում է մարդ կութ
յան պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում արդ յու նա հա
նած ոս կու ծա վա լին (շուրջ 200 հա զար տոն նա)՝ 
ընդ հուպ մինչև 2009 թ., երբ նա խագծ վել է շեն
քը: Այժմ աշ խար հում արդ յու նա հան վում է տա րե
կան մո տա վո րա պես 3500 տոն նա դե ղին մե տաղ: 
Արդ յու նա հան ման ծա վա լով ա ռա ջին տե ղում Չի
նաս տանն է, դրան հետ ևում են Ավստ րա լիան, 
Ռու սաս տա նը և ԱՄՆը:

Եվ րո պա կան միայն չորս պե տութ յուն է սահ
մա նա կից որ ևէ մի երկ րին: Դ րանք են՝ Պոր տու
գա լիան, Սան Մա րի նոն, Մո նա կոն և Վա տի կա նը:
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ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ 

ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

ԿԼԻՄԵՆՏ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,
ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի 
գլխա վոր գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ոլորտը` Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազմ, Հայ րե նա կան մեծ պա
տե րազմ

1941 թ. հու նի սի 22ի վաղ 
ա ռա վոտ յան ֆա շիս տա կան 
Գեր մա նիան, խախ տե լով 
ԽՍՀՄի հետ 1939 թ. օ գոս տո սի 
23ի`  10 տա րի ժա մա նա կով 
կնքված չհար ձակ ման պայ մա
նա գի րը, ա ռանց պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լու, ուխ տադր ժո
րեն և հան կար ծա կի հար ձակ
վեց Խորհր դա յին Միութ յան 
վրա: Հիտ լե րի նպա տակն էր 
«կայ ծակ նա յին» պա տե րազ մով 
մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում 
ոչն չաց նել Կար միր բա նա կը, 
զավ թել Խորհր դա յին Միութ
յան տա րածք նե րի զգա լի մա սը, 
ստրկաց նել նրա ժո ղո վուրդ նե

րին և ս տեղ ծել գեր մա նա կան 
մեծ կայս րութ յուն: Սա կայն Հիտ
լե րը չա րա չար սխալ վեց, քա նի 
որ գեր մա նա կան բա նա կը, ո րը 
մինչ այդ՝ 1939–1940 թթ. հեշտ 
հաղ թա նակ ներ էր տա րել Եվ
րո պա յում, զավ թել նրա զգա
լի մա սը, պա տե րազ մի հենց 
ա ռա ջին իսկ օր վա նից հան դի
պեց Կար միր բա նա կի հա մառ 
և հե րո սա կան դի մադ րութ յա
նը: Պա տե րազ մը շա րու նակ
վեց 1418 օր և  ա վարտ վեց 1945 
թ. մա յի սի 9ին՝ ֆա շիս տա կան 
Գեր մա նիա յի ան վե րա պահ 
կա պի տուլ ա ցիա յով, Բեռ լի նի 
գրա վու մով: Մինչ այդ` 1945 թ. 

ապ րի լի 30ին Հիտ լերն ինք
նաս պան էր ե ղել: 

Պա տե րազ մը հսկա յա կան 
վնաս ներ հասց րեց հա կա մար
տող կող մե րին: Միայն Խորհր
դա յին Միութ յու նը կորց րեց 
շուրջ 27 մի լիոն մարդ1: Կար
միր բա նա կի կո րուստ նե րը 
կազ մե ցին 11 մի լիոն մարդ, 
ֆա շիս տա կան Գեր մա նիա յի 
կո րուստ նե րը՝ ա վե լի քան 13 
մի լիոն մարդ2: 

1941–1945 թթ. ըն թաց քում 
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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Կար միր բա նա կը Մոսկ վա յի, 
Ս տա լինգ րա դի, Կուրս կի, Կով
կա սի, Բե լո ռու սիա յի, Ղ րի մի, 
Ուկ րաի նա յի, Մերձ բալ թի կա յի 
և Կա րե լիա յի հա մար մղված 
ճա կա տա մար տե րում տա րավ 
կար ևոր հաղ թա նակ ներ և ֆա
շիս տա կան զավ թիչ նե րին դուրս 
շպրտեց Խորհր դա յին Միութ
յան գրավ ված տա րածք նե րից: 
Դ րա նից հե տո Կար միր բա նա
կը, շա րու նա կե լով մար տա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, մե կը 
մյու սի հետ ևից ֆա շիս տա կան 
լծից ա զա տագ րեց Բուլ ղա րիան, 
Ռու մի նիան, Հա րավս լա վիան, 
Լե հաս տա նը, Հուն գա րիան, 
Ավստ րիան և Չե խոս լո վա կիան, 
հա կա ռա կոր դին ջախ ջա խեց 
Գեր մա նիա յում և գեր մա նա կան 
ժո ղովր դին փրկեց ֆա շիզ մից: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մում տա րած հաղ թա նա կը 
պատ մա կան մեծ նշա նա կութ
յուն ու նե ցավ հետ պա տե րազմ
յան տա րի նե րին մարդ կութ յան 
զար գաց ման վրա: Կար միր բա
նա կը մարդ կութ յանն ա զա տեց 

ֆա շիս տա կան ստրկաց ման 
վտան գից, փրկեց մարդ կա յին 
քա ղա քակր թութ յու նը հիտ լեր
յան ռա սա յա կան գա ղա փա
րա խո սութ յան ճի րան նե րից, 
օգ նութ յուն ցույց տվեց Եվ րո
պա յի շատ երկր նե րի ժո ղո
վուրդ նե րին՝ ա զա տագր վե լու 
ֆա շիս տա կան ստրկութ յու նից: 
Ֆա շիս տա կան ստրկութ յու նից 
փրկվեց նաև գեր մա նա կան ժո
ղո վուր դը: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մում տա րած հաղ թա նա
կը պատ մա կան կար ևոր նշա
նա կութ յուն ու նե ցավ նաև հայ 
ժո ղովր դի հա մար: Հի շենք, թե 
ինչ պես կայ զե րա կան Գեր մա
նիա յի թողտ վութ յամբ, նրա 
դաշ նա կից Օս ման յան Թուր
քիան 1ին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի տա րի նե րին կազ
մա կեր պեց և Արևմտ յան Հա
յաս տա նի տա րած քում ի րա գոր
ծեց նրա բնիկ հայ ժո ղովր դի 
հրե շա վոր ցե ղաս պա նութ յու
նը, ո րին զոհ գնաց ա վե լի քան 
1,5 մի լիոն մարդ, իսկ շուրջ 1 

մի լիոնն էլ դար ձավ փախս
տա կան և սփռ վեց աշ խար հով 
մեկ: Դ րա նով իսկ հա յութ յու նը 
զրկվեց իր պատ մա կան հայ րե
նի քի մեծ մա սից: 

Այս տեղ տե ղին ենք հա
մա րում հի շել Վիլ հելմ կայ զե
րի ար ժա նի հետ նորդ Ա դոլֆ 
Հիտ լե րի խոս քե րը Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը 
սկսվե լուց մի քա նի օր ա ռաջ՝ 
1939թ. օ գոս տո սի 22ին, Օ բեր
զալց բուր գում՝ Եր րորդ Ռայ խի 
բարձ րա գույն հրա մա նա տա
րութ յան հետ հան դիպ ման ժա
մա նակ: Հիտ լերն իր գե նե րալ
նե րին Լե հաս տան ներ խու ժե լու 
նա խօր յա կին3 հա տուկ ցու ցում 
տվեց, որ ա ռա ջի կա պա տե րազ
մում անխ նա կո տո րեն լե հե րին, 
հրեա նե րին, ռուս նե րին, ուկ
րաի նա ցի նե րին, բե լո ռուս նե րին, 
սլա վո նա կան բո լոր ժո ղո վուրդ
նե րին՝ ու շադ րութ յուն չդարձ
նե լով հա սա րա կա կան կար ծի քի 

3 Ֆաշիստական Գերմանիան Լե
հաս տանի վրա հարձակվեց 1939 թ. 
սեպտեմբերի 1ին: 
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վրա. «Այժմ, մեր ժա մա նակ նե
րում այլևս ո՞վ է հի շում 1915 թ. 
Թուր քիա յում հա յե րի բնաջնջ
ման մա սին»,  ցի նի կա բար 
նշեց ֆյու րե րը: Այդ խոս քերն 
այ սօր էլ փո րագր ված են Վա
շինգ տո նում գտնվող հրեա կան 
Հո լո քոս տի պատ մութ յան թան
գա րա նի պա տե րից մե կի վրա: 
Ա ռա ջին ան գամ Հիտ լե րի դարձ
վա ծը հան րութ յա նը տեղ ակ է 
պահ վել պա տե րազ մի գլխա վոր 
հան ցա գործ նա ցիստ պա րագ
լուխ նե րի դեմ ի րա գործ ված 
նյուրն բերգ յան դա տա վա րութ
յան ժա մա նակ (20 նո յեմ բե րի 
1945 թ. – 1 հոկ տեմ բե րի 1946 թ.) 
և տ պագր վել «Ն յու Յորք 
թայմս» թեր թի 1945 թ. նո յեմ
բե րի 24ի հա մա րում: 

Ուս տի պա տա հա կան չէր, 
որ Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազմ սկսվե լու հենց ա ռա ջին 
իսկ օր վա նից հայ ժո ղո վուր դը 
մեկ մար դու պես ոտ քի կանգ
նեց՝ պաշտ պա նե լու իր ֆի զի
կա կան գո յութ յու նը, պատ մա

կան Հա յաս տա նի 1/10 մա սը 
կազ մող Խորհր դա յին Հա յաս
տա նը, ո րով հետև պարզ գի
տակ ցում էր, թե ինչ վտանգ է 
սպառ նում ի րեն, ե թե պա տե
րազ մում թուր քե րի դաշ նա կից 
ֆա շիս տա կան Գեր մա նիան 
հաղ թի Խորհր դա յին Միութ յա
նը: Չէ՞ որ հենց պա տե րազ մի 
սկզբին Թուր քիան Խորհր դա
յին Հա յաս տա նի սահ ման նե րի 
մոտ էր տե ղա բաշ խել մինչև 
ա տամ ե րը զին ված 26 դի վի
զիա (ո րոնց ա մեն մե կի անձ
նա կազ մը բաղ կա ցած էր 20–25 
հա զար մար դուց) և հար մար 
պա հի էր սպա սում այն տեղ 
ներ խու ժե լու հա մար4: 

« Հայ ժո ղո վուր դը իր բազ
մա դար յան պատ մութ յան մեջ 
բազ միցս են թարկ վել է օ տար 
բռնա կալ նե րի հար ձա կում ե
րին, նշել է «Правда» թեր թը 
իր « Հայ ժո ղո վուր դը Խորհր

4 Տե՛ս Ս. Մ. Շտեմենկո, Գլխավոր 
շտաբը պատերազմի տարիներին, 
գիրք 1ին, Ե., «Հայաստան» հրատ., 
1970, էջ 69: 

դա յին Միութ յան ա զա տագ րա
կան պա տե րազ մի մար տա կան 
մաս նա կիցն է» ա ռաջ նոր դող 
հոդ վա ծում, նա գի տի, թե ինչ 
բան են կո տո րա ծը, ա վե րը, 
սո վը, բռնութ յուն նե րը: Հայ ժո
ղո վուր դը չի մո ռա ցել հա յե րի 
ֆի զի կա կան ոչն չա ցու մը, որ 
կազ մա կեր պել էր ար յուն ռուշտ 
Հիտ լե րի նա խորդ Վիլ հելմ կայ
զե րը՝ Ա ռա ջին իմ պե րիա լիս տա
կան պա տե րազ մի տա րի նե րին: 
Այդ նպա տա կով էլ, երբ ար
յու նա լի հրդե հի պես բռնկվեց 
պա տե րազ մը, որն սկսել էր 
նա ցիս տա կան Գեր մա նիան 
Խորհր դա յին Միութ յան դեմ, 
ամ բողջ հայ ժո ղո վուր դը մեկ 
մար դու պես ոտ քի կանգ նեց 
պաշտ պա նե լու հայ րե նի քը» 5: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մը սկսվե լու պա հին Կար
միր բա նա կի շար քե րում ծա ռա
յում էին շուրջ 60 հա զար հայ 
ռազ միկ ներ ու սպա ներ, ո րից 
40 հա զա րը Խորհր դա յին Հա  

5 «Правда», 25 августа, 1941. 
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յաս տա նից: Հե

տա գա յում զո րա կո չի և զո
րա հա վա քի հետ ևան քով 
նրանց թիվն ա ճեց մի քա
նի ան գամ և հա սավ շուրջ 
500 000ի, ո րից 300 000ը  
Խորհր դա յին Հա յաս տա նից,  
200 000ը՝ ԽՍՀՄ մյուս հան րա
պե տութ յուն նե րից: Ե թե դրան 
գու մա րենք նաև ԽՍՀՄ դաշ
նա կից պե տութ յուն նե րի (ԱՄՆ, 
Մեծ Բ րի տա նիա, Ֆ րան սիա, 
Կա նա դա և  այլն) բա նակ նե րում 
և Դի մադ րա կան շարժ ման շար
քե րում մարտն չող շուրջ 100 000 
հա յոր դի նե րին, ա պա դուրս է 
գա լիս, որ պա տե րազ մին մաս
նակ ցել է շուրջ 600 000 հայ, 
ո րոն ցից ա վե լին քան 200 000ը  

զոհ վել է մար տե րում6: 
Հայ ժո ղովր դի զա վակ նե րը 

պա տե րազ մում աչ քի են ըն կել ոչ 
միայն ի րենց ստվար մաս նակ
ցութ յամբ, այլև կռվի դաշ տում 
ցու ցա բե րած խի զա խութ յամբ 
և մար տա վա րա կան բարձր ու
նա կութ յուն նե րով: Ընդ  հա նուր 
առ մամբ, հա յե րից Խորհր դային 
Միութ յան հե րո սի կո չում է շնորհ 
 վել 106 հո գու, ո րից 4ին` Խորհր
դաֆին նա կան պա տե րազ մում 
(30.11.1939 թ.–13.03.1940 թ.), 99ին՝ 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 
(22.06.1941 թ. – 9 մա յի սի 1945 թ.) 
և 3ին՝ հետ պա տե րազմ յան խա
ղաղ շի նա րա րութ յան տա րի նե
րին կա տա րած սխրանք նե րի  

6 Հայոց պատմություն, հ. 4րդ, գիրք 
I, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2010, էջ 577:

 
հա մար: 

Խորհր դա յին Միութ
յան մար շալ Հով հան նես Բաղ
րամ յա նը և լե գեն դար օ դա
չու Նել սոն Ս տե փան յանն այդ 
բարձր կոչ մանն ար ժա նա ցել են 
կրկնա կի: Հի շեց նենք, որ պա տե
րազ մի տա րի նե րին Խորհր դա
յին Միութ յան կրկնա կի հե րո սի 
կոչ ման է ար ժա նա ցել ըն դա մե
նը 115 մարդ (ադր բե ջան ցի ներն 
ու վրա ցի նե րը կրկնա կի հե րոս 
չեն ու նե ցել): 

Հայ ռազ միկ նե րից 26ը պա
տե րազ մի տա րի նե րին պար
գևատր վել են Փառ քի ե ռաս
տի ճան շքան շա նի՝ 3րդ, 2րդ 
և 1ին աս տի ճան նե րով և դար
ձել զին վո րա կան փառ քի շքան
շա նի լրիվ աս պետ ներ, ո րոնց 

Նելսոն ՍտեփանյանՀովհանես Բաղրամյան
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ի րա վունք նե րը ԽՍՀՄ Գե րա
գույն խորհր դի նա խա գա հութ
յան 1967 թ. սեպ տեմ բե րի 6ի 
հրա մա նագ րով հա վա սա րաց
վել են Խորհր դա յին Միութ յան 
հե րոս նե րի ի րա վունք նե րին: 
Պա տե րազ մի տա րի նե րին Փառ
քի շքան շա նի 1ին աս տի ճա նով 
է պարգ ևատր վել ըն դա մե նը 
2500 մարդ7: 

1945 թ. դեկ տեմ բե րի 31ի 
տվալ նե րով Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մին մաս նակ ցել են` 
69 հայ գե նե րալ, մեկ ծո վա կալ 
( Հով հան նես Ի սա կով` ՏերԻ
սա հակյ ան) և մեկ ա վիա ցիա
յի մար շալ ( Սեր գեյ Խուդ յա
կովԱր մե նակ Խան փեր յանց): 
Հետ պա տե րազմ յան շրջա նում 
պա տե րազ մի մաս նա կից 83 
հա յոր դու նույն պես շնորհ վել 
է գե նե րա լի կո չում: Ն րան ցից 
Հ. Ս. Ի սա կո վին, 1955 թ. մար
տի 3ին շնորհ վել է Խորհր
դա յին Միութ յան նա վա տոր
մի ծո վա կա լի կո չում, ի դեպ 
ԽՍՀՄում այդ բարձր կոչ մանն 
ար ժա նա ցել է 3 հո գի: 1955 թ. 

7 Ордена и медали СССР, М.: 
Воениздат, 1974, с. 90. 

մար տի 11ին Խորհր դա յին 
Միութ յան մար շա լի կո չում է 
շնորհ վել Ի. Ք. Բաղ րամ յա նին, 
1975 թ. ապ րի լի 29ին Զ րա հա
տան կա յին զոր քե րի գլխա վոր 
մար շա լի կո չում է շնորհ վել 
Հա մա զասպ Խա չա տու րի Բա
բա ջան յա նին, իսկ 1980 թ. մա յի
սի 7ին ին ժե նե րա կան զոր քե
րի մար շա լի կո չում է շնորհ վել 
Սեր գեյ Ք րիս տա փո րի Ա գա նո
վին: 

Հետ պա տե րազմ յան տա րի
նե րին պա տե րազ մի մաս նա
կից հայ 4 ծո վա յին սպա նե րի` 
Վա լե րիան Իո սի ֆի Սու րա
բե կո վին, Ի վան Խա չա տու րի 
Գա լուս տո վին, Ա շոտ Ա ռա քե
լի Սար կի սո վին և Վ լա դի միր 
Ք րիս տա փո րի Սա հակյ ա նին 
շնորհ վել է փոխծո վա կա լի, 
իսկ Ար տա վազդ Ա րա մի Սա
գո յա նին, Միհ րան Կա րա պե տի 
Պետ րոս յա նին, Զար մայր Մա մի
կո նի Ար վա նո վին և Վ լա դի միր 
Սեմ յո նի Փի րու մո վին՝ դերծո
վա կա լի կո չում: Հարկ է նշել, 
որ նրանց փա ռա պանծ մար
տա կան ա վան դույթ ներն այժմ 
հա ջո ղութ յամբ շա րու նա կում 

է Խա ղա ղօվ կիա նոս յան ռազ
մա կան նա վա տոր մի գլխա վոր 
հրա մա նա տար, նա վա տոր
մի ծո վա կալ Սեր գեյ Իո սի ֆի 
Ա վագ յան ցը (ծնվել է 1957 թ. 
Եր ևա նում): 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի տա րի նե րին հայ զո
րա վար նե րից ու զո րահ րա մա
նա տար նե րից ծո վա կալ Հ. Ս. 
Ի սա կո վը ե ղել է ԽՍՀՄ ռազ
մա ծո վա յին նա վա տոր մի հրա
մա նա տա րի 1ին տե ղա կալ, ծո
վա յին գլխա վոր շտա բի պետ, 
ա վիա ցիա յի մար շալ Ար մե նակ 
Խան փեր յան ցը` Կար միր բա նա
կի ռազ մաօ դա յին ու ժե րի հրա
մա նա տա րի 1ին տե ղա կալ՝ 
Ռազ մաօ դա յին ու ժե րի շտա բի 
պետ, իսկ բա նա կի գե նե րալ 
(հե տա գա յում Խորհր դա յին 
Միութ յան մար շալ) Հով հան նես 
Բաղ րամ յա նը` 1ին Մերձ բալթ
յան, ա պա 3րդ Բե լո ռու սա կան 
ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա
տարն էր: Հայ զին վոր նե րից 
3ը ե ղել են բա նա կի հրա մա
նա տար ներ. գե նե րալգնդա
պետ Հ. Ք. Բաղ րամ յա նը ե ղել 
է 11րդ գ վար դիա կան, գե նե

Հովհանես Իսակով Սերգեյ Ագանով
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րալլեյ տե նանտ (հե տա գա յում 
գե նե րալգնդա պետ), Մի խա յիլ 
Պար սե ղո վը՝ 40րդ հա մա զո
րա յին, իսկ ա վիա ցիա յի մար շալ 
Ար մե նակ Խան փեր յան ցը՝ 1ին, 
ա պա 12րդ  օ դա յին բա նակ նե րի 
հրա մա նա տար:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի տա րի նե րին 8 հա յոր
դի ներ ե ղել են կոր պու սի հրա
մա նա տար ներ. գե նե րալ ներ 
Սար գիս Սո ղո մո նի Մար տի
րոս յա նը՝ 50րդ, ա պա 73րդ, 
Հայկ Հով հան նե սի Մար տի րոս
յա նը՝ 90րդ հ րաձ գա յին, Բագ
րատ Ի սա հա կի Սու շան յա նը՝ 11
րդ գ վար դիա կան հրաձ գա յին, 
Վ լա դի միր Ս տե փա նի Տամ րու
չին ( Դե մուրչ յան)՝ 22րդ մե քե
նա յաց ված, Տի մո ֆեյ Վ լա դի մի
րի Դե դեօգ լին ( Դե դեօղլ ան)՝ 
2րդ գ վար դիա կան հեծ յալ, 
իսկ գնդա պետ ներ Հա մա զասպ 
Խա չա տու րի Բա բա ջան յա նը՝ 11
րդ գ վար դիա կան տան կա յին, 
Ար տեմ Կա րա պե տի Պո ղո սո
վը՝ 20րդ տան կա յին և փոխ
գնդա պետ Համ բար ձում Մե լի քի 
Մե լիք յա նը՝ 106րդ հ րաձ գա յին 
կոր պու սի հրա մա նա տար: 28 

հա յոր դի ներ պա տե րազ մի տա
րի նե րին ե ղել են դի վի զիա յի, 
ա վե լի քան 100ը՝ բրի գա դի ու 
գնդի հրա մա նա տար ներ8: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի տա րի նե րին Կար միր 
բա նա կի կազ մում գոր ծում էին 
6 հայ կա կան ազ գա յին դի վի
զիա ներ, ո րոնց շար քե րում 
մարտն չել էին ա վե լի քան  
60 000 հայ ռազ միկ ներ: 

Կով կաս յան նա խա լեռ նե րից՝ 
Գ րոզ նի քա ղա քի մա տույց նե
րից Կու բա նի, Թա մա նի, Կեր
չի, Ղ րի մի վրա յով դե պի Լե
հաս տան և Գեր մա նիա ձգվեց 
Հայ կա կան 89րդ հ րաձ գա յին 
դի վի զիա յի մար տա կան ու ղին, 
որն ա վարտ վեց Բեռ լի նի գրավ
մամբ և Էլ բա գե տի ափ դուրս 
գա լով, Ռայխս տա գի պա տե րի 
տակ հայ ռազ միկ նե րի հաղ թա
կան « Քո չա րի» պա րով: Դի վի
զիա յին շնորհ վեց Թա ման յան 
պատ վա վոր ան վա նում, այն 
պարգ ևատր վեց Կար միր աստ
ղի, Կար միր դրո շի և Կու տու

8 К. А. Арутюнян, Армянский народ 
в Великой Отечественной войне 1941
1945гг., Е.; Изд. «Зангак», 2018, с. 645
648. 

զո վի 2րդ  աս տի ճա նի շքան
շան նե րով: 

Երկ րորդ աշ խար հա մար
տում ֆա շիզ մի դեմ տա րած 
հաղ թա նա կում ի րենց ար ժա
նի ա վան դը ներդ րե ցին նաև 
թշնա մու թի կուն քում մարտն չող 
պար տի զան նե րը, ո րոնց մեջ քիչ 
չէին նաև հայ ժո ղովր դի զա
վակ նե րը: Մո տա վոր հաշ վում
նե րով՝ միայն Ուկ րաի նա յում և 
Բե լո ռու սիա յում մարտն չել են 
ա վե լի քան 2000, Ղ րի մում և 
Հ յու սի սա յին Կով կա սում՝ 500, 
Մերձ բալ թի կա յում, Լե նինգ
րա դի և Կա լի նի նի մար զե րում՝ 
200, Ֆ րան սիա յում՝ 1200, Հու
նաս տա նում՝ 1000, Հո լան դիա
յում՝ 800 հայ պար տի զան ներ: 
Հայ պար տի զան նե րը մարտն չել 
են նաև Լե հաս տա նում, Չե խո
սլո վա կիա յում, Բուլ ղա րիա յում, 
Հա րավս լա վիա յում, Ի տա լիա
յում և Գեր մա նիա յում: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մում և  ընդ հան րա պես 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե  րազ մում տա րած հաղ
թա նա կում իր ծան րակ շիռ 
ա վան դը ներդ րեց նաև սփյուռ

Սերգեյ ԽուդյակովԽանփերյանց Նվեր Սաֆարյան Գևորգ Վարդանյան
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քա հա յութ յու նը: Պա տե րազ մի 
տա րի նե րին նրա ճնշող մե
ծա մաս նութ յու նը կողմ ո րոշ
վեց դե պի մայր հայ րե նիք, հա
մախմբ վեց ազ գա յին ճա կա տի 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեջ 
և ս տեղ ծեց մի շարք ա ռա ջա
դեմ կազ մա կեր պութ յուն ներ 
ու ըն կե րութ յուն ներ: Այս պես, 
օ րի նակ, Ա մե րի կա յի Միաց
յալ Նա հանգ նե րում ստեղծ վե
ցին Հայ կա կան ա ռա ջա դի մա
կան լի գան և Ա մե րի կա հա յե րի 
ազ գա յին խոր հուր դը, Ֆ րան
սիա յում՝ Ֆ րան սա հա յե րի 
ազ գա յին ճա կա տը, Սի րիա
յում, Լի բա նա նում, Ի րա նում, 
Ե գիպ տո սում, Ե թով պիա յում՝ 
Խորհր դա յին Միութ յան բա
րե կամ ե րի ըն կե րութ յուն ներ, 
Բուլ ղա րիա յում՝ Հայ րե նա կան 
ճա կա տը, Հու նաս տա նում՝ Ժո
ղովր դաա զա տագ րա կան ճա
կա տը, հա կա ֆա շիս տա կան, 
ա ռա ջա դի մա կան այլ կազ մա
կեր պութ յուն ներ, ո րոնք ամ
բողջ պա տե րազ մի ըն թաց քում 
հետ ևո ղա կա նո րեն բա րե կա մա
կան քա ղա քա կա նութ յուն էին 

վա րում հօ գուտ Խորհր դա յին 
Միութ յան: Սփ յուռ քա հա յե րը ոչ 
միայն բա րո յա պես պաշտ պա
նե ցին մայր հայ րե նի քը, այլև 
նյու թա կան օ ժան դա կութ յուն 
ցույց տվե ցին Կար միր բա նա
կին: Սփ յուռ քա հա յե րի հան գա
նա կութ յան շնոր հիվ, ո րը կազ
մա կեր պել էր Հայ Ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին Ա մե նայն Հա յոց կա
թո ղի կո սի տե ղա պահ ար քե
պիս կո պոս Գ ևորգ Չո րեքչ յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ (1945 թ. 
հու նի սի 1622ին Հայ ե կե ղե ցու 
ընդ հա նուր ժո ղո վը միա ձայն 
Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս 
ընտ րեց Գ ևորգ 6րդ Չո րեքչ յա
նին), պա տե րազ մի տա րի նե րին 
ստեղծ վե ցին եր կու « Սա սուն ցի 
Դա վիթ», իսկ Ի րա նի և Ե թով
պիա յի հա յե րի հա վա քած դրա
մա կան մի ջոց նե րով՝ « Գե նե րալ 
Բաղ րամ յան» տան կա յին շա
րաս յու նե րը: 

Հա զա րա վոր սփյուռ քա հա
յեր ֆա շիզ մի դեմ պայ քա րել 
են զեն քը ձեռք նե րին՝ հա կա
ֆա շիս տա կան խմբա վոր ման՝ 
ԽՍՀՄ դաշ նա կից երկր նե

րի բա նակ նե րի շար քե րում: 
Միայն ԱՄՆի զին ված ու ժե
րում մարտն չել է շուրջ 20 000 
հա յոր դի: Ն րան ցից լեյ տե նանտ 
Եր վանդ Դեր վիշ յանն ար ժա
նա ցել է Ա մե րի կա յի հե րո
սի՝ « Կոնգ րե սի ոս կե մե դալ» 
շքան շա նի, ո րով պա տե րազ մի 
տա րի նե րին ԱՄՆի բա նա կում 
պարգ ևատր վել է ըն դա մե նը 
87 մարդ: Ա մե րիկյ ան բա նա կի 
գե նե րալ ներ են դար ձել Ջորջ 
Մար տիկյ ա նը և Հայկ Շե քերջ
յա նը, սի րիա կան բա նա կում՝ 
գե նե րալլեյ տե նանտ Ա րամ 
Կա րա մա նուկյ ա նը, Բուլ ղա րիա
յում՝ Գաբ րիել Գաբ րիել ա նը: 
Շուրջ 30 000 հայ է մարտն չել 
Մեծ Բ րի տա նիա յի և Ֆ րան սիա
յի բա նակ նե րում, ո րոնց զգա լի 
մա սը զո րա կոչ վել էր Ե գիպ տո
սից, Սի րիա յից, Լի բա նա նից և  
այլ երկր նե րից: 

Հա զա րա վոր սփյուռ քա հա յեր 
ընդգրկ ված էին ֆա շիս տա կան 
Գեր մա նիա յի զավ թած երկր նե
րի Դի մադ րա կան պար տի զա
նա կան շարժ ման շար քե րում: 
Իր ան մահ սխրան քով հռչակ

Գևորգ Չորեքչյան Գրիգոր Հարությունյան

ՄԵԾ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 75-ԱՄՅԱԿԸ .........................................................................................................  
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վեց Մի սաք Մա նուշ յա նը, ո րը 
հետ մա հու ար ժա նա ցավ Ֆ րան
սիա յի դի մադ րա կան շարժ ման 
հե րո սի կոչ ման: Մա նուշ յա նի 
խմբին մեծ օգ նութ յուն են ցու
ցա բե րել աշ խար հահռ չակ եր
գիչ Շառլ Ազ նա վու րի (2018 թ. 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ազ գա յին հե րոս) ծնող նե րը՝ Մա
մի կոն և Ք նար Ազ նա վուր յան
նե րը, քույ րը՝ Աի դան և  ան ձամբ 
ին քը՝ 20ամ յա Շառ լը: Հա նուն 
Ֆ րան սիա յի ա զա տագր ման 
ի րենց կյանքն են զո հել հայ ժո
ղովր դի ան վե հեր զա վակ ներ՝ 
Լո ւի զա ( Լաս) և Ար փիար Աս
լան յան նե րը, Ար բեն Դավթ յա նը 
և  ու րիշ ներ: Մա նուշ յա նի խմբի 
խի զախ մար տիկ նե րից էր Հով
հան նես Ասր յա նը, ո րը Փա րի
զի Էյ ֆել ան աշ տա րա կից ցած 
նե տեց ֆա շիս տա կան դրո շը և 
պար զեց ֆրան սիա կա նը: Հե
րո սը ծնվել էր Ար ցա խի Վանք 
գյու ղում և սե րում էր Գան ձա
սա րի վան քը կա ռու ցած Հա սան 
Ջա լալ Դո լու տոհ մից9: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
9 Տե՛ս «Մենուա» ամսագիր, 2014 թ., 

թիվ 5: 

րազ մում տա րած հաղ թա
նա կում ի րենց ծան րակ շիռ 
ա վան դը ներդ րե ցին նաև հե
տա խույզ նե րը՝ գե նե րալլեյ
տե նանտ Հայկ Հո վա կիմ յա նը, 
գե նե րալմա յոր ներ Ի վան Ա ղա
յան ցը, Մի քա յել Ա լա վեր դո վը, 
Վ յա չես լավ Կ ևոր կո վը, գնդա
պետ ներ Ա շոտ Հա կոբ յա նը, 
Գե րա սիմ Բա լա սա նո վը, Վ յա
չես լավ Գուր գե նո վը, Խորհր
դա յին Միութ յան հե րոս, գնդա
պետ Գ ևորգ Վար դան յա նը, նրա 
կինն ու գոր ծըն կե րու հին՝ Գո
հար Փահլ ևան յան Վար դան
յա նը և շատ ու րիշ ներ, ո րոնց 
կա տա րած սխրանք նե րը հայ 
պատ մագ րութ յան մեջ հայտ
նի պատ ճառ նե րով դեռևս լիո
վին չեն գաղտ նա զերծ վել և չեն 
լու սա բան վել: Հան րութ յա նը 
հայտ նի է միայն 1943 թ. նո յեմ
բե րի 28ից մինչև դեկ տեմ բե րի 
1ը Թեհ րա նում տե ղի ու նե ցած 
դաշ նա կից 3 տե րութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րի՝ Ի. Վ. Ս տա լի նի 
(ԽՍՀՄ), Ֆ. Դ. Ռուզ վել տի (ԱՄՆ) 
և Ու. Չեր չի լի ( Մեծ Բ րի տա նիա) 
հան դիպ ման նա խօր յա կին գե

նե րալմա յոր Ի վան Ա ղա յան ցի 
գլխա վո րութ յամբ գեր մա նա կան 
հե տա խու զութ յան չա րա միտ 
պլա նի վի ժեց ման գոր ծո ղութ
յու նը: Թշ նա մու գոր ծա կից նե
րը ցան կա նում էին ոչն չաց նել 
3 տե րութ յուն նե րի ղե կա վար
նե րին: Սա կայն շնոր հիվ Ի վան 
Ա ղա յան ցի հե տա խույզ նե րի ան
վե հեր գոր ծո ղութ յան, թշնա մու 
մտադ րութ յու նը տա պալ վեց: 
Այդ գոր ծո ղութ յան ան մի ջա կան 
ղե կա վա րը Գ ևորգ Վար դան
յանն էր. խմբի ան դամ ե րից 
էին Օ նիկ Փահլ ևան յա նը, նրա 
քույ րը՝ Գո հա րը և  ու րիշ ներ: 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մում տա րած հաղ թա
նա կում իր ար ժա նի ա վան
դը ներդ րեց նաև թի կուն քի՝ 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի աշ
խա տա վո րութ յու նը ՀԿԿ կենտ
կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Գ րի
գոր Ար տե մի Հա րութ յուն յա նի 
գլխա վո րութ յամբ: Չ նա յած պա
տե րազ մա կան տա րի նե րի ծանր 
պայ ման նե րին ու զրկանք նե
րին, Հա յաս տա նի աշ խա տա
վո րութ յան հե րո սա կան աշ խա
տան քի շնոր հիվ, պա տե րազ մի 

«Սասունցի Դավիթ» տանկային շարասյուն
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տա րի նե րին հան րա պե տութ յու
նում շա հա գործ ման հանձն վե
ցին 30 նոր արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն ներ, այդ թվում՝ 
ա վիա ցիոն, կոմպ րե սոր նե րի, 
ժա մա ցույ ցի, շար ժի չա վե րա նո
րոգ ման, ավ տո դո ղե րի և  այլն: 
Յու րաց վե ցին 300 նոր ար տադ
րա տե սակ նե րի, այդ թվում՝ 10 
տե սա կի զի նամ թեր քի, ա կա նա
նետ նե րի, ա կան նե րի, ինք նա
թիռ նե րի, ռե տի նա տեխ նի կա
կան ի րե րի, կաուս տիկ սո դա յի, 
ծծմբա կան թթվի, հե ղուկ քլո րի, 
քրո մի ան հիդ րի դի և  այլ ար
տադ րութ յուն ներ: 

1942 թ. հոկ տեմ բե րից Եր ևա
նի թիվ 447 գոր ծա րա նում (հե
տա գա յում՝ Հա յէ լեկտ րա մե քե
նա շի նա կան) սկսվեց վնաս ված 
ինք նա թիռ նե րի վե րա նո րո գու մը,  
ա պա  ար տադր վե ցին « Յակ3» 
կոր ծա նիչ ինք նա թի ռի թևեր ու 
շաս սի, ո րոնք ու ղարկ վում էին 
Թ բի լի սիի ինք նա թի ռա շի նա կան 
գոր ծա րան, որ տեղ և հա վաք
վում էր վերջ նա կան ար տադ
րան քը: Պա տե րազ մի վեր ջին 
տա րում թիվ 447 գոր ծա րա նում 
սկսվեց «ՈւՏ2Մ» ինք նա թի ռի 
սե րիա կան ար տադ րութ յու նը, 
ո րոնք տե ղում փոր ձարկ վե լուց 

հե տո ու ղարկ վում էին ռազ մա
ճա կատ: 

Գ յու ղատն տե սութ յան աշ խա
տա վոր նե րի հե րո սա կան ջան
քե րով Հայ րե նա կան մեծ պա
տե րազ մի տա րի նե րին ոչ միայն 
չկրճատ վե ցին գյու ղատն տե սա
կան մթերք նե րի ար տադ րութ
յունն ու ցան քա տա րա ծութ յուն
նե րի մա կե րես նե րը, այլև զգա լի 
չա փով ա վե լա ցան: Դեռ ա վե լին, 
գյու ղատն տե սա կան ա վան դա
կան մշա կա բույս նե րի հետ մեկ
տեղ սկսե ցին ար տադր վել մեծ 
քա նա կութ յամբ նո րե րը՝ ծխա
խոտ, ճակն դեղ, բամ բակ, կար
տո ֆիլ: Մեծ չա փով ա վե լա ցան 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույսե
րի ցան քա տա րա ծութ յուննե րը, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
հան րա պե տութ յունն ա պա  
 հո վե լու սե փա կան հա ցով և 
դ րա նից բա ցի, ներ մու ծու մը 
հասց նե լու նվա զա գույ նի: Գ յու
ղատն տե սութ յան աշ խա տող
նե րի խնա յո ղութ յուն նե րի հաշ
վին ստեղծ վե ցին « Հա յաս տա նի 
կոլտն տե սա կան» տան կա յին 
շա րաս յու նը և « Սո վե տա կան 
Հա յաս տան» զրա հագ նաց
քը: Պա տե րազ մի տա րի նե
րին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 

թի կուն քի աշ խա տա վոր նե րի 
խնա յո ղութ յուն նե րի հաշ վին, 
բա ցի վե րո հիշ յա լից, կազմ վե
ցին « Զան գե զու րի լեռ նա գործ», 
« Հա յաս տա նի ֆիզ կուլ տուր նիկ», 
« Հա յաս տա նի կո մե րի տա կան», 
« Հա յաս տա նի պիո նե րիա», « Սո   
վե տա կան Հա յաս տան» տան 
 կա յին շա րաս յու նե րը, « Սո վե  
տա կան Հա յաս տան», « Հաղ թա 
 նակ», « Գե նե րալ Բաղ րամ յան», 
«Ե րի տա սարդ գվար դիա», « Սո 
 վե տա կան ար տիստ» էս կադ րի
լիա նե րը և  այլն:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 
գոր ծում ի րենց ար ժա նի ա վան
դը ներդ րե ցին նաև Խորհր դա
յին Հա յաս տա նի գի տութ յան, 
կրթութ յան, ար վես տի, գրա
կա նութ յան և  ա ռող ջա պա հութ
յան բնա գա վա ռի աշ խա տող
նե րը: Չ նա յած պա տե րազ մի 
դժվար պայ ման նե րին, ԽՍՀՄ 
Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա
յի Հա յաս տա նի մաս նաճ յու ղի՝ 
«Արմ ֆա նի» հի ման վրա 1943 թ. 
նո յեմ բե րի 29ին հան րա պե
տութ յու նում բաց վեց Հայ կա կան 
ԽՍՀ Գի տութ յուն նե րի ա կա դե
միան, ո րի ա ռա ջին նա խա գահ 
ընտր վեց ա կա դե մի կոս Հով սեփ 
Օր բե լին, փոխ նա խա գահ ներ՝ 
Վիկ տոր Համ բար ձում յանն ու 
Վար դան Գուլ քան յա նը: ՀԽՍՀ 
Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա
յի հիմ ադ րու մը պատ մա կան 
խո շոր եր ևույթ էր հայ ի րա կա
նութ յան մեջ: Հայ գիտ նա կան
նե րը, գրող նե րը, ե րա ժիշտ նե րը, 
դե րա սան նե րը, ման կա վարժ նե
րը, բժիշկ նե րը, մտա վո րա կա
նութ յան մյուս ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը ի րենց կա րո ղութ յուն նե րը 
նվի րե ցին հաղ թա նա կի գոր ծին: 

Այս պի սով՝ Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օր
վա նից մինչև նրա հաղ թա կան 

Համազասպ Բաբաջանյան
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ա վար տը, Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի աշ խա տա վոր նե րի հե րո
սա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ, 
ո րոնց մեջ մեծ թիվ էին կազ
մում կա նայք, տա րեց ներն ու 
դպրո ցա կան նե րը, պա տե րազ
մի հաշ ման դամ ե րը, հան րա
պե տութ յու նը վե րած վեց իս
կա կան ռազ մա կան ճամ բա րի, 
Կար միր բա նա կի մար տա կան 
զի նա նո ցի, որ տե ղից «Ա մեն ինչ 
ռազ մա ճա կա տի հա մար, ա մեն 
ինչ հաղ թա նա կի հա մար» նշա
նա բա նով, ա նընդ մեջ տասն յակ 
գնաց քա կազ մե րով ռազ մա ճա
կատ էին ու ղարկ վում մարդ
կա յին հա մալ րում եր, զենք, 
զի նամ թերք, սնունդ, հան դեր
ձանք և  այլն: Ռազ մա ճա կա տում 
մարտն չող հայ ռազ միկ նե րը 
մար տե րի ա մե նա ծանր պա
հե րին և  ա մե նու րեք մշտա պես 
զգում էին թի կուն քի աշ խա
տա վոր նե րի ա ջակ ցութ յունն ու 
հո գա տա րութ յու նը, ստա նում 
նրանց ինչ պես նյու թա կան, 
այն պես էլ բա րո յա կան օգ նութ
յու նը: Ն րանց բա րո յա կան ո գու 

բարձ րաց ման վրա հատ կա պես 
մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ 
« Հայ ժո ղովր դի նա մակկո չը», 
ո րը 1943 թ. փետր վա րին տա
րած վեց բո լոր ռազ մա ճա կատ
նե րում, տպագր վեց «Правда» և 
«Известия» թեր թե րում։

Այ սօր Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան զին ված ու ժե րի և 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
անձ նա կազմ ե րը սրբութ յամբ 
են պահ պա նում Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում պատ մա կան 
հաղ թա նակ տա րած ի րենց պա
պե րի, հայ րե րի և հա րա զատ
նե րի մար տա կան հե րո սա կան 
ա վան դույթ նե րը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան և Ար ցա խի բո լոր 
քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում 
կանգ նեց ված են Հայ րե նա
կան մեծ պա տե րազ մում զոհ
ված հա յոր դի նե րին նվիր ված 
հու շար ձան ներ, Խորհր դա յին 
Միութ յան հե րոս նե րի կի սանդ
րի ներ են տե ղադր ված նրանց 
ծննդա վայ րե րում: Խորհր դա յին 

Միութ յան մար շալ Հով հան նես 
Բաղ րամ յա նի, ծո վա կալ Հով
հան նես Ի սա կո վի և Զ րա հա
տան կա յին զոր քե րի գլխա վոր 
մար շալ Հա մա զասպ Բա բա
ջան յա նի մո նու մեն տալ ար ձան
ներն են զար դա րում Եր ևա նը: 
Ար ցա խում Հա մա զասպ Բա բա
ջան յա նի ան վան տան կա յին զո
րա մա սի տա րած քում տե ղադր
ված է տան կիստ զո րա վա րի 
կի սանդ րին: Ար մա վի րի ռազ
մա կան վար ժա րա նը կոչ վում 
է մար շալ Բաղ րամ յա նի ա նու
նով: Ար ցա խի Հադ րու թի շրջա
նի Մեծ Թա ղեր գյու ղում, որն 
ա վիա ցիա յի մար շալ Ար մե նակ 
Խան փեր յան ցի ծննդա վայրն է, 
գոր ծում է ան վա նի զո րա վա րի 
տունթան գա րա նը, ո րի բա
կում կանգ նեց վել է մար շա լի 
կի սանդ րին: Եր ևա նի ռազ մաօ
դա յին հա մալ սա րա նը կոչ վում է 
Ար մե նակ Խան փեր յան ցի ա նու
նով: Ծո վա կալ Ի սա կո վի ան վան 
դպրո ցին կից գոր ծում է նաև 
հա րուստ թան գա րան: 
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ՄԻ ԵՐԳԻ 

ՄՇԱԿՄԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու, բա նա գետ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ հայ ժո ղովր դա կան բա նահ յու
սութ յուն, բա նահ յու սութ յան վի պա կան 
և ք նա րա կան ժան րեր, բա նահ յու սութ
յան և գ րա կա նութ յան առն չութ յուն ներ

Թ ու ման յա նի ստեղ
ծ ա  գ ո ր  ծ ո ւ թ  յ ա ն 
և ժո ղովր դա

կան բա նահ յու սութ յան կա
պի,   բա նահ յու սութ յան օգ
տա գործ ման, ժո ղովր դա կան 
նյու թի գրա կան մշակ ման 
Թու ման յա նի սկզբունք նե րի 
մա սին բազ մա թիվ ու սում
նա սի րութ յուն ներ են գրվել: 
Գաղտ նիք չէ, որ Թու ման յա
նի հան ճա րը մե ծա պես սնվել 
է ժո ղովր դա կան ա կունք նե
րից՝ ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա
կի ե ղա նա կով: Իր գլուխ գոր
ծոց նե րի մի զգա լի մա սը կա՛մ 
բա նահ յու սա կան նյու թի ուղ
ղա կի մշա կում ներ են, ինչ
պես, օ րի նակ, ժո ղովր դա կան 

է պո սի, հե քիաթ նե րի, ա վան
դութ յուն նե րի դեպ քում, կա՛մ 
ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծութ
յուն ներ, ո րոն ցում մե ծա պես 
օգ տա գործ ված են ժո ղովր
դա կան բա նահ յու սութ յան մո
տիվ ներ, պատ կե րա վոր ման 
և լեզ վաար տա հայտ չա կան 
մի ջոց ներ, ո րոնք հե ղի նա կա
յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին 
հա ղոր դում են ժո ղովր դա կա
նութ յուն, օժ տում բա նա հյու
սութ յա նը հա տուկ խո րութ
յամբ և պատ կե րա վո րութ յամբ: 
Այս վեր ջին ներն էլ, սիր վե լով 
ժո ղովր դի կող մից, եր բեմն 
յու րաց վել են, ժո ղովր դա կա
նա ցել: 

Թու ման յանն այն հե ղի նակ

նե րից է, որ միա կող մա նիո րեն 
չի օգտ վել բա նահ յու սութ յու
նից: Վերց նե լով ժո ղովր դից՝ 
նա այդ վերց րածն ա վե լի գե
ղեց կաց րած և կա տա րե լա
գոր ծած վե րա դարձ նում է ժո
ղովր դին: Ու շագ րավ է, որ այս 
դեպ քում հա ճախ տե սա նե լի է 
գրա կա նութ յան փո խա դարձ 
ազ դե ցութ յու նը ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սութ յան վրա, երբ ժո
ղո վուր դը բա նա վոր պա տում
նե րում միահ յու սում է գրա կան 
մշա կում ան ցած մո տիվն եր և 
ս յու ժե ներ: 

Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր
ծութ յու նը մի անս պառ գան
ձա րան է, ո րի մասին թեև բա
զում ու սում ա սի րութ յուն ներ են 
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գրվել, սա կայն դեռ մում են չբա ցա հայտ ված 
շեր տեր, ո րոնք շա րու նա կա բար զար մաց նում են 
թու ման յա նա գետ նե րին և թու ման յա նա սեր նե րին: 
Ա հա մի այս պի սի խնդրի կանդ րա դառ նանք այս 
փոք րիկ հոդ վա ծում, խնդիր, որ առնչ վում է մի 
եր գի մշակ ման պատ մութ յա նը:

Ինչ պես նշե ցինք, Թու ման յա նը ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սութ յու նից օգտ վել է նաև բա նաս տեղ
ծութ յուն ներ մշա կե լիս: Նա օգ տա գոր ծել է եր
գա յին բա նահ յու սութ յան ա ռան ձին մո տիվն եր, 
ինչ պես նաև ուղ ղա կի ժո ղովր դա կան եր գե րի 
մշակ մամբ է հան դես ե կել: Ժո ղովր դա կան եր
գե րի հրա տա րա կու մը մե զա նում սկսվում է 19րդ 
դա րի ա ռա ջին կե սին և կապ վում է Ղ ևոնդ Ա լի
շա նի ան վա նը: Նա ա ռա ջինն է, որ միջ նա դար յան 
աղբ յուր նե րից, Վե նե տի կի ս. Ղա զար կղզու մա
տե նա դա րա նում պահ վող ձե ռագ րե րից գտնում, 
ա ռանձ նաց նում է հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
եր գե րը և  ար դեն 1843ից սկսում է հրա տա րա
կել դրանք « Բազ մա վէպ»ի հե թա կան հա մար նե
րում: Ա վե լին, քաջ գի տակ ցե լով այս եր գե րի և 
ժո ղովր դա կան բա նա վոր խոս քար վես տի բարձր 
ար ժե քը՝ նա նույն՝ « Բա զամ վէ պի» է ջե րից քա
նիցս կո չով դի մում է ըն թեր ցող նե րին՝ այդ պի սի 
«ռամ ա կան» եր գե րը հա վա քե լու, գրա ռե լու և 
խմ բագ րութ յուն ու ղար կե լու խնդրան քով: Ա վե լի 
ուշ՝ 1852թ. « Բազ մա վէպ»ում հրա տա րակ ված և 
մի շարք այլ եր գեր ամ բող ջաց վում են Ա լի շա նի 
կազ մած « Հա յոց երգք ռամ ա կանք» ժո ղո վա 
ծուում, ո րը հրա տա րակ վում է հա յե րեն և  անգ
լե րեն լե զու նե րով: 

Ա լի շա նի այս ժո ղո վա ծուն շատ սիր վում է և 
մի հիա նա լի նա խա դեպ է դառ նում՝ ազ գա յին եր

գար վես տով և, ընդ հան րա պես, ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սութ յամբ հե տաքրքր վող նե րի հա մար: 
Հե տա գա տա րի նե րին հրա տա րակ վում են Գա
մառ Քա թի պա յի «Ազ գա յին եր գա րան», Մի քա
յել Միան սար յան ցի «Ք նար հայ կա կան», Կ. Կոս
տան յան ցի « Նոր ժո ղո վա ծու» գրքե րը, ո րոն ցում 
վե րահ րա տա րակ վում են Ա լի շա նի հրա տա րա
կած ժո ղովր դա կան եր գե րը: Բա նահ յու սութ յան 
գրառ ման և հ րա տա րակ ման հե տա գա փու լե րում 
Ա լի շա նի այդ ժո ղովր դա կան եր գե րը հայտ նի են 
դառ նում նո րա նոր տար բե րակ նե րով: 

Ա լի շա նի « Հա յոց երգք ռամ ա կանք» ժո ղո
վա ծո ւում հրա տա րա կած եր գե րը բա վա կան մեծ 
ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել նաև հայ գրա կա նութ
յան վրա: Հ. Թու ման յա նը, Ղ. Ա ղա յա նը, Մ. Պե շիկ
թաշլ ա նը զա նա զան մշա կում եր են կա տա րել՝ 
այս եր գա րա նում հրա տա րակ ված ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հիմ քով:

Հ. Թու ման յա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից 
եր կու սի՝ « Կա քա վի եր գը» և « Մա նուկն ու ջու
րը» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղովր դա կան 
սկզբնաղբ յուր նե րը գտնում ենք հենց այս՝ Ղ.Ա 
լի շա նի կազ մած և հ րա տա րա կած « Հա յոց երգք 
ռամ ա կանք» ժո ղո վա ծո ւում: Դ րան ցից ա ռա ջի
նը բա վա կան հա րա զատ է մա ցել ժո ղովր դա
կան տար բե րա կին՝ չնչին փո փո խութ յուն նե րի 
են թարկ վե լով, բար բա ռա յին բա ռե րի՝ գրա կան 
հա մար ժեք նե րով փո խա րին վե լով  և հղկ վե լով: 
Այս հա րա զա տութ յու նը եր ևում է եր գի ա ռա ջին 
տո ղե րից սկսած: Հա մե մա տե լու հա մար բե րենք 
եր գի ժո ղովր դա կան և թու ման յա նա կան տար
բե րակ նե րի ա ռա ջին հատ ված նե րը: 

Արև բաց վեց թուխ ամ պե րեն‚ 
Կա քավ թը ռավ կա նաչ սա րեն‚ 
Կա նաչ սա րեն՝ սա րի ծե րեն‚ 
Բարև բե րավ ծաղ կը նե րեն։ 
Սի րու նիկ‚ սի րու նիկ 
Նախ շուն կա քա վիկ։

( Թու ման յան, « Կա քա վի եր գը»)

Ա րև դե պաւ սա րին վե րեն‚ 
Խօ րօ տիկ‚ խօ րօ տիկ. 
Կեա քեաւն ե լաւ իր բեո նէն 
Բա րև ա րեց ծաղ կը նե րեն‚ 
Թ ռաւ ե կաւ սա րին ծե րեն. 
Խօ րօ տիկ‚ խօ րօ տիկ‚ 
Այ սի րուն կեա քեա ւիկ…

( Ժո ղովր դա կան, «Երգ կա քա վու»)

.............................................................................................................................  ՄՇԱԿՈՒՅԹ
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Ու շագ րավ է, որ « Կա քա վի եր գը» թու
ման յա նա կան մշա կու մը այն քան է սիր
վել և ժո ղովր դա կա նա ցել, որ այ սօր էլ 
շա րու նա կում է հնչել բե մե րից հենց այս 
բնագ րով և Կո մի տա սի հիա նա լի ե րաժշ
տական մշակ մամբ: Սա Թու ման յա նի բնո
րո շած այն «անմ շակ ա դա մանդ նե րից» է, 
ո րը մշակ վե լով ժո ղովր դա կան հան ճա րի 
եր կու ա մե նա խո շոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 
Թու ման յա նի և Կո մի տա սի կող մից, փայ
լում է իր ողջ շքե ղութ յամբ: 

Ի տար բե րութ յուն նա խոր դի, « Հա յոց 
երգք ռամ ա կանք» ժո ղո վա ծո ւից վերց ված 
երկ րորդ ժո ղովր դա կան եր գը Թու ման
յա նի գրչի տակ շատ հե տաքր քիր փո փո
խութ յան է են թարկ վել: Խոս քը « Մա նուկն 
ու ջու րը» եր գի մա սին է, ո րի մշակ ման 
պատ մութ յա նը կանդ րա դառ նանք մի փոքր 
ա վե լի ման րա մասն:

« Մա նուկն ու ջու րը» միջ նա դար յան մի 
ժո ղովր դա կան սի րերգ է, ուր թուխ մա
նու կը՝ այ սինքն, պա տա նին, ջրին հար ցում 
ա նե լով, ի վեր ջո ու զում է գտնել աղբ յու րի 
ա կից ջուր խմած իր սի րե լիին: Եր գի վեր
ջում ջու րը պատ մում է, որ գա լիս է այն 
աղբ յու րից, որ տե ղից ջուր է խմել սի րա
հար ե րի տա սար դի «յա րը»: Այս տեղ բե րում 
ենք երգն ամ բող ջութ յամբ:

Այդ վայ րի լեռ նէն ի վայր
Ջուրն ի շի նուտ մէջն ան ցա նի. Հա՜յ.
Թուխ մա նուկ մ’  ի դուրս ե լեր,
Ձեռքն ու զե րեսն է լո ւա ցեր.
Լո ւա ցեր, հա՜յ լո ւա ցեր,
Դար ձեր ի ջուրն՝ հար ցունք ե ղեր. Հա՜յ.
Ջուր դու ի յո՞ր լեռ նէ կու գաս,
Իմ պա ղիկ ջրիկ ու ա նու շիկ, Հա՜յ:
Ես ի յայն լեռ նէն կու գամ,
Որ հին ու նոր ձիւնն ի վե րայ. Հա՜յ:
Ջուր դու ի յո՞ր ա ռու կ’եր թաս.
Իմ պա ղիկ ջրիկ ու ա նու շիկ:
Ես ալ ի յայն ա ռուն կ’եր թամ,
Ուր փուն ճըն շատ է մա նուշ կին:
Ջուր դու, ի յո՞ր այ գի կ’եր թաս,
Իմ պա ղիկ ջրիկ ւա նու շիկ:
Ես այն այ գի կ’եր թամ,
Որ տէրն ի մէջն է այ գե պան:
Ջուր դու ո՞ր տունկ կը ջրես,

ՄՇԱԿՈՒՅԹ .....................................................................................................
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Իմ պա ղիկ ջրիկ ւ’ա նու շիկ:
Ես ի յայն տուն կըն ջը րեմ,
Որ տա կըն խոտ բե րէ գա ռին,
Ծա ռըն խնձո րի, հա զար վար դին:
Ջուր դու, ի յո՞ր պաղ ջա կ’եր թաս,
Իմ պա ղիկ ջրիկ ւա նու շիկ:
Ես ի յայն պաղ ջան կ’եր թամ,
Որ պուլ պու լի քաղցր ե ղա նակ:
Ջուր դու, ի յո՞ր աղ բիւր կ’եր թաս,
Իմ պա ղիկ ջրիկ ւա նու շիկ:
Ես ի յայն աղ բիւրն եր թամ,
Որ գայ քո եարն ու ջուր խը մէ,
Դէմ գամ զդունչն պագ նեմ՝
Ա պա սի րո վըն յա գե նամ:

 (« Մա նուկն ու ջու րը», Ղ. Ա լի շան, Հա յոց 
երգք ռամ ա կանք, Վե նե տիկ, 1852)

 Ու շագ րավ է, որ միջ նա դար յան այս սի րեր գը 
Թու ման յա նի հա մար հիմք է հան դի սա ցել ստեղ
ծե լու ման կա կան մի բա նաս տեղ ծութ յուն՝ նույն 
« Մա նուկն ու ջու րը» վեր նագ րով, ո րը տպագր վել 
է 1911թ.՝ « Հաս կեր» ման կա կան ամ սագ րի ա ռա
ջին հա մա րում: Մեջբե րենք այն ամ բող ջութ յամբ: 

Ամ պոտ սա րեն ու րախ ձե նով,
Ջուր է գա լիս, անց նում շե նով:
Մի թուխ մա նուկ դուրս է վա զել,
Ձեռքն ու ե րես պաղ լը վա ցել,
Լը վա ցել է ձեռքն ու ե րես,
Ու դար ձել է՝ խո սել էս պես:

  Դու ո՞ր սա րեն կու գաս, ջը րի՛կ,
Իմ պաղ ջը րիկ դու ա նու շիկ:
 Ես էն սա րեն կու գամ մը թին,
Որ հին ու նոր ձյունն է գլխին:

  Դու ո՞ր ա ռուն կեր թաս, ջը րի՛կ.
Իմ պաղ ջը րիկ դու ա նու շիկ:
 Ես էն ա ռուն կեր թամ զվարթ,
Ուր ա փերն են շու շան ու վարդ:

Դու ո՞ր այ գին կեր թաս, ջը րի՛կ,
Իմ պաղ ջը րիկ դու ա նու շիկ:
 Ես էն այ գին կեր թամ դա լար,
Որ տերն է ժիր մեջն այ գե պան:
( Թու ման յան, « Մա նուկն ու ջու րը»)

Ինչ պե՞ս է ե ղել, որ սի րա յին բո վան դա կութ
յամբ եր գը Թու ման յա նը վե րա ծել է ման կա կան 
բա նաս տեղ ծութ յան: Բանն այն է, որ միջ նա դա
րում մա նուկ բա ռը կի րառ վում էր ոչ այ սօր վա 
ի մաս տով: Այն նշա նա կում էր ե րի տա սարդ, պա
տա նի: Ժո ղովր դա կան եր գի սի րա յին բո վան դա
կութ յու նը, ինչ պես նաև եր գի անգ լե րեն տար
բե րա կում մա նուկ բա ռի թարգ մա նութ յու նը՝ ‘The 
youngman and the water’, ևս նույն ի մաստն են 
հա ղոր դում: Բա ռի մաս տի հե տա գա փո փո խութ
յան հետ ևան քով մա նու կը փո խում է իր ի մաս տը 
և  ըն կալ վում որ պես ման կիկ, ե րե խա: Թու ման
յա նը, փաս տո րեն, իր մշա կու մից դուրս է թո ղել 
եր գի վեր ջին տնե րը, որ տեղ երգ վում էր սի րած 
յա րի մա սին և ս տա ցել գողտ րիկ ման կա կան 
բա նաս տեղ ծութ յուն, ուր մա նուկն ար դեն ոչ թե 
պա տա նին է, այլ ջրի հետ զրու ցող ման կի կը: 
Ման կա կան բա նաս տեղ ծութ յան հա մա տեքս տում 
ջրի ան ցած ճա նա պար հի մա սին հար ցու մը ոչ թե 
սի րե լիին գտնե լու, այլ հար ցա սեր ման կան աշ
խար հա ճա նա չո ղութ յան ձգտու մով է մեկ նա բան
վում:

Հե տաքրք րա կան է, որ եր գի մշակ ման պատ
մութ յունն այս քա նով չի սպառ վում, քա նի որ 
« Մա նուկն ու ջու րը» ժո ղովր դա կան միջ նա դար
յան սի րեր գի՝ ման կա կան բա նաս տեղ ծութ յու նից 
դուրս թողն ված հատ վա ծը մենք հան դի պում ենք 
Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հում 
մի բո լո րո վին այլ տեղ՝ «Ա նուշ» պոե մում: Պոե
մի ա ռա ջին մա սե րից մե կում, երբ Ա նու շը կուժն 
ու սած գնում է ջրի, ներ կա յաց վում է եր գա յին 
մի շատ գե ղե ցիկ հատ ված, ո րը հե տա գա յում 
ա ռանձ նա ցել է պոե մից՝ որ պես սի րերգ: Խոս քը 
«Ամ պի տա կից ջուր է գա լիս» սկսված քով եր գա
յին հատ վա ծի մա սին է, ո րի բո վան դա կութ յու նը 
ան մի ջա կա նո րեն կապ վում է « Մա նուկն ու ջու րը» 
եր գի մո տիվն ե րին: Այս տեղ ևս սի րա հա րը հար
ցում է ուղ ղում ամ պի տա կից հո սող պաղ ջրին՝ 
կա մե նա լով որ ևէ տե ղե կութ յուն ի մա նալ իր սի
րե լից և դարձ յալ ջրից պա տաս խան է ստա նում 
«սի րուց վառ ված յա րի» մա սին: 

Ա՛յ պաղ ջրեր, զու լալ ջրեր,
Որ գա լիս եք սա րե րից,
 Գա լիս անց նում հանդ ու չո լեր,
 Յարս էլ խմե՞ց էդ ջրից:

.............................................................................................................................  ՄՇԱԿՈՒՅԹ
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Յա րաբ խմե՞ց, յա րաբ հով ցա՞վ
 Վառ ված սիր տը իմ յա րի,
 Յա րաբ հով ցա՞վ, յա րաբ ան ցա՞վ
Ան քուն ցա վը ջիգ յա րի:
— Աղ ջի, քո յարն ե կավ ան ցավ,
 Վառ ված, տար ված քո սի րով,
Էր ված ջիգ յարն ե կավ ան ցավ,
 Չը հո վա ցավ պաղ ջրով:

Ամ պի տա կից ջուր է գա լիս,
 Դոշ է տա լի, փըր փը րում,
Էն ո՞ւմ յարն է նըս տած լա լիս,
 Հոն գուրհոն գուր էն սա րում:

( Թու ման յան, «Ա նուշ»)

Պոե մի այս հատ վա ծը Թու ման յա
նը ստեղ ծել է շատ ա վե լի վաղ, քան 
« Մա նուկն ու ջու րը» ման կա կան բա նաս
տեղ ծութ յու նը, քա նի որ «Ա նուշ» պոե մի 
ստեղ ծա գոր ծա կան պատ մութ յու նը առնչ
վում է 18901902թթ., իսկ ման կա կան 
վե րո հիշ յալ բա նաս տեղ ծութ յու նը 1911թ. 
է հրա տա րակ վել.: Հա մոզ ված ենք, որ 
«Ա նուշ»ի այս եր գա յին հատ վա ծը ստեղ
ծե լիս Թու ման յա նը դարձ յալ հիմ վել է 
ժո ղովր դա կան « Մա նուկն ու ջու րը» ժո
ղովր դա կան միջ նա դար յան սի րեր գի վրա: 
Ինչ պես նշե ցինք, պոե մի այս հատ վա ծը 
հե տա գա յում այն քան է սիր վել ժո ղովր
դի կող մից, որ ա ռանձ նա ցել է և Ար մեն 
Տիգ րան յա նի հիա նա լի ե րաժշ տութ յան 
հա մադ րութ յամբ ինք նու րույն կյանք ստա
ցել՝ որ պես սի րերգ: Այս դեպ քում ևս, ժո
ղովր դից վերց վա ծը վե րա դար ձվել է ժո
ղովր դին:

Ա հա դեռ այս պի սի հե տաքր քիր փաս
տեր է թաքց նում Թու ման յա նի ստեղ ծա
գոր ծա կան աշ խար հը: Ժո ղովր դա կան 
նյու թն ա մե նայն խո րութ յամբ զգա ցող, 
այդ նյու թով ան վերջ հիա ցող և ն րա նից 
սնվող բա նաս տեղ ծը շատ յու րօ րի նակ 
և  ա մեն ան գամ նոր ու տար բեր մե թոդ
ներ է կի րա ռել՝ այդ նյու թից օգտ վե լիս, և  
ա մեն ան գամ ստեղ ծել մե կը մյու սից ա վե
լի չքնաղ, հիաց մուն քի ար ժա նի գոր ծեր:
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Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
տվալ նե րով՝ աշ խար հում ծխե
լու դեմ ա մե նա գոր ծուն օ րենք
ներն ու նի Թուր քիան: Բա ցի 
սո վո րա կան ար գելք նե րից, այն 
է՝ ծխե լու ար գելք ա մե նուր, բա
ցի սե փա կան տնից, ծխա խո տի 
տու փե րի վրա նա խազ գու շա
ցում ե րը հի վան դութ յուն նե րի 

մա սին, ծխա խո տի բարձր գնե
րը և ծ խա խո տի գո վազ դի ար
գել քը, Թուր քիա յում կի րա ռում 
են նաև նի կո տի նա յին կախ
վա ծութ յան բու ժում պե տութ
յան հաշ վին: Թեև ա մե նա շատ 

ծխող երկր նե րի ցան կում այն 
զբա ղեց նում է ըն դա մե նը 24րդ 
տե ղը: Ա ռա ջին տե ղում է Ան
դո րան, ա պա՝ Լ յուք սեմ բուր գը, 
եր րորդ տե ղում Բե լա ռուսն է, 
Ռու սաս տա նը 9րդն  է:   

Վի ճա կագ րա կան տվալ նե
րով՝ աշ խար հում կա 31 միա
պետ՝ նե րառ յալ Հ ռո մի պա
պը: Ն րան ցից միայն եր կուսն է 
կին՝ Է լի զա բեթ IIը՝ Մեծ Բ րի
տա նիա յում և Մարգ րե տե IIը՝ 
Դա նիա յում: Ա մե նա մեծ թվով 
միա պե տութ յուն ներ կան Եվ
րո պա յում ՝ 13, մա ցած գա հե
րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում են՝ 7, 
Ա սիա յում՝ 6, Աֆ րի կա յում՝ 3 և 
Օվ կիա նիա յում՝ 1: Ո րոշ միա
պետ ներ թա գա վո րում են մե
կից ա վե լի պե տութ յուն նե րում. 
օ րի նակ՝ Է լի զա բեթ IIը ձևա կա
նո րեն ևս 13 երկր նե րի և տա
րածք նե րի ղե կա վար է՝ Ավստ
րա լիա յից և Կա նա դա յից մինչև 
Սո ղո մոն յան կղզի ներ և Տու վա
լու: Իսկ Ֆ րան սիա յի նա խա գահ 
Մակ րո նը միա ժա մա նակ կրում 
է Ան դո րա յի իշ խա նի տիտ ղո սը:
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ  
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՍԱ ԴԵՌ ՍԿԻԶԲՆ Է

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Տնտե սա գի տութ յուն 
և կա ռա վա րում» ամ բիո նի դա սա խոս
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա ներ, թվա յին տնտե սութ յուն, հե
ռա վար կրթութ յուն

ՍԵԲԱՍՏԻԱ 
ԻՍԱՂՈՒԼՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Տնտե սա գի տութ յուն և 
կա ռա վա րում» ամ բիո նի մագիստրանտ 
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա ներ, թվա յին տնտե սութ յուն, հե
ռա վար կրթութ յուն

Վ եր ջին հինգ տաս
նամ յակ նե րի ըն
թաց քում քա ղա

քակր թութ յան զար գա ցումն 
ու ղեկց վում է տե ղե կատ վա
կան և հե ռա հա ղոր դակ ցութ
յան ո լոր տի կա յուն աս տի ճա
նա յին (էքս պո նեն ցիալ) ա ճով, 
որն, իր հեր թին, զարկ է տվել 
հսկա յա կան ծա վալ նե րով 
տվյալ նե րի թվայ նաց մա նը, 
ար հես տա կան բա նա կա նութ
յան (ԱԲ) և նեյ րո նա յին ցան ցե

րի ստեղծ մա նը: Առ հա սա րակ 
բա նա կա նութ յու նը (ին տե
լեկտ) կա րե լի է սահ մա նել որ
պես հաս կա նա լու, սո վո րե լու 
և  ինք նու րույն ո րո շում ներ կա
յաց նե լու ու նա կութ յուն, որն ի 
սկզբա նե բնո րոշ է ե ղել միայն 
մար դուն: ԱԲ հիմ քում դրված 
է վե րոնշ յալ բո լոր ու նա կութ
յուն նե րով օժտ ված լի նե լու 
գա ղա փա րը: 

Հե տաքրք րիր է, որ ար
հես տա կան բա նա կա նութ յուն 
ստեղ ծե լու փոր ձը սկիզբ է առ

նում նա խորդ դա րի հի սու նա
կան թվա կան նե րից, ընդ ո րում, 
ԱԲով զբաղ վող հե տա զո տող
նե րը բա ժան վել էին եր կու ճամ
բա րի: Ինչ պես գրում են Մա
սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր ներ 
Է րիկ Բ րին յոլֆ սոնն և Էնդր յու 
Մա կա ֆին « Մե քե նա, հար թակ և  
ամ բոխ» գրքում, ար հես տա կան 
բա նա կա նութ յունն ու նե ցել է 
զար գաց ման եր կու ու ղի: Զար
գաց ման ա ռա ջին ու ղին հիմ
ված էր ըն դուն ված կան նո նե րի 
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և հաշ վե կար գե րի (ալ գո րիթ մեր) 
մշակ ման վրա, մինչ դեռ երկ
րոր դը` պատ կեր նե րի ճա նաչ
ման վի ճա կագ րա կան օ րի նա
չա փութ յուն նե րի կա ռուց ման 
վրա: Որ պես օ րի նակ կա րե լի 
է ներ կա յաց նել, թե ինչ պես է 
ե րե խան սո վո րում լե զուն, և  
ինչ մե թոդ նե րով է մե ծա հա
սա կը սո վո րում օ տար լե զուն: 
Մե ծա հա սակ նե րի հա մար հիմ
նա կա նում անհ րա ժեշտ է հի շել 
բա ռե րը, սո վո րել քե րա կա նա
կան և  ուղ ղագ րա կան կան նո
նե րը և  այլն: Ե րե խա նե րը լե զուն 
սո վո րում են լսե լու ըն թաց քում, 
սխալ վում, փո խա դարձ կա
պի մի ջո ցով սո վո րում բա ռե
րի ճիշտ ար տա հայ տութ յու նը 
և կան նո նե րը և  ինչոր պա հից 
սկuում խո սել: 

1960ա կան նե րին ստեղծ վե
ցին ա ռա ջին ար հես տա կան նեյ
րոն նե րը, ո րոնք դար ձան ար
հես տա կան բա նա կա նութ յան 
հիմ քը: Ա մեն դեպ քում մինչև 
ութ սու նա կան նե րի վերջն ԱԲի 
ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը 
լուրջ և զ գա լի արդ յունք ներ 
չտվե ցին և  այդ ուղ ղութ յան 
զար գա ցու մը ժա մա նա կա վոր 
կանգ ա ռավ: Հատ կան շա կան 
է, որ ԱԲի այ սօր վա սրըն թաց 
զար գա ցու մը և հա մա տա րած 
օգ տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր
ված է մե ծա ծա վալ տվալ նե րի 
մշակ ման և  այս պես կոչ ված 
«խո րը մե քե նա յա կան ու սուց
ման» տեխ նո լո գիա նե րի զար
գա ցու մով: 

ԱԲի հիմ ա կան նպա տակն 
է՝ կրթութ յան, ա ռող ջա պա հութ

յան, տնտե սութ յան, բնա պահ
պա նութ յան և  այլ ո լորտ նե րի 
բազ մա թիվ բարդ խնդիր նե
րի լուծ ման մեջ դառ նալ մար
դու օգ նա կա նը: ԱԲ տեխ նո լո
գիա ներն արդ յու նա վե տո րեն 
կի րառ վում են նաև բիզ նես
գոր ծըն թաց ներ կա ռա վա րե լու 
հա մար և  ակ տի վո րեն օգ տա
գործ վում են պլա նա վոր ման, 
ռիս կե րի հաշ վարկ ման, ռազ
մա վա րութ յան մշակ ման, ֆի
նան սա կան գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վար ման մեջ, ար տադ
րութ յան ավ տո մա տաց ման, հա
ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տան
քի կա ռա վար ման, աու դի տի և 
փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան, 
մե ծա ծա վալ տե ղե կատ վութ յան 
տե սա կա վոր ման և մ շակ ման, 
ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ
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յան անվ տան գութ յան և պաշտ
պա նութ յան հա մար: Ներ կա յում 
բո լոր ա ռա ջա տար ըն կե րութ
յուն նե րում մրցակ ցա յին ա ռա
վե լութ յուն նե րը պահ պա նե լու 
հա մար ԱԲ տեխ նո լո գիա նե
րի ներդ րու մը դար ձել է հույժ 
կար ևոր: Հա մաշ խար հա յին 
ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե
րը լայ նո րեն կի րա ռում են այդ 
տեխ նո լո գիա յի բո լոր հնա րա
վո րութ յուն նե րը, ո րի արդ յուն
քում բարձ րաց նում է բազ մա
թիվ բիզ նես  գոր ծըն թաց նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը:

Googleը ա մե նա նո րա րար 
ըն կե րութ յուն նե րից մեկն է, 
որն ակ տի վո րեն կի րա ռում է 
ԱԲ տեխ նո լո գիան: 2015 թվա
կա նից սկսած ըն կե րութ յան 
ա վե լի քան 1200 նա խագ ծեր 
աշ խա տում են ար հես տա կան 
բա նա կա նութ յամբ: Օ րի նակ՝ 
YouTubeում ԱԲն հայտ նա բե
րում և կան խում է կեղծ և  ըն կե
րութ յան նոր մե րին չհա մա պա
տաս խա նող բո վան դա կութ յամբ 
լուրերի տա րա ծու մը, Google 
Calendarն  այս տեխ նո լո գիա
յի մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս ի րա կա նաց նե լու ժա
մա նա կի խե լա ցի պլա նա վո րում,  
իսկ Google Searchն  ար հես տա
կան բա նա կա նութ յան տեխ նո
լո գիա յի շնոր հիվ կա րո ղա նում 
է հաս կա նալ, թե օգ տա գոր ծո ղը 
կոնկ րետ ինչ է փնտրում և գե

նե րաց նում է ա ռա վել ճշգրիտ 
արդ յունք ներ:

Amazon ըն կե րութ յու նը կա
տա րել է մասշ տա բա յին վե
րա կա ռու ցում և  ըն կե րութ յան 
հիմ ա կան բիզ նես  գոր ծըն
թաց նե րը հա մա կենտ րո նաց րել 
ար հես տա կան բա նա կա նութ յան 
և մե քե նա յա կան ու սուց ման 
շուրջ: Ըն կե րութ յան 3 կար ևո
րա գույն ար գա սիք նե րը՝ Amazon 
Go ին տեր նե տա յին խա նու թը, 
Amazonի խորհր դատ վութ
յան հար թա կը և Alexa ձայ նա
յին օգ նա կանն աշ խա տում են 
այս տեխ նո լո գիա նե րով: Apple 
ըն կե րութ յունն այս տեխ նո լո
գիան լայ նո րեն կի րա ռում է իր 
ար տադ րան քի մեջ: Այս տեխ
նո լո գիա յով են աշ խա տում Siri 
ձայ նա յին օգ նա կա նը, տե սա
խցիկ նե րը, ինչ պես նաև դեմ քի 
ճա նաչ ման FaceID հա մա կար
գը: Բա ցի այդ, ըն կե րութ յան 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց
նե րում մաս նակ ցութ յուն ու նի 
ռո բո տա տեխ նի կան: Microsoft 
ըն կե րութ յունն ԱԲ մաս նա
գետ նե րի քա նա կը հասց րել է 
ա վե լի քան 8000ի: Ներ կա յում 
ըն կե րութ յու նը զբաղ վում է ար
հես տա կան բա նա կա նութ յամբ 
աշ խա տող բժշկա կան սար քա
վո րում ե րի, իսկ 2018ից՝ նաև 
ա նօ դա չու թռչող սար քե րի ար
տադ րութ յամբ:

Կի նոար տադ րութ յան և հե

ռար ձակ ման հսկա Netflix ըն կե
րութ յունն ԱԲն  օգ տա գոր ծում 
է տե սա պատ կեր նե րի հոս քե րի 
կա ռա վար ման, բա ժա նորդ նե րի 
նա խա սի րութ յուն նե րի ու սում
նա սիր ման և խորհր դատ վութ
յան հա մար, իսկ կի նոն կա
րա հան ման գոր ծըն թա ցում 
այս տեխ նո լո գիա յի շնոր հիվ 
ընտր վում են ա մե նա հա ջող ված 
կրկնան կար նե րը (կի նո դուբլ), 
ո րն էա պես խնա յում է ժա մա
նա կը, քա նի որ ընտ րութ յու նը 
կա տար վում է նկա րա հան ված 
հար յու րա վոր կրկնան կար նե
րից: Ժա մա նա կա կից Facebook
ն  ամ բող ջո վին հիմ ված է ԱԲ 
տեխ նո լո գիա նե րի աշ խա տան
քի վրա: Բազ մա թիվ նեյ րո ցան
ցե րից բաղ կա ցած հա մա կար գը 
կա տա րում է ա մե նա տար բեր 
գոր ծա ռույթ ներ, օ րի նակ՝ թի
րա խա յին գո վազ դի հա մար հա
վա քում է օգ տա տե րե րի տվալ
նե րը և նա խա սի րութ յուն նե րը, 
կա տա րում անվ տան գութ յան 
գոր ծա ռույթ ներ, ճա նա չում դեմ
քը և տեքս տը, պաշտ պա նում 
անձ նա կան տվալ նե րը: Adidas 
ըն կե րութ յու նը 2019 թվա կա նից 
օգ տա գոր ծում է Findmine ԱԲ 
հա մա կար գը, ո րի օգ նութ յամբ 
իր հա ճա խորդ նե րին տա լիս է 
ան հա տա կան խորհր դատ վութ
յուն ներ հա գուս տի և ս պոր տա
յին այլ պա րա գա նե րի ընտ
րութ յան հար ցում, և դա ա նում 
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է այն քան ճշգրիտ, որ հա ճա
խորդ նե րի մեծ մա սը գլխի էլ 
չի ընկ նում, որ ոչ թե մար դու, 
այլ մե քե նա յի հետ գործ ու նի: 
ԱԲ տեխ նո լո գիա նե րը լայ նո րեն 
կի րառ վում են նաև ֆի նան սա
կան ո լոր տում, հատ կա պես 
բան կե րում: Ո լոր տի ա ռա ջա
տար ըն կե րութ յուն ներն այս 
տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով 
բա րե լա վում են հա ճա խորդ
նե րի սպա սար կու մը, հայտ նա
բե րում են խար դա խությ ուն նե
րը և կան խում կրի տի կա կան 
ի րա վի ճակ նե րը: ԱԲ տեխ նո
լո գիան հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս էա կա նո րեն նվա զեց
նե լու շա հա գործ ման ծախ սե րը 
և բարձ րաց նե լու գործարք նե րի 
կա տար ման արդ յու նա վե տութ
յու նը. օ րի նակ՝ տեքս տի ճա նաչ
ման հնա րա վո րութ յունն օգ նում 
է շատ ա րագ կա տա րել ա մե
նօր յա ժա մա նա կա տար փաս
տաթղ թա յին աշ խա տանք նե րը, 
հա վա քել անհ րա ժեշտ տե
ղե կատ վութ յուն, գե նե րաց նել 
հաշ վետ վութ յուն ներ հա մա
պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րով, 
մշա կել տեքս տա յին տե ղե կատ
վութ յուն, ստու գել պայ մա
նագ րե րը և կա տա րել դրանց 
ար խի վա ցու մը: Այժմ ԱԲ տեխ
նո լո գիա նե րը լայն տա րա ծում 
են ստա նում նաև կրթութ յան 
ո լոր տում: Այս տեխ նո լո գիա
նե րի ներդր ման ան հրա ժեշ
տութ յու նը կրթութ յան մեջ 
պայ մա նա վոր ված է ու սում ա
կան գոր ծըն թա ցի բազ մա թիվ 
խնդիր նե րի առ կա յութ յամբ: 
Թերևս կար ևո րա գույն խնդի
րը մում է ու սուց ման արդ յու
նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը: 
Բել գիա կան մի շարք միջ նա
կարգ դպրոց նե րում պե տա կան 
մա կար դա կով ներդր վել է ԱԲ 
տեխ նո լո գիան: Ծ րա գի րը կոչ

ված է լու ծել հետև յալ խնդի
րը՝ ու սում ա կան գոր ծըն թա
ցում ու սու ցան վող նյու թը բո լոր 
ա շա կերտ նե րին մա տուց վում է 
նույն մե թո դով, ա ռանց հաշ վի 
առ նե լու ա շա կեր տի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը և  ու նա
կութ յուն նե րը: Ներդր ված ԱԲ 
տեխ նո լո գիա յի նպա տակն է՝ 
հե տա զո տել և կազ մել դա
սա վանդ ման մե թոդ ներ և 
հ նար ներ ա մեն մի ա ռան ձին 
ա շա կեր տի հա մար՝ ան հա տա
կա նաց նե լով ու սուց ման ըն
թաց քը: Փաս տո րեն ար հես տա
կան բա նա կա նութ յունն օգ նում 
է զար գաց նել մարդ կա յին բա
նա կա նութ յու նը: 

ԱԲն  ան վա նում են և՛ ժա մա
նա կա կից աշ խար հի գլխա վոր 
ա ռա ջըն թաց, և՛ միա ժա մա նակ 
դա րի գլխա վոր վտանգ: Պետք 
է հաս կա նալ, թե ին չի՞ է ըն
դու նակ ԱԲն և ա պա գա յում 
նրա նից ի՞նչ կա րե լի է սպա սել: 
Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ԱԲ ու
սու ցու մը կա տա րում է մար
դը, այ սինքն՝ նրան տրվում է 
այն ա մե նը, ին չը նա պետք է 
սո վո րի, որ պես զի ա վե լի լավ 
կա տա րի իր գոր ծա ռույթ նե րը, 

ա պա այս տեղ ա ռա ջին հա
յաց քից վտանգ չկա: Իսկ ե թե 
խոս քը գնում է այն բա նա կա
նութ յան մա սին, որն ի վի ճա կի 
կլի նի լիո վին փո խա րի նել մար
դուն և կա յաց նել ո րո շում եր, 
ո րոնք կա րող են ու նե նալ ան
կան խա տե սե լի հետ ևանք ներ, 
ա պա այս դեպ քում գի տա կան 
ֆան տաս տի կան կդառ նա մեր 
ի րա կա նութ յան մի մա սը: Բայց 
հենց այս խնդիր նե րից խու սա
փե լու հա մար վե րահսկ վում է 
այս պի սի տեխ նո լո գիա նե րի 
աշ խա տան քա յին սահ մա նը և 
կանխ վում է մարդ կա յին գոր
ծո նից լիո վին ան կա խա նա լու 
գոր ծըն թա ցը: 

« Մատ րի ցա» ֆիլ մի գլխա վոր 
հար ցը՝ «Ա պա գան մար դո՞ւնն է, 
թե՞ մե քե նա նե րի նը», ո րի շուրջ 
ըն թա նում էր պայ քա րը Նեո
յի և գոր ծա կալ Ս մի թի միջև, 
այլևս ու նի պա տաս խան. ա պա
գան կա ռուց վե լու է մար դու և 
մե քե նա յի սերտ հա մա գոր ծակ
ցութ յան արդ յուն քում և  ար հես
տա կան բա նա կա նութ յու նը ծա
ռա յե լու է մարդ կա յին հրա տապ 
խնդիր ներն արդ յու նա վետ լու ծե
լու հա մար:

.................................................................................................  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ՏԱՍՆՅԱԿԸ*

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, 

ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

(Ս կիզ բը՝ « Գի տութ յան աշ խար հում», N12, 2020)

ՌՈՆԱ ՉԱՆԴՐԱՎԱՏԻ ԵՎ 
ԲԵՌՆԱՐԴ ՄԵՅԵՐՍՈՆ

7. ՄԹԵՐՔԻ ԼԱՎԱՐԿՎԱԾ 
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԵՐԿՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԷԱՊԵՍ 
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
(ԱՀԿ) գնա հատ մամբ, տա րե կան 
շուրջ 600 մլն մարդ տա ռապում 
է սննդա յին թու նա վո րում ե րից, 
420 հա զա րը մա հա նում է: Երբ 
տե ղի է ու նե նում բռնկում, հե
տա զո տող նե րը դրա աղբ յու րը 
հայտ նա բե րե լու հա մար կա րող 
են օ րեր և շա բաթ ներ ծախ սել: 
Այդ ըն թաց քում ա վե լի շատ 
մարդ կա րող է հի վան դա նալ, 
իսկ չվա րակ ված մթեր քի հսկա
յա կան քա նակ կա րող է խո
տան վել փչա ցած մթեր քի հետ 
միա սին: Աղբ յու րի ո րո նու մը կա
րող է դան դա ղել այն պատ ճա
ռով, որ սննդամ թերքն անց նում 

է բարդ ճա նա պարհ «ա գա րա
կից մինչև սե ղան», և  այդ եր թի 
մա սին գրա ռում ե րը պահ վում 
են տե ղա կան, հա ճախ միմ յանց 
հետ կապ չու նե ցող հա մա կար
գե րում:

Եր կու տեխ նո լո գիա նե րի հա
մա տեղ կի րա ռութ յու նը կա րող 
է նվա զեց նել ինչ պես սննդա
յին թու նա վո րում ե րի, այն պես 
էլ սննդա յին թա փոն նե րի քա
նա կը: Նախ՝ բլոկ չեյն1 տեխ նո
լո գիա յի նո րա րա րա կան կի
րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս լու ծե լու մշտա դի տարկ
ման հիմ ախն դի րը: Երկ րորդ՝ 
սննդամ թեր քի լա վարկ ված փա
թե թա վո րու մը նոր հնա րա վո
րութ յուն ներ է տա լիս ո րո շե լու, 
թե արդ յոք մթեր քը պահ պան
վե՞լ է պատ շաճ ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում, և  արդ յոք այն 
կա րո՞ղ է փչա նալ:

Բ լոկ չեյ նը հաշ վառ ման ա պա
կենտ րո նաց ված հա մա կարգ է, 
ո րում բա ժին նե րը գրանց ված են 
տար բեր վայ րե րում տե ղա կայ

1 Բլոկչեյն՝ տվալների համա կարգ
ված բազա, որի տվալների պահ
պանման կառուցվածքները միաց ված 
չեն ընդհանուր սերվերին: Բլոկ
չեյն տեխնոլոգիան ավելի հայտ նի է 
վիրտուալ արժույթի հետ գործառ նու
թյունների ոլորտում:

ված հա մա կար գիչ նե րում պահ
պան վող բազ մա թիվ նույ նա կան 
«ցու ցակ նե րի» շղթա յում: Ն ման 
հա վե լուր դի պայ ման նե րում 
ցան կա ցած ա ռան ձին ցու ցա կի 
կեղ ծու մը դառ նում է ա նօ գուտ, 
և ս տեղծ վում է գոր ծարք նե րի 
բարձր հու սա լիութ յուն ու նե ցող 
գրան ցում: Բ լոկ չեյն տեխ նո լո
գիա յի հի ման վրա սննդի արդ
յու նա բե րութ յան հա մար մշակ
ված ամ պա յին հար թա կը՝ IBM 
Food Trustը, ար դեն կի րա ռում 
են սննդամ թեր քի բազ մա թիվ 
մա տա կա րա րող ներ: Ի դեպ, 
սույն հոդ վա ծի հե ղի նակ նե րից 
մե կը՝ Բեռ նարդ Մե յեր սոնն աշ
խա տել է IBMում:

Միա վո րե լով ար տադ րող
նե րին և մե ծա ծախ ու ման րա
ծախ առևտ րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րին բլոկ չեյն տեխ նո լո գիա յի 
հի ման վրա ստեղծ ված ընդ հա
նուր հա մա կար գի շրջա նակ նե
րում, Food Trustն ստեղ ծում է 
մա տա կա րար ման շղթա յում 
կոնկ րետ մթեր քի՝ մի ծայ րից 
մյուսն ան ցած ճա նա պար հի 
մա սին վստա հութ յան ար ժա նի 
գրա ռում: Այս պի սի տեխ նո լո
գիա յի կի րառ մամբ կա տար ված 
թես տա վոր ման ըն թաց քում 

* В мире науки, 2020, N 12.
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Walmart ըն կե րութ յու նը մի քա
նի վայրկյ ա նում ու սում ա սի
րել է «վա րակ ված» մթեր քի 
ծա գու մը. թվա յին և թղ թա յին 
գրա ռում ե րի սո վո րա կան զու
գակց ման դեպ քում դրա հա մար 
կպա հանջ վեր մի քա նի օր: Ու
նե նա լով նման հնա րա վո րութ
յուն՝ ման րա ծախ վա ճա ռող նե
րը և ռես տո րան նե րը կա րող են 
ա ռանց հա պա ղե լու հե ռաց նել 
շրջա նա ռութ յու նից վա րակ ված 
մթեր քը, այլ ոչ թե ոչն չաց նել 
կոնկ րետ մթեր քի ամ բողջ պա
շա րը: Սնն դի արդ յու նա բե րութ
յան հետ կապ ված բազ մա թիվ 
խո շո րա գույն ըն կե րու թուն ներ 
միա ցել են IBM Food Trustին: 
Մշ տա դի տար կու մը լա վար կե լու 
հա մար մյուս կազ մա կեր պութ
յուն նե րը նույն պես ներդ րում են 
բլոկ չեյն տեխ նո լո գիան:

Սնն դա յին թու նա վո րում ե
րը կան խե լու հա մար հե տա զո
տա կան լա բո րա տո րիա նե րը և  
ըն կե րութ յուն նե րը մշա կում են 
փոքր տվիչ ներ, ո րոնք հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս կա տա
րե լու սննդամ թեր քի ո րա կի և  
անվ տան գութ յան մշտա դի տար
կում արկղ նե րում կամ ա ռան ձին 
փա թեթ նե րում: Օ րի նակ՝ Time

strip UKն և Vitsab Internationalը 
միմ յան ցից ան կախ ստեղ ծել են 
ցու ցիչ պի տակ ներ, ո րոնք փո
խում են գույ նը, ե թե մթեր քը են
թարկ վել է ե րաշ խա վոր վա ծից 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի ներ գոր
ծութ յան, իսկ Insignia Technolo
gies ըն կե րութ յու նը վա ճա ռում է 
տվիչ ներ, ո րոնք փա թե թա վո
րու մը հե ռաց նե լուց հե տո դան
դաղ փո խում են գույ նը և ցույց 
են տա լիս մթեր քը դեն նե տե
լու ժա մա նա կը: Գույնն ա վե լի 
ա րագ է փոխ վում, ե թե մթեր քը 
չի պահ պան վել ե րաշ խա վոր
ված ջեր մաս տի ճա նի պայ ման
նե րում: Մ շակ վում են նաև գա
զան ման երկ րոր դա յին արդ յունք 

հայտ նա բե րող զգա յակ ներ: 
Հի վան դութ յուն նե րը կան խե
լուց բա ցի՝ այդ պի սի տվիչ նե րը 
կա րող են կրճա տել սննդա յին 
թա փոն նե րի ծա վալ նե րը՝ հայտ
նե լով, որ մթերքն անվ տանգ է 
օգ տա գործ ման հա մար:

Զ գա յակ նե րի հա մա տա րած 
կի րառ մա նը խո չըն դո տում է 
դրանց գի նը: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, սննդամ թեր քի անվ տան
գութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու և 
սնն դա յին թա փոն նե րի ծա վա լը 
կրճա տե լու անհ րա ժեշ տութ յու
նը նպաս տում է սննդի արդ յու
նա բե րութ յու նում զգա յակ նե րի 
և բ լոկ չեյն տեխ նո լո գիա յի կի
րառ ման տա րած մա նը:
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8. ԱՎԵԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳ 
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐ

ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՎԱՌԵԼԻՔԸ ԵՎ 
ՆՈՐ ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ 

ԵՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴԱՐՁՆԵԼ 
ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Ած խաթ թու գա զի ար տա նե
տում ե րի վե րահս կո ղութ յու նը 
կպա հան ջի է ներ գիա յի ստաց
ման տար բեր տեխ նո լո գիա նե րի 
զու գակ ցում, այդ թվում այն պի
սի տեխ նո լո գիա նե րի, ո րոն
ցում կի րառ վում են մի ջու կա
յին ռեակ տոր ներ, ո րոնք CO2ի 
աղբ յուր չեն, բայց հա մար վում 
են վտան գա վոր մի քա նի խո շոր 
վթար նե րի պատ ճա ռով: Հ նա
րա վոր այդ վտան գը կա րե լի է 
էա կա նո րեն նվա զեց նել:

Մի ջու կա յին արդ յու նա բե րա
կան ռեակ տոր նե րում տասն յակ 
տա րի ներ շա րու նակ օգ տա
գործ վում է նույն վա ռե լի քը: 
Ու րա նի դիօք սի դի մանր հա
տիկ նե րը տե ղադր վում են ցիր
կո նիու մի ձուլ ված քից պատ
րաստ ված գլա նաձև եր կար 
ձո ղե րում: Ցիր կո նիու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս հա տիկ
նե րում մի ջուկ նե րի տրոհ ման 
արդ յուն քում ա ռա ջա ցող նեյտ
րոն նե րին հեշ տութ յամբ անց նե
լու ռեակ տո րի ակ տիվ գո տում 
ջրի մեջ ընկղմ ված բազ մա թիվ 
ձո ղե րի մի ջով՝ ա պա հո վե լով 
մի ջուկ նե րի՝ ջեր մութ յան ան
ջատ մամբ ու ղեկց վող տրոհ ման 
շղթա յա կան ինք նա պահ պան
վող ռեակ ցիա:

Խն դիրն այն է, որ ցիր կո

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

նիու մի գեր տա քաց ման դեպ քում 
այն կա րող է ռեակ ցիա յի մեջ 
մտնել ջրի հետ, ո րի ըն թաց քում 
ան ջատ վում է պայ թու նավ տանգ 
ջրա ծին: Ն ման սցե նար ի րա կա
նա ցել է եր կու խո շոր վթար նե րի 
ժա մա նակ. 1979 թ. ԱՄՆ «Տ րի
ՄայլԱյ լենդ» ԱԷԿում ա ռա ջա ցել 
էր պայ թու նի վտանգ և տե ղի 
էր ու նե ցել ռեակ տո րի մաս նա
կի հա լում, իսկ 2011ին ճա պո
նա կան « Ֆու կու սի մա» ԱԷԿում՝ 
պայ թուն ներ և ճա ռա գայթ ման 
ար տա հոսք (1986 թ. Չեռնո բի լի 
վթա րի պատ ճա ռը ռեակ տո րի 
շա հա գործ ման ժա մա նակ թույլ 
տրված սխալ ներն էին):

Է ներ գիա ար տադ րող նե
րը, օ րի նակ՝ Westinghouse Elec
tric Companyն և Framatomeն, 
ա րա գաց ված տեմ պե րով մշա
կում են վթար նե րի հան դեպ դի
մաց կուն վա ռե լիք, ո րի գեր տա
քաց ման հա վա նա կա նութ յու նը 
փոքր է, և  ե թե ան գամ այն տե
ղի է ու նե նում, ա պա դրա արդ
յուն քում ջրա ծին չի ա ռա ջա նում 
կամ ա ռա ջա նում է շատ փոքր 
քա նա կով: Ո րոշ տար բե րակ
նե րում նա խա տես ված ռեակ
ցիա նե րի հա վա նա կա նութ յու
նը նվա զեց նե լու նպա տա կով 
կի րառ վում են ցիր կո նիու մի 
պատ յա նի պաշտ պա նիչ ծած

կեր: Մ յուս տար բե րակ նե րում 
ցիր կո նիու մը և  ան գամ ու րա նի 
դիօք սի դը փո խա րին վում են այլ 
նյու թե րով: Վա ռե լի քի նոր տար
բե րակ նե րը կա րե լի է տե ղադ րել 
գոր ծող ռեակ տոր նե րում ա ռանց 
դրանց լուրջ ձևա փո խութ յուն
նե րի, ուս տի 2020 ա կան թթ. 
այն կա րող է աս տի ճա նա բար 
ներդր վել: Ռեակ տոր նե րի ման
րակր կիտ փոր ձար կում ե րը 
պետք է ա պա ցու ցեն այդ պի սի 
վա ռե լի քի կի րառ ման օգ տա
կա րութ յու նը՝ կար գա վո րիչ նե
րի հա վա նութ յու նը ստա նա լու 
հա մար: Բա ցի այդ, նոր վա ռե
լի քի շնոր հիվ է լեկտ րա կա յան
նե րի շա հա գոր ծու մը կա րող է 
դառ նալ ա վե լի արդ յու նա վետ, 
և  ա տո մա յին է ներ գիան կդառ
նա ա վե լի մրցու նակ: Սա լուրջ 
խթան է նաև է լեկտ րաէ ներ գիա 
ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րի 
հա մար, քա նի որ բնա կան գա
զը, ար ևա յին և քա մու է ներ գիա
ներն ա վե լի է ժան են:

Չ նա յած որ ԱՄՆում ա տո
մա յին է ներ գիա յի զար գա ցու մը 
կա սեց վում է, իսկ Գեր մա նիա
յում և բազ մա թիվ այլ երկր
նե րում աս տի ճա նա բար դա
դա րեց վում, Ռու սաս տա նը և 
Չի նաս տանն ակ տի վո րեն շա
րու նա կում են կա ռու ցու մը: Այս 
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շու կա նե րը կա րող են շա հա վետ 
լի նել նոր վա ռե լիք ար տադ րող
նե րի հա մար:

Ռու սաս տա նը նույն պես կի
րա ռում է ա տո մա յին է ներ գե տի
կա յի անվ տան գութ յան ա պա
հավ ման այլ մի ջոց ներ. երկ րի 
տա րած քում և դ րա սահ ման
նե րից դուրս վեր ջերս կա ռուց
ված ԱԷԿնե րում « Ռո սա տոմ» 
պետ միա վո րու մը կի րա ռում է 
անվ տան գութ յան նոր «պա սիվ» 
հա մա կար գեր, ո րոնք կա րող են 
կա սեց նել ռեակ տո րի գեր տա
քա ցու մը, ան գամ ե թե կա յա
նի է լեկտ րա մա տա կա րա րու մը 
դա դա րեց վել է և հո վա ցու ցի
չի ակ տիվ շրջա նա ռութ յունն 
անհ նա րին է: Westinghouseը 
և  այլ ըն կե րութ յուն ներ ի րենց 
կա տա րե լա գործ ված մշա կում
նե րում նույն պես կի րա ռում են 
անվ տան գութ յան պա սիվ հա
մա կար գե րի տար րեր:

Ա տո մա յին է ներ գիա յի ար
տադ րող նե րը կա տա րում են 
գի տա փոր ձեր «չոր րորդ սերն
դի» ռեակ տոր նե րի մո դել նե րի 
հետ, ո րոն ցում մի ջուկ նե րի բա
ժան ման արդ յուն քում ա ռա ջա
ցող ջեր մութ յան փո խանց ման 
հա մար ջրի փո խա րեն օգ տա
գործ վում են հե ղուկ նատ րիում 
կամ հալ ված ա ղեր՝ բա ցա ռե
լով վտան գա վոր ջրած նի ան

ջատ ման հնա րա վո րութ յու նը: 
Կա տե ղե կութ յուն, որ 2019 թ. 
Չի նաս տա նը մտադր վել էր 
իր է ներ գե տիկ հա մա կար գին 
միաց նել հե լիու մով սա ռեց վող 
ցու ցադ րա կան ռեակ տոր:

ԱՄՆում բա նեց րած մի ջու
կա յին վա ռե լի քի հա մար նա
խա տես ված խոր ամ բար ման 
երկ րա բա նա կան մշտա կան պա
հես տա րա նի հար ցում քա ղա քա
կան կամ քի բա ցա կա յութ յու նը 
եր կար ժա մա նակ խո չըն դո տել 
է ո լոր տի զար գա ցու մը: Հ նա
րա վոր է, տրա մադ րութ յուն նե
րը փոխ վում են: Զար մա նա լի է, 
բայց շուրջ մեկ տասն յակ ա մե

րի կա ցի օ րենս դիր ներ վեր ջերս 
ա ռա ջար կել են մի ջոց ներ Ն ևա
դա յում « Յուկ կա Մաուն թին» 
պա հես տա րա նի ար տո նագր
ման ըն թա ցա կար գի կրկնա կան 
գոր ծադր ման հա մար, ո րը 1986 
թվա կա նից լայ նո րեն գո վազդ
վում է որ պես մի ջու կա յին թա
փոն նե րի թաղ ման հիմ ա կան 
վայր: Ալ աս կա յից ընտր ված սե
նա տոր Լի զա Մուր կովս կին հան
դես է գա լիս Այ դա հո յի ազ գա
յին լա բո րա տո րիա յում մշակ վող 
շատ փոքր մո դու լա յին ռեակ
տոր նե րի կի րառ ման օգ տին (ի 
դեպ, « Ռո սա տո մը» նույն պես 
ար տադ րում է փոքր ռեակ տոր
ներ): Իսկ մի շարք արևմտ յան 
նա հանգ ներ նախ նա կան հա
մա ձայ նա գիր են կնքել Օ րե գո
նի NuScale Power ըն կե րութ յան 
հետ՝ շուրջ տասն յակ մո դու լա
յին ռեակ տոր ներ տե ղադ րե լու 
մա սին: Լա վարկ ված վա ռե լի քը 
և փոքր ռեակ տոր նե րի տա րա
ծու մը կա րող են կար ևոր դեր 
խա ղալ ա տո մա յին է ներ գե տի
կա յի վե րածն ման հար ցում:

( Շա րու նա կե լի)
 Թարգ մա նեց Մ.  Սարգս յա նը
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Գեր մա նա ցի բժիշկ նե րը 15 ա ռողջ ե րի
տա սարդ նե րի ա ռա ջար կել են կա պել փող
կապ, ա պա ստու գել գլխու ղե ղի ա նոթ նե րը 
մագ նի սա ռե զո նասն սա յին շեր տագր ման 
ե ղա նա կով: Գի տա փոր ձը պետք է ստու
գեր, թե նեղ փող կա պը վատ թա րաց նո՞ւմ 
է արդ յոք ու ղե ղի ար յան մա տա կա րա րու
մը: Պարզ վեց, որ պինդ կապ ված փող կա
պը նվա զեց նում է ար յան հոս քը մի ջի նում  
7,5 %ով : Այս հան գա մանքն ան մի ջա կան 
հետ ևանք նե րի չի բե րում, բայց ե թե փող
կապ կրեն ա մեն օր եր կար տա րի ներ, կա
րող են ի հայտ գալ տհաճ հետ ևանք ներ: 
Հատ կա պես ե թե փող կապ կրո ղը սո վոր է 
փող կա պը շատ պինդ կա պել:

   ՊԱՐԱՆՈՑԻՆ ԿԱՊՎԱԾ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Վեր ջերս Մա սա չու սեթ սի 
տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու
տի լա բո րա տո րիա նե րից մե
կում ստեղ ծել են խո սա փող, 
որն ըն կա լում է ոչ թե ձայ ներ, 
այլ նյար դամ ա նա յին ազ դան
շան ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
դեմ քի ման նե րում, երբ մարդն 
բա ռե րը մտքում է ար տա սա
նում: Կա րե լի է խո սել ա ռանց 
բե րա նը բա նա լու: Ան ձայն խոս

քի ազ դան շան նե րը որ սում են 
է լեկտ րոդ նե րը, դրանք կար դում 
և վեր ծա նում է հա մա կար գի չը: 
Ճիշտ է, դեռևս բա ռե րի ճա նա
չու մը ըստ նյար դամ ա նա յին 
ազ դակ նե րի սահ մա նա փակ
վում է մի քա նի տասն յակ բա
ռեր պա րու նա կող բա ռա րա նով՝ 
հիմ ա կա նում հա մա կարգ չա յին 
բա ռամ թեր քից: Այն պես որ ան
ձայն շփվել կա րե լի է միայն 

ԱՆՁԱՅՆ ԽՈՍՔ
հա մա կարգ չի հետ՝ տա լով 
դրան հրա հանգ ներ: Մ շա կող
նե րը հույս ու նեն հե տա գա յում 
ընդ լայ նել հա մա կար գի հնա րա
վո րութ յուն նե րը, այդ դեպ քում 
այն կա րող են կի րա ռել, օ րի
նակ, վի րա բույժ նե րը՝   չխախ
տե լով լռութ յու նը վի րա հա տա
րա նում: Նո րույթն օգ տա կար 
կլի նի նաև աղմ ա լի վայ րե րում 
աշ խա տող նե րի հա մար: 
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Հա մադ րե լով ինք նաս պա
նութ յուն նե րի վի ճա կագ րութ
յունն ըստ օ րե րի և ԱՄՆի ու 
Մեք սի կա յի հա զա րա վոր բնա
կա վայ րե րի օ դի ջեր մա սի ճա
նը՝ Ս թեն ֆոր դի հա մալ սա րա
նի ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ նե րը 
պար զել են, որ ջեր մաս տի ճա
նի ա ճին զու գա հեռ մեծա նում 
է նաև ինք նաս պա նութ յուն նե րի 
հա ճա խութ յու նը: Ընդ ո րում, 
մա թե մա տի կա կան մշա կում
նե րի մի ջո ցով մե կու սաց վել է 
այն պի սի գոր ծոն նե րի ազ դե
ցութ յու նը, ինչ պի սիք են աղ քա
տութ յու նը, հրա զե նից օգտ վե լու 
կա րո ղութ յու նը և  ու րիշ ա ռանձ
նա հատ կութ յուն ներ: Ամ սա կան 
մի ջին ջեր մաս տի ճա նի ա ճը 10C
ով հան գեց նում է ինք նաս պա
նութ յան դեպ քե րի ա ճին ԱՄՆ
ում՝ 0,68 %ով, Մեք սի կա յում՝ 

Որ քա՞ն ժա մա նակ են անց
կաց նում բջջա յին հե ռա խոս
նե րի տե րե րը հա մա ցան ցում: 
Սո վո րա բար սրա մա սին տե
ղե կութ յուն նե րը ստաց վում են 
հար ցում ե րի մի ջո ցով, սա
կայն Մեծ Բ րի տա նիա յի Լան
կաս տե րի հա մալ սա րա նի աշ
խա տա կից նե րը հա մե մա տել 
են 10 հար ցում ե րի արդ յունք
նե րը «Apple» ըն կե րութ յան յու
րա քանչ յուր հե ռա խո սի մի ջո
ցով գրանց վող ան կողմ ա կալ 
տվալ նե րի հետ: Պարզ վել է, որ 
հե ռա խոս նե րի տե րե րը հակ ված 
են հարց ման ըն թաց քում մո տա
վո րա պես եր կու, իսկ ո րոշ դեպ
քե րում՝ նույ նիսկ ութ ան գամ 
պա կա սեց նել գրպա նի հա մա
կարգ չից օգտ վե լու հա ճա խութ
յու նը և տ ևո ղութ յու նը: Հա վա
նա բար, սա տե ղի է ու նե նում 
տա րած ված, թեև դեռևս գի
տա կան ստույգ ա պա ցույց ներ 
չու նե ցող այն պատ կե րաց ման 
պատ ճա ռով, թե հե ռա խո սի ար
ձա կած ռա դիոա լիք նե րը վնա
սում են ա ռող ջութ յու նը:

ԵՐԲ ՇԱՏ ՇՈԳ Է ՀԵՌԱԽՈՍԻՑ 
ՕԳՏՎԵԼՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿԸ

2,1 %ով: Ե թե հա մընդ հա նուր 
տա քա ցու մը շա րու նակ վի նույն 
թա փով, ա պա մինչև 2050 թ. 
ինք նաս պա նութ յուն նե րի քա
նակն այ սօր վա ի րա վի ճա կի 
հա մե մա տութ յամբ ԱՄՆում 
կա ճի 14000, իսկ Մեք սի կա յում՝ 
7500 դեպ քե րով:

Հե տա զո տող նե րի մի այլ 
խումբ՝ վեր լու ծե լով 20022012 թթ. 
ըն թաց քում հո գե բույ ժին այ ցե
լութ յուն նե րի հա ճա խութ յու նը, 
ցույց է տվել, որ ե թե ա մառ վա 
ա ռա վե լա գույն ջեր մաս տի ճա
նը 300Cից բարձ րա նում է ըն
դա մե նը 1 աս տի ճա նով, հո գե
բույ ժին այ ցե լութ յան դեպ քերն 
ա ճում են 2 %ով:
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ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր,
ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բու նիաթ յա նի ան վան կեն
սա քի միա յի ինս տի տու տի ա ռա ջա տար 
գի տա կան աշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ է ներ գիա կան փո խա նա կութ
յու նը նյար դա յին հյուս ված քում

ՄԱՐԻՆԵ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ ման րէա բա նութ յուն

Մար դու և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի փոխ
ներ  գոր  ծո ւթ  յան 

ժա մա նա կա կից հիմ նախն դիր
ներն ամ բող ջութ յամբ պատ կե
րաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ու սում նա սի րել անց յա լը և 
հետ ևել, թե ինչ պես են ձևա
վոր վել այդ փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րը մարդ կա յին հա
սա րա կութ յան զար գաց ման 
տար բեր ժա մա նա կա հատ
ված նե րում` հիմք ըն դու նե
լով տնտե սա կան և մ շա կու

թա յին գոր ծու նեութ յան ձևե րը 
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում։ 
Ըստ տնտե սա կանմշա կու թա
յին կա ցու թաձ ևի՝ մարդ կա յին 
հա սա րա կութ յան և բ նութ
յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե
րի զար գա ցու մը բա ժա նում 
են հետև յալ տի պե րի՝ որ սոր
դականհա վաք չա կան մշա
կույթ, ագ րա րա յին մշա կույթ, 
արդ յու նա բե րա կան և հե
տարդ յու նա բե րա կան ժա մա
նա կաշր ջան։

Մար դու ծա գու մը (անթ րո

պո գե նեզ) բարդ եր կա րատև 
է վոլ ու ցիոն գոր ծըն թաց է։ Կեն
դա նա բա նա կան կար գա բա
նութ յան մեջ մար դու տե սա կը 
պատ կա նում է հո մի նիդ նե րի 
(Hominidae) ըն տա նի քին։ Հո մի
նիդ նե րի հիմ ա կան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն ներն էին՝ ուղ ղա
ձիգ քայլ ված քը, ու ղե ղի ծա վա լի 
մե ծութ յու նը և կա ռուց ված քի 
տար բե րա կու մը, ձեռ քի` որ պես 
աշ խա տան քի օր գա նի զար
գաց վա ծութ յու նը, ա ճի և զար
գաց ման եր կա րատ ևութ յու նը, 
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վար քի նոր ըն դու նա կութ յուն
նե րի ձևա վո րու մը, հար մար
վա ծութ յու նն աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յանը։

Շուրջ 5 մլն տա րի ա ռաջ հո
մի նիդ նե րը ներ կա յաց ված էին 
ավստ րա լո պի թեկ նե րով, ո րոնք 
հիմ ա կա նում տա րած ված էին 
Աֆ րի կա յում։ Ավստ րա լո պի
թեկ նե րը գո յատ ևել են մի քա
նի մի լիո նից մինչև մի քա նի 
հար յուր հա զար տա րի ժա մա
նա կա հատ վա ծում։ Հո մի նիդ
նե րի ա ռա ջա ցու մը կա տար վել 

է կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի 
հետ ևան քով՝ շատ տե ղե րում 
ան հե տա ցել են մշտա դա լար 
ան տառ նե րը և դ րանց փո խա
րեն ձևա վո րել տա փաս տան
ներ։ Խախտ վել են կա պիկ նե րի 
և բ նութ յան միջև մի լիո նա վոր 
տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա
վոր ված է կո լո գիա կան կա պե
րը։ Կ յան քի նոր պայ ման նե րը 
ձևա վո րել են եր կու վեր ջա վո
րութ յուն նե րով քայ լե լու և սնն
դի նոր տե սակ նե րով սնվե լու 
ու նա կութ յուն։ Վայ րի կեն դա

նի նե րի որ սը ձևա վո րել է քա
րե գոր ծիք ներ պատ րաս տե լու 
հմտութ յուն։

Մարդ կա յին ցե ղի հնա գույն 
ներ կա յա ցու ցի չը՝ հմուտ մար
դը (Homo habilis) ա ռա ջա ցել է 
շուրջ 2 մլն տա րի ա ռաջ։ Եր
կար ժա մա նակ նա գո յատ ևել 
է ավստ րա լո պի թե կի հետ։ 1,5 
մլն տա րի ա ռաջ հմուտ մար
դուն փո խա րի նել է ուղ ղա ձիգ 
քայ լող մար դը (Homo erectus), 
իսկ շուրջ 1 մլն տա րի ա ռաջ 
այն դար ձել է Երկ րի վրա հո

.................................................................................................................  ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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մի նիդ նե րի միակ ներ կա յա ցու
ցի չը։ 200 հազ. տա րի ա ռաջ 
ձևա վոր վել է բա նա կան մար դը 
(Homo sapiens) եր կու են թա տե
սակ նե րով՝ նեան դեր թալ ցի ներ 
(Homo sapiens neanderthalensis) 
և ժա մա նա կա կից մարդ (Homo 
sapiens sapiens)։ Ի րենց ձևա բա
նա կան ո րո շա կի գծե րով նեան
դեր թալ ցի նե րը տար բեր վում 
էին ինչ պես վաղ հնէա մար
դուց (պա լեանթ րոպ), այն պես 
էլ ժա մա նա կա կից մար դուց։ 10 
– 15 հազ. տա րի ա ռաջ մարդ
կութ յու նը տա րած վեց իր ներ
կա բնա կութ յան բո լոր ա րեալ
նե րում1։ 

200 – 250 հազ. տա րի ա ռաջ 
Երկ րի հյու սի սա յին կի սագն դում 
տե ղի ու նե ցած կլի մա յա կան 
հա մընդ հա նուր փո փո խութ
յուն նե րի հետ ևան քով մի ջին 
լայ նութ յուն նե րում հայտն վե ցին 

1 Արեալ` Երկրի մակերևույթի տա
րածք, որի սահմաններում տարածվել 
և իր զարգացման լրիվ շրջափուլն է 
անցկացնում տեսակը, ցեղը, ըն տա
նիքը և այլն։

հսկա յա կան սառ ցա պա տում
ներ, հա րա վում ձևա վոր վեց 
խո նավ կլի մա և  ա ռա ջա ցան 
խմե լու ու ա ղի ջրի ջրա վա
զան ներ։ Հա մաշ խար հա յին օվ
կիա նո սի մա կար դակն ի ջավ 85 
– 120 մետ րով, ո րի հետ ևան քով 
ցա մա քի ա ռան ձին հատ ված ներ 
միա ցան` դյու րաց նե լով կեն դա
նի նե րի տե ղա շար ժը տար բեր 
մայր ցա մաք նե րով։ Ձ ևա վոր ված 
է կո լո գիա կան խստա շունչ պայ
ման նե րը մար դում ստի պում 
էին դրսևո րել նոր հմտութ
յուն ներ` ցրտից պատս պար վե
լու, գի շա տիչ կեն դա նի նե րի ու 
պրի մատ նե րի հար ձա կում ե րից 
պաշտ պան վե լու հա մար։ Մարդն 
սկսեց օգտ վել կրա կից, նրա 
ֆի զի կա կան ու մտա վոր ու
նա կութ յուն նե րի զար գաց մա նը 
զու գըն թաց շա րու նակ վեց քա րե 
դա րի (պա լեո լիթ) նյու թա կան 
մշա կույ թի զար գա ցու մը։ Վեր
ջին 20 հազ. տար վա ըն թաց
քում մարդն սկսեց ակ տի վո րեն 
վե րա փո խել բնութ յու նը. ար դեն 

քա րե դա րի վեր ջում որ սի հետ
ևան քով ոչն չաց րեց կեն դա նի
նե րի շատ տե սակ ներ, սկսեց 
հա տել ան տառ նե րը և հողն 
օգ տա գոր ծել հաս կա բույ սե րի 
ա ճեց ման հա մար, ջուրն օգ տա
գոր ծել ո ռոգ ման նպա տա կով, 
դրա նով իսկ զգա լիո րեն փո փո
խե լով լանդ շաֆտ նե րը, բու սա
կան և կեն դա նա կան աշ խար հը։ 
Ձ ևա վոր վեց որ սոր դա կանհա
վաք չա կան տնտե սամ շա կու
թա յին տի պը։ Որ սորդ հա վա
քիչ նե րը կի սանս տակյ աց կյանք 
էին վա րում, դրանց խմբե րում 
մարդ կանց թի վը 20 – 25ից չէր 
անց նում։ Յու րա քանչ յուր այդ
պի սի խումբ զբա ղեց նում էր 
հսկա յա կան տա րա ծութ յուն, 
ո րի սահ ման նե րում վար վում 
էր տա րա ծուն (էքս տեն սիվ) 
տնտե սութ յուն։ Քա րե դա րում 
մարդ կութ յան գո յութ յան հիմ
քը խո շոր կեն դա նի նե րի որսն 
էր՝ զու գակց ված բույ սե րի, 
պտուղ նե րի, արմ տի քի և սնն
դի այլ տե սակ նե րի հա վաք ման 
հետ։ Մար դը որ սում էր այն քան 
կեն դա նի, որ քան անհ րա ժեշտ 
էր իր խմբի կե րակր ման հա
մար։ Սա կայն տոհ մի թվա քա
նա կի ա ճին զու գըն թաց սկսե
ցին կեն դա նի նե րին որ սալ 
որ սա հա լա ծութ յան ե ղա նա կով, 
ո րը, ինչ պես նաև կլի մա յա կան 
խստա շունչ պայ ման նե րը, քա րե 
դա րի վեր ջում մարդ կութ յա նը 
կանգ նեց րե ցին կեն դա նի նե
րի շատ տե սակ նե րի քա նա կի 
և տա րած վա ծութ յան կտրուկ 
կրճատ ման և  ա պա դրանց ան
հե տաց ման փաս տի առջև։

Կեն դա նա կան տե սակ նե
րի զար գաց ման է վոլ ու ցիա յի 
գլխա վոր ուղ ղութ յու նից մարդ
կութ յան զա տու մը կա տար վել է 
գոր ծիք նե րի սիս տե մա տի կա
բար օգ տա գործ ման և շր ջա կա 

 ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.................................................................................................................  
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մի ջա վայրն աս տի ճա նա բար 
յու րաց նե լու ճա նա պար հով։ 

Մար դու և կեն դա նի նե րի 
այլ տե սակ նե րի միջև կար ևո
րա գույն է կո լո գիա կան տար
բե րութ յու նը նաև կրա կի օգ
տա գործ ման մեջ էր։ Շուրջ 
300 հազ. տա րի ա ռաջ մարդն 
սկսեց օգ տա գոր ծել կրա կը, որն 
ա ռա ջա նում էր ծա ռե րի շան թա
հար ման կամ տոր ֆի ինք նայր
ման հետ ևան քով, իսկ 150 հազ. 
տա րի ա ռաջ հայտ նա գոր ծեց 
կրակն ինք նու րույն ստա նա լու 
ե ղա նա կը։ Կ րա կի օգ տա գոր
ծու մը հա ճախ հան գեց նում էր 
ա մա յաց նող հրդեհ նե րի, ո րոնք 
տա րած վում էին ան տառ նե րի 
և տա փաս տան նե րի հսկա յա
կան տա րա ծութ յուն նե րի վրա։ 
Դ րանց է կո լո գիա կան ա վե րիչ 
արդ յուն քը հսկա յա կան էր. խո
նավ ան տառ նե րի հսկա յա կան 
տա րածք ներն ի րենց տե ղը զի
ջում էին թփուտ նե րին և բաց 
ար ևա դար ձա յին տա փաս տան
նե րին, փոխ վում էր հո ղի կա
ռուց ված քը և նույ նիսկ կլի ման։

Նախ նա դար յան որ սորդ
հա վա քիչ նե րի կեն սա գոր ծու
նեութ յան թա փոն ներն ա րագ 
քայ քայ վում էին բնութ յան մեջ, 
քա նի որ դրանք մեծ ծա վալ 
չէին կազ մում և քոչ վո րա կան 
կամ կի սա քոչ վո րա կան կյանք 
վա րե լու հետ ևան քով ցրվում 
էին հսկա յա կան տա րա ծութ յան 
վրա։ Ք սան մար դուց բաղ կա
ցած խմբի ար տադ րած թա
փոն նե րը (տա րե կան մոտ 10 
տ) տա րած վում էին ա վե լի քան 
400 քառ. կմ վ րա՝ լանդ շաֆ տի 
վրա ստեղ ծե լով նվա զա գույն 
բեռն վածք՝ մի ջա վայ րին օ տա
րա ծին ո չինչ չա վե լաց նե լով։ 

 Նա խա մարդն իր մտա
ծո ղութ յամբ ըն կա լում էր աշ
խար հը՝ ի րեն զգա լով բնութ յան 

մի մաս նի կը։ Միա ժա մա նակ 
ձգտում էր իր հա մար ա վե լի 
հաս կա նա լի դարձ նել բնութ
յու նը։ Սա կայն, չկա րո ղա նա լով 
օբ յեկ տիվ ձևով ճա նա չել աշ
խար հը, մար դը գնաց բնութ
յան մար դա կերպ ման (անթ րո
պո մոր ֆա ցում) ճա նա պար հով։ 
Ն րա պատ կե րաց մամբ, բնութ
յան մեջ ինչ պես կեն դա նի, այն
պես էլ ոչ կեն դա նի օբ յեկտ նե
րը շնչա վոր են, ըն դու նակ են 
զգալ և  օժտ ված են մարդ կա
յին հատ կա նիշ նե րով։ Այդ պես 
ա ռա ջա ցավ ո գե պաշ տութ յու նը 
(ա նի միզ մը)՝ հա վա տը ո գի նե րի 
գո յութ յան նկատ մամբ, մա տե
րիա կան պատ ճառ նե րից ան
կախ ա մեն գո յի մեջ ո գու առ
կա յութ յան ըն դու նու մը։

Որ պես բնութ յան և մար դու 
միջև հա րա բե րութ յուն նե րի բա
ցատր ման ե ղա նակ՝ գո յութ յուն 
ու ներ նաև տո տե մա կա նութ
յու նը, ֆե տի շա կա նութ յու նը, 
մո գութ յու նը։ Տո տե մա կա նութ
յու նը կեն դա նու, բույ սի, բնութ

յան եր ևույթ նե րի (տո տե մի) 
նկատ մամբ պաշ տա մունքն էր։ 
Ֆե տի շա կա նութ յունը պաշ տա
մունքն էր ան շունչ ա ռար կա
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք, նա
խա մար դու պատ կե րաց մամբ, 
օժտ ված են գերբ նա կան ու ժով։ 
Մո գութ յու նը, կա խար դութ յու
նը, հմա յութ յու նը, վհու կութ յու
նը ծի սա կա տա րութ յուն նե րի մի 
ամ բող ջութ յուն էր՝ պայ մա նա
վոր ված բնութ յան, մարդ կանց 
և նույ նիսկ աստ ված նե րի վրա 
մար դու «ներ գոր ծութ յան» ըն
դու նա կութ յամբ։ Նա խա մար դը 
ձգտում էր օգ տա գոր ծել մո
գութ յու նը՝ շրջա կա մի ջա վայ
րի վրա նե րազ դե լու և  այն իր 
ցան կա ցած ուղ ղութ յամբ վե րա
փո խե լու հա մար։

Նախ նա դար յան մար դիկ, 
ինչ պես մյուս կեն դա նի նե րը, 
կազ մում էին է կո հա մա կար գի 
մաս։ Մարդն ու նակ չէր կան
խա տե սել բնա կան ար հա վիրք
նե րը, բայց փոր ձում էր ո րո շա
կի մի ջոց նե րով կար գա վո րել 

.................................................................................................................  ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ



¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹3. 202042

իր պո պուլ ա ցիա յի ա ճը։ Դ րան 
նպաս տում էին տա րե րա յին 
ա ղետ նե րը, հի վան դութ յուն նե
րը, ո րոնք մեծ թվով կյան քեր 
էին խլում։ Ս տո րին քա րե դա
րում, երբ մար դը կրակ դեռևս 
չէր օգ տա գոր ծում, մո լո րա
կի բնակ չութ յան թի վը 10 – 20 
հա զա րից չէր անց նում։ Մի ջին 
քա րե դա րում այդ թի վը հա
սավ 200 – 300 հա զա րի, իսկ 
վե րին քա րե դա րում` 1 մլն ի։ 
Կ րա կի օգ տա գոր ծու մը հան
գեց նում էր ան տառ նե րում ու 
տա փաս տան նե րում հրդեհ նե րի 
բռնկմա ն՝ հրո ճա րակ դարձ նե
լով թե՛ բույ սե րը, թե՛ կեն դա նի
նե րը։ Այդ պայ ման նե րում ար
դեն դիտ վում էին է կո լո գիա կան 
հա վա սա րակշ ռութ յան խախտ
ման ո րո շա կի նշան ներ։

Վե րին քա րե դա րում որ սի 
և  է կո լո գիա կան պայ ման նե րի 

փո փո խութ յուն նե րի հետ ևան
քով ան հե տա ցան բազ մա թիվ 
խո շոր կեն դա նի ներ, ո րոնք 
բնա կեց նում էին հյու սի սա յին 
կի սա գուն դը։ Այդ դա րաշր ջա
նում զգա լիո րեն ա ճեց նաև 
Եվ րո պա յի ազ գաբ նակ չութ
յու նը, նկա տե լիո րեն բարձ
րա ցավ նյու թա կան մշա կույ թի 
մա կար դա կը։ Հենց այդ դա
րաշր ջա նում տե ղի ու նե ցավ 
մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ 
է կո լո գիա կան ա ռա ջին ճգնա
ժա մը, ո րը հար վա ծի տակ դրեց 
ի րեն՝ մար դուն և մարդ կա յին 
հա սա րա կութ յան գո յութ յու
նը։ Ան ցու մը մի ջին քա րե դա
րին (մե զո լիթ) ա վե լի ծանր էր 
նախ նա դար յան հա սա րա կութ
յան հա մար և  ու ղեկց վեց Երկ րի 
բնակ չութ յան թվի ժա մա նա կա
վոր կրճա տու մով։

Հ նա գույն տնտե սա կանմշա

կու թա յին տի պե րի ձևա վո րում 
ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում էր 
շրջա կա մի ջա վայ րի է կո լո գիա
կան փո փո խութ յուն նե րի հետ։ 
Հո ղա գոր ծութ յու նը և  ա նաս նա
պա հութ յու նը զգա լիո րեն փո
խե ցին մարդ կանց տնտե սա կան 
և կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը։ 
Մարդ կանց կու տա կում ե րը 
բնա կա վայ րե րում նպաս տե ցին 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
տա րած մա նը։ Կեն դա նի նե րի 
հետ ան մի ջա կան շփում ե րը 
հան գեց րին մինչ այդ ան հայտ 
հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց
ման։ Ա ճում էր թա փոն նե րի 
քա նա կը, աղ տոտ վում էին հո
ղը և ջ րա վա զան նե րը։ Վայ րի 
բնութ յու նից հի վան դութ յուն նե
րի օ ջախ նե րը փո խադր վում էին 
մար դու ան մի ջա կան կա ցա րան։

Ագ րա րա յին մշա կույթն 
ընդգր կում է մի ամ բողջ դա
րաշր ջան, ո րի ըն թաց քում հիմ
նա կան նյու թա կան ար տադ
րութ յու նը հո ղա գոր ծութ յունն 
ու ա նաս նա պա հութ յունն էին։ 
Հո ղա գոր ծութ յու նը ձևա վոր վել 
է մոտ 10 – 11 հազ. տա րի ա ռաջ։ 
Մոտ 7 – 8 հազ. տա րի ա ռաջ 
սկսե ցին մշա կել բրին ձ, ո լո ռ, լո
բի և վու շ։

Հո ղա գոր ծութ յու նը և  ա նաս
նա պա հութ յու նն ա ռա ջա ցել են 
Մի ջա գետ քում ( Շու մեր) և Հ յու
սի սա յին Աֆ րի կա յում (Ե գիպ
տոս), այ նու հետև տա րած
վել Եվ րո պա յում, Ար ևել ան և 
Հա րա վար ևել ան Ա սիա յում, 
Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա յում, 
գոր ծըն թաց, ո րը շա րու նակ վեց 
մինչև մ.թ.ա. 3րդ հա զա րամ
յա կի սկիզ բը։

Ան ցում ագ րա րա յին մշա
կույ թին ան վա նում են նեո լիթ
յան հե ղա փո խութ յուն, քա նի 
որ մար դը յու րաց նող է կո նո մի
կա յից ան ցավ ար տադ րութ յան 
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է կո նո մի կա յին։ Ո րոշ գնա հա
տում ե րով, բնակ չութ յան թվա
քա նա կը քա րե դա րի սկզբում 
(նեո լիթ) 26,5 մլն  էր, 4րդ հա
զա րամ յա կում այն ար դեն 7090 
մլն  էր, իսկ 2րդ հա զա րամ յա
կում հա տեց 130 մի լիո նի սահ
մա նա գի ծը։ Նախ նա դար յան 
հո ղա գործ նե րը և  ա նաս նա պահ
նե րը միա վոր վե ցին ա ռան ձին 
խմբե րով, ո րոնք նե րա ռում էին 
50 – 300, իսկ եր բեմ էլ մինչև 
500 մարդ։

Հո ղա գոր ծութ յան զար գաց
մա նը զու գըն թաց ազ գաբ նակ
չութ յան թվա քա նա կի կար
գա վոր ման կար ևոր գոր ծոն 
դար ձավ նոր հի վան դութ յուն նե
րի ա ռա ջա ցու մը։ Հո ղա գոր ծութ
յու նը և  ա նաս նա պա հութ յու նը, 
լրջո րեն ձևա փո խե լով մարդ
կանց կյան քի տնտե սա կան
կեն ցա ղա յին կեր պը և շր ջա կա 
մի ջա վայ րը, ազ դե ցին նաև հնա
գույն հո ղա գործա նաս նա պահ
նե րի ա ռող ջութ յան վրա։ Դ րան 
նպաս տեց հա մայնք նե րում ազ

գաբ նակ չութ յան խտութ յու նը։ 
Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
աղբ յուր էին մար դու նախ նի 
կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն
նե րը։ Ն ման հի վան դութ յուն ներ 
էին մա լա րիան, հել մին թոզ նե րը, 
հնա րա վոր է նաև՝ ո րո վայ նա յին 
տի ֆը։ Վա րա կիչ հի վան դութ
յուն նե րի երկ րորդ աղբ յու րը 
բակ տե րիա նե րի ո րոշ տե սակ
նե րի մեջ ախ տա ծին հատ կութ
յուն նե րի եր ևան գալն էր, ո րոնք 
նախ կի նում մար դու հա մար 
վտանգ չէին ներ կա յաց նում։ 
Ն ման վա րա կիչ հի վան դութ յուն 
կա րե լի է հա մա րել խո լե րան։ 
Հի վան դութ յուն նե րի տա րած
ման եր րորդ աղբ յու րը կեն դա
նի նե րի շատ տե սակ նե րի հետ 
մար դու ան մի ջա կան շփում երն 
էին։ Դ րա հետ ևան քով մար դուն 
փո խանց վե ցին սև ծա ղի կը, 
բծա վոր տի ֆը և  այլ վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն ներ։

Այդ շրջա նում մար դու գոր
ծու նեութ յան է կո լո գիա կան 
հետ ևանք նե րը բազ մա զան 

էին։ Հո ղա գոր ծութ յան հա մար 
տա րածք նե րի ընդ լայն ման և 
հո ղե րը մոխ րով պա րար տաց
նե լու նպա տա կով ան տա ռա հա
տում ե րը և  այ րե լը մո լո րա կի 
ե րե սից բնաջն ջե ցին ան տա
ռա յին ծա ռա բույ սե րի բա զում 
տե սակ ներ։ Հո ղե րի վա րե լը 
հան գեց րեց շատ կեն դա նի նե րի 
բնա կան է կո լո գիա կան խոր շե
րի ա վեր ման, ո րի հետ ևան քով 
տե սակ նե րի մի մասն իս պառ 
ան հե տա ցավ, իսկ մյուս նե րը 
կու տակ վե ցին մշա կո վի տա
րածք նե րի շուրջ, որ տեղ ա պա
հով ված էին ա ռատ կե րով։ Այդ 
կեն դա նի նե րից շա տե րը հե տա
գա յում ըն տա նիաց վե ցին։

Բույ սե րի մշակ ման հետ ևան
քով հո ղի հյու ծու մը, ան տա ռա
հա տում ե րը, ա րո տա վայ րե րում 
ա նա սուն նե րի գե րա րա ծե ցու մը 
վեր ջին հաշ վով հան գեց նում 
էին հո ղե րի ո ղո ղա մաշ ման 
(է րո զիա)՝ դրանք դուրս բե րե
լով տնտե սա կան շրջա նա ռութ
յու նից։ 

.................................................................................................................  ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Մ.թ .ա. 4րդ և 3րդ հազար
ամ յակ նե րը մարդ կութ յան պատ  
մութ յան մեջ նշա նա վոր վե ցին 
քա ղաք նե րի եր ևան գա լով, 
ո րոնք ար մա տա պես փո խե ցին 
շրջա կա մի ջա վայ րը։ Լանդ շաֆ
տի ան նա խա դեպ օգ տա գոր
ծում ան դար ձե լիո րեն փո խեց 
դրա կա ռուց ված քը։

Ան տիկ դա րաշր ջա նում 
բնութ յան վրա հա սա րա կութ
յան ճնշման մե ծաց ման հե
տևան քով տե ղի ու նե ցան խո
րը փո փո խութ յուն ներ։ Ակ տիվ 
ձևով յու րաց վե ցին Մի ջերկ րա
կան ծո վի ա փե րը։ Ան տառ նե րի 
ակ տիվ հատ ման հետ ևան քով 
ան հե տա ցան շատ ծա ռա տե
սակ ներ, այդ թվում՝ նաև լի
բա նան յան մայ րին, սկսե ցին 
ո ղո ղա մաշ վել բալ կան յան լեռ
նա լան ջե րը։ Այդ դա րաշր ջա նում 
ուժգ նա ցավ հան քա յին հա նա
ծո նե րի հա նույ թը, ո րը լրջո րեն 
փո խեց քա ղաք նե րը շրջա պա
տող լանդ շաֆ տը։

Ագ րա րա յին մշա կույ թի 
զար գաց ման մի ջին փու լը, որն 
սկսվեց մեր թվագ րութ յան V 
– VI դա րե րում, հա մընկ նում է 
միջ նա դա րին, ո րը զար գաց ման 
կան գի, ան ջա տո ղա կա նութ յան, 
չդա դա րող պա տե րազմ ե րի, 
հա մա ճա րակ նե րի և հա ճա խա

կի կրկնվող սա կա վա բե րութ յան 
դա րաշր ջան էր։ Այդ ֆո նի վրա 
նկա տե լի էր սննդա յին պա
շար նե րի սուր պա կա սը, Երկ րի 
բնակ չութ յան մեծ մա սը պար
բե րա բար մատն վում էր սո վի, 
բարձր էր սո վից մա հա ցութ
յուն նե րի ցու ցա նի շը։ Ագ րա րա
յին մշա կույ թի վեր ջին շրջա նում 
(1400 – 1700 թթ.) մարդ կութ յու
նը կա րո ղա ցավ զգա լիո րեն 
մե ծաց նել սննդամ թեր քի ար
տադ րութ յու նը՝ դրա նով իսկ 
ա պա հո վե լով իր թվա քա նա
կի կա յուն ա ճը։ Հին աշ խար հի 
հա մե մա տութ յամբ, ֆեո դա լիզ
մի դա րաշր ջա նում է ներ գիա յի 
սպա ռում ա ճեց 7 ան գամ, իսկ 
մինչև ուշ միջ նա դար այդ թի վը 
մե ծա ցավ ևս 3 ան գամ` ա վե լի 
խո րաց նե լով մար դու ներ գոր
ծութ յու նը բնութ յան վրա։

Մի ջին դա րե րի քա ղաք ներն 
աչ քի էին ընկ նում կյան քի և  
ա ռող ջութ յան հա մար ծայ րա
հեղ ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րով։ Ար տադ րութ յան և 
կեն ցա ղա յին թա փոն նե րի հե
ռաց ման ոչ կա յուն հա մա կար
գը, խմե լու ջրի ան բա վա րա
րութ յու նը, բնակ չութ յան մեծ 
խտութ յու նը նպաս տում էին 
խո լե րա յի, ո րո վայ նա յին տի ֆի 
և ժան տախ տի զանգ վա ծա յին 
տա րած մա նը։

Միջ նա դա րում ստեղծ վե ցին 
ա ռա ջին օ րենսդ րութ յուն նե րը, 
ո րոնք ուղղ ված էին շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նութ յա նը։ 
XIV դա րի կե սե րին Եվ րո պա
յի շատ երկր նե րում ար գել վում 
էր որ սը թա գա վոր նե րին, ֆեո
դալ նե րին ու վան քե րին պատ
կա նող ան տառ նե րում։ Դ րան
ցում ստեղծ վե ցին ար գե լոց ներ, 
ո րոնք միա ժա մա նակ հա մար
վում էին մաս նա վոր որ սա տե
ղեր։ Եվ րո պա յի ան տառ նե րում 
մինչև այժմ շատ վայ րի կեն դա
նի նե րի պահ պան ման հա մար 
մարդ կութ յունն այդ օ րենք նե
րին է պար տա կան։ 

Ագ րա րա յին մշա կույ թի տի
րա պե տութ յան դա րաշր ջա նում 
տե ղի ու նե ցան մար դու` բնա կան 
եր ևույթ նե րի ըն կալ ման էա կան 
փո փո խութ յուն ներ, ձևա վոր
վե ցին շրջա կա մի ջա վայ րում 
մարդ կութ յան տե ղի ու դե րի 
վե րա բեր յալ օբ յեկ տիվ պատ
կե րա ցում եր։

Արդ յու նա բե րա կան դա
րաշր ջա նում մար դու և բ նութ
յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը 
կապ վում են XVIII դա րի երկ
րորդ կե սին ար տադ րութ յան 
կա պի տա լիս տա կան ե ղա նա կի 
վերջ նա կան հաս տատ ման հետ։ 
Ա րագ զար գա նում էր մե քե նա
յա կան արդ յու նա բե րութ յու նը։ 
Արդ յու նա բե րութ յան և գ յու
ղատն տե սութ յան հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը նպաս տեց մարդ կանց 
կեն սա կան մա կար դա կի բարձ
րաց մա նը, ազ գաբ նակ չութ յան 
թվա քա նա կի զգա լի ա ճին։ 1800 
թ. Երկ րի վրա ապ րում էր 954 
մլն մարդ, իսկ ըն դա մե նը 100 
տա րի անց` 1 մի լիարդ 633 մի
լիոն։

XIX դա րի երկ րորդ կե սին 
սկսեց ա ճել նավ թի, գու նա վոր 
մե տաղ նե րի հա նույ թը։ 
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Ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ 
կա տար վե ցին նաև արդ յու նա
բե րա կան դա րաշր ջա նի մար
դու ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր
տում։ Մարդ կութ յան հա մար 
մեծ պրոբ լեմ եր ստեղ ծե ցին 
վի րու սա յին հա մա ճա րակ ներն 
ու հա մա վա րակ նե րը, ո րոնք 
հան գեց նում էին հսկա յա կան 
թվով մարդ կանց կորս տի։ Ա մե
րի կա յից Եվ րո պա տա րած վեց 
սի ֆի լի սը, ո րի բուժ ման արդ
յու նա վետ մի ջոց նե րի բա ցա
կա յութ յան պատ ճա ռով բազ
մա թիվ մար դիկ կորց նում էին 
աշ խա տու նա կութ յու նը կամ 
մա հա նում։ Տա րած ված հի վան
դութ յուն ներ էին նաև խո լե րան, 
ո րո վայ նա յին տի ֆը, տու բեր
կուլ ո զը և  այլն։

XVIII դա րի երկ րորդ կե սը և  
ամ բողջ XIX դարն ըն դուն ված է 
ան վա նել բնա գի տութ յան դար։ 
Այդ շրջա նում ան նա խա դեպ 
վե րելք ապ րե ցին երկ րա բա
նութ յու նը, կեն սա բա նութ յու նը, 
աստ ղա գի տութ յու նը, քի միան, 
ֆի զի կան։ Բ նա կան և սո ցիա
լա կան եր ևույթ նե րի նկատ մամբ 

ձևա վոր վեց է վոլ ու ցիոնպատ
մա կան մո տե ցու մը։ Տար բեր 
բնա գա վառ նե րի գիտ նա կան
նե րի ջան քե րով մշակ վե ցին 
ա պա գա է կո լո գիա կան գի տութ
յան ա ռան ձին տե սա կետ ներ։ Է. 
Հեկ կե լը գի տութ յուն ներ մու ծեց 
«է կո լո գիա» եզ րույ թը՝ դրա նով 
նշա նա վո րե լով օր գա նիզմ ե րի 
և դ րանց բնա կութ յան մի ջա
վայ րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե
րին վե րա բե րող գի տութ յան նոր 
բնա գա վա ռի սկիզ բը։ Կու տակ
վում էին նոր տվալ ներ մար դու 
վրա բնութ յան և բ նութ յան վրա 
մար դու ու նե ցած ազ դե ցութ յան 
վե րա բեր յալ։

XX դա րը նշա նա վոր վեց 
բնութ յան նկատ մամբ մար դու 
ազ դե ցութ յան խո րաց մամբ, 
մո լո րա կի մատ չե լի բո լոր տա
րածք նե րի բնա կեց մամբ, արդ
յու նա բե րա կան ու գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րութ յան ուժ գին 
զար գաց մամբ, է ներ գիա յի նոր 
աղբ յուր նե րի ո րոն ման, մեր
ձերկ րա յին տիե զե րա կան տա
րա ծութ յան յու րաց ման, ինչ
պես նաև ազ գաբ նակ չութ յան 

թվա քա նա կի ան կան խա տե սե
լի ա ճով։ Շատ գիտ նա կան նե րի 
կար ծի քով, Երկ րի վրա ապ րող 
մարդ կանց թվա քա նա կի չդա
դա րող ա ճը, արդ յու նա բե րա
կան ար տադ րութ յան ընդ լայն
ման, բնա կան պա շար նե րի 
ան նա խա դեպ օգ տա գործ ման 
ու քա ղա քակր թութ յան «կեն
սա գոր ծու նեութ յան» թա փոն
նե րի կու տակ ման հետ միա սին, 
ա ռա ջի կա 100 տար վա ըն թաց
քում, հա վա նա բար, ա ռաջ նա
յին կդառ նա մեր մո լո րա կի 
վրա մարդ կութ յան գո յատև ման 
պահ պա նութ յան խնդի րը։

Մարդ կա յին հա սա րա կութ յան 
զար գաց ման ժա մա նա կա կից 
դա րաշր ջա նը բնու թագր վում է 
որ պես հե տարդ յու նա բե րա կան 
քա ղա քակր թութ յան փուլ, երբ 
աշ խա տանք ներ են տար վում 
տե ղե կատ վա կան գի տե լիք նե
րի հի ման վրա` դրանց օգ տա
գործ ման ճա նա պար հով ո րո շա
կի ներ դաշ նա կութ յուն մտցնե լով 
մար դու և բ նութ յան փոխ հա րա
բե րութ յուն նե րի մեջ։ Այդ գոր
ծում հսկա յա կան է գի տութ յան 
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դե րը։ 
Դեռևս Ֆ. 
Բե կոնն է 
նշել, որ 
բնութ յան 
օ րենք նե
րի ի մա ցութ
յու նը հնա րա վո րութ յուն 
կտա մար դուն բա վա րա րե լու 
իր ա ռօր յա պա հանջ մունք նե
րը, սա կայն մարդ կութ յան հե
տա գա ա ռա ջըն թացն անհ նար 
կլի նի ա ռանց այդ օ րենք նե րին 
են թարկ վե լու։ Այդ պատ կե րա
ցում ե րը XX դա րում ի րենց 
ար տա ցո լու մը գտան նոոս ֆե
րա յի մա սին հա յե ցա կար գում։ 
Ա կա դե մի կոս Վ. Ի. Վեր նադս կին 
ա ռա ջին նե րից մե կը գի տակ ցեց, 
որ մարդ կութ յու նը վե րած վել է 
երկ րա բա նա կան և, հնա րա վոր 
է, նաև տիե զե րա կան հզոր ու
ժի՝ ըն դու նակ մեծ մասշ տաբ
նե րով վե րա փո խե լու բնութ յու
նը։ Կեն սո լորտն ամ բող ջա պես 
վե րա փոխ վում է նոոս ֆե րա յի՝ 
բա նա կա նութ յան ո լոր տի։ Նա 
նոոս ֆե րան դի տում էր որ պես 
կեն սո լոր տի զար գաց ման բարձ
րա գույն փուլ, որ տեղ վճռո
րոշ գոր ծոն է դառ նում մար դու 
բա նա կան գոր ծու նեութ յու նը։ 
Վեր նադս կին հա մոզ ված էր, որ 
նոոս ֆե րա յին մարդ կութ յու նը 
կգտնի մո լո րա կի վրա է կո լո
գիա կան հա վա սա րակշ ռութ
յան վե րա կանգն ման և պահ
պա նութ յան ու ղին, կմշա կի և 

գործ նա կա նում կի րա կա նաց նի 
բնութ յան և հա սա րա կութ յան 

անճգ նա ժա մա յին ռազ մա
վա րութ յուն։ 

Այժմ մշակ վում են 
ա մե նա վառ եր ևա կա
յութ յու նը գե րա զան ցող 

պլան ներ գյու ղատն տե
սա կան մշա կա բույ սե րի 
ֆո տո սին թե զի արդ յու
նա վե տութ յու նը բարձ
րաց նե լու ուղ ղութ յամբ։ 

Բու սա ծած կի խտութ յան 
մե ծաց ման, ֆո տո սին թե զի 
օգ տա կար գոր ծո ղութ յան 
գոր ծակ ցի ա ճի ճա նա
պար հով կա րե լի է էա

պես մե ծաց նել ա րե գակ նա յին 
է ներ գիա յի կու տա կու մը կեն սո
լոր տում։ Դա կհան գեց նի մշա
կա բույ սե րի բեր քատ վութ յան 2 
– 3 ան գամ բարձ րաց ման։ Կեն
սո լոր տի մեծ շրջապ տույ տի մեջ 
մտցնե լով բույ սե րի, կեն դա նի
նե րի, միկ րոօր գա նիզմ ե րի նոր 
ձևեր, դրանց մթե րատ վութ յու նը 
կա րե լի է բարձ րաց նել ևս մի 
քա նի ան գամ։ Մարդ կութ յա նը 
չի կա րող սպառ նալ նաև է ներ
գե տիկ սո վը. ա րե գակ նա յին, 
քա մու, ա լի քա յին, ջրած նա յին 
է ներ գիա յի օգ տա գործ ման նոր 
ու ղի նե րի մշա կու մը և  օգ տա
գոր ծու մը կա րող են բա վա րա
րել մարդ կութ յան է ներ գիա կան 
բո լոր պա հանջ նե րը։ Այս և  այլ 
մշա կում եր գի տա կա նո րեն 
հիմ ա վոր ված հե ռան կար ներ 
են բա ցում XXI դա րի երկ րորդ 
կե սի վեր ջի հա մար՝ ուղղ ված 
մեր մո լո րա կի կեն սա բազ մա
զա նութ յան, է կո հա մա կար գե րի 
և կեն սո լոր տի, ամ բող ջութ յամբ 
վերց ված, պահ պան ման նպա
տա կին` ա պա հո վե լով բնութ յան 
և մար դու միջև հա զա րամ յակ նե
րի ըն թաց քում ձևա վոր ված բնա
կա նոն և ներ դաշ նակ փոխ հա
րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցու մը։

Ներ կա յում նշա նա վոր շատ 
է կո լոգ ներ, հա սա րա կա գետ ներ, 
տնտե սա գետ ներ, քա ղա քա գետ
ներ միա տե ղել են ի րենց ջան քե
րը՝ մշա կե լու նոր մո տե ցում եր 
մար դու և ն րա բնա կութ յան մի
ջա վայ րի փոխ հա րա բե րութ յուն
նե րը կար գա վո րե լու հա մար։ 
Կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քը բնութ յան կա յուն 
զար գաց ման հա յե ցա կարգն 
է, որն ար ժա նա ցել է ոչ միայն 
տար բեր բնա գա վառ նե րի գիտ
նա կան նե րի, այլև աշ խար հի 
շատ երկր նե րի կա ռա վա րութ
յուն նե րի ու ղե կա վար նե րի հա
վա նութ յա նը:

Սա կայն չի բա ցառ վում նաև, 
որ մար դու և բ նութ յան փոխ
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց
ման է վոլ ու ցիան ըն թա նա այլ 
ուղ ղութ յամբ: Ինչ պես նշել է 
Երկ րագն դի ազ գաբ նակ չութ
յան թվա քա նա կի ա ճի մա թե
մա տի կա կան մո դե լի հե ղի նակ, 
ճա նաչ ված ֆի զի կոս, պրո ֆե
սոր Ս. Պ. Կա պի ցան,  « Մենք 
ապ րում ենք բո լո րո վին յու րա
հա տուկ դա րաշր ջա նում։ Մեր 
մո լո րա կի վրա մարդ կութ յու
նը վե րած վել է ե զա կի գե րօր
գա նիզ մի, և  ո րո շա կի բնա կան 
գոր ծոն ներ ուղ ղոր դում են նրա 
վար քը և զար գա ցու մը։ Սա կայն 
մո լո րա կը պահ պա նե լու հա մար 
մար դուց հսկա յա կան ջան քեր 
են պա հանջ վում։ Մենք ար մա
տա պես պետք է փո խենք մեր 
գի տակ ցութ յու նը և, հնա րա վոր 
է, նաև՝ կեն սա բա նութ յու նը։ Հա
կա ռակ դեպ քում Homo sapiensը 
կա վար տի իր գո յութ յու նը՝ սկիզբ 
տա լով նոր տե սա կի ա ռա ջաց
ման։ Եվ այդ տե սա կը կլի նի 
ա վե լի բա նա կան, քան XXI դա
րի սկզբի մար դիկ, ո րոնց բա ժին 
է ըն կել ապ րել ժո ղովր դագ րա
կան ան ցու մա յին խիստ բարդ ու 
դժվա րին ժա մա նա կաշր ջա նում»։
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Այս պես են ան վա նել ի րենց 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը Վա շինգ
տո նի հա մալ սա րա նի ճար տա
րա գետ նե րը: Թա փա հա րե լով 
թա փան ցիկ թևիկ նե րը՝ 190 մգ 
զանգ վա ծով ար հես տա կան մի
ջա տը կա րող է վեր բարձ րա
նալ, թռչել և ցած իջ նել: Ճան ճը 
սնվում է են թա կար միր լա զե րի 
ճա ռա գայ թից, որն ընկ նում է 
ման րա չափ ֆո տո տար րի վրա: 
Սա ա պա հո վում է 8 վոլտ մե

ծութ յամբ ան փո փոխ լա րում, 
ո րը փո խա կերպ վում է 240 
վոլտ մե ծութ յամբ փո փո խա կան 
լար ման և ս տի պում է թրթռալ 
թևիկ նե րը թա փա հա րող պիե
զաբ յու րեղ նե րը: Ճան ճը դեռ 
չու նի օգ տա կար կի րա ռութ յուն, 
բայց այն մտա դիր են լրաց նել 
տար բեր տվիչ նե րով. օ րի նակ՝ 
վտան գա վոր գա զե րի ար տա
հոս քե րի ո րոն ման հա մար:

ՌՈԲՈՃԱՆՃ



¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |   ¹3. 202048

ՀՈԳԵԿԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԳԵՆԵՏԻԿԱՆ

ՌՈՔՍԱՆԱ ԶԱԽԱՐՅԱՆ

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

Ֆ ի զի կա կան և հո գե
կան ա ռող ջութ յու
նը մար դու բնա կա

նոն կեն սա կեր պի ան բա ժա նե լի 
մասն է, սա կայն հա ճախ այն 
խա թար վում է տար բեր պատ
ճառ նե րով: Խա թա րում նե րի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող 
է լի նել ինչ պես ժա ռան գա կան 
գոր ծո նը, այն պես էլ շրջա կա 
մի ջա վայ րը: Ա ռա վել դժվար 
ախ տո րո շում, կլի նի կա կան ըն
թացք և բու ժում ու նեն այն հի
վան դութ յուն նե րը, ո րոնք պայ
մա նա վոր ված են վե րը նշված 
գոր ծոն նե րի հա մադ րութ յամբ: 
Այս դա սին են պատ կա նում 
հո գե կան հի վան դութ յուն նե
րը, ո րոնց ժա մա նակ ան հա
տի մոտ դիտ վում են մտա ծո

ղա կան, զգա յա կան 
ո լորտ նե րի և կա տա
րո ղա կան գոր ծա ռույթ
նե րի խախ տում ներ: Հա
մա ձայն ԱՄՆ Հո գե կան 
հի վան դութ յուն նե րի ազ գա
յին ինս տի տու տի տվյալ նե րի՝ 
հո գե կան խան գա րում նե րով 
տա ռա պում է հինգ ա մե րի կա
ցուց մե կը՝ ան կախ տա րի քից, 
սե ռից և  ազ գա յին պատ կա նե
լութ յու նից: Չ նա յած զար գա ցած 
երկր նե րում հսկա յա կան գու
մար ներ են ուղղ վում այս խմբի 
հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման, 
սո ցիա լա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման, ա նաշ խա տու
նա կութ յան և մա հա ցութ յան 
հետ կապ ված ծախ սե րի հա մար, 
հո գե կան հի վան դութ յուն նե րի 

արդ
յու նա վետ բուժ ման 
մո տե ցում նե րը մնում են շա րու
նա կա կան մշակ ման փու լում: 
Հարկ է նշել, որ կի րառ վող 
բու ժումն այ սօր էլ մե ծա մա
սամբ ուղղ ված է հի վան դութ
յան ախ տա նիշ նե րը ճնշե լուն, 
սա կայն չեն վե րաց վում ախ
տա նիշ նե րի զար գաց ման և 
դրս ևոր ման պատ ճառ նե րը: 
Այս ա մե նի հիմ նա կան պատ
ճա ռը հի վան դութ յուն նե րի մո
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րե սիա), նկա րագր վում են 
նմա նա տիպ ախ տա նիշ նե րով, 
ո րոնք դրսևոր վում են ո րո շա կի 
տար բե րութ յուն նե րով՝ դժվա
րաց նե լով հի վան դութ յուն նե
րի ախ տո րո շու մը և թի րա խա
վոր ված բու ժու մը: Բ նա կան էր 
ակն կա լել, որ հա ման ման ախ
տա նիշ նե րով բնու թագր վող 
հի վան դութ յուն նե րի զար գաց
ման հա մար պա տաս խա նա տու 
գե նե տի կա կան գոր ծոն նե րը 
ևս կու նե նան ընդ հան րութ յուն
ներ: Որ քան բազ մա կող մա նի 
ու սում նա սիր ված լի նի հի
վան դութ յու նը, այն քան ա վե լի 
դյու րին կլի նի մշա կել արդ յու
նա վետ, թի րա խա վոր ված բու
ժում. ա վե լին՝ դա հնա րա վո
րութ յուն կտա հի վան դութ յան 
ախ տո րոշ ման ուղ ղութ յամբ 
աշ խա տե լու նաև վաղ փու լում, 
երբ հի վան դութ յու նը դեռևս 
չի դրսևոր վում, բայց առ կա 
է մո լե կու լա գե նե տի կա կան 
ե ղա նա կով բա ցա հայտ վող 

զգա յական ոլորտների վրա։

լե կու լա յին մե խա նիզմ նե րի 
մաս նա կի կամ թե րի ու սում
նա սի րումն ու նկա րագ րումն 
է: Վի ճակն էլ ա վե լի բարդ է 
զար ցա ցող երկր նե րում, ո րոնց 
թվին է պատ կա նում նաև Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նը: Դա սա կարգ վե լով որ պես 
ա ռան ձին խան գա րում ներ՝ 
հո գե կան հի վան դութ յուն նե
րի մե ծա մաս նութ յու նը, օ րի
նակ՝ շի զոֆ րե նիան1, երկբ ևեռ 

(բի պոլ յար) ա ֆեկ տիվ խան
գա րու մը2 , ընկ ճախ տը3 (դեպ

1 Շիզոֆրենիան հոգեկան հիվան
դություն է, որը բնութագրվում է 
մտածողության գործընթացների և 
հուզական ռեակցիաների խաթա
րում երով։

2 Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը, 
որը նախկինում հայտնի էր որ պես 
մոլեմտային (մանիակալդեպ րե սիվ) 
փսիխոզ, բնորոշվում է հո գե հու զա
կան ոլորտի պարբերական խան գա
րումերով միջփուլային շրջա նում 
ախտանիշների լրիվ դարձե լիու
թյամբ։

3 Դեպրեսիան ցածր տրամադ րութ
յան և գործունեությունից խուսափելու 
վիճակ է, որը կարող է ազդել մարդու 
մտածողական, վարքաբանական, 

գե նե տի կա կան նա խա տրա
մադր վա ծութ յուն: 

Թե պետ հո գե կան հի վան
դութ յուն նե րը՝ որ պես ա ռան
ձին խումբ, ձևա վոր վել են 
դեռևս XVIII դա րում, սա կայն 
դրանց ա ռա ջաց ման պատ
ճառ նե րը մում են մա սամբ 
նկա րագր ված: Այս ո լոր տի վե
րա բեր յալ պատ կե րա ցում ե րի 
զար գաց մանն ու հարս տաց
մա նը, ան շուշտ, նպաս տել 
են հո գե բու ժութ յան, վար քա
բա նա կան գի տութ յուն նե րի, 
նյար դա բա նութ յան, կեն սա բա
նութ յան և գե նե տի կա յի բնա
գա վառ նե րում կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնց 
միջև փոխ կա պակց վա ծութ յու
նը և պատ ճա ռա հետ ևան քա յին 
կա պը հնա րա վո րութ յուն են 
տվել, օ րի նակ, կլի նի կա կան 
ու սում ա սի րութ յուն նե րի հի
ման վրա պատ կե րա ցում կազ
մե լու հի վան դի ազ գա կան նե րի 
մոտ նույն հի վան դութ յան զար
գաց ման ռիս կե րի վե րա բեր յալ, 
այս պի սով հա տուկ շեշ տադ րե
լով գե նե տի կա կան բա ղադ րի
չի կար ևո րութ յու նը: Ժա ռան
գա կան գոր ծոն նե րի ներդ րու մը 
հաս տատ վել է երկ վոր յակ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րում, ո րոնք 
ա ռա վել հե տաքրք րութ յուն են 
ներ կա յաց նում նույ նա կան գե
նե րի հա վա քա ծու՝ գե նոմ4 ու նե
ցող միա սաղմ5 երկ վոր յակ նե րի 
դեպ քում: 

Երկ սաղմ երկ վոր յակ նե րի 

4 Գենոմը օրգանիզմի գենետիկա
կան տեղեկության ամբողջությունն է։

5 Միասաղմ երկվորյակները զար
գանում են մեկ ձվաբջջից, որը բե ղմ
նավորվել է մեկ սպերմա տո զոի դից, 
ի տարբերություն երկսաղմ երկ վոր
յակների, որոնք զարգանում են երկու 
տարբեր սպերմատոզոիդներից բեղմ
նա վորված երկու տարբեր ձվա բջիջ
ներից։ 

.....................................................................................................................  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ
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մոտ, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
եր կու տար բեր բեղմ ա վոր
ված ձվաբ ջիջ նե րից, նույնն է 
գե նե տի կա կան նյու թի ըն դա
մե նը 50 %ը, ինչ պես նույն 
ծնող նե րի ցան կա ցած եր կու 
ժա ռան գի մոտ: Ժա ռան գա կա
նութ յան դե րը գնա հա տե լու հա
մար հա մե մատ վել է հո գե կան 
տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 
տա րած վա ծութ յու նը միա սաղմ 
և  երկ սաղմ ա ռանձն յակ նե
րի շրջա նում: Այս պես, երկ
բևեռ խան գար ման դեպ քում 
պարզ վել է, որ ե թե ա ռանձն
յակ նե րից մե կի մոտ առ կա է 
հի վան դութ յու նը, ա պա մյուս 
միա սաղմ ա ռանձն յա կի՝ նույն 
խա թա րում ու նե նա լու հա
վա նա կա նութ յու նը 60–80 % է, 
երկ սաղմ երկ վոր յակ նե րի դեպ
քում՝ ըն դա մե նը 8 %: Ինչ վե րա
բե րում է դա րի հի վան դութ յուն 
հա մար վող շի զոֆ րե նիա յին, 
ա պա միա սաղմ երկ վոր յակ նե
րից մե կի հի վանդ լի նե լու դեպ
քում մյու սի հի վան դա ցութ յու նը 
կազ մում է 46 %, մինչ դեռ երկ
սաղմ երկ վոր յակ նե րի դեպ քում 
այն 14 % է:

Ին չո՞ւ  »ն ու ëում-
նա ëի րում հո գ» կան 
հի վան դութ յուն ն» րի 

գ» ն» տի կան
Հի վան դութ յուն նե րի մա սին 

թե րի կամ մաս նա կի պատ կե
րա ցում ե րը լուրջ խո չըն դոտ
ներ են ստեղ ծում դրանց կան
խո րոշ ման, ժա մա նա կին ու 
ստույգ ախ տո րոշ ման, դե ղա
մի ջոց նե րի մշակ ման և  արդ
յու նա վետ բուժ ման գոր ծում: 
Ու ղե ղում նյար դա յին զար գաց
ման գոր ծըն թաց նե րը և մի ջա
վայ րի ռիս կի գոր ծոն նե րը կար
ևոր դեր են խա ղում այս խմբին 

պատ կա նող խան գա րում ե րի 
զար գաց ման հա մար, սա կայն 
ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րի 
ներդ րու մը, օ րի նակ, շի զոֆ րե
նիա յի, երկբ ևեռ խան գար ման, 
ու շադ րութ յան պա կա սի, գե
րակ տի վութ յան խան գար ման 
և  աու տիզ մի6 դեպ քում մատ
նա  նշում են գե նե տի կա կան 
գոր ծոն նե րի ծան րակ շիռ դե րը: 
Գե նո մի ա ռա վել հա մա պար
փակ ու սում ա սի րում օ րե ցօր 
զար գա ցող տեխ նո լո գիա նե րի 
և մո տե ցում ե րի հետ մեկ տեղ 
հե տա զո տող նե րի հա մար ու
ղե ղում կա տար վող կեն սա բա
նա կան եր ևույթ ներն ու սում
նա սի րե լու և դե ղա մի ջոց նե րի 

6 Աուտիզմ (ինքնամփո փութ յուն)՝ 
գլխուղեղի հիվանդության տարա
տեսակ։ Բնութագրվում է սոցիալական 
փոխազդեցության և հաղորդակցման 
արտահայտված պակասով, ինչ պես 
նաև սահմանափակ հե տա քրքրու  թ
յուններով և կրկնվող գործողութ յուն
ներով։

ա ռա վել խոս տում ա լից թի
րախ ներ հայտ նա բե րե լու ան
նա խա դեպ հնա րա վո րութ յուն
ներ է ստեղ ծում:

Հարկ է նշել, որ հո գե
կան հի վան դութ յուն ներն ան
դա մա լու ծութ յան հիմ ա կան 
պատ ճառ են ամ բողջ աշ խար
հում՝ կրկնա կի գե րա զան ցե լով 
քաղց կե ղով և սր տա նո թա յին 
հի վան դութ յուն նե րով պայ մա
նա վոր ված նույն ցու ցա նի շը: 
Հո գե կան հի վան դութ յուն նե
րի ա ռա ջին նա խան շան նե րը 
հիմ ա կա նում ի հայտ են գա
լիս վաղ պա տա նե կան տա րի
քում, սա կայն հի վան դութ յան 
ախ տո րո շու մը կա տար վում է 
շատ ա վե լի ուշ, երբ այն հան
գեց նում է ան դա մա լու ծութ յան 
և ֆի նան սա կան խնդիր նե րի: 
2010 թ. Ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր
պութ յու նը (ԱՀԿ) գնա հա տել է 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ .....................................................................................................................  
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հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված ընդ հա նուր 
վնա սը, ո րը կազ մել է տա րե
կան $2,5 տրի լիոն ԱՄՆ դո լար՝ 
կան խա գու շա կե լով, որ 2030 թ.  
նույն ցու ցա նի շը կհաս նի $6 
տրի լիո նի:

Չ նա յած հո գե կան հի վան
դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ
յա նը և  այն վնա սին, ո րը դրանք 
հասց նում են տա ռա պող նե րին 
ու վեր ջին նե րիս ազ գա կան նե
րին, ա ռա ջաց ման կեն սա բա
նա կան մե խա նիզմ ե րը թե րի 
են նկա րագր ված: Պատ ճառ
նե րը բազ մա թիվ են, ո րոն
ցից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
կյան քի ըն թաց քում ու ղե ղում 
ա նընդ հատ կա տար վող փո փո
խութ յուն նե րը: Ի տար բե րութ
յուն այլ հի վան դութ յուն նե րի, 
ո րոնց ժա մա նակ հնա րա վոր 
է ու սում ա սի րել հա մա պա
տաս խան հյուս ված քը, և հաս
կա նալ կա տար ված կամ կա
տար վող փո փո խութ յուն նե րը, 
ու ղե ղի հի վան դութ յուն նե րը 
հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս 
ի րա կա նաց նե լու նմա նա տիպ 
աշ խա տանք ներ և մի ջամ տութ
յուն ներ (բա ցա ռութ յամբ, օ րի
նակ, է լեկտ րա ֆի զիո լո գիա կան 
մե թոդ նե րի, շեր տագր ման և  
այլն): Բա ցի այդ, ցույց է տրվել, 
որ մար դու ու ղե ղում կա տար
վող փո փո խութ յուն ներն ա վե
լի բարդ են, քան ան գամ ա մե
նա մոտ կաթ նա սու նի ու ղե ղում 
կա տար վող նե րը՝ դարձ նե լով 
կեն դա նի նե րի ու սում ա սի րութ
յուն ներն ա ռա վել ար դիա կան և 
հե տաքր քիր հո գե կան հի վան
դութ յուն նե րի պա րա գա յում՝ 
միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե
լով նաև նշված սահ մա նա փա
կում ե րը: Ցա վով պետք է նշել, 
որ մինչ օրս հո գե կան հի վան
դութ յուն նե րի հա մար մշակ ված 

կեն դա նի մո դել նե րից և  ոչ մեկն 
ամ բող ջութ յամբ չի ար տա ցո լում 
դիտ վող խա թա րում ե րը: Ուս
տի հո գե կան հի վան դութ յուն
նե րի հա մար դե ղա մի ջոց նե րի 
մշա կու մը, մա սամբ բեր ված 
սահ մա նա փա կում ե րի պատ
ճա ռով, ա վե լի քան 50 տա րի 
ան հա վա նա կան էր թվում: Գո
յութ յուն ու նե ցող մի ջոց նե րը, 
ինչ պես ար դեն նշվել է, ու նեն 
ախ տա նիշ նե րը ճնշե լու, այլ ոչ 
թե հի վան դութ յան պատ ճա
ռը վե րաց նե լու բնույթ: Վեր ջին 
60–70 տա րում ի հայտ ե կած 
դե ղա մի ջոց նե րից և  ոչ մեկն 
իր ազ դե ցութ յան մե խա նիզ
մով էա կա նո րեն չի տար բեր
վում մյուս նե րից: Հե տաքր քիր 
է, որ լի թիու մը, ո րը դեռևս 70 
տա րի ա ռաջ կի րառ վում էր 
մո լեմ տա յին (մա նիա կալ, մո
լուց քա յին) վար քա բա նա կան 
խան գա րում ե րի ժա մա նակ, 
այ սօր էլ օգ տա գոր ծում են 
երկբ ևեռ խան գար ման բուժ ման 
մեջ: Նույն մի տու մը դիտ վում 
է նաև հե ռա վոր 1960ա կան
նե րից հայտ նի կլո զա պի նի 
դեպ քում, ո րը ներ կա յում ա մե
նա հա ճախ օգ տա գործ վող հո

գե մետ հանգս տաց նող մի ջոցն 
է: Չ նա յած շա րու նա կա կան հե
տա զո տութ յուն նե րին՝ ուղղ ված 
ա ռա վել արդ յու նա վետ և քիչ 
կողմ ա կի ազ դե ցութ յուն նե րով 
օժտ ված դե ղե րի հայտ նա բեր
մա նը, ազ դե ցութ յան ար դեն 
նկա րագր ված և  ո րո շա կիո րեն 
ու սում ա սիր ված մե խա նիզմ
նե րից զգա լիո րեն տար բեր
վող դե ղա մի ջոց ներ դեռևս չեն 
նկա րագր վել: Այս ա մե նի հետ 
միա սին հարկ է նշել, որ առ
կա դե ղերն ան փո խա րի նե լի են 
հի վանդ նե րի հա մար, և դ րանց 
հայտ նա բե րու մը հնա րա վո
րութ յուն է տա լիս ո րոշ չա փով 
մեղ մե լու հի վան դութ յան ըն
թաց քը: Ի րա կա նում նոր դե ղա
մի ջոց նե րի մշակ մանն ուղղ վել 
և  այ սօր էլ ուղղ վում են հսկա
յա կան գու մար ներ, ժա մա նակ 
և մարդ կա յին պա շար ներ, սա
կայն բուժ ման նոր մի ջոց նե րի 
հայտ նա բե րու մը դեռևս զգա լի 
հա ջո ղութ յուն նե րի չի բե րել: 
« Մար դու գե նոմ» նա խագ ծի 
ա վար տից հե տո հո գե կան հի
վան դութ յուն նե րի հա մար թեկ
նա ծու դե ղա մի ջոց նե րի միայն  
8 %ն  է փոր ձարկ վել մարդ
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կանց վրա, քա նի որ մա ցած 
մա սը թու նա վոր է կամ օժտ
ված չէ ա ռա վե լութ յուն նե րով 
բուժ ման գոր ծըն թա ցում: Մ յուս 
կող մից, քա նի դեռ այս հի վան
դութ յուն նե րի կեն սա բա նա կան 
մե խա նիզմ ե րը մաս նա կիո րեն 
են նկա րագր ված, դե ղա գոր ծա
կան ըն կե րութ յուն նե րը խու սա
փում են ներդ րում եր կա տա րել 
նոր մի ջոց նե րի մշակ ման հա
մար՝ հա մա րե լով դա ոչ նպա
տա կա հար մար և ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի ա նի մաստ վատ նում՝ 
փո խա րե նը կա տա րե լով ներդ
րում եր ա վե լի խոս տում ա լից 
ուղ ղութ յուն նե րով:

Գ» նո մի կա յի խոë-
տում նա լիó ո լոր տը
Գե նե տի կան հո գե կան հի

վան դութ յուն նե րի կեն սա բա նա
կան հա յե ցա կե տի կար ևո րա
գույն մասն է: Շի զոֆ րե նիան, 
երկբ ևեռ խան գա րու մը և մ ա
ցած հո գե կան խան գա րում երն 
ու նեն ժա ռան գա կան բնույթ, 
այ սինքն՝ փո խանց վում են սերն
դից սե րունդ՝ ընդգ ծե լով գե նո
մի ու սում ա սի րութ յան անհ րա
ժեշ տութ յու նը: « Մար դու գե նոմ» 
նա խագ ծի ի րա կա նաց ման արդ
յուն քում ու նե նա լով ռե ֆե րեն սա
յին7 (հա մե մա տա կան կամ է տա
լո նա յին) գե նո մը, գե նե տի կա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րը զար գա
ցան նոր ու ժով, քա նի որ հնա
րա վոր դար ձավ ու սում ա սի րել 
ա ռան ձին գե նոմ եր՝ հա մե մա
տութ յուն ներ կա տա րե լով ռե ֆե
րեն սա յին գե նո մի հետ և  առն
վազն տե սա կա նո րեն ընտ րե լով 
ա ռա վել արդ յու նա վետ բու ժում:

Գե նո մի սեք վե նա վո րու մը՝ 

7 Ռեֆերենսային գենոմը տվալների 
շտեմարանում հասանելի «առողջ» 
մարդու գենոմ է։

նուկ լեո տի դա յին հա ջոր դա
կա նութ յան վեր ծա նու մը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս ա վե լի 
մատ չե լի, ճշգրիտ և  ամ բող ջա
կան արդ յունք նե րի հի ման վրա 
ու սում ա սի րե լու ա ռան ձին գե
նե տի կա կան տար բե րակ ներ կամ 
ի րա կա նաց նե լու լայ նա գե նո մա
յին հե տա զո տութ յուն ներ: Հատ
կան շա կան է, որ այդ ու սում ա
սի րութ յուն նե րից և  ոչ մե կում 
չի հա ջող վել գտնել հո գե կան 
հի վան դութ յուն նե րի հա մար 
պա տաս խա նա տու հիմ ա կան 
«մե ղա վո րին»: Դ րա փո խա
րեն տա րեց տա րի այս հի վան
դութ յուն նե րի զար գաց ման մեջ 
ներգ րավ ված գե նե րի և գե նե տի
կա կան տար բե րակ նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում ե րը հա մալր վում 
են նո րա նոր տե ղե կութ յուն նե
րով: Մաս նա վո րա պես, ցույց է 
տվել ա վե լի քան 100 լո կուս նե
րի՝ քրո մո սո մա յին հատ ված նե
րի ներդ րու մը շի զոֆ րե նիա յի 
զար գաց ման մեջ: Բայց այս տեղ 
պետք է հաշ վի առ նել մի կար
ևոր փաստ՝ հի վան դութ յան հետ 
կապ ված ոչ բո լոր տար բե րակ
ներն են ժա ռանգ վող. դրանց 
մի մա սը նոր մու տա ցիա ներ են, 

այ սինքն՝ գե նե տի կա կան տար
բե րակ ներ, ո րոնք նոր են տվալ 
ան ձի հա մար և, հետ ևա բար, 
ժա ռանգ վել չեն կա րող, սա կայն 
կա րող են հան գեց նել նաև այլ 
հի վան դութ յուն նե րի, օ րի նակ՝ 
աու տիզ մի ա ռա ջաց ման:

Գե նե րի ու սում ա սի րութ յու
նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
պար զա բա նե լու հի վան դութ յան 
մեջ ներգ րավ ված ու ղի նե րը կամ 
մո լե կու լա յին ցան ցե րը, ո րոնք 
կա րող են բուժ ման ե ղա նակ նե
րի մշակ ման օգ տա կար թի րախ
ներ լի նել: Բազ մա թիվ հե տա
զո տութ յուն ներ վկա յում են, որ 
դրան ցում կան զգա լի ընդ հան
րութ յուն ներ նաև վեր ջին նե րիս 
զար գաց ման մեջ ներգ րավ ված 
գե նե րի տե սանկյ ու նից: Այս պես, 
շի զոֆ րե նիա յի զար գաց ման մեջ 
կար ևոր դեր խա ղա ցող գե նե րի 
մի մա սը, ո րը կար գա վո րում է 
նյար դա յին զար գաց ման գոր ծըն
թաց նե րը, կապ ված է նաև երկ
բևեռ խան գար ման և  աու տիզ մի 
հետ: Այս ա մե նը խո չըն դո տում 
է հի վան դութ յուն նե րին բնո րոշ 
կեն սա բա նա կան պա րա մետ րե
րի ո րո նու մը: 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ .....................................................................................................................  
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Գ» ն» տի կա կան փո-
խանó ման մո դ»լ ն»ր

Ցան կա ցած հի վան դի հու
զող ա ռա ջին հար ցը սե փա կան 
հի վան դութ յան մա սին ա ռա վել 
շատ տե ղե կութ յուն ի մա նալն է՝ 
սկսած ան վա նու մից մինչև բուժ
ման և հ նա րա վո րինս ա րագ 
ա պա քին ման ու ղի նե րը: Դ րան 
սո վո րա բար հա ջոր դում է «Որ
տե ղի՞ց ինձ մոտ այս հի վան
դութ յու նը» հար ցը, ո րին միշտ 
չէ, որ հնա րա վոր է պա տաս
խա նել: Հի վան դութ յան կրող
նե րը հաս կա նում են, որ ի րենց 
օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խութ յուն նե րի պատ ճառ նե
րի մա սին ի մա ցութ յու նը կա րող 
է օգ նել բուժ մա նը և, հա վա նա
բար, նպաս տել նաև ա պա գա յում 
հի վան դութ յան կան խար գել ման 
ե ղա նակ նե րի մշակ մա նը: Այս 
կապն ըն կած է կեն սաբժշ կա
կան ու սում ա սի րութ յուն նե րի 
հիմ քում: Որ քան շատ տե ղե
կութ յուն ներ կան հի վան դութ յան 
վե րա բեր յալ, այն քան ա վե լի լավ 
կա րե լի է հաս կա նալ հի վան
դութ յան տա րած ման և բուժ ման 
ե ղա նակ նե րը: 

Մ յուս կող մից, որ քան ա վե լի 
շատ ե ղա նակ ներ են փոր ձարկ
վում հի վան դութ յան բուժ ման 
հա մար, այն քան ա վե լի շատ 
պատ կե րա ցում եր կա րե լի է 
կազ մել հի վան դութ յան ա ռա
ջաց ման պատ ճառ նե րի վե
րա բեր յալ: Որ պես դրա կան 
փաստ՝ կա րե լի է նշել, որ կան 
շատ հի վան դութ յուն ներ, ո րոնց 
ա ռա ջաց ման գե նե տի կա կան 
պատ ճառ նե րը հայտ նի են: Վեր
ջին նե րիս շար քին է դաս վում 
բո լո րին լավ հայտ նի ման գա
ղան ման բջջա յին սա կա վար
յու նութ յուն (ա նե միա) կոչ վող 
հի վան դութ յու նը, ո րը պայ մա

նա վոր ված է մեկ գե նում միայն 
մեկ «տա ռի» փո փո խութ յամբ: 
Այս հի վան դութ յունն ան ձի մոտ 
դրսևոր վում է այն դեպ քում, 
երբ ե րե խան եր կու ծնող նե րից 
ժա ռան գում է այդ գե նի «փո
փոխ ված» տար բե րա կը: Վեր
ջերս հայտ նա բեր վել է մի գեն, 
ո րը պա տաս խա նա տու է ծանր 
խա թար ման՝ Հան տինգ տո նի 
հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման 
հա մար և դրս ևոր վում է ֆի զի
կա կան և մ տա վոր զար գաց ման 
լուրջ խա թա րում ե րով: Պայ մա
նա վոր ված է դո մի նանտ՝ գե
րակշ ռող դա սա կան փո խանց
ման եր ևույ թով, ո րի ժա մա նակ 
հի վան դութ յու նը դրսևոր վում 
է ծնող նե րից որ ևէ մե կից փո
փոխ ված գե նը ժա ռան գե լու 
դեպ քում: Բեր ված օ րի նակ նե րը 
ներ կա յաց նում են ժա ռանգ ման 
պար զա գույն մո դել ներ և դաս
վում են այս պես կոչ ված «մեն
դել ան հի վան դութ յուն նե րի» 
շար քում, քա նի որ են թարկ վում 
են Գ րե գոր Մեն դե լի ժա ռան գա
կա նութ յան օ րենք նե րին:

Հի վան դութ յուն նե րի մե ծա
մաս նութ յու նը, սա կայն, չի են
թարկ վում մեն դել ան ժա ռան
գա կա նութ յան օ րենք նե րին և 
«զգա յուն» է բազ մա թիվ գե նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք էլ մա սամբ 
պայ մա նա վո րում են հի վան
դութ յան դրսևո րու մը: Այդ գե նե
րը կա րող են փո խազ դել տար
բեր կերպ՝ բարձ րաց նե լով կամ, 
ընդ հա կա ռա կը, նվա զեց նե լով 
հի վան դութ յան դրսևոր ման 
հա վա նա կա նութ յու նը: Որ քան 
շատ գե ներ են ներգ րավ ված 
որ ևէ հի վան դութ յան զար գաց
ման մեջ, այն քան ա վե լի բարդ է 
դրանք հայտ նա բե րե լը: Ի րա վի
ճակն ա վե լի է բար դա նում ար
տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յան հետ ևան քով: 

Հո գե կան և, առ հա սա րակ, 
հի վան դութ յուն նե րի հետ կապ
ված գե նե րի հետ ևո ղա կան ու
սում ա սի րութ յու նը պա հան
ջում է տվալ պո պուլ ա ցիա յում 
ներդ րում ու նե ցող գե նե տի կա
կան տար բե րակ նե րի կրող նե
րի ներգ րա վում և վեր ջին նե րիս 
հայտ նա բեր ման ե ղա նակ նե րի 
առ կա յութ յուն: Ի դեա լա կան դեպ
քում հի վան դութ յան սահ մա
նու մը պետք է լի նի չա փա զանց 
հստակ, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
կտա գրան ցե լու հի վան դութ յամբ 
տա ռա պող նե րի հա մե մա տա բար 
նմա նա տիպ ախ տա նիշ նե րը: Հո
գե կան հի վան դութ յուն նե րի պա
րա գա յում ի րա վի ճա կը, դժբախ
տա բար, այլ է: Չ կան մշակ ված 
կեն սա բա նա կան թես տեր, ախ
տո րո շու մը հիմ ված է բա ցա
ռա պես վի ճա կագ րա կան ու ղե
ցույց նե րի վրա և կա տար վում է 
հո գե բույ ժի հետ հար ցազ րույ ցի 
մի ջո ցով: Այս ա մե նը, ինչ պես 
ար դեն նշվել է, խո չըն դո տում 
է հի վան դութ յան վաղ ախ տո
րո շու մը և նույն հի վան դութ յան 
տար բեր տե սակ նե րի տար բե րա
կու մը, քա նի որ ընկճ վա ծութ յու
նը բնո րոշ է նաև երկբ ևեռ խան
գար մա նը, ո րին հա ճախ կո չում 
են մո լեմ տա յին ընկ ճու մա յին 
խան գա րում: Տեխ նո լո գիա նե րի 
զար գա ցում, ան շուշտ, նպաս
տում է այս ո լոր տում ա ռա ջըն
թա ցին, սա կայն նշա նա կա լի 
ձեռք բե րում ե րի հա մար դեռևս 
զգա լի աշ խա տանք ներ պետք 
է կա տար վեն: Այս տեղ կրկին 
բախ վում ենք այն փաս տին, որ 
ա ռան ձին վերց րած և հի վան
դութ յան հետ կապ ված մեկ գե
նը կա րող է և չ բե րել տվալ հի
վան դութ յան դրսևոր ման, ո րը 
կա րող է լի նել մեկ այլ, կրկին 
հի վան դութ յան հետ առն չութ
յուն ու նե ցող գե նի և մի ջա վայ րի 
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գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցութ յան 
արդ յունք: Այ սինքն՝ ստաց վում է, 
որ հի վան դութ յան կա րող են բե
րել տար բեր գե ներ կամ դրանց 
տար բե րակ նե րը՝ մի ջա վայ րի 
հետ մեկ տեղ՝ ա ռա վե լա գույնս 
ընդ լայ նե լով հի վան դութ յան 
պատ ճա ռա կա նութ յու նը:

Հի վան դութ յան հետ առնչ վող 
յու րա քանչ յուր նոր գե նի հայտ
նա բե րու մը կա րող է նպաս տել 
հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման հետ կապ ված ա ռա
ջըն թա ցին՝ նպաս տե լով առ կա 
պատ կե րա ցում ե րի ամ բող
ջա կա նաց մա նը: Հի վանդ նե րի 
գե նե տի կա յի ա ռա վել հա մա
պար փակ ու սում ա սի րութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն կտա հաս
կա նա լու մո լե կու լա յին և կեն
սա քի միա կան տե սանկյ ու նից 
կա տար վող այն փո փո խութ
յուն նե րը, ո րոնք նկա տե լի չեն 
բժիշկ նե րի հա մար: Այս ա ռա վել 
ճշգրիտ ախ տո րո շիչ մո տե ցում
նե րի շնոր հիվ կի րառ վող բու ժու
մը կա րե լի է դարձ նել ա ռա վել 
թի րա խա յին՝ հաշ վի առ նե լով 

նաև ներդ րում ու նե ցող այլ գոր
ծոն ներ: 

Գե նե տի կա կան հե տա զո
տութ յուն նե րը հիմք կստեղ ծեն 
հո գե կան հի վան դութ յուն նե
րի կան խո րո շիչ մո տե ցում ե
րի մշակ ման հա մար, ո րը հնա
րա վո րութ յուն կտա ռիս կա յին 
խմբի ան ձանց ազ գա կան նե րին 
նա խա պատ րաս տե լու բժշկա
կան, զգա յա կան, ֆի նան սա կան 
ա ռում ե րով և կա տա րե լու հա
մա պա տաս խան փո փո խութ
յուն ներ ապ րե լա կեր պում: Բա ցի 
այդ, կան խո րո շիչ ե ղա նակ նե րի 
կի րա ռու մը կխթա նի նաև կան
խար գե լիչ մո տե ցում ե րի ի րա

նա կա նա ցու մը՝ այս պի սով 
ըն ձե ռե լով հի վան դութ յան զար
գաց ման ռիսկ ու նե ցող ան ձանց 
նոր հնա րա վո րութ յուն ներ:

Ներ կա յում տար վող թի րա
խա յին և բազ մա կող մա նի ու
սում ա սի րութ յուն նե րը հույս են 
ներշն չում, որ մոտ ա պա գա յում 
հնա րա վոր կլի նի մշա կել հո
գե կան խան գա րում ե րի վաղ 
ախ տո րոշ ման և  արդ յու նա վետ 
բուժ ման մո տե ցում եր՝ նպաս
տե լով հի վանդ նե րի կյան քի 
ո րա կի բարձ րաց մա նը և սո
ցիա լա կան մե կու սաց ման նվա
զեց մա նը: 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱ .....................................................................................................................  
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Ա մե րի կա ցի 4520 դե ռա հաս նե րի օ րա
կար գի ու սում ա սի րութ յու նը ցույց է տվել, 
որ նրանց միայն 51 %ն  է հետ ևում հի
գիե նիստ նե րի հանձ նա րար ած ա մե նօր յա 
ֆի զի կա կան ակ տի վութ յան չա փա նիշ նե
րին, 37 %ը չի գե րա զան ցում հա մա ցան ցից 
օգտ վե լու նրանց տա րի քի հա մար թույ լատ
րե լի ժա մա նա կը և միայն 18 %ն  է լիար
ժեք քնում: 
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Ա մե րի կա յի ակ նա բույժ նե րի 
տվալ նե րով՝ կա պույտ լույ սի 
եր կա րատև ներ գոր ծութ յունն 
ա ռա ջաց նում է ցան ցա թա ղան
թի բջիջ նե րի այ լա սե րում: Կա
պույտ և  երկ նա գույն լույ սի շատ 
ճա ռա գայթ ներ են ար ձա կում 
հա մա կար գիչ նե րի, սմարթ ֆոն
նե րի և պ լան շետ նե րի էկ րան
նե րը:

Ըստ հար ցում ե րի՝ Տն տե
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
և զար գաց ման կազ մա կեր պութ
յան ան դամերկր նե րի 15ամ յա 
դե ռա հաս նե րը հա մա ցան ցում 
անց կաց նում են օ րա կան 107–144 
րո պե, ռու սաս տան ցի դե ռա հաս
նե րը՝ 125–160 րո պե, Հոն կոն գի 
պա տա նի նե րը՝ 105–122 րո պե: 

Ի ԴԵՊ

Ֆ րան սիա յում տա րե կան 
կա տար վում է ճար պա կալ
ման վի րա հա տա կան բուժ
ման շուրջ 60 000 մի ջա
մտութ յուն:
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Մարմ ի զանգ վա ծի 1 կգ 
հաշ վով 1 գ  ալ կո հո լի ա մե նօր
յա օգ տա գոր ծու մը տար վա ըն
թաց քում կրճա տում է ու ղե ղի 
ծա վա լը 0,25 սմ3ով: Այս պի
սի դա ժան փոր ձար կում ե րի 
են են թար կել մա կա կա նե րին 
ԱՄՆ Օ րե գո նի հա մալ սա րա
նում: Մար դու հա մար այս ցու
ցի չը հա մա պա տաս խա նում է 
գա րեջ րի օ րա կան 4 բա ժա կին:

Անգ լիա յում սկսվել են հնա
գի տա կան ա մե նա ծա վա լուն 
պե ղում ե րը Եվ րո պա յում: Նա
խա տես վում է կա ռու ցել 240 կմ  
եր կա րութ յամբ եր կա թու ղա յին 
ա րա գըն թաց գիծ Լոն դո նից 
մինչև Բիր մինգ հեմ:  Այդ մայ
րու ղում կան բազ մա թիվ չու
սում ա սիր ված դամ բա րան ներ 
և  այլ հնութ յուն ներ՝ քա րե դա
րից մինչև արդ յու նա բե րա կան 
դա րաշր ջա նի սկիզբ:

Ֆի լի պին նե րում ըն դու նել են 
նոր օ րենք՝ դպրո ցի կամ քո
լե ջի յու րա քանչ յուր շրջա նա
վարտ պետք է տնկի 10 ծառ: 
Այս տեղ ա մեն տա րի տար րա
կան դպրոց ներն ա վար տում է 
12 մի լիոն, միջ նա կարգ դպրոց
նե րը՝ 5 մի լիոն, քո լեջ նե րը՝ 
կես մի լիոն ա շա կերտ: Իշ խա
նութ յուն նե րը հույս ու նեն, որ 
ան գամ տնկի նե րի ցածր կեն
սա կա նութ յան պայ ման նե րում 
ֆի լի պին ցի նե րի մի սե րուն դի 
շնոր հիվ երկ րում կա վե լա նա 
շուրջ 525 մի լիոն ծառ:
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Անգ լիա ցի կեն դա նա բան նե
րի տվալ նե րով, ըն տա նի կա
տու նե րի 73 %ը սնուն դը վերց
նե լու հա մար օգ տա գոր ծում է 
մի թա թը: Որ ձե րը հի մա նա կա
նում ձախ լիկ են, իսկ է գե րը՝ 
աջ լիկ:

Պոպե րաժշ տութ յա նը նվիր
ված ա մե րիկյ ան հան դե սը վեր
լու ծել է վեր ջին 50 տա րի նե րի 
ըն թաց քում հան րա ճա նա չութ
յուն վա յե լող շուրջ 6000 եր գե րի 
տեքս տեր և հայտ նա բե րել է, որ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում նրան
ցում շա տա ցել են այն պի սի 
բա ցա սա կան հույ զեր, ինչ պի
սիք են չա րութ յու նը, զայ րույ թը, 
ջղայ նութ յու նը և  այլն:

Աշ խար հի ա մե նա բարձր 
ար ձա նը տե ղադր ված է Հնդ
կաս տա նի Գու ջա րատ նա հան
գում՝ ի պա տիվ Հնդ կաս տա նի 
ան կա խութ յան մար տիկ Վա
լաբ հաի Պա տե լի (18751950): 
Կո թո ղի բարձ րութ յու նը հիմ քի 
հետ միա սին 240 մետր է: Հա
մե մեա տութ յան հա մար՝ Վոլ
գոգ րա դի Մայր Հայ րե նիք ար
ձանն ու նի 87 մետր, իսկ Ն յու 
Յոր քի Ա զա տութ յան ար ձա նը՝ 
93 մետր բարձ րութ յուն:

ԱՄՆում 4659 ե րի տա
սարդ ըն տա նիք նե րի շրջա
նում կա տար ված հար ցու մը 
ցույց է տվել, որ ա ռաջ նե կի 
լույս աշ խարհ գա լուց հե տո 
ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն
թաց քում մոր քնի տևո ղութ
յու նը կրճատ վում է մի ջի
նում 1 ժա մով, իսկ հոր քնի 
տևողությունը՝ 45 րո պեով: 
Ծ նող նե րի քու նը ո րոշ չա
փով տու ժում է նաև հե տա
գա 6 տա րի նե րի ըն թաց քում:
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Xylella fastidiosa ման րէն տա
րա ծում են ու տիճ նե րը և բույ սեր 
կրծող այլ մի ջատ ներ: Ման րէն 
ա ռա ջա ցնում է ցիտ րու սա յին նե
րի, դեղ ձի, առ վույ տի, խա ղո ղի, 
կա ղամ բի, կաղ նու, դափ նե վար
դի, նո ճու՝ ընդ հա նուր առ մամբ 
բույ սե րի 309 տե սակ նե րի հի
վան դութ յուն ներ, բայց շատ 
դեպ քե րում դրանք  ըն թա նում 
են անն կատ, ա ռանց ախ տա
նիշ նե րի: Այս ման րէն հատ կա
պես վտան գա վոր է ձի թե նի նե րի 

հա մար: Ա ռաջ նե րում այն տա
րած ված էր միայն Ա մե րի կա
յում, բայց վե րջին տա րի նե րին 
հայտն վել է Եվ րո պա յում՝ հա
վա նա բար՝ ներ մուծ վող բու սա
կան նյու թի հետ, և տա րած վել 
է ձի թե նու նախ՝ ի տա լա կան, 
ա պա՝ ֆրան սիա կան պլան տա
ցիա նե րում: Վ տան գը մո տե նում 
է նաև Իս պա նիա յին և Հու նաս
տա նին: Ծա ռե րը չո րա նում են և 
մա հա նում: Պայ քա րի ե ղա նակ
ներ դեռևս չկան, միակ մի ջոցն 

է հնա րա վո րինս վաղ հայտ
նա բե րել և հա տել վա րակ ված 
ծա ռե րը:

Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան 
անգ լիա ցի մաս նա գետ նե րը 
ստեղ ծել են վա րակ ված ձի թե
նի նե րի վաղ հայտ նա բեր ման 
հա մա կարգ ըստ ջեր մա յին և 
տե սա նե լի տի րույթ նե րում օ դից 
կա տար ված լու սան կար նե րի, 
ո րի հա մար օգ տա գործ վում են 
ա նօ դա չու թռչող սար քեր:

   ՉԿԱ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ՁԻԹԵՆԻՆԵՐԻ ՏԱԿ

ԴԵՄՔԵՐ ՀԻՇԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Քա նի՞ դեմք կա րող է հի շել մար դը և 
վս տա հո րեն ճա նա չել դրանք: Մեծ Բ րի
տա նիա յի Յոր քի հա մալ սա րա նի հո գե
բան նե րը հար ցում են կա տա րել, թե քա նի 
բա րե կա մի, ծա նո թի, դե րա սա նի, ե րաժշ
տի, քա ղա քա կան գործ չի կա րող են դեմ
քով ճա նա չել հարց վող նե րը: Ա պա ստու
գել են պա տաս խան նե րը՝ ցույց տա լով 
հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րին նշա
նա վոր տար բեր մարդ կանց լու սան կար
ներ, և ն շել են ճիշտ պա տաս խան նե րի 
քա նա կը: Պարզ վել է, որ նոր մալ տե սո
ղա կան հի շո ղութ յամբ մար դը կա րող է 
հի շել 5000 դեմք:
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ԱՄՆի Ի լի նոյ սի Հ յու
սի սար ևել ան հա մալ
սա րա նում ստեղ ծել են 
անդ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի ման րա
չափ բաժ նա չա փիչ (դո
զի մետր), ո րը սոսնձ վում 
է մաշ կին և ս մարթ ֆո
նին նա խազ գու շա ցում է 
ու ղար կում այն մա սին, 
որ ժա մա նակն է հե ռա

ԱՐԵՎԱՅՐՈՒԿԻ ՉԱՓԻՉ

ՌԵՆՏԳԵՆ ԱՅԼՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

Տիե զեր քում բա նա կան քա
ղա քակր թութ յուն նե րի հետ կապ 
հաս տա տե լու փոր ձերն սկսվել 
են լու սա յին ազ դան շան ներ 
կի րա ռե լու ա ռա ջարկ նե րից, 
շա րու նակ վել դե պի տիե զերք 
հե տա զո տա կան զոն դե րի մի
ջո ցով Երկ րի և մար դու մա սին 
պատ մող նկար ներ ու ղար կե լով, 
ա պա տե ղա փոխ վել են ռա դիո
տի րույթ: Այժմ Օ դագ նա ցութ յան 
և  աստ ղագ նա ցութ յան հա մալ
սա րա նի չի նա ցի աստ ղա գետ նե
րը մտա դիր են ազ դան շան ներ 
ու ղար կել ռենտ գեն յան ճա ռա
գայթ նե րի մի ջո ցով: Այս ե ղա
նակն ա վե լի գե րա դա սե լի է, 
քա նի որ տիե զեր քում ռա դիոա
լիք նե րի բնա կան աղբ յուր նե րը 
բազ մա թիվ են, ուս տի շատ են 
նաև խան գա րում ե րը: Ռենտ
գեն յան «աղ մու կը» այն քան էլ 

տա րած ված չէ: Գա ղա փա րի 
հե ղի նակ ներն ա ռա ջար կում են 
Լուս նի հա կա ռակ կող մում տե
ղադ րել ռենտ գեն յան հզոր լա
զեր: Ա ռայժմ նրանք կի րա ռում 
են ի րենց գա ղա փա րն ա վե լի 
կեն սա կան նպա տա կի հա մար: 
Երբ Եր կիր վե րա դառ նա լիս 
տիե զե րա կան սար քը մտնում է 

մթնո լորտ, դրա շուրջ ա ռա ջա
նում է պլազ մա յի թա ղանթ, որն 
ընդ հա տում է ցան կա ցած ռա
դիո հա ղոր դակ ցութ յուն: Չի նա
ցի գիտ նա կան ներն ա ռա ջար
կում են այդ ժա մա նակ կա պը 
հաս տա տել ռենտ գեն յան տի
րույ թում, և  ար դեն կա տա րում 
են այդ պի սի գի տա փոր ձեր:

նալ արևոտ լո ղա փից 
և տե ղա փոխ վել ստվե
րոտ վայր: Սան տի մետ
րից պա կաս տրա մա գիծ 
ու նե ցող 50 մի լիգ րա
մա նոց փոք րիկ սկա
վա ռա կը չի վա խե նում 
ջրից, ուս տի կա րե լի է 
լո ղալ և ցն ցուղ ըն դու
նել: Ս մարթ ֆո նի հա մար 
նա խա տես ված ծրա գի րը 
հաշ վի է առ նում սուբ
յեկ տի մաշ կի տե սա կը և  
ար ևայ րու կի դեմ քսու կի 
առ կա յութ յու նը:
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Շա րու նա կա կան կրթութ
յան հա մա տեքս տում 
2013 թ. ՀՀ գի տութ յուն

նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 
գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նում (ԳԱԱ ԳԿՄԿ) մեկ
նար կեց «ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա
կան մի ջազ գա յին կենտ րո նում 
լրա ցու ցիչ հե ռա վար շա րու նա
կա կան կրթութ յան կազ մա կեր
պում» ծրա գի րը, ո րի ի րա կա
նաց ման արդ յուն քում ՀՀ ԳԱԱ 

ԳԿՄԿն դար ձավ ՀՀ բարձ րա
գույն կրթա կան հա մա կար գում 
ա ռա ջին բու հը, որն ի րա կա
նաց րեց ոչ ձևա կան կրթութ յուն 
բաց զանգ վա ծա յին առ ցանց 
դա սըն թաց նե րի տես քով:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում 
անց կաց վել է դա սա խոս նե րի 
վե րա պատ րաս տում ար տերկ
րի գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե
րում՝ Պար մա յի հա մալ սա րա նում 
(Ի տա լիա) և Ա թեն քի ազ գա յին 

տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
Է լեկտ րո նի կա յի և հա մա կարգ
չա յին հա մա կար գե րի ինս տի
տու տում ( Հու նաս տան):

Կազ մա կերպ վել են վե րա
պատ րաս տում եր Ի տա լիա յի 
Պար մա յի հա մալ սա րա նի փոր
ձա գե տի մաս նակ ցութ յամբ, 
ո րոնց շրջա նակ նե րում ինչ պես 
ԳԿՄԿ, այն պես էլ այլ բու հե
րից ծրագ րում ընդգրկ ված  34 
դա սա խոս հե ռա վար հար թա

ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԱԱ 
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ

ԱՐՈՒՍՅԱԿ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի ար տա քին կա պե րի բաժ նի 
պետ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ հե ռա վար կրթութ յուն, առ
ցանց կրթութ յուն, կրթա կան տեխ նո լո
գիա ներ, կրթութ յան մի ջազ գայ նա ցում

ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Տն տե սա գի տա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի ՏՏ բաժ նի պետ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր
տը՝ հե ռա վար կրթութ յուն, առ ցանց 
կրթութ յուն, կրթա կան տեխ նո լո գիա
ներ, նո րա րա րութ յուն և տեխ նո լո գիա, 
տե ղե կատ վա կան  տեխ նո լո գիա ներ
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կում ծրագ րեր կազ մե լու և վա
րե լու վե րա բեր յալ գործ նա կան 
գի տե լիք ներ է ստա ցել: ԳԿՄԿ 
նա խա ձեռ նութ յամբ 2014 թ. 
Ծաղ կա ձո րում կազ մա կերպ վել 
է ա մա ռա յին դպրոց, ո րի նպա
տակն էր դա սա խոս նե րին սո վո
րեց նել հմտութ յուն ներ՝ կապ ված 
հե ռա վար  հար թա կում առ ցանց 
գործ նա կան դա սըն թաց նե րի 
կա ռուց ման, հե ռա վար դա սըն
թաց նե րի տե սագ րութ յուն նե
րի և տե սա ձայ նա յին նյու թե րի 
նկա րա հա նում ե րի և մոն տա ժի, 
հե ռա վար դա սըն թաց նե րում տե
սա կոն ֆե րանս նե րի ին տեգր ման 
և  այլ նի հետ:

Կենտ րո նի դա սա խոս նե րը 
ստա ցած գի տե լիք նե րի հի ման 
վրա կազմե լ են հե ռա վար ու
սուց ման ծրագ րեր, ո րոնք տրա
մադր վել են ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿին՝ 
հե ռա վար ու սուց ման հար թա
կում տե ղադ րե լու և  ա զատ կի
րար կե լու հա մար (https://vle.sci.
am): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս 
ծրագ րի բա րե հա ջող ի րա գոր

ծու մը լու ծել է մի շարք խնդիր
ներ, մաս նա վո րա պես. 
• ԳԿՄԿում ներդր վել է տեխ

նի կա պես ա պա հով ված հե
ռա վար ու սուց ման հար
թակ,  ինչ պես նաև հե ռա վար 
կրթութ յուն անց կաց նե լու հա
մար տեխ նի կա պես հար մար 
և վե րա զին ված լսա րան: Առ
ցանց գի տա ժո ղո վի դահ լի ճը 
վե րա զին վել է Polycom HDX 
հա մա կար գով, ո րը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս կազ մա
կեր պե լու առ ցանց հե ռա վար 
դա սա խո սութ յուն ներ, գի տա
կան կոն ֆե րանս ներ և  այլ 
մի ջո ցա ռում եր: 

• ԳԿՄԿ մաս նա գետ նե րը վե
րա պատ րաստ վել են ար
տա սահ ման յան գոր ծըն կեր 
հե ղի նա կա վոր բու հե րում, 

• Կազմ վել է ու սում ա կան 
ծրագ րե րի ցանկ, 

• Ձեռք է բեր վել հա մա պա
տաս խան նո րա գույն մաս նա
գի տա կան գրա կա նութ յուն, 

• ընտր ված ծրագ րե րը և հա
րա կից նյու թե րը տե ղադր վել 

են ԳԿՄԿ հե ռա վար ու սուց
ման հար թա կում, 

• հա յե րեն է թարգ ման վել 
« Մուդլ» հե ռա վար ու սուց
ման հար թա կը, ինչ պես նաև 
պատ րաստ վել են դա սա խոս
նե րի և  ու սա նող նե րի հա յա
լե զու ու ղե ցույց ներ:
2014 թ. դեկ տեմ բե րին մեկ

նար կել են 20 հե ռա վար դա
սըն թաց ներ, ո րոնց անվ ճար 
հի մունք նե րով մաս նակ ցել է 
շուրջ 750 ու սա նող, իսկ 2015 թ. 
հա վաս տա գիր է ստա ցել հե ռա
վար դա սըն թաց նե րի 70 և  ա վե լի 
տո կոս ա ռա ջադ րանք կա տա րած 
250 շրջա նա վարտ: 

ՀՀ-ում ա ռա ջին հ» ռա-
վար մա գիëտ րո ëա կան 

կրթա կան ծրա գի րը
 «ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան 

մի ջազ գա յին կենտ րո նում լրա
ցու ցիչ հե ռա վար շա րու նա կա
կան կրթութ յան կազ մա կեր
պում» ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում  կու տա կած փորձն 
ու գի տե լիք նե րը Կենտ րո նին 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե ցին 

..................................................................................................................  ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
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20152017 թթ. ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե միա յի 
(ՊԿԱ) հետ հա մա տեղ ի րա
կա նաց նել մեկ այլ ծրա գիր՝ 
« Հե ռա վար մա գիստ րո սա կան 
կրթութ յուն՝ հա մա տեղ դիպ
լո մի շնորհ մամբ»: Տվ ալ պա
հին ԳԿՄԿն և ՊԿԱն ՀՀում 
միակ բու հերն են, ո րոնց ԿԳՆ 
հրա մա նով 2017 թ. շնորհ վել է 
հե ռա վար ու սուց մամբ կրթութ
յուն կազ մա կեր պե լու ի րա վունք՝ 
« Գոր ծա րար վար չա րա րութ յուն 
(կա ռա վա րում)» մաս նա գի
տութ յամբ 3 տա րի ժամ ե տով:   

Ծ րագ րի հիմ ա կան նպա
տակն էր « Գոր ծա րար վար չա
րա րութ յուն» մա գիստ րո սա կան 

կրթա կան ծրագ րի կազ մա
կեր պու մը հե ռա վար ձևա չա
փով՝ հա մա տեղ դիպ լոմ ե րի 
շնորհ մամբ: Ծ րագ րի ըն թաց
քում Կենտ րո նը ստանձ նեց նաև 
ծրագ րի հարթ և բա րե հա ջող 
ըն թաց քի տեխ նի կա կան հնա
րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վու
մը: ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան 
մի ջազ գա յին կենտ րո նի ՏՏ բա
ժի նը ծրագ րա վոր վել և կար գա
բեր վել է հա մա տեղ հե ռա վար 
հար թակ (https://online.isec.
am/), որ տեղ ի րա կա նաց վում է 
« Գոր ծա րար վար չա րա րութ յուն» 
հա մա տեղ հե ռա վար մա գիստ
րո սա կան կրթա կան ծրա գի րը, 
և  իր ու սում ա ռութ յունն է անց

նում « Գոր ծա րար վար չա րա
րութ յուն» հե ռա վար մա գիստ րո
սա կան կրթա կան ծրագ րի ե րեք 
հոսք (40 ու սա նող):

Ո րակյ ալ հե ռա վար կրթութ
յան ի րա կա նաց ման անհ րա
ժեշտ նա խա պայ ման նե րից մեկն 
է ո րակյ ալ տե սա ձայ նագ րութ
յու նը: Ո րոշ դա սա խո սութ յուն
ներ ձայ նագր ված են ՀՀ ԳԱԱ 
ին ֆոր մա տի կա յի և  ավ տո մա
տաց ման պրոբ լեմ ե րի ինս
տի տու տի հե ռա վար ու սուց ման 
կենտ րո նի «Galicaster» դա սա
խո սութ յուն նե րի ձայ նագր ման 
ծրագ րա կազ մով, ո րը ճկուն և 
ժա մա նա կա կից լու ծում եր է 
ա պա հո վում կրթա կան մուլ տի
մե դիա բո վան դա կութ յան ձայ
նագր ման հա մար:

Հե ռա վար կրթութ յան ո լոր
տում ա ռա ջին ան գամ մշակ վել 
է վե րա պատ րաս տում ե րի անց
կաց ման ու սում ա կան ծրա գիր, 
ո րի ա վար տից հե տո դա սա
խոս նե րը լիո վին տի րա պե տում 
են հե ռա վար դա սըն թաց նե րի 
կա ռուց ման և հե ռա վար դա
սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րին: Այդ մաս նա գի
տա կան վե րա պատ րաստ ման 
ծրագ րով ար դեն իսկ վե րա
պատ րաստ վել և  ի րենց առ
ցանց/հե ռա վար դա սըն թաց
ներն է կա ռու ցել ԳԿՄԿ 35 
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դա սա խոս: Վե րա պատ րաստ
ման այս ծրա գի րը նե րա ռում 
է նաև « Տե սան յու թե րի նկա
րա հա նում և մոն տաժ Camtasia 
ծրագ րա յին փա թե թի մի ջո ցով» 
մե կամս յա դա սըն թա ցը, ո րի 
մաս նա կից նե րը սո վո րում են 
տնա յին պայ ման նե րում նկա րա
հա նել և մոն տա ժել բարձ րո րակ 
տե սա ձայ նագ րութ յուն ներ:

Մեծ ու շադ րութ յուն է հատ
կաց վել նաև ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար գող 
փաս տաթղ թե րի մշակ մա նը: 
Բա ցի հե ռա վար ու սուց ման 
հար թա կի հնա րա վո րութ յուն
նե րին, գոր ծի քա կազ մին և  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին 
ծա նո թաց նող դա սա վան դո ղի և  
ու սա նո ղի հա յա լե զու ձեռ նարկ
նե րից՝ մշակ վել են հե ռա վար 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման կար գեր:

Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է 
նշել այն փաս տը, որ ար տա
կարգ դրութ յուն հայ տա րա
րե լուց հե տո մեկ շա բաթ անց 
ԳԿՄԿն  իր հե ռա վար ու սուց
ման հար թա կում մեկ նար կել է 
առ կա ու սուց ման հա մա կար գի 
դա սըն թաց նե րը՝ ա պա հո վե լով 
ու սուց ման ա նընդ հա տա կա
նութ յու նը: Առ ցանց դա սա խո
սութ յուն նե րը կազ մա կերպ վել 
են հա տուկ հե ռա վար ու սուց
ման հա մար նա խա տես ված 
BigBlueButton ծրագ րի մի ջո ցով, 
ո րը սպա սարկ վել է ա ռանձ նաց
ված սեր վե րա յին հա մա կար գից, 
ու նի առ ցանց դա սա խո սութ
յուն նե րի կազ մա կերպ ման լայն 
գոր ծի քա կազմ (է լեկտ րո նա յին 
գրա տախ տակ, ներ կա յաց վող 
նյու թե րի, տե սան յու թե րի ցու
ցադր ման, ինչ պես նաև սե
փա կան հա մա կարգ չի էկ րա նը 
ցու ցադ րե լու (Screen Sharing) 

հնա րա վո րութ յուն ներ և  այլն) 
և ձայ նագր ման գոր ծա ռույթ. 
բո լոր դա սա խո սութ յուն նե րը 
ձայ նագր վել են և  այ նու հետև 
հա սա նե լի են հար թա կում: Կազ
մա կերպ վել և  անց կաց վել են և՛ 
հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար
գի բո լոր դա սըն թաց նե րը հե ռա
վար ու սուց ման հար թա կում, և՛ 
մա գիստ րո սա կան թե զե րի առ
ցանց նա խա պաշտ պա նութ յուն
ներն ու պաշտ պա նութ յուն նե րը: 
Այս տեղ անհ րա ժեշտ է նշել, որ, 
ի տար բե րութ յուն այլ բու հե րի, 
Կենտ րո նում բո լոր ու սում ա
կան գոր ծըն թաց նե րը կազ մա
կեպ վել են հե ռա վար ու սուց ման 
հար թա կում՝ կենտ րո նաց ված 
ձևով և  ա պա հով մի ջա վայ րում, 
որ տեղ տե ղադր ված են ու սա
նող նե րի և դա սա խոս նե րի հա
մար նա խա տես ված տար բեր 
ու ղե ցույ ցեր և տե ղե կատ վա կան 
տե սա ձայ նագ րութ յուն ներ: ՏՏ 
անձ նա կազ մը 24/7 սկզբուն քով 
հա սա նե լի է ե ղել և՛ պրո ֆե սո

րա դա սա խո սա կան կազ մին, և՛ 
ու սա նո ղա կան հա մա կազ մին՝ 
լու ծում տա լով տեխ նի կա կան 
բա զում հար ցե րի: 

Մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ óութ յու նը հ» ռա վար 

կրթութ յան ո լոր տում
ԳԿՄԿն հե ռա վար կրթութ

յան ո լոր տում նաև մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն է մեկ
նար կել. Ռու սաս տա նի ազ գա յին 
հե տա զո տա կան հա մալ սա րա նի 
բարձ րա գույն տնտե սա գի տա
կան դպրո ցի հետ (https://www.
hse.ru/en/en/) կնքել է ցան
ցա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
պայ մա նա գիր՝ առ ցանց դա
սըն թաց նե րի մի ջո ցով կրթա
կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
մա սին: Լ րա ցու ցիչ կրթութ յան 
հա մա տեքս տում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
տնտե սա գի տութ յան և կա ռա
վար ման ամ բիո նի 25 ու սա
նող գրանց վել է բարձ րա գույն 
տնտե սա գի տա կան դպրո ցի առ
ցանց դա սըն թաց նե րին և, բա
րե հա ջող ա վար տե լով, ստա ցել 
բարձ րա գույն տնտե սա գի տա
կան դպրո ցի տրած հա վաս
տագ րեր: Նա խա տես վում է 
նաև պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազ մի վե րա պատ րաս տում 
գոր ծըն կեր հաս տա տութ յու նում, 
ո րը հե տաձգ վել է՝ պայ մա նա
վոր ված երկ րում տի րող ար տա
կարգ դրութ յամբ:

Տն տե սա գի տա կան դպրո
ցի հետ ԳԿՄԿն կն քել է նաև 
հե ռա վար կրթութ յան զար գաց
ման ո լոր տում գոր ծըն կե րութ յան 
հա մա ձայ նա գիր՝ նպա տակ ու
նե նա լով բա րե լա վել կրթութ յան 
ո րա կը՝ ընդ լայ նե լով հե ռա վար 
ու սուց ման տեխ նո լո գիա նե րի 
և  է լեկտ րո նա յին ու սուց ման՝ 
նե րառ յալ առ ցանց դա սըն թաց
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նե րի 
կ ի 

րա ռու մը 
բու հի կրթա

կան ծրագ րե րում և  ու սում ա
կան գոր ծըն թա ցում, մաս նակ
ցել դպրո ցի կազ մա կեր պած 
կրթա կան ի րա դար ձութ յուն նե
րին, վե բի նար նե րին, պրակ տի
կում ե րին և ն մա նա տիպ այլ 
մի ջո ցա ռում ե րի հա մալ սա րա
նա կան գոր ծըն կե րութ յան ծրագ
րի շրջա նակ նե րում՝ կրթութ յան 
թվայ նաց ման պրակ տի կա յի փո
խա նակ ման ուղ ղութ յամբ:

Այժմ աշ խա տանք ներ են 
տար վում, որ պես զի ԳԿՄԿ ու սա
նող նե րը կա րո ղա նան մաս նակ
ցել նաև Է րազ մուս+ վիր տո ւալ 
փո խա նակ ման ծրագ րին՝ այս
պի սով ա պա հո վե լով մի ջազ գայ
նա ցու մը նաև հե ռա վար կրթութ
յան ո լոր տում:

Հ» ռա վար կրթութ յան 
զար գաó ման ռազ մա-

վա րութ յու նը
ԳԿՄԿն տվ ալ պա հին ա ռա

ջար կում է  « Գոր ծա րար վար չա
րա րութ յուն» (MBA) մա գիստ րո
սի կրթա կան ծրա գիր հե ռա վար 
ձևա չա փով՝ հիմք ըն դու նե լով 
ԿԳՄՍ նա խա րա րի հրա մանն 
այդ մաս նա գի տութ յան գծով 
հե ռա վար ու սուց մամբ կրթա
կան գոր ծու նեութ յան թույլտ
վութ յան մա սին: Ե թե ցան կա
նում եք դառ նալ գոր ծա րար 
վար չա րա րութ յան մաս նա գետ, 
ցան կա նում եք հիմ ել կամ 

զար գաց նել սե փա կան բիզ նե
սը, սա կայն դա սե րի հա ճա խե
լու ժա մա նակ չու նեք, ա պա այս 
կրթա կան ծրա գի րը հենց ձեզ 
հա մար է: Այս եր կամ յա մա
գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ
րի շրջա նակ նե րում ԳԿՄԿն  
ա ռա ջար կում է լավ մշակ ված 
ա սինք րոն բո վան դա կութ յուն՝ 
վի դեո դա սա խո սութ յուն ներ, 
առ ցանց թես տեր և հանձ
նա րա րութ յուն ներ, հա մա
ժո ղովն եր, քննար կում
ներ, ինչ պես նաև առ ցանց 
հան դի պում եր և քն նար
կում եր, ո րոնք վա րում են 
մաս նա գի տա կան և հե ռա վար 
կրթութ յալ ո լորտնե րի ար հես
տա վարժ մա սա նա գետ նե րը:

Բա ցի այդ, ԳԿՄԿ լեզ վա բա
նութ յան և տն տե սա գի տութ յան 
և կա ռա վար ման ամ բիոն նե
րը, ընդ լայ նե լով ի րենց գոր
ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը, 
ԿԳՄՍ ա ռա ջարկ են ներ կա յաց
րել ի րա կա նաց նե լու հե ռա վար 
ձևա չա փով մա գիստ րո սա կան 
կրթա կան նոր ծրագ րեր, ինչ
պես, օ րի նակ, «Ընդ հա նուր և 
հայ լեզ վա բա նութ յուն»,  «Արևմ
տա հա յե րե նի ու սու ցում» և 
« Ֆի նանս ներ, դրա մաշր ջա նա
ռութ յուն և վարկ»:

Ն կա տի ու նե նա լով կրթութ
յան ո լոր տում ՀԲԸՄ ՀՎՀ գոր
ծու նեութ յան խո սուն տա րեգ
րութ յու նը, ինչ պես նաև ՀԲԸՄ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան լայն 
շրջա նակ ներն ու կա պը սփյուռ
քի հայ հա մայնք նե րի հետ՝ ՀՀ 
ԳԱԱ ԳԿՄԿ լեզ վա բա նութ յան 
ամ բիոնն ա ռա ջար կում է հա մա
գոր ծակ ցութ յան ևս մեկ հնա րա
վո րութ յուն. ու նե նա լով հե ռա վար 
ձևա չա փով կրթա կան ծրա գիր 
ի րա կա նաց նե լու թույլտ վութ
յուն՝ ամ բիո նը կա րող է հա մա
գոր ծակ ցել ՀԲԸՄ Հայ կա կան 

վիր տո ւալ հա մալ սա րա նի հետ 
(ՀԲԸՄ ՀՎՀ ղե կա վա րութ յան 
հա մա ձայ նութ յամբ): Այն է՝ ի րա
կա նաց նել հա մա տեղ մա գիստ
րո սա կան կրթա կան ծրա գիր՝ 
«Արևմ տա հա յե րե նի 

ու սու ցում» մաս նա գի տութ յամբ: 
Հա մա տե ղե լով ՀԲԸՄ ՀՎՀ աշ
խա տա կից նե րի փոր ձա ռութ
յու նը հե ռա վար ու սուց ման 
բնա գա վա ռում և ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
լեզ վա բա նութ յան ամ բիո նի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի գոր ծու նեութ յու նը գի
տակր թա կան հա մա կար գում՝ 
կա րե լի է ի րա կա նաց նել ան
նա խա դեպ մի ծրա գիր: Տա րի
ներ շա րու նակ մեր կազ մա կեր
պութ յուն նե րը գոր ծու նեութ յուն 
են ծա վա լում կրթա կան աս պա
րե զում, ըստ էութ յան մեր փոր
ձա ռութ յունն ու գի տե լիք նե րը 
ծա ռա յեց նում ենք նույն մեծ 
նպա տա կին՝ հա յա պահ պա
նութ յա նը և հա յե րե նի զար գաց
մանն ու պահ պան մա նը: Այժմ 
հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղծ վել՝ այս հա մա գոր ծակ
ցութ յամբ միա վո րե լու ու ժե րը, 
գի տե լիք նե րը, փոր ձա ռութ յու նը 
և ս տեղ ծե լու հա յե րե նա գի տա
կան հա մա պար փակ կրթա կան 
ծրագ րեր:

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