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ժվար է Լևոն Շան
թի «Հին աստված
ներ» դրամայի հե
րոսների համար որոշել այն
սահմանը, որտեղ վերջանում
են նրանց պարտականութ
յուններն, ու սկսում են գործել
իրավունքները:
Իրավունքի
ու պարտականության միջև
չկա երկաթբետոնե սահման
կամ փշալար, կա պարզապես
շատ սիմվոլիկ սահման՝ կավ
ճի գծի նման, ո
րը հեշ
տութ
յամբ կա
րող է բա
րա
կել կամ
ջնջվել: Այդ է պատ
ճա
ռը, որ
դժվար է կողմ
նո
րոշ
վել, թե
դրամայի հերոսը տվյալ պա

հին գոր
ծում է իր ի
րա
վուն
քի՞, թե պարտականության
դաշտում, սակայն «հանցան
քը» ոչ թե հերոսինը կամ ըն
թերցողինն է, այլ «սահմանի»
դյուրաթեքությանը: Այլ է Ար
սեն Տերտերյանի բաժանումը՝
պարտականության ու իրա
վունքի ոլորտում: «Նա երգում
է այնպիսի մարդկանց կյան
քը, որոնք իրենց հոգեբանա
կան էությամբ դասալիքներ
են, երազում են անկարելին,
բարձունքները, բայց միշտ
մնում են մարմ
նի և վա
յել
քի
հորինած տաքուկ հովիտնե
րում… ուր տիրականորեն իշ

խում է երկու սկզբունք – սեռ
և դասալքություն»1: Շանթի,
հետևաբար, նաև նրա հերոսի
մենաշնորհը չէ «անկարելին»
ու «բարձրունքները» երազե
լը, այն ե
րա
զանք է ու ե
րա
զանք էլ կմնա միշտ, տվյալ
դեպքում` դրամայի շրջանակ
ներում, իսկ ընդհանրապես`
կյանքում:
Բանականության
ու զգացմունքի, պարտակա
նության ու իրավունքի, աստ
վածապաշտության ու աստ
վածուրացության միջև հավա
սարակշռություն պահպանելն
Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…,
էջ 17:
1

րո և կոչումի հատույթներում:
Դրամայի հերոսների և հերո
սուհիների, նրանց իրավունքի
և պարտականության միջև՝
«տեսանելի» սահման է անց
կացնելով: «Այդ կանայք միայն
զգալ գիտեն և ապրել, ուզում
են վայելել կյանքը և ուրիշին
վայելցնել»2:
Մեծագույն
չարիքները,
որոնց ենթակա է մարդը, ծա
գում են պարտականության
և իրավունքի ներքին բախ
ման պատճառով, ինչպես
նաև պարտականության և
դրա իրագործման ձևի, ցան
կություն-իրավունքի ու դրա
կա
տար
ման ձևի միջև ըն
կած հակասության հետևան
քով, հակասություններ, որոնք
կյանքի ընթացքում մարդուն
դնում են դժվարին կացության
մեջ: Փոքր սխալներից բխող
դժվարությունները, որոնք թե
պետ ի հայտ են գա
լիս անս
2

Նույն տեղում, էջ 40:

պասելիորեն ու հաճախ թյու
րիմացության արդյունք են,
բայց հեշտությամբ կարող են
լուծվել, դառնում են հիմք կա
տակերգության (կոմեդիայի)
համար: Մեծ բախում
ն երը,
որոնք առավել դժվար են և
այդպես էլ մնում են անլուծե
լի, դառ
նում են ողբերգութ
յան սյուժե:
Այլ է սիրո պարագան. սի
րելը հավասարապես ապրել
է, կամ
քի դրսևո
րում, ինչն
էլ ձգտում են իրականացնել
դրամայի բոլոր հերոսները`
յուրաքանչյուրը յուրովի: Ա.
Տերտերյանը դրաման կենտ
րոնացնում է Աբեղայի շուրջ`
«դրամայի կենտրոնական ան
պես նաև
ձը Աբեղան է»3: Ինչ
«...Աբեղան կամե նում է հիմ
նել մի նոր եկեղեցի, ուր պիտի
պաշտվեն հին աստվածները...
Ինչպես տեսնում էք, այստեղ`
կա ազատ ասպարեզ մի դրա
3

Հորիզոն, Թիֆլիս, 1913 թ., N47:
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իրոք անկարելի է, բայց դրան
ցից մեկին կամ մյուսին անց
նելը մարդկանց դասալիքներ
չի դարձնում: Քննադատի վե
րաբերմունքը, կարծում ենք,
պայմանավորված է նրանով,
որ նա դրամայի հերոսներին
նախ դի
տում է որ
պես «կո
չումի նվիրյալ», հետո կին
կամ տղա
մարդ, բայց ոչ եր
բեք մարդ` վերանալով նրանց
կոչումից ու սեռից: Քանի որ
նրանք «աշակերտ» («Երազ
օրեր»), «դպրոցը նոր ավար
տած» («Դարձ»), «վանահայր»,
«աբեղա», «իշխանուհի» («Հին
Աստվածներ») լինելուց, արա
կան կամ իգական սեռին
պատկանելուց զատ նախ և
ա
ռաջ մարդ են, հե
տո նոր
միայն «դասալիքներ», ինչպես
նրանց կոչում է քննադատը,
որի հետ, այնուամե նայնիվ
համաձայն չենք: Արսեն Տեր
տերյանը դասալքության եր
ևույթը կոնկրետացնում է սի

3
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մա ստեղծագործելու համար...
Հնարավորությունը ակներև է,
կատարումը բացակայում է»4:
Այսպիսին է քննադատի մո
տեցումը Աբեղայի` ըստ նրա
դրամայի գլխավոր հերոսի
և վերջինիս գործունեության
մասին: Այնինչ Աբեղան կրա
վորական հերոս է` Վանահո
րից ածանցված, վերջինս իր
հերթին Կույրի դրսևորման մի
տեսակը, սա էլ իր հերթին Ճգ
նավորի մի այլ տեսակն է:
Դրամայում
առանձնաց
նելով երկու ֆաբուլա` Վա
նահայր-Իշխանուհի և Աբե
ղա-Սեդա, Գ. Տեր-Ռուբինյանը
գտնում է, որ Ա
բե
ղան «թող
նում է գաղափարական ար
ժեքները, գնում Սեդայի ետ
ևից: Երկրորդ ֆաբուլան վեր
ջանում է զգայական, աշխար
հիկ վայելքի հաղթությամբ»5:
Ըստ այդմ` Ա
բե
ղան հիմ
նե՞ց
իր ե
կե
ղե
ցին, թե ոչ, և դ
րա
նով նա հաղ
թե՞ց, թե՞ պարտ
վեց... Նախ` «Հին Աստվածնե
րում» ամե ն հաջորդ քայլի մեջ
իշխում է դրամատիզմը: Ճեր
մակավոր-Վանահայր, Վանա
հայր-Աբեղա, Վանահայր-Իշ
խանուհի, Վանահայր-Իշխան,
Աբեղա-Սեդա, Ճգնավոր-Աբե
ղա, Կույր-Աբեղա զույգերից և
ոչ մեկում երկխոսությունների
և իրավիճակային անցում
ն երի
դրամատիզմը չի զիջում մյու
սին: Այս դրամատիկ իրավի
ճակներում անհատ-կերպարի
ներսում Շանթը ցայտուն կեր
պով կերտել է իրավունքի և
պարտականության բախումը:
Աբեղայի` եկեղեցի հիմ
ն ելչհիմ
նե
լու հար
ցում Ա. Տեր
տերյանի կարծիքը չենք ըն
Նույն տեղում:
Գաբրիել Տեր-Ռուբինյան, Լևոն Շանթ.
նրա երկերն ու «Հին Աստ
ված
ներ»
դրաման, Վաղարշապատ, 1913, էջ 40:
4
5

դու
նում այն պարզ պատ
ճա
ռով, որ Աբեղայի ենթադրյալ
եկեղեցին դրամայում չի կար
ևորվում իր «նյութական գո
յությամբ», այլ վերջինիս կամ
քը բնութագրելու-նախանշե
լու-ընդգծելու արժեք-միջոց է
ներկայանում: «Աբեղան - Աշ
խա՜րհ... Ո՛չ, Վանահա՛յր, հո՛ս է
իմ աշխարհս. աշխարքը, ա՜յ,
այս կղզին է. ես հո՛ս ճանչցա
հին աստվածները, հո՛ս ալ պի
տի երկրպագեմ» (422)6*: Նմա
6 Այստեղ և այսուհետև փակագծում

նապես չի կարևորվում նաև
Վանահոր կողմից եկեղեցին
«նյութապես» քանդելը: Պար
տականության և իրավունքի
բախման արդյունքում նա պի
տի դառ
նար Կույր` տխրե
լով
զույգ աչքերի առողջության
համար, վերջում` «սեփական
ձեռքերով» ու «սեփական ու
ղեղով» պիտի նպաստեր Ճգ
նավորի փոսի գոյության հաս
տատմանը:
Նման վերջաբան ապահո
վող, բայց ավելի դինամիկ ու
ղի է ընտրում Աբեղան: Էպո
սի հերոսները` Սանասարն ու
Բաղդասարը, իրենց տունամրոցը հիմ
ն ում են այնտեղ,
ուր մի փոք
րիկ ա
ռու կտրում
է հսկա գե
տի ըն
թաց
քը: Բա
րակ առուն իր ջրածին հիմքով
ամուր և հաջող հենք է հան
դիսանում Սասնա մեծ տան
համար: Հռիփսիմյան կույսե
րի հայտնված վայրերում ոչ
ջրածին, բայց ամուր հիմքով
եկեղեցիներ են կառուցվում:
նշված էջերը՝ ըստ Լ. Շանթ, Երկեր,
Ե., 1989 թ. հրատարակության:

ու նոր հազարամյակներ չեն
բաժանում: Նրա ու իր աստծո
արանքում ընդամե նը մի քող
է ընկած: Եկեղեցու կառու
ցումը, աստծո պատկերի ամ
բողջացումը («Աբեղան - (Դո
ղալով կմոտենա և դողդոջուն
ձեռքով կբռնե քողին ծայրը
ու կքաշե)» (388)) և հին օրեն
քի համաձայն եկեղեցու շե
մին անարատ զոհ մատուցելը
(«Մովսես վանական – Լսեցե՛ք,
եղբա՛րք: Եթե Աստված ողոր
մի ու դիա
կը գտնենք, պետք
է տա
նինք թա
ղենք նոր ե
կե
ղեցիի սեմի ն: Զոհի նոխա
զը կմորթեն տաճարի սեմի ն»
(435)) կատարվում է մի վայրկ
յա
նում, այդ է պատ
ճա
ռը, որ
հստակ հնարավոր չէ ընդգծել
Աբեղայի պարտականության
և իրավունքի սահմանները:
Ուստի այն դեպքում, երբ Աբե
ղան «արագ նետեց վրայեն
կապան, ցատկեց ջուրը» (364)
իր իրավունքի՞ թե պարտակա
նության սահմանում է գոր

ծում, դժվար է հստակ ասել:
Ա. Տերտերյանը կարծում
է, որ «իգական եսի հրապույ
րը կորցրել է Աբեղայի հավա
սարակշռությունը և արդեն
պատրաստ է դասալիքի հա
մար փախուստի ճամբան»7:
Հարց է առաջանում, ո՞րն է այս
երիտասարդի կոչումը` աբե
ղայությո՞ւնը, որից նա դա
սալիք է լինում «իգության»
պատճառով: Ո՞վ է ընտրել
նրա համար այդ կոչումը, Աբե
ղան երբևէ հնարավորություն
ունեցե՞լ է երկմտելու աբեղա
յի վերարկուի և, ասենք, որմ
նադրի մուրճի միջև: Իհարկե,
ո՛չ: Վանահայրն իր պարտքն է
համարել ընտրել նրա համար
այդ կոչումը, այսինքն, պար
տականություն է դրվել նրա
վրա, և գալիս է մի ժամանակ,
երբ Աբեղան էլ իր իրավունքն
է համարում, եթե ոչ միագիծ
հրաժարումը, ապա երկմ
տումը իր պարտականության
7 Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…,
էջ 56:
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Այսինքն, հիմքի տեսակն ու
տեղը որոշվում է ֆոլկլորային
սկզբուն
քով ու մի ակն
թար
թում: Աբեղան ոչ էպոսի հե
րոս է, ոչ էլ հրաշքով հայտն
ված մեկը, բայց իր եկեղեցու
տեսակի ու տեղի ու կառուց
ման հա
մար հիմք է ընտ
րում ճակատագրի բերումով
իրեն բաժին ընկած Սեդա-
Ծովը: Մի տարբերությամբ.
նրա աստվածուհին Սեդան
չէ, այլ` Քողավորը, որը իրա
վունքի ծնունդ է ևըստ այդմ
էլ պայմանական է դրամայի
կոնտեքստում. «Քողավորը –
Կանչե` ինչպես որ սիրտդ ու
զե, իմ անուններս հաշիվ չու
նին: Դուն ծովը շատ սիրեցիր,
կանչե` Ծովիկ, եթե կուզես»
(388): Փաստորեն, Աբեղան
հիմ
ն ում է իր եկեղեցին, բայց
դրա համար հազար ու քսան
հինգ տարի չի երկմտում-չար
չարվում: Իրավունքը Աբեղայի
ներաշխարհում
հաղթանա
կած է: Նրան իր աստծուց հին

5
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հարցում. («Ա՜խ, գոնե գիտե
նայի, որ իզուր չէ այս ճգնութ
յունը... Ի՜նչ կյանք է աս մոռաց
ված մոմ մը խա
չե
լու առջև,
դժգույն ու մի
նակ, որ կմխա
ու կհանգ
չի» (383)): Սա
կայն
Աբեղան իր ցանկություննե
րին տեր է կանգնում այն ժա
մանակ, երբ նրա պարտակա
նությունները սկսում են խտա
նալ իրենց տարածքում: Քն
նադատը մեղադրում է Աբե
ղային իր իրավունքի պաշտ
պանության համար, ուստի
կարելի է ենթադրել, որ պիտի
պաշտպաներ նրան, եթե վեր
ջինս մնար իր պար
տա
կա
նությունների գերին: Ամբողջ
խնդիրն այն է, որ քննադատը
կռվահարց է դարձնում «իգա
յին եսը»: Ճիշտ է, Աբեղան աշ
խարհը ճանաչում է «իգային
եսով», բայց վերջինս միաժա
մանակ այն նորն է, անծանո
թը, չհայտնաբերվածը, որը
մագնիսի նման անընդհատ
քաշում է նրան ցանկության
ձեռքով:
Մարդիկ աբեղա, վանա
հայր, դերասան, ճարտա
րա
պետ չեն ծնվում, նրանք
նախ մարդ, հե
տո նոր ի
րենց
կամքով, իրենց իրավունքով,

իրենց համար կոչում են ընտ
րում, ինչն էլ պարտականութ
յան ինչ-ինչ պայ
ման
ներ է
պարտադրում: Այլ է Աբեղայի
հարցը: Վանահայրը նրա մեջ
տեսնում է իր ցանկություննե
րի ու իդեալների մարմ
ն ացու
մը («Վանահայրը - ... դո՛ւն իմ
ընտրյալս, դո՛ւն, որ այս ամե
նուն մեջ ամե նեն ավելի վեր
սավառնողն ես եղեր» (376)),
Իշ
խանն իր հեր
թին` իր պա

լատականի ու իշխանական
կամքի թելադրանքով («Իշ
խա
նը - ... քե
զի կու
տա
յի իմ
տակիս նժույգը, կուտայի քե
զի, ա՜յ, իմ սե
փա
կան սուրս,
որ երեսուն տարի ծառայեր է
ինծի հավատարիմ, և կառնեի
քե
զի իմ պա
լատս, իբրև իմ
հարազատ որդիս» (367)): Իսկ
Աբեղան պարզապես աշխար
հինն է, իսկ այդ աշխարհը ոչ
Վանահորն է, ոչ էլ Իշխանի
նը: Նույնիսկ այն հանգաման
քը, որ Աբեղան չունի աշխար
հիկ անուն, ոչ ոքի իրավունք
չի տա
լիս իր ու
զած աշ
խար
հի մեջ տեղավորելու նրան:
Ինչքան էլ որ զարմանալի է,
միայն Սեդայի մտքով է անց
նում պարզելու Աբեղայի աշ
խարհն ու անունը. («Աղջիկը
- ... Իսկ ի՞նչ է քու ա
նունդ...
Ա
սի
կա՞: Ա՜, ի՜նչ սառն է հոս,
ինչպե՜ս կմրսիմ» (372)): Ուստի,
Աբեղան «կոչման դասալիք»
չէ այնքանով, որքանով որ ոչ
մեկը կոչումով չի ծնվում: Իսկ

նորոշվել իր պարտականութ
յան և իրավունքի սահմաննե
րում: Դ
րա
նից հե
տո է միայն,
որ Աբեղան վիճում-հարցնում
է Վանահորը. «Իսկ ո՞վ իրա
վունք տվավ քե
զի ու
զած ժա
մանակդ դուրս քաշես ինծի
աշխարհեն, ուզած ժանամակդ
ետ նետես աշխարհ: Ո՞վ քեզի
իրավունք տվավ, որ կապես
հոգիս, կապկպես զգացում
ներս...» (422): Սա ոչ թե հրա
ժարում է պարտականություն
ներից, այլ ճիշտ կողմ
ն որոշում

Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…,
էջ 56:
8
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ինչպե՞ս կորակավորեր Աբե
ղային քննադատը, եթե վեր
ջինս կյանքից ձանձրացած ու
հուսահատ մի օր վանք գար ու
վանականի սքեմը առներ ուսե
րին: Ինչպիսի՞ դասալիք կհա
մարեր նրան` չգիտենք: Այն բա
նից հետո, երբ աղջիկը ինքնա
ճանաչման է մղում Աբեղային`.
«Կվարանի՛ս: Բայց չվարանե
ցար կյանքդ ինծի տալու. չվա
րանեցար, երբ ետևիցս կատ
ղած ալիքներուն մեջը նետեցիր
քե
զի» (372) դրդում է կողմ

իրավունքի ու պարտականութ
յան միջև: Հետ
ևե
լով իր ի
րա
վունքին` Աբեղան չի ջնջում այն
սահմանը, ուր հանդիպում են
նրա ներսում առկա երկու ան
բաժան մրցակիցները. «Տե՛ր. ես
ինկած հանցավոր մըն եմ, օգնե՛
ինծի. Տե՛ր, մեղքի մեջ խեղդվող
մըն եմ, բռնե ձեռ
քես» (369):
Ղազար վանականը կարծես,
իմիջիայլոց, ուզում է Աբեղային
հու
շել մի շատ կար
ևոր հան
գա
մանք, որ «...մեղ
քը մեղք
է միշտ» (368), ինչն էլ թույլ է
տալիս Աբեղային (և ոչ միայն
Ա
բե
ղա
յին) քիչ թե շատ հան
գիստ «դասալիք» լինել իրա
վունքից պարտականություն և
հակառակը: Սա ոչ թե նշանա
կում է` դրամայի բոլոր հերոս
ները դասալիքներ են իրենց
պարտականություն-իրավունք
անցում
ն երում, այլ, որ մնալով
կա՛մ պարտականության, կա՛մ
իրավունքի դաշտում` նրանք
պաշտպանված չեն «մեղքը
մեղք է միշտ» փորձությունից:
Վանահայրը «սիրո դասա
լիք» է, քանի որ սխալ է վար
վում, իր ցանկությանը հակա
ռակ, մտքի ու
ժով և պար
տա
կանության պարտադրանքով
«արհամարհելով մի կնոջ քսան
և հինգամյա սիրո տանջանք
ներն ու տառապանքները»8:
Բայց եթե «մի կին» իր պարտքն
է հա
մա
րում «քսան և հինգ»
տարի շարունակ դրդել նրան,
որ մարդու Հովհաննես տեսա
կը դառնա վանահայր, ապա
Վանահայրն էլ իր իրավունքն
է համարում «արհամարհել»
այդ նույն կնոջ ոչ թե «ի
րեն
պարզած», այլ իրեն` իրավուն
քի տիրույթից (Հովհաննես)
պարտականության
տիրույթ

7
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(Վանահայր) մղած ձեռքը: Մի
գուցե Հովհաննես-Վանահայրը
վրեժ էր լու
ծում իր չկա
յա
ցած
սիրո համար՝ մնալով իր իրա
վունքի սահմաններում: Վանա
հայ
րը մի օր (քսան
հինգ տա
րի առաջ) եղել է Հովհաննես,
բայց ճակատագրի բերումով,
ինչ-որ չա
փով նաև Մա
րիա
մի մեղքով, կամավոր ընտրել
է վանականի սև սքեմը և. սա
ոչ թե նրա պարտքն է եղել, այլ`
իրավունքը՝ իր աննպաստ սի
րուց ազատվելու համար: Աբե
ղայի նման, Վանահայրը չի
խարխափում իր իրավունքի ու
պարտականության միջև, քա
նի որ, առաջին հերթին անցել
է նրա տարիքը երիտասարդա
կան խարխափում
ն երի համար,
երկրորդ` եթե Աբեղան գնալու
տեղ ունի (Սեդան, Ծովը, նորը
նրա համար...), ապա Վանա
հայրը այլևս գնալու տեղ չունի
(նա արդեն ճանաչում է Իշխա
նուհուն, նորի ոչ մի ձգող-քա
շող հատկանիշ Վանահոր հա
մար, և միայն վերադարձ դեպի
անց
յալ): Այդ է պատ
ճա
ռը, որ
նա մեր
ժում է ի
րեն պար
զած
ձեռ
քը, բայց դրա
նով, դարձ
յալ պարզ չէ վերջնականապես
նա իր ցան
կութ
յան, թե պար
տականության կողմն է գնում:
Փաստորեն, եթե Աբեղան
կամքի և պարտականության
աղմ
կոտ պայ
քար է մղում, և
վերջիվերջո բռնում իրավուն
քի կողմը, ապա Վանահոր
պայքարն ավելի լուռ, խորն
է, ըստ այդմ էլ ա
վե
լի դրա
մատիկ ու ողբերգական:
«Վանահայրը դառնում է մի
մեծ անհատամոլ»9: Հիասթա
փությունից մենության ձգտելը
քիչ է անհատամոլ լինելու հա

մար: Ո՞վ կամ ով
քե՞ր էին կի
սում այդ անհատի բանական
ու զգայական աշխարհները,
ի՞նչը դրդեց նրան ենթադրյալ
«անհատամոլության»:
Այլ հարց է` որքանո՞վ է ճիշտ
Վանահոր առանձնացրած տա
րածությունը, որի մեջ ուզում
էր մտնել ոչ միայն ին
քը, այլև
տեղավորեր Աբեղային ու միա
բաններին: Ուր էլ գնար Վանա
հայ
րը, միշտ էլ նրա ներ
սում
հայելանման անդրադարձվե
լու էր իր երկատված Ես-ի կե
սը: Վա
նա
հոր մեջ կա «վրե
ժի
մի զգացում, արուի վիրավո
րանքը, որ չի չքացել քսանհինգ
տարվա ընթացքում»10: Ինչպես
արդեն նշել ենք, իրոք, Վանա
հոր մեջ խո
սում էր վի
րա
վոր
ված անհատը, որը քսանհինգ
տարի շարունակ ինքնահաս
տատման կերպ է որոնել, բայց
չի գտել: Այս տե
սանկյ
ու
նից
Վանահայրն իրեն «հանցա
կից» է դիտում Իշխանուհուն,
որն ամբողջ կյանքը տանջանք
է դարձրել ու շարունակում է
տառապանք պատճառել: Բնա
կան է, որ, որպես դատավճիռ,
Վանահայրը որոշում-հրամա
յում է. «Պետք է անմիջապես
հեռանաս հոսկե, Ցամաքաբեր
դեն» (416): Իշ
խա
նու
հին էլ իր
հերթին իրեն հանցակից է հա
մարում Վանահորը, քանի որ
«բախտավորություն ոչ մեկուն
չեմ տվեր ևոչ մե
կեն ալ չեմ
ստացեր» (396):
Վանահայրը չի փորձում իր
իրավունքի տերը լինել, քանի
որ նա որևէ մխիթարություն
չէր գտնե
լու նաև դրա մեջ,
իսկ Իշխանուհին հարցախեղդ
անելով` փորձում է Վանա
հորը կողմ
ն որոշել վերջինիս

Գուրգեն Էդիլյան, Հին Աստվածներ
Շանթի, էջ 11:

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

9

10

(ըստ իր ընկալման) պարտա
կանությունների հարցում` աչք
փակելով վերջինիս (սեփա
կան ընկալմամբ) իրավունքցանկությունների նկատմամբ.
ԻՇԽԱՆՈւՀԻՆ – Իրա՞վ: Մի
թե քու հո
գիդ նույն
պես լի
քը
չէ՞ ե
ղեր ինծ
մով, ինչ
պես իմ
հոգիս քեզմով:
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Լուռ է) (396):
Այս «թա
կար
դից» ելք է
փնտրում Վանահայրը. «(Ոտքի
ելլելով) Իշխանուհին թող ինծի
ներե - պետք է մեկնիմ» (395):
Վանահայրը հայտնվել է փա
կուղում. Իշխանուհու հարցա
շարը շարունակում է Ճերմա
կավորը` ստիպելով խոստովա
նել Վանահորը, որ եկեղեցին
նվիրված է եղել հին աստված
ներին.
ՃԵՐՄԱԿԱՎՈՐԸ - Ի՛մ աստ
վածներուս:
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ – Քո՛ւ աստ
վածներուդ: (398):
Տարբեր են եղել Վանահոր
և Իշխանուհու անցած ճանա
պարհները, բայց դրանք հատ
վում են միայն մի կետում և մի
ան
գամ, երբ եր
կուսն էլ բո
ղո
քում են կյանքի աղքատութ
յունից. «Իշխանուհին - (Քիչ մը
լուռ, և ետքը հառաչանքով) Է՜,
կյան
քը որ
քա՜ն քիչ բան ու
նի
մե
զի տա
լու... Այն ա
տեն շատ
խղճուկ ու աղ
քա
տիկ է ին
քը
կյան
քը» (392): Նույն հար
ցի
շուրջ նույն կերպ է գան
գատ
վում Վանահայրը. «Արդեն
կյանքը տառապանքեն զատ
ուրիշ ի՞նչ է տվեր ինծի... և՛ քեզ
մե առաջ, և՛ քեզմե ետքը» (397):
Ուս
տի «ետ
քը» նրա հա
մար ոչ
մի նոր բան չի ապահովելու,
նոր չկա, նորը լավագույն դեպ

11
Արսեն Տերտերյան, Լևոն Շանթ…,
էջ 54:
12
Գրիգոր Շահինյան, Ձյուներն ի
վեր, էջ 95:
13 Նիկոլ Աղբալյան, Երազ և մեկու

մատած՝ Սեդան շատ եթերա
յին, շտրիխված հերոսուհի է,
բայց դրա
նով հան
դերձ և՛ Իշ
խանուհու թարմ տեսակն է, և՛
Աբեղայի «աճին» նպաստող
կար
ևոր գոր
ծոն, բայց ինքն
իրեն չի կարևորվում: Սեդան
հրավառության նման է, որը
թանկ հա
ճույք է (
Սե
դան մի
ամբողջ կյանք է արժենում),
բայց ընդամենը մի ակնթարթ
է տևում (իրական Սեդան չկա
դրամայում, նա նույնիսկ շնոր
հակալական մի բառ չի ասում
իրեն փրկողին...): Իշխանուհու,
ինչպես նաև Վանահոր անցյա
լը մութ է մնում ըն
թեր
ցո
ղին:
Հովհաննեսից Վանահայր ան
ցումը, ինչպես նաև Իշխանու
հու` պալատից Ցամաքաբերդ
հասնելը շատ սեղմ մոնտաժ
ված է, բայց նրանց ներ
կա
յից կարելի է պատկերացնել
անցյալը: Վանահայրը տառա
պել է մութ խցում, Իշ
խա
նու
հին` պալատական ճոխության
մեջ: Իշխանուհին ավելի ապ
րել է իշ
խա
նու
հու, քան կնոջ
կյանքով: Ամուսնու, ըստ որում
շատ օրինավոր առկայությունը
և զավակները բավարար չեն
եղել, որպեսզի այս խեղճ կինը
իրեն զգա բախտավոր, քանի
որ կին-ամուսին-զավակ եռյա
կի մեջ չի ե
ղել դրանց միաց
նող այն կարևոր խմորիչը, որը
բախտավորություն է կոչվում.
«բախտավորություն ոչ մեկուն
չեմ տվեր ևոչ մե
կեն ալ չեմ
ստացեր» (396): Պալատականաշխարհիկ խաչմերուկներում
Իշխանուհին հասկացել է մի
պարզ ճշմարտություն. «կին
ըլլալը հոգ ըսել է, Եղիսա՛, իսկ
մայրը` խնամք» (392): Կանան
ցից շա
տե
րը կար
ծում են, որ
բախտավոր են նրանք, ովքեր
սացում, էջ 72:

ունեն տուն, ընտանիք, ամու
սին, կոչում, ոմանք էլ կարծում
են, որ բախտավորությունը
թաքնված է ոչ թե իրենց պալա
տական հարկի, այլ հասարակ
տան դուռ-լուսամուտից ներս:
Իշխանուհու ներքին բախու
մը ևս կայանում է պարտակա
նության (իր կոչման, տիտղոսի,
ու կենսակերպի հետ կապված)
և իրավունքի (կանացի երջան
կութ
յան իր իսկ ըմբռ
նում
նե
րի և սիրո կանչին հետևելու)
միջև: Այ
նինչ, կնոջ փնտրած
բախտավորությունը թաքնված
է հենց իր ներ
սում` ան
կերպ
ու անմարմին: Քանի որ միայն
հոգեպես առողջ կինը կարող
է բախտավորությամբ վարա
կել ամուսնուն ու զավակներին:
Իսկ Իշխանուհին հոգեպես
ա
ռողջ չէր: Այդ է պատ
ճա
ռը,
որ նրա համար կինն ու մայրը
սեփական
բացատրությունն
ունեն: Այնինչ, ամուսին ու մայր
լի
նե
լը ոչ թե հոգ է կամ սահ
մանված ծիսակարգ, որ պիտի
կատարել, այլ ամենից առաջ`
պատիվ ու բախտավորութ
յուն: Հարցը միակողմանի լու
ծում է ստանում, երբ փորձում
ենք Իշխանուհու մեջ հայ կնոջ
տեսակը գտնել միայն իր պար
տականությունները սահման
ված կարգով կատարելու հա
մար: «
Հոգ» ու «խնամք» տա
նելը Իշխանուհին համարում է
իր պարտականությունը, որից
հրաժարվելու իրավունք չունի:
Գուցե սա ինչ որ չափով հար
ցին հայ
կա
կան լու
ծում տալ է,
և որպես այդպիսին, Իշխանու
հին հայ կնոջ տեսակ է, չնայած
ներքին էությամբ` չբավարար
ված կնոջ տեսակով, «հայ» իշ
խանուհին նույնանում է նույն
դժբախտության մեջ տառա
պող ցան
կա
ցած կնոջ հետ`
չճանաչելով ազգ, կրոն, կոչում:
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քում կրկնություն է. անցյալի,
հնի ու ար
դեն ծա
նո
թի (ևոչ
ցանկալիի) կրկնություն:
Մեծ հաշվով Վանահայրը
մնում է իր պարտականության
(վրեժի պարտադրած պար
տականություններ,
կրոնա
կան պարտականություններ),
իսկ Աբեղան ազատ կամքի ու
ցանկության
սահմաններում:
Աբեղային դեպի իր իրավունքը
դրդողը նրա պարտականութ
յունն էր, որը սահմանափակ էր
և չէր կարող բավարարել մար
դու կենսական պահանջները,
իսկ Վանահոր պարտակա
նությունը ապահովում էր նրա
իրավունքը:
«
Թե Սե
դան և թե Իշ
խա
նուհին Շանթի հերոսուհինե
րի հարազատ պատճենն են»11:
Ըստ Ա. Տերտերյանի, Շանթի
հերոսուհիները
«նախաձեռ
նող
ներ են»: Բայց նա
խա
ձեռնողներ են նաև Աբեղան,
Վանահայրը, Կույրը, Ճգնա
վորը: Սակայն նրանց նախա
ձեռնությունն այնքան ուշա
ցած եր
ևույթ է, որ
քան Կույ
րի
զղջումը` սեփական աչքերը
հանելու համար: Ուշացած-ա
վելորդ է նաև Իշխանուհու
«Աստված սեր է» սահմանումը:
Իշխանուհին «կնոջ հայ տե
սակի մը ներկայացուցիչն է եւ
ոչ իսկ մեկ վայրկեան կը դադ
րի ըլլալէ»12: Այսպես է կարծում
նաև Ն. Աղբալյ անը. «Իշխա
նու
հու մեջ խտա
ցած են հայ
կնոջ մի քա
նի բնո
րոշ հատ
կությունները. համակերպվել
անտրտունջ եղած վիճակին,
կատարել պարտականությու
նը»13: Իշխանուհու հետ համե

9

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀՀ ԳԱԱ-ՈՒՄ
ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ
§ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ¦
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԵՐԿՐՈՐԴ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ

10

Սույն թվականի հուլիսի
9-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությու
նում մեկնարկեց «Հայաստանի
հնագիտությունը տարածաշր
ջանային համատեքստում» մի
ջազգային երկրորդ գիտաժո
ղո
վը՝ նվիր
ված ՀՀ ԳԱԱ հնա
գիտության և ազգագրության
ինստիտուտի
60-ամյակին:
Գիտաժողովին մասնակցեցին
գիտնականներ ԱՄՆ-ից, Մեծ
Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից,
Լեհաստանից,
Իտալիայից,
Ռուսաստանից, Վրաստանից:
Գիտաժողովի մասնակից
նե
րին ող
ջու
նեց ՀՀ ԳԱԱ նա
խագահ, ակադեմիկոս Ռադիկ
Մարտիրոսյանը: Արժևորելով
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազ
գագրության ինստիտուտի ան
ցած ուղին, գիտական ձեռքբե
րում
ն երը՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահը,
մասնավորապես, ասաց. «ՀՀ
ԳԱԱ հնագիտության և ազ
գագրության ինստիտուտի բո
լոր սերունդները հավատարիմ
են եղել այն գաղափարին, որ
հայագիտության զարգացման
կարևորագույն ուղղություննե
րից մեկը հնագիտությունն է:
Այդ առումով մեր երախտիքի

խոսքն ենք ասում այն կազմա
կերպիչներին, ովքեր կանգնած
են եղել ինստիտուտի ստեղծ
ման և նրա գործունեության
ապահովման ակունքներում:
Հա
մոզ
ված եմ, որ այս գի
տաժողովը կլինի շատ հե
տաքրքիր, և կքննարկվեն այն
հար
ցե
րը, թե հի
մա ինչ ուղ
ղություններով պետք է զար
գանա հնագիտությունն այս
տարածաշրջանում, որովհետև
հնագիտությունն ունի ոչ միայն
գիտական, այլև մշակութային
և քաղաքական նշանակութ
յուն»:
ՀՀ կրթության, գիտութ
յան մշակույթի և սպորտի նա
խարարի անունից ՀՀ ԿԳՄՍ
փոխնախարար Նարինե Խա
չատուրյանը շնորհավորեց ՀՀ
ԳԱԱ-ին հնագիտության և ազ
գագրության
ինստիտուտին
60-ամյա հոբելյ անի առթիվ և
մաղթեց գիտական նորանոր
ձեռքբերում
ն եր և նվաճում
ն եր:
Իր ելույթում Նարինե Խաչա
տուրյանը հնագետներին բնու
թագրեց որպես ժամանակնե
րը միմյանց կապող, տրամա
բանական շղթան վերստեղ

ծող մարդիկ: «Մարդկության
մշակութային
պատմությունն
սկսվում է հնագետներից և ազ
գագրագետներից: Ձեր ուժն
անխոցելի փաստերն են: Ձեզ
մաղ
թում եմ բեղմ
նա
վոր աշ
խատանք և վստահ եմ, որ մեր
համագործակցությունը
շատ
խոր արմատներ կգցի»,- ասաց
Նարինե Խաչատուրյանը:
«Հնագիտության և ազգագ
րության ինստիտուտը 60 տա
րիների ընթացքում հսկայա
կան ճա
նա
պարհ է ան
ցել, և
կարելի է ինստիտուտի հրա
պարակում
ն երի, նաև միջազ
գային կապերի հիման վրա
պնդել, որ այն այ
սօր ըն
թա
նում է համաշխարհային հնա
գիտությանը համընթաց: Ինս
տիտուտի
ուսում
ն ասիրութ
յունների արդյունքներով բա
վական հարստացել է հայոց
պատմության
հնագիտական
հենքը, և այսօր շատ տեսութ
յուններ՝ հատկապես պատմա
գիտության ասպարեզում մեր
ժողովրդի ծագման, պետական
կառավարման համակարգերի
սկզբնավորման շատ խնդիր
ներ, լուսաբանվում են նորովի

Ի ԴԵՊ
տավոր եք ձեր հնագիտական
ժառանգությամբ: Ես կցանկա
նայի շնորհակալություն հայտ
նել համագործակցության հա
մար: Հուսով եմ, որ մեր համա
գործակցությունը կշարունակ
վի, և նոր հայտնագործություն
ներ կունենանք»:
Եռօրյա գիտաժողովի ըն
թացքում ներկայացվել են ՀՀ
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագ
րության ինստիտուտի միջազ
գային համատեղ ծրագրերով
կատարված հետազոտություն
ների՝ մասնավորապես հայամերիկյ ան, հայ-իտալական,
հայ-ճապոնական, հայ-ֆրան
սիական, հայ-ավստրիական,
հայ-գերմանական համատեղ
արշավախմբերի
հետազո
տությունների արդյունքները:
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտը
հիմ
նադր
վել է 1959 թ. ՀԽՍՀ
ԳԱ պատմության ինստիտու
տի հնագիտության բաժնի և
ազգագրական խմբի հիման
վրա: 1961 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ գրա
կանության ինստիտուտից այն
տեղ է տեղափոխվել բանահ
յուսության բաժինը, իսկ 1973
թ. ստեղծվել է մարդաբանա
կան լաբորատորիան: Հնագի
տության և ազգագության ինս
տիտուտի առաջին տնօրենն է
եղել ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս
Բաբկեն Առաքելյ անը: 1987 թ.
նրան հաջորդել է պատմա
կան գիտությունների դոկտոր
Գևորգ Տիրացյանը, 1993 թ.՝ ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ Արամ
Քալանթարյանը: 2006 թ-ից
ինստիտուտի տնօրենն է ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ Պավել
Ավետիսյանը:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլու
ծական ծառայություն

ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԵՆ
ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱՅԻ
ՀԱԼՉՈՂ
ՍԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ
ԾԱԾԿԵԼ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
ՁՅՈՒՆՈՎ 1
Ըստ Naked-Science-ի հա
ղորդագրության
Պոտսդա
մի ինստիտուտի կլիմայաբան
Անդերս Լևերմանն ու նրա
գործընկերները նշում են, որ
արդեն այսօր արևմտյան-ան
տարկտիկական սառույցների
հալվելը մեծ ներդրում ունի
ծովի մակարդակի բարձրաց
ման գործում:
Գիտնականները
պարզել
են, որ նույնիսկ մթնոլորտում
ջերմոցային գազերի արտա
նետում
ն երի նվազեցման ամե
նախիստ ծրագրերի պահպան
ման դեպքում հալումը չի դա
դարի:
Իրավիճակը կարող է կա
յունացնել միայն ձյան ուժեղ
տեղումը: Նման սցենարը գիտ
նականներն ստուգել են հա
մակարգչային մոդելավորման
միջոցով: Նրանց գնահատ
մամբ՝ դրա հա
մար անհ
րա
ժեշտ կլինի 7400 մլրդ տոննա
ձյան զանգված, որը կտեղա 10
տարի: Դա հնարավորություն
կտա նվազեցնելու ծովի մա
կարդակը տարեկան 2 մմ-ով:
Սակայն, նույնիսկ ամե նա
մասշտաբային արհեստական
սարքավորում
ն երը չեն կարող
լուծել այդ խնդիրը: Հոդվածի
հեղինակի խոսքով՝ անհրա
ժեշտ կլինի 145 ԳՎտ հզորութ
յուն:
1
Ըստ՝
https://news.am/arm/
news/524586.html
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Հնագիտության և ազգագրութ
յան ինստիտուտի ստացած նոր
արդյունքների շնորհիվ»,- իր
ելույթում,
մասնավորապես,
ասաց ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության
և հասարակական գիտություն
ների բաժանմունքի ակադե
միկոս-քարտուղար Յուրի Սու
վարյանը:
Քոռնելի
համալսարանի
պրոֆեսոր Ադամ Սմիթն ընդգ
ծեց, որ այսօր Հայաստանը
դարձել է հնագիտական հե
տազոտությունների անցկաց
ման ցանկալի վայր շնորհիվ
Հնագիտության և ազգագ
րության ինստիտուտի աշխա
տանքների: Ինստիտուտի հետ
30-ամյա
համագործակցութ
յան ժամանակահատվածի հա
մար պրոֆեսոր Ադամ Սմիթն
առանձնացրեց 3 կարևորա
գույն ձեռքբերում
ն եր. «Առաջին
ձեռք
բե
րումն այն է, որ հա
մա
գործակցության շնորհիվ կու
տակվեցին մեծ քանակությամբ
տվյալներ, որոնք հասանե
լի դարձան համաշխարհային
հնագիտական համայնքին: Այս
իմաստով չափազանց կար
ևոր է «Արամազդ» հանդեսի
դերը, որը հայկական հնագի
տությունն աշխարհին ներկա
յացնելու խոսափող դարձավ:
Երկրորդ կարևոր ձեռքբերումն
այն է, որ ինս
տի
տու
տը հնա
րավորություն ունեցավ ներգ
րավվելու միջազգային հետա
զոտական ծրագրերում, իսկ
երրորդը՝ ինստիտուտի մեծ
աշխատանքը
հնագետների
նոր սերունդ դաստիարակելու
գործում»:
Վինչեսթերի համալսարանի
պրոֆեսոր Քեյթ Վիլքինսոնն էլ
իր ելույթում նշեց. «Դուք բախ

11

ԿԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

բանասիրական
գիտությունների
թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտի գիտաշխատակից

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2019

ԵՐԿՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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2018 թ. հոկտեմբերի 6-ին
Հրանդ Մարգարյանը բոլորեց
երկրային կյանքի 80-րդ տա
րին: Հայ նորագույն շրջանի
մշակույթի պատմության մեջ
նա քաջածանոթ ու սիրված

բազմաթիվ բեմադրություններ
և դերակատարում
ն եր, ման
կավարժության, հասարակա
կան, կազմակերպչական, բա
րեգործական գործունեության
և այլն:

եղել կինը՝ իր երկու զավակ
ների մայրը, բժշկուհի Ժանետ
Մարգարյանը: Այս ամոլը օրի
նակ ու քաջալերանք է եղել
սփյուռքահայ և հայրենաբնակ
երիտասարդության
համար՝

անուն է: Ծնվել է Իրաքում՝
եղեռնից մազապուրծ վանե
ցիների ընտանիքում, այնու
հետև բարձրագույն կրթութ

 բան հստակ է, որ
Մի
տեղ
որ ե
ղել, ինչ ուղ
ղութ
յամբ էլ
գործել է Հրանդ Մարգարյանը,
միշտ մնացել է իրական Հայ՝

ազգապահպանման բարդ ու
պատասխանատու գործում:
Հրանդ Մարգարյանի գրա
կան գործունեության մասին

յունը ստացել, ապրել ու գոր
ծել է ԱՄՆ-ում: Բազմաշնորհ

հավատարիմ իր ինքնությանը,
ստացած ժառանգությանը, այն

կարելի է շատ ու շատ երկար
խո
սել, սա
կայն կա մի թե
մա,

այս մտավորականը աչքի է
ըն
կել ու մնա
յուն հետք թո
ղել տարբեր ասպարեզներում՝

հարստացնելու և սերնդեսե
րունդ փոխանցելու վսեմ առա
քելությանը: Այս առաքելութ

որ կար
միր թե
լի պես անց
նում է նրա գրականության
միջով, որը կարելի է բնորոշել

քիմիական
գիտությունների,
գրականության՝ մասնավորա

յունն իրականություն դարձ
նելու դժվարին ճանապարհին

և՛ որպես իշխող գաղափար, և՛
ստեղծագործության ամբող

պես բանաստեղծության, թա
տերագրության,
թատրոնի՝

նրա անդավաճան ուղեկիցը,
սատարը, ոգևորող մուսան է

ջացում. Երկիրը:
«Մեր նախնիները Արեւմտա

հայաստանը «Երկիր» կոչած
են: «Երկիր» բառով անոնք այդ
հողերը մեր ազգային պատ
կանելիութեան սահմաններուն
մէջ դրած են, հոն զե
տե
ղե
լով մեր տէր ըլլալու անզիջող
կամքը...»1,- նկատել է գրողը:
Ե
թե մինչև 1997 թ. Հ
րանդ
Մարգարյանի համար Երկիրը
անչափ սիրելի, սակայն հեռա
վոր էր, ան
մատ
չե
լի ու միայն
երևակայելի, ապա 1997-ից հե

նացությունը դեպի Արևմտյան
Հայաստան և Կիլիկիա, ինչի
արդյունքը եղան «Քարաձայն
պատարագ» գիրքը և բազմա
թիվ դասախոսություններ Հա
յաստանում և սփյուռքի գաղ
թօջախներում:
Երկրի մասին ուղղակի կամ
անուղղակի կերպով խոսելիս՝
Մարգարյանը հաճախ դիմում
է բազմաթիվ ու բազմապիսի
խորհրդանիշների օգնությա
նը, ո
րոնք օժտ
ված են խոս
քը
ոճավորելու անսահման կա
րողությամբ: Դրանք կարող են
լինել ամե նատարբեր իրեր և
երևույթներ, վերացական հաս
կացություններ, անձնանուն
ներ, տեղանուններ և այլն:
«Քարաձայն
պատարագ»
գրքի արդեն առաջին տողերում
հանդիպում ենք խորհրդանիշ
ների: Որքան էլ տարօրինակ
Հրանդ Մարգարեան, Քարաձայն
պատարագ, Նիւ Եորք, 1998, էջ 16:
Այսուհետև այս գրքից կատարվող
մեջբերումների
էջերը
կնշվեն՝
փակագծերի մեջ:
1

Ձախից աջ՝ Ժանետ Մարգարյան, Պողոս Սնապյան, Կարինե Առաքել յան, Լևոն
Անանյան, Հրանդ Մարգարյան, Գրողների միության համաժողով, Երևան, 2002 թ.

լի
նի, դրանք են մկրա
տը, մեծ
մոր գործած տոպրակը՝ ջվա
լը, պապենական կալվածքի
թուղթը: Սրանք խորհրդանիշ
ներ են, քան
զի Հ
րան
դի հայ
րը՝ Մանուկը, այս երեք իրերն
է հետը վերցրել Երկրից, պա
պենական տնից, որտեղ վե
րադառնալու հնարավորութ
յուն այդպես էլ չունեցավ: Ինչ
պես նշում է հեղինակը. «Մեր
տան մէջ միշտ ակնածանքով
կը նա
յէինք հօրս բե
րած Երկ

անիրաւութեան մնայուն յուշա
րար մը» (12):
Խիստ իրական ու առարկա
յական
խորհրդանշաններից
Մարգարյանն անցում է կատա
րում վերացարկված ու անն
յութական խորհրդանիշների՝
խոսելով այն դատարկության,
այն մեծ խոռոչի մասին, որ իր
հետ բերել է Երկրի կորուստը:
Այս խոռոչը նա անվանում է
«Մեծ բացատ», որը ևս խորհր
դանշան է, սակայն այնպիսին,

րի երեք իրերուն: Անխօս կտակ
մըն էին անոնք, անտեսանելի
կապ մը՝ մեր տան և մե
 ր Տան

որը ներառում է բազմաթիվ
խորհրդանիշներ:
Այնուհետ գալիս է խորհր

միջեւ... Փ
 աստաթուղթը սեւ մե
լանով արաբատառ թուրքերէ

դանշանների մի այլ տեսակ,
որն ընթերցողին ուղեկցում է

նով մեծադիր էջ մըն է... Հիմա,
մեր նոր տան պա
տե
րը զար
դարող նկարներուն մէջ այդ
յստակօրէն ընթեռնելի փաս

մինչև գրքի վերջը և շարունա
կում իր կենդանի ներկայութ
յունը նրա կյանքում՝ աշխար
հագրական անունները: Սրանք

տաթուղթը, մաքուր շրջանա

աշխարհագրական

կուած, յատուկ տեղ կը գրաւէ
ու ինծի համար դարձած է մեր
պատմութեան եւ մարդկային

անուններ չեն, այլ կորուսյալ
հայրենիքի և երկրի պատա
ռիկները: Սրանցից ամե ն մեկը

պարզ
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տո դարձավ նաև մերձավոր ու
ճանաչելի, քանի որ 1997 թ-ին
Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճ
յանի ղեկավարությամբ կա
տարեց իր առաջին ուխտագ

13

խորհրդանիշներին զուգահեռ
հեղինակը խորը ցավով բա
ցահայտում է (երևի ճիշտ կլի
նի ասել) հակախորհրդանիշ
ները. քաղաքի կենտրոնական
հրապարակում
Մուսթաֆա
Քեմալի արձանն է, ձին հեծած,
աջ թևը դեպի առաջ պարզած:
«Ամե ն քայլափոխիս պատ
մութիւնը զուգընթաց կը քալէ
հետս եւ ճնշիչ ներկայութիւն
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մըն է մէջս»,- գրում է Հ
րանդ
Մարգարյանը (24):
Ինչպես
ուխտագնացութ
յան մյուս հանգրվաններին,
այնպես էլ այստեղ հեղինակն

14

յուրովի է ներազդում հեղի
նակի և ընթերցողի հոգեկան
աշխարհի վրա՝ առաջացնելով
ամե նատարբեր զգացողութ
յուններ, որոնցից անփոփոխ ու

Ո ւ խտ ա գն աց ո ւ թյ ո ւ ն ն
սկսվում է Պոլսից, որտեղ
ուխտավորները հանդիպում
ներ են ու
նե
նում տե
ղի հայ
մտավորականների հետ: Դեռ

բո
լո
րի դեպ
քում նույնն է մե
կը՝ կորս
տի ցա
վը: Եվ Հ
րանդ
Մարգարյանը մեզ ուղեկցում
է իր ուխտի ճանապարհով՝

մինչև Պոլիս մեկնելը, Հրանդ
Մարգարյանը երեք քառատո
ղի մեջ ամփոփում է իր ուղևո
րության նպատակը «Փշալարո

յուրաքանչյուր

հանգրվանին

ւած պատմութեան սեւ ու արնոտ

կիսվելով արձակ, հաճախ չա
փածո
խորհրդածություննե
րով: Ավելացնենք, որ գիրքը
երկմաս է՝ հայերեն և անգլե

դէպքերով ես բեռնաւոր ուղեւ որ
կ՛երթամ ես Ինձ գտնելու...(20)»:
Որ ոն ում-ուխտ ագն աց ութ
յան առաջին կանգառը պատ

րեն բաժիններով, ինչով ներգ
րավում է ընթերցողների շատ

մական Այնթապ քաղաքն է:
Հենց
առաջին
կանգառին,

ավելի լայն շրջանակ:

առաջին

քայլերից

Երկրի

անցնում է պատմական ակ
նարկի՝ համառոտ ներկայաց
նելով քաղաքի, եկեղեցինե
րի, կրթական, մշակութային
օջախների պատմությունը:
Հաջորդ
խորհրդանշան՝
կանգառը Ամե նայն Հայոց կա
թողիկոսանիստ
սրբավայր
Հռոմկլա բերդաքաղաքն է:
Այս
տեղ են ապ
րել ու գոր
ծել
կաթողիկոսներ Գրիգոր Պահ
լավունին, Գրիգոր Դ. Տղան,
Կոստանդին Ա Բարձրաբերդ
ցին: Այս
տեղ է իր ծո
վա
ծա
վալ ժառանգությունը ստեղ
ծել Ամե նայն Հայոց կաթողի
կոս Սուրբ Ներսես Շնորհալին՝
Կլայեցին:
Ապա հասնում են Մուսա
լեռ: Մուսա լեռը ոչ միայն Հայ
րենիքի, այլև նրա ազատա
տենչ ոգու և ազատագրական
շարժման խորհրդանիշն է, այս
լեռան վրա է կերտվել այն հե
րոսամարտը, որը հետագա
յում իր արտացոլումը գտավ
Ֆրանց Վերֆելի հանրահայտ
վեպում: Մուսա լեռը, սակայն,

Պահակները ևս խորհրդանիշ
են, այս դեպ
քում Երկ
րի հո
ղի

մէջ,
բոլո՛ր
քրիստոնեանե
րը հայերէն կը խօսէին: Խաչ

հեղինակը. «Մտովին կը վերա
կառուցեմ պատմութիւնը՝ Պի

վրա վերջին հայեցի ապրող
ները՝ «Պատմութեան պէս լո՜ւռ

հանողը հայ քրիստոնեայ կը
սեպւեր: Ահա Տ
 իգրանի ուժին

թեասի արևւմտեան կողմը կը
գտնուէր Ս. Յովհան Ոսկեբե
րանի ճգնավայր մատուռը, իսկ

պահանջ խոհ ու արմատ, տաք
հող են պա
հակ
նե
րը այս վեր
ջին... (50)»:

մարմ
ն ացումը» (78):
Տիգրանակերտում
է
գտնվում յոթ խորան ունեցող

հիւսիսարեւ ելեան կողմն ալ՝
Ս.Եղիայի ճգնավայր – քարայ

 արունակվում է ուխտի ճա
Շ
նապարհը Անարզաբա, Ուրֆա

Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին,
որը հետագայում պիտի վերա

րը, 1915-ին հայերու ամբողջա
կան թիւն էր 5311 հո
գի, 1235
ընտանիքներէ
բաղկացեալ:

(Եդեսիա), Կարմուճ, Նեմրութ
դաղ, ապա երկարում Եփրա
տի ափերով: Աստվածաշն

կառուցվեր, օծվեր 2012 թ.-ին,
գործեր, հետո նորից ավերվեր
նույն ջարդարարի ձեռքով:

Հայկական գիւղերն էին. – Քե
պուսիյէ, Վաքըֆ, Խտըբպէկ,
Եօղուն – օլուք, Հաճի-Հապիպ
լի, Պիթիաս եւ Նոր Զէյթուն»
(44):

չային, հայ ժողովրդի համար
նվիրական այս գետի վտակ
Արածանիում են Ս. Գրիգոր
Լուսավորչի ձեռամբ մկրտվել
հայոց արքայական ընտանի

Ապա ուխտավորներն այ
ցելում են Մուշ, պատմական
Տուրուբերան աշխարհ, Տարոն
գավառ: Մուշը եղել է գրչութ
յան կենտ
րոն, 1915 թ-ին այս

 ուզիչ է հատկապես Վա
Հ
քըֆ այցելությունը: Այս գյու
ղում երեսուն ընտանիք է ապ
րում, որից քսանը հայկական
են: Վերանորոգում էին Ս. Մա
րիամ Աստվածածին եկեղեցին,
որի օծումը նախատեսվում
էր օգոստոսին: Մտադիր էին
նաև հայկական դպրոց բացել:
Փորձելով հաղթահարել հո
գեկան խռովքը՝ Մարգարյանը
գրում է. «Մեր ազգի ապագայ
սերունդները դե՜ռ իրենց պա
պենական հողերուն վրայ են:
Արեւմտահայաստանի վերջի՜ն
բեկորները՝ թառած լեռներու

քը, ազատանին և ժողովուրդը:
Փոխվել են ժամանակնե
րը, 1915-ին Եփրատի ալիքնե
րի մեջ իրենց մահկանացուն
կնքեցին և հավիտենական
կյանքի փոխվեցին բազմաթիվ
անմեղ հայ մարդիկ: Մեսրոպ
Սրբազանը հոգեհանգստյան
պաշտոն է կատարում, և հան
կարծ Եփ
րատն էլ է դառ
նում
խորհրդանիշ՝ Անանուն զոհե
րի խորհրդանիշը:
Ապա Մալաթիա, Խարբերդ,
Բալու, Հավավ գյուղ, որտեղ
ծնվել է Մեսրոպ արքեպիսկո
պոս Աշճյանի մայրը՝ Մարթան:

տեղ ապրել է 9000 հայ, գործել
է յոթ եկեղեցի: Տարոնի Հացե
կաց գյուղում է ծնվել եռամեծ
սուրբը՝ Մեսրոպ Մաշտոցը:
Հայոց աշխարհի ամե նամեծ
սրվաբ այր-ուխտ ավայր եր ից
մեկը եղել է Մշո Սուրբ Կա
րապետ վանքը: Այս կողմերն
անապահով են համարվում
քրդական հավանական հար
ձակում
ն երի պատճառով, և
ուխտավորներին խորհուրդ չի
տրվում մեկնել վանք: Նայելով
անկատար մնացած երազի՝
սրբատեղիի ուղղությամբ, հե
ղինակը մրմնջում է, և ծնվում

գագաթին...Այդ խնկելի մար

Հաջորդ կանգառը Տիգրա

դիկը, Անատօլուի տարածքին
ցրուած հատուկտոր հայերու
հետ վերջի՛ն պահակներն են,
հո՛ն են, հայրենի հողին վրայ...

նա
կերտն է: 
Սա ար
դեն հա
յոց պետական հզորության
խորհրդանիշն է: «Եթե մեր
պատմութեան ընթացքին քա

«Զաւակներդ խունկ ու մոմով
ոտքդ ե
կան, բայց չհա
սան...»
(88):
Ուխտավորների խմբի կեսը

Ու կը խորհրդածեմ...» (48):
Այս
խորհրդածություննե

նի մը Տիգրաններ ունեցած
ըլլայինք, մեր պատմութիւնը,

ուղղություն է վերցնում դեպի
Վան: Ճանապարհն անցնում

րի արդյունքն է «Պահակները»
բանաստեղծությունը, որն ամ
բողջությամբ կառուցված է այ

հաւանաբար, տարբե՜ր ուղղու
թիւն ստանար: Տիգրանի գա
հակալութենէն երկու հազար

է Բիթլիսով (Բաղեշ), որտեղ
ծնվել են Վիլյ ամ Սարոյանի
ծնողները: Ճանապարհ ընկ

լաբանական

տարի ետք, Տիգրանակերտի

նելուն պես հեղինակն անհուն

պատկերներով:

է

նոր

բանաստեղծությունը.

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2019

հայտ
նի է ոչ միայն իր հե
րո
սամարտով: Ինչպես նշում է

15

կա
րո
տով ու սի
րով սկսում է
խոսել Վանի մասին, որը հայոց

տեղ ևս Մարգարյանը բախ
վում է հակախորհրդանիշնե

(այսօր ավելի ու ավելի շատ
գիտնականների
պնդմամբ՝
2*
պատմության
աշխարհի)
սկզբնա
վայրն է: Ըստ այդմ,

րի, չսպիացող վերքի ու այրող
ցա
վի հետ ու գրում «
Հա
կա

նա խորհր
դա
նիշն է սկզբի,
խորհրդանիշն է դրախտի և
հավերժության:
Ի՞նչ էր Վանը մինչև 1915-ը:
«Վան եղած է Արա Գեղեցիկի,
Երուանդեան (Դ-Բ դար Ք.Ա.) եւ
Արծրունեաց հարստութեանց
մայրաքաղաքը
(908-1021).
1915-ին Վարագայ վանքը Վա
նի առաջնորդանիստ վայրն էր:
Հայութեան թիւը եղած է 23000,
որոնք ունեցած են հետեւ եալ
եկեղեցիները – Ս. Տիրամայր
կամ Ս.Նշան, Ս.Պետրոս, Ս.
Պօղոս, Ս.Էջմիածին, Ս.Ստե
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փանոս, Ս.Վարդան, Ս.Սահակ,
Ս.Ծիրանաւոր եւ Ս. Աստուածա
ծին, որ ամե նէն մեծ եկեղեցին
եղած է: Վանի աշակերտնե
րուն թիւը եղած է 4000: Վանի
մէջ Խրիմեան Հայրիկ հաստա
տեց գաւառի առաջին թերթը՝
Արծուիկ Վասպուրականի-ն
(1856 թ.- Կ. Ա.). 1872-ին բացաւ
աղջկանց առաջին դպրոցը եւ

16

հաստատեց Վարագայ Վանքի
Ժառանգաւորաց վարժարանը:
Վանը հանդիսացաւ Հայ ազա
տագրական շարժման կարեւ որ
կեդրոններէն մին... Վասպու
րականը կերտեց իր հերոսա
մար
տը 1915-ին ապ
րիլ 7-էն
Մայիս 6...» (90): Խոսել կարելի
է անվերջ:
Ի՞նչ է այսօրվա Վանը... Այս
Չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ պատմու
թյան՝ տարրական դպրոցի դասա
գրքի հեղինակները այդ պետության
ժողովուրդների
պատմությունը
սկսում էին Վանի թագավորությունից:
2

պատկեր» չափածո խորհրդա
ծությունը:
Ուխտավորներն այցելում են
Վանա ծով, Աղթամար կղզի,
Սուրբ Խաչ եկեղեցի, Վարա
գավանք, Նարեկավանք, որից
երկու աղյուս է միայն մնացել,
մագլցում են Սուրբ Գրիգոր
Նարեկացու ճգնարան, Մհերի
դուռ:
Բզնունյաց ծովակի ափին
հեղինակը դեմքն է թրջում
աղի ջրով՝ հիշելով հորը, որը
մանուկ հասակում ո՞վ գիտե,
թե ինչ երջանիկ պահեր է այս
տեղ ապրել, հոր մանկությանն
է հակադրում իր մանկությու
նը՝ արդեն անցած օտարութ
յան մեջ ու գրում «Վանայ ծո
վու ափին» բանաստեղծությու
նը « Կը մրմնջեմ ես յուշիկ՝ Ծո՜վ,
պարուրէ ինձ մէջդ: Քեզի շա՜տ
եմ երազեր, Քեզ որբութիւնս եմ
բերեր...(94)».
Կսկիծով է Հրանդ Մար
գարյանը խոսում նաև Վարա
գավանքի երբեմ
ն ի փառքի և
ներկա անմխ իթար վիճակի
մասին, նաև Աղթամարի Սուրբ
Խաչ հոյակերտ եկեղեցու, նրա
անկրկնելի զարդաքանդակնե
րի, Մանուել ճարտարապետի
տաղանդի, հրաշքը մի փոքր
վայելելու և բաժանման կրծող
պահի մասին, որտեղ «մթու
թիւնը կ՛իջնէ: Լուսին ալ չկայ:
Կայ բացարձակ խաւար մը:
Մութին մէջ չ՛երեւ ար կղզին...չ
՛երեւ ար նաեւ որբացած խա
չը...Կայ

միայն

սարսափելի

լռու
թիւն մը, որ կը կրծէ էու
թիւնս...» (112):
Վանի վերջին կանգառը
Շուշանց գյուղն է, հեղինակի
հայրենիքը, հոր ծննդավայրը:
Սա նաև Հրանդ Մարգարյանի
անհատական խորհրդանիշն
է, և պատահական չէ,որ այս
տեղ ուղեգրությունը ձգվում
է, ներառում այլևայլ պատմա
կան փաստեր, հոգեբանական
շերտեր,
փիլիսոփայական
խորհրդածություններ:
«Ըստ
Խրիմեան Հայրիկի Շուշանց
գիւղին մօտ եղած է Կարմրա
ւոր Վանքը, կառուցուած Ս.Գ
րիգոր Լուսաւորչին կողմէ,
որու տեսիլին մէջ Մարիամ Աս
տուածածին երեւցած է կարմիր
զգեստով, այդ պատճառով ալ
վանքը կոչուած է Կարմրաւոր
Վանք: 
Հոն ե
ղած է նաեւ 
Լու
սաւորչի ճգնավայրը, ուր Խա
չի տօնին առթիւ քաղաքէն ու
գիւղերէն ժողովուրդը ուխտի
կու գար: Գ
 իւ
ղին մէջ կար եւ
Շուշանից Ս.Գէորգ եկեղեցին
եւ Շուշանիկ Իշխանուհիի խաչ
քար դամբարանը... Հօրս ձայ
նը ականջիս մէջ է՝ «եկեղեց
ւոյ մէջ դպրութիւն կ՛ընեի... Կը
մտաբերեմ՝ հո՞ս, այս վայրի՛ն
մէջ, հայրս շա
պիկ հա
գած ու
շարակա՛ն երգած է,մեր բարե
պաշտ ժողովուրդը հո՞ս եկած
է ուխտի: Տիրող ամայութեան
պէս, ապտակուած ու չորցած
եմ ես ալ: 
Չեմ գի
տեր՝ ինչ կը
զգամ» (116-118):
Հա
ջորդ օրը Հրանդ Մար
գարյանն անջատվում է խմբից
և կրկին այցելում Շուշանց՝
ուխտը
կիսատ
չթողնելու,
Շուշանցի նորանոր խորհր

Հաջորդում
է
Բերկրիի
հրաշագեղ
ջրվեժը,
ապա
Իգդիր, Կարս, Կարսի Ս.
Առաքելոց եկեղեցի՝ կառուցված
Աբաս Բագրատունու օրոք, 928953 թթ.: Եկեղեցին կանգուն է,
բայց չկա կից զանգակատունը,
ուխտավորները միայն կողքի
պատուհանից հանված ձողի
միջոցով են կարողանում ներս
սողոսկել. «Խորանը պարապ,
գմբեթը պատկառելի», սակայն

դանիշները փնտրելու: Քրդե
րի հետ երկար հարցուփորձը
Ապարանջան աղբյուրի մասին
մնում է անար
դյունք, գտնում
են մի այլ աղ
բյուր, որից ջուր
է վերցնում հեղինակը, երկար
քայլում է պապենական գյուղի
փողոցներով, նայում Ձիանթռ
նուկ ժայռակտորին և ուխ
տում «Ծունր եկած ես կ°ուխ
տեմ՝սրբապղծու ած վայրերուն
արմատախիլ մայրերուն, թէ
օղակ մ°էմ ես կարծր այն շղթա
յին փշրու ած որ իմ ծնունդը կա
պեց այս ժայռերու գագաթին...
(128)»:

բնակավայրից սկսած մինչև իր
սիրելի ֆուտբոլային ակում
բը: Սրբազան լեռանը ձոնել է
բազմաթիվ
ստեղծագործու
թյուններ, նրա նկարներով
զարդարել իր շրջապատը:
1984 թ-ին Ամե
նայն Հա
յոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի
օրհնությամբ լույս է տեսնում
Արարատի ալբոմը՝ կազմված
քառասուն նկարներից և հայ
ու այլալեզու անվանի ստեղ
ծագործողների՝
Արարատին
նվիրված քառասուն ստեղծա
գործություններից կամ հատ
վածներից՝ խորքի մեջ նպա

Ինչպես միշտ երկակի զգա
ցում
ն երով լեցուն՝ ուխտա

տակ ունենալով լինել «Հրաւէր
հայրենեաց Կոչ արդարութեան

վորներն ուղևորվում են դեպի
Կարս ու Անի: Ճանապարհը
երկար է՝ մոտ յոթ ժամ, և ըն
թանում է Արարատի փեշերով:

Եւ ստուգութիւն գալիք յաղ
թութեանց»3:

Արարատն արդեն աշխարհի
ցանկացած անկյունում ապ
րող յուրաքանչյուր հայի և
ողջ հայության խորհրդանիշն
է: Հայն «Արա
րատ» է ան
վա
նել իր սրտին ամենամոտն ու
հարազատը իր զավակից, իր

Իսկ քառասունի այս շարքը
բացվում
է
Աստվածաշնչի
տողերով. «Եւ նստաւ տապանն
յեւթներորդում ամսեանն ի
քսան եւ յեւթն ամսոյն ի լերինս
Արարատայ»4:
3
Վազգեն Ա., Կաթողիկոս Ամենայն
Հայոց, «Արարատ», Մայր Աթոռ Սուրբ
էջմիածին, 1984:
4
Աստուածաշունչ մատեան, Հին

և Հրանդ Մարգարյանը դար
ձյալ մտովի վերադառնում է
պատմությանը: Անին եղել է
Բագրատունյաց հարստության
մայրաքաղաքը և հոգևոր, մշա
կութային, տնտեսական մեծ
կենտրոն, որի մասին կարելի
է շատ երկար խոսել: Նորից ու
նորից «ներկան կը հակադրո
ւի հազարամեայ շքեղանքին:
Քանի մը եկեղեցի, մէկ մզկիթ,
փլատակներ ու քարե¯ր, քա
րե¯ր, որոնք բողոքող մացառ
ներու պէս մարդուս ոտքերուն
կը փաթտուին» (138):
Ուխտավորներն այցելում են
Անիի Մայր Տաճարը՝ կառուց
ված Տրդատ Ճարտարապետի
կողմից, Ս. Գրիգոր Լուսավո
րիչ (ավելի ծանոթ Տիգրան
Հոնենցի եկեղեցի անունով),
Ս. Գրիգոր (Ապուղամրենց), Ս.
Փրկիչ եկեղեցիները: Սրտաճմ
լիկ է հատկապես վերջինը,
որը ոչ կանգուն է, ոչ էլ փլված,
այլ կիսված և հիշեցնում է մեր
Կտա
կարան, Հայաստանի Աստուա
ծաշնչային ընկերութիւն, 1997, էջ 7:
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Շուշանց: Հոգեհանգիստ Կարմրավոր վանքի ավերակների մոտ

կա ցնցող սառնություն, որ
թափանցում է մինչև հոգու
խորքը:
Հաջորդ կանգառը Անին
է՝ հա
զար ու մեկ եկե
ղե
ցին,

17

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2019
18

ազգային ճակատագիրը: Եթե
առաջ Անին ծաղ
կուն կյան
քի

ա
լը՝ շէն ու շեն
շող, ներ
կան՝
քանդուածութիւն, ոչնչացում եւ

Դրամայի գլխավոր հերո
սուհու՝ Թենիի նախատիպը

խորհրդանիշն էր, այսօր ավե
րակվածության խորհրդանիշն

անէացում...» (172):
Սա
կայն, ինչ
պես շատ հա

եղել է գրո
ղի մայ
րը՝ Նու
նու
ֆարը, Մեծ եղեռնից մազա

է, և հեղինակը խոր ցավով հի
շում է ժողովրդական պարա
դոքսալ ասացվածքը, «Անին

ճախ, այս ան
գամ ևս տա
ռա
պան
քից ծնվում է Ճշմար
տությունը, և ամբողջանում

պուրծ վանեցի աղջիկը, որն իր
հետագա ողջ կյանքն ապրում
է իրական ու երազային՝ տվյալ

շէն՝ աշխարհս աւեր, աշխարհս
շէն՝ Անին աւէր...» (150):

է Երկրի Քառաձայն Պա
տարագի պատգամը. «Ամե՛ն

դեպքում հուշերի, աշխարհնե
րի միջակայքում: Ինչպես նշում

Հետևում է Կարսից թռիչք
Պոլիս, այցելություն հայ գրող
ների շիրիմ
ն երին, ապա թռիչք

գնով, առանց որև՛ւէ վերապա
հութեան, ամբող
ջակա՛ն նուի
րումով՝ զօրացնել ինծի պատ

է Մարգարյանը, «Թէեւ այս թա
տերախաղը նուիրուած է մօրս,
որ 95 տարեկան հասակին դեռ

Նյու Յորք, տուն... արդյո՞ք այս
տեղ պետք է լի
ներ հայ մար
դու տունը...
Ամբողջ ուղևորության ըն
թացքին Հրանդ Մարգարյանն

կանող մէն ու միա՛կ հողը՝
Հայաստանը» (184):
Այս տողերը թղթին հանձ
նելուց անցել է ուղիղ քսան
տարի: Այս քսան տարիները

կը դողար վերյիշելով իր ման
կութեան յուշերը, սակայն խա
ղը իրականութեան մէջ նուիրո
ւած է համայն մարդկութեան,
առանց ազգային կամ գոյնի

ուշի-ուշով հետևում է հու
շարձանների
ցուցանակնե
րին, զբոսաշրջիկների համար
պատրաստված
գունավոր
գրքույկներին, ապա արձա
նագրում. «Պատմական Հա
յաստանի իմ ուղեւ որութեան,
միա՛կ տե
ղը ուր «հայ» բառը
տեսայ, Աղթամար կղզին տա
նող նաւահանգիստին ափին՝
ցուցատախտակի մը վրայ էր,
ու կ՞ըսուէր. «Եկեղեցին կառու
ցուած է ճարտարապետ Մա
նուէլ, Վասպուրականի Հարս
տութեան հայ թագաւոր Գա
գիկի ժամանակ»» (170):

(ինչպես նաև դրանց նախոր
դածները) փաստում են, որ
Հրանդ Մարգարյանը հավա
տարիմ մնաց Աղաղակող քա
րերի երկրի Քառաձայն պա
տա
րագի պատգամին և իր
խոստմանը: Նրա կյանքը եղավ
նվիրում Հայրենիքի շենացման
գործին:
Խորհրդանիշների լեզվով
խոսելը Հրանդ Մարգարյանի
գրչին բնորոշ է առհասարակ և
իր դրսևորումը գտել է ոչ միայն
«Քարաձայն
պատարագ»
գրքում: 1993-ին գրվում, 1996ին անգլերենով հրատարակ

խտրութեան, բոլոր անոնց, որ
թանկագին կորուստ մը ունե
ցած են իրենց կեանքին մէջ»5:
Սակայն հայելիները, բացի
նշվածներից, ունեն նաև այլ
խորհրդանշանային
իմաստ:
Հայելին նշանակում է առերե
սում սե
փա
կան ան
ձի հետ և
բացահայտում: Ու քանի դեռ
Թուրքիան չի առերեսվել սե
փական պատմությանը, քանի
դեռ չի ընդունել ու խոստովա
նել ցեղասպանության ոճիրը,
չի փորձել հատուցել պատճա
ռած վնաս
նե
րը, թեև դրանք
ծանրակշիռ մասով փոխհա
տուցելի չեն, ու քանի դեռ քա
ղաքակիրթ աշխարհն էլ շարու

Մեկ ան
գամ ևս խորհր
դա

վում և 2011-ին հեղինակի կող

նշաններն ու հակախորհր
դանշանները
հակադրվում
են մի
մյանց՝ կրկին պատ
ճա
ռելով անասելի տառապանք.

մից հայերենի է թարգմանվում
«Հայելիներ» թատերախաղը:
Այս թատերախաղը Հրանդ
Մարգարյանի կողմից բեմա

«Անցեալը՝ պայծառ, ներկան՝
փլատակ: Անցեալը՝ հայերով

կա
նաց
վում է և անց
նում եր
կար ճանապարհ. ցուցադրվում

լեցուն, ներկան՝ քիւրտերով եւ
թուրքերով: Անցյալը՝ Հայ Մշա
կոյթի օրրան, ներկան՝ Հայ

է Օֆֆ Բրոդ
վե
յում 1995-ին,
ապա Լոն
դո
նում, Սան Ֆրան
ցիսկոյում, Լոս Անջելեսում և

Մշակոյթի

Նորթ Անտովրում:

գերեզման:

Անցե

նակում է նայել կատարված
ներին անտարբեր հայացքով,
մարդկությունը միշտ կանգնած
է նոր ոճիրների՝ ջարդերի, տե
ղահանությունների,
ցեղաս
պանությունների վտանգի առ
ջև անպաշտպան ու անզոր:
Ինչ
պես ար
դեն նշել ենք,
Հրանդ Մարգարեան, Հայելիներ,
Ե., 2011, էջ 9:
5

Հրանդ Մարգարյանը բազմա
ժանր ստեղծագործող է և աչքի

լով ամբողջանում են ու դառ
նում կուռ կառույց:

բիչում վեր է խոյանում Երկրի
և ողջ հայության ամենավսեմ

է ընկել նաև բանաստեղծական
ժանրում: 2004 թ. Հայրենի
քում լույս է տես
նում «Են
թա
եսէն փշրուած» ժողովածուն,
որում ընդգրկված են հեղինա
կի տարբեր տարիներին գրած
բանաստեղծություններ: Այս ժո
ղովածուն անշուշտ ամբողջա
կան պատկերացում չի տալիս
Հրանդ Մարգարյան բանաս

Այս
փշրանք-բանաստեղ
ծություններում առկա են զա
նազան
խորհրդանշաններ,
որոնցից մեկը ծովն է կամ օվ
կիանոսը: Այն ոչ միայն ան
հունության կամ անեզրու
թյան իմաստ ու
նի և մարդ
կային կյանքի անվերջանա
լի փնտրտուք
նե
րի շղթան է
ներկայացնում, այլև դարձյալ

տեղծի մասին, սակայն բացա
հայտում է նրա գաղափարա
կան ու գեղագիտական ընկա
լում
ն երի հիմ
ն ական գծերը:
Այստեղ դարձյալ հեղինա

տանում է դեպի Երկիր, դեպի
մի այլ ծով, դե
պի Վան, ին
չը լավագույնս է արտահայտ
ված «Մայրս ափին ով
կե
ա
նին» բանաստեղծության մեջ,

կը դիմում է խորհրդանշաննե
րի՝ սկսյալ բանաստեղծական
շարքերի, ապա նաև բանաս
տեղծություների
անվանում
ներից:
Բանաստեղծական

որտեղ օվկիանոսի ամենակուլ
ալիքները
ի
զորու
չեն
խամրեցնել անցյալի հուշերը
«Փրփրախորհուրդ
ովկեանն
այս քենցած ափեր կ’այցելէ,

ու նվիրական խորհրդանիշնե
րից մեկը՝ Արարատը. «Աղջիկս
ու տղաս բոպիկ ու խանձուած
ձեռքերին խրած աւազի թաց
կոյտին մէջ մութ ովկեանի այս
ափին իրենց Լեռը կը շինեն: «Աս
Մասիսն է, աս ալ՝ Սիսը» ...»7:
Եվ նորից ու նորից հիշեցում
է հնչում յուրաքանչյուր հայի՝
անկախ տարիքից, ապրելու
վայրից ու ամեն ինչից, որ
այստեղ է իր էության գաղտ
նիքը, իր անցյալն ու ներկան
և վստահաբար ապագան.
«Կը կառուցեն Լեռը մեծ: Կը
պաշտպանեն ծովուն հեւքոտ
ալիքէն: Յետոյ հպարտ, սարի
փէշին, մեծ ու յստակ տառերով

շարքերը հեղինակը կոչել է
«փշրանքներե՝ դրանք համա
րակալելով մեկից մինչև վեցը

սրբիչն
առած
կը
մաքրէ
ուղեղներէն յուշը ծեր: Մայրս
կառչած մանկութեան վաղո՜ւց

Հրանդ Մարգարյան մար
դու և ստեղծագործողի մասին
կարելի է անվերջ խոսել, ին

և դրանցում ներառելով ամե
նատարբեր բովանդակության

խամրած օրերուն զանոնք մէկմէկ կը վառէ...»6:

չը հնարավոր չէ մեկ հոդվածի
շրջանակում: Բավարարվենք

ու ձևի ստեղծագործություն
ներ, որոնք, սա
կայն, ու
նեն
գաղափարական հետաքրքիր
ընդհանրություններ: Փշրանք

Ծովը կամ օվկիանոսը նաև
շատ առարկայական՝ խորհր
դանշում է հեղինակի ներկա

այսքանով, երկար տարիների
առողջ կյանք ու բե
ղուն գոր
ծունեություն մաղթենք Հրանդ

բնակավայրը, Նյու Յորքը: Եվ
զարմանալի կերպով այստեղ

և Ժանետ Մարգարյաններին՝ ի
պայծառացումն մեր Հայրենիքի

կամ Նյու Ջեր
սի
ում կամ Ջոնս

և ի վայելումն մեր ժողովրդի:

խորհրդանշանային իմաստը,
քանի որ ամբողջի մի փոքրիկ
մասնիկ են և ի մի հավաքվե

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

7
8

Ն. տ., էջ 53:
Ն. տ., էջ 53:
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ներն արդեն իսկ ներառում են

իրենց անցեալն ու ներկան կը
ստորագրեն՝ ԱՐԱՐԱՏ»8:
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 ՐԵՎԱՆՈՒՄ
Ե
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ
ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ
ԴԻՏԱԿՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ՍՏԱՑՎԱԾ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Սույն թվականի հունիսի
24-28-ը Երևանում տեղի ունե
ցավ գերբարձր էներգիաների
աստղաֆիզիկայի բնագավա
ռի «MAGIC» միջազգային հա
մագործակցության տարեկան
գիտաժողովը, որին մասնակ
ցեց ավելի քան 60 գիտնական
Գերմանիայից,
Իտալիայից,
Իսպանիայից, Շվեյցարիայից,
Խորվաթիայից, Ճապոնիայից,
Հնդկաստանից,
Բուլղարիա
յից: «MAGIC»-ը 17 մետ
րա
նոց
պատկերային մթնոլորտային
չերենկովյ ան երկու դիտակ
ների համակարգ է՝ տեղադր
ված Իսպանիայի Լա Պալմա
կղզում: Գիտաժողովի ընթաց
քում ներկայացվեցին «MAGIC»
դիտակների
համակարգով
ստացված նոր արդյունքները,
ամփոփվեցին կատարված աշ
խատանքները, ինչպես նաև
քննարկվեցին հետազոտութ
յունների հետագա ուղղութ
յունները: Հունիսի 27-ին տեղի
ունեցավ պաշտոնական ըն
դունելություն, որի ժամանակ
ներկայացվեցին «MAGIC» և նոր
սերնդի՝ 23 մետր տրամագծով
«LST» (Large Size Telescope) դի
տակները, նրանց աշխատան
քի սկզբունքները, կառուցման

ընթացքում կիրառված բարձր
տեխնոլոգիական լուծում
ն երը,
գիտական ծրագրերը և ստաց
ված կարևոր արդյունքները։
Միջոցառման մասնակիցներին
ողջունեց ՀՀ կրթության, գի
տության, մշակույթի և սպոր
տի նախարար Արայիկ Հա
րությունյանը: «Անցած տարի
Հայաստանում տեղի ունեցած
հեղափոխությունից հետո պե
տությունը որդեգրել է գիտութ
յան զարգացման միանգամայն
նոր քաղաքականություն: Վս
տահ եմ, որ այս քննարկ
ման
արդյունքներն օգտակար են
լինելու և նոր հրապարակում
ներ կլի
նեն, ին
չը թույլ
կտա ավելի զարգացնել
Հայաստանի գիտությու
նը»,- իր խոս
քում, մաս
նավորապես, ասաց Ա.
Հարությունյանը: ՀՀ ԳԱԱ
նախագահ, ակադեմի
կոս Ռադիկ Մարտիրոս
յանը, ողջունելով հյու
րերին, նշեց. «Հայաստա
նում աստղագիտության
ոլորտի
հետազոտութ
յունները միշտ եղել են
բարձր
մակարդակի
վրա՝ պայմանավորված
Վիկտոր Համբարձումյա

նի մեծ ավանդով: Հայ գիտնա
կանները միշտ ներգրավված
են եղել տարբեր միջազգային
համագործակցություններում,
որի հաջողված օրինակնե
րից մեկն ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոնի
մասնակցությունն է «MAGIC»
համագործակցության աշխա
տանքներին: Գիտությունների
ազգային ակադեմիան կար
ևորում է նման գիտաժողով
ների անցկացումը Հայաստա
նում, ին
չը կա
րող է նպաս
տել
նոր համագործակցությունների
ստեղծմանը»:
Միջոցառման
ընթացքում
ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան ան

Ի ԴԵՊ

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլու
ծական ծառայություն
01.07.2019 թ.

ԱՎՍՏՐԱԼԱՑԻ
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿԵԼ ԵՆ
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄՈՏԱԼՈՒՏ
ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ1
Ավստրալիայի Breakthrough
– National Centre for Climate
Restoration վերլուծական կենտ
րոնի փորձագետները հրապա
րակել են զեկույց, որում եկել
են այն եզրակացության, որ
կլիմայի
փոփոխությունների
պատճառով մարդկային քա
ղաքակրթությունը կարող է
կործանվել արդեն մինչև 2050
թվականը՝ տեղեկացնում է RIA
Novosti-ն:
Հեղինակներից մեկի խոս
քով՝ մարդու գործունեութ
յամբ պայմանավորված գլո
բալ տաքացումը Երկրի վրա
կյանքի համար առավել լուրջ
սպառնալիքն է միջուկային
պատերազմից հետո: Այսպես,
եթե ամբողջ աշխարհի կա
ռավարությունները հրաժար
վեն էներգիայի այլընտրան
1
Ըստ՝ https://www.1in.am/2572876.
html

քային աղբուրների որոնումից,
արդեն մինչեւ 2030 թվականը
հանածո վառելիքի այրումից
ածխաթթվային գազի արտա
նետում
ն երը կարող են հասնել
առավելագույն մեծություննե
րի՝ աս
ված է տեքս
տում: Այս
սցենարի համաձայն՝ մինչև
2050 թվականը օդի միջին
ջերմաստիճանը կբարձրանա
ըստ Ցելսիուսի երեք աստիճա
նով: Դա կհանգեցնի սառցա
ծածկույթի քայքայման, լուրջ
երաշտի և Ամազոնիայի անձր
ևային անտառներում ծառե
րի ոչնչացման: Աշխարհում
մշտապես տեղի կունենան
հեղեղում
ն եր ու անտառային
հրդեհներ:
Կկործանվեն ամբողջ էկո
համակարգեր, Երկրի գրեթե
երրորդ մասը կվերածվի անա
պատի: Կլիմայի փոփոխութ
յունը լուրջ զինված հակամար
տությունների կբերի ռեսուրս
ների համար: Կլիմայական
փախստականների
թվաքա
նակը կարող է գերազանցել 1
միլիարդը: Այս ամե նը կհան
գեցնի «իսկական քաոսի» և
«մարդկային քաղաքակրթութ
յան կործմանման»:
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դամ, Գերմանիայի Մաքս Պլան
կի ֆիզիկայի ինստիտուտի
MAGIC խմբի ղեկավար Ռազմիկ
Միրզոյանը, Շվեյցարիայի ETH
Zürich համալսարանի պրոֆե
սոր Ադրիան Բիլանդը ներկա
յացրեցին «MAGIC» դիտակների
համակարգը, նրանց միջոցով
վեր
ջերս ստաց
ված մի շարք
կարևոր արդյունքներ և հայ
գիտնականների մասնակցութ
յունը «MAGIC» համագործակ
ցության
աշխատանքներին:
Բարսելոնայի Բարձր Էներգիա
ների ֆիզիկայի ինստիտուտի
պրոֆեսոր Մանել Մարտինեսը
հանդես եկավ ելույթով «LST»
դի
տա
կի և «CTA» (Cherenkov
Telescope Array) համագործակ
ցության մասին:
Միջոցառումը կազմակեր
պել էր ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ
կենտրոնը: ԻԿՐԱՆԵՏ-ը մի
ջազգային կազմակերպություն
է, ո
րը հիմ
նադր
վել է 2003 թ.:
ԻԿՐԱՆԵՏ-ի հիմ
ն ադիր անդամ
պետություններն են Իտալիան,
Հայաստանը, Վատիկանը և
Բրազիլիան: ԻԿՐԱՆԵՏ-ի հա
մակարգող կենտրոնը Իտա
լիայի Պեսկարա քաղաքում
է, իսկ ցանցի կենտրոնները՝
Հռոմում (Իտալիա), Նիցայում
(Ֆրանսիա), Ռիո դե ժանեյրո
յում (Բրազիլիա) և Երևանում:
ԻԿՐԱՆԵՏ-ի նպատակը ռելյ ա
տիվիստական աստղաֆիզի
կայի բնագավառում գիտական
հետազոտությունների իրակա
նացումն ու հետագա զարգա
ցումն է, ինչպես նաև այդ բնա
գավառի գիտական կադրերի
պատրաստումն ու վերապատ
րաստումը:
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՄԵԾ ԷՐ ԱՎԵԼԻ,
ՔԱՆ ԵՂԱՎ
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(Թումանյւանի ծննդյան
150-ամյակի առթիվ)

22

արյուր տարի առաջ՝ ծննդյան
50-ամյակի հոբելյանական հանդի
սությունների ժամանակ, իր հաս
ցեին ուղղված մեծարանքի ցույցերին Հով
հաննես Թումանյանն արձագանքում էր նե
րողամիտ ժպիտով, թե՝ թող սպասեն ևս մի
հիսուն տարի, ժամանակը պիտի ցույց տա՝
ինչ է մնալու իր ստեղծածից: Դա ցուցադ
րական համեստություն չէր, բոլոր մեծերի
մշտական անգոհությունն էր իրենց տվա
ծից, որ հայ բանաստեղծին ևս պիտի ուղեկ
ցեր ամբողջ կյանքում.

Հ

Կյանքըս արի հըրապարակ,
			
ոտքի կոխան ամե նքի.
Խափան, խոպան ու անպտուղ,
			
անցավ առանց արդյունքի:
Ի՜նչքան ծաղիկ պիտի բուսներ,
			
որ չըբուսավ էս հողին,
Ի՜նչ պատասխան պիտի ես տամ
			
հող ու ծաղիկ տվողին…

Բայց մեկ հիսունի փոխարեն անցել է արդեն
երկու հիսուն տարի, ժամանակը կայացրել է իր
անբեկանելի վճիռը. «անհաս Արարատը մեր նոր
քերթության» պարտք չի մնացել ո՛չ իրեն «հող ու
ծաղիկ տվողին», ո՛չ իր ժողովրդին…
Գեղեցիկ սկիզբ, հետո ինքնաճանաչման
խարխափում
ն եր, ապա շեշտակի սլացքներ է ու

նեցել
Թումանյան
բանաստեղծի ճա
նապարհը:
Դեռ նոր պի
տի
ոտք դներ երիտա
սարդության
սե
մին, երբ ստեղ
ծեց
«Գութանի
երգը»,
«Հին օրհնությունը»,
«Շունն ու Կատուն»,
«Մարոն»,
գլուխ
գործոցներ, որ պի
տի դառնային նրա
անմահության առա
ջին վկայականները,
քա
նի դեռ հայ մա
նուկներ կան արևի

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ,
Ծով բարություն, շնորհք ու սեր,
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ:

Ինքնաճանաչման այս պայծառատես գի
տակցությանը կարող են հասնել միայն բացա
ռիկ անհատները, որոնք ոչ մի հայտնի ուղղութ
յան չեն հետևում՝ ուղեցույց ունենալով միայն
իրենց լուսավոր ներշնչանքը, ինչպես ժամանա
կին նկատել է Վալերի Բրյուսովը:
Բայց երիտասարդ բանաստեղծի համար
դրան հասնելու ճանապարհը հեշտ չէր լինելու:
Նրան վիճակված չէր իր սիրած Բայրոնի նման
գիշերը քնել որպես սովորական մահկանա
ցու, առավոտյան արթնանալ հռչակավոր բա

նաստեղծ: Նա իր թռիչքի «գոհարակերտ բար
ձունքը» պիտի նվաճեր քայյ առ քայլ, Չարենցի
արտահայտությամբ՝ «դժվար վարժությամբ».
նախորդ տասնամյակների բանաստեղծական
գիտակցության կպչուն իներցիան դեռ շարու
նակ
վում էր: Պա
տա
հա
կան չէ, որ նա բա
նաս
տեղծությունների առաջին ժողովածուն համար
ձակվում է տպագրության հանձնել ընկերների
ու բարեկամ
ն երի համառ հորդորներից հետո
միայն:
Գիրքը լույս է տեսնում 1890 թ. Մոսկվայում:
Հիացական և քննադատական արձագանքնե
րը չեն ուշանում: Առաջին դրվատական խոս
քը երիտասարդ Մանուկ Աբեղյանինն էր՝ Վար
սամ ծածկանունով: «Այդ բանաստեղծություն
ները,- գրում է նա,- նման չեն այն աստիճանի
միանման «բանաստեղծություններին», որոնցով
հեղեղել են մեր գրականությունը և դեռ շարու
նակում են հեղեղել»1: Դրան հակառակ՝ անթա
քույց միտում
ն ավորությամբ էր գրված «Մշակի»
քննադատ Խաչատուր Մալումյանի հոդվածը
«Մուրճում» և «Աղբյուրում» տպագրվող երիտա
սարդ բանաստեղծներիմ, այդ թվում և Թուման
յանի մասին:
Այնուամե նայնիվ,

գրքի

շուրջ

ստեղծված

ընդհանուր մթնոլորտը ոգևորիչ էր, ուստի բա
նաստեղծը պատրաստում և տպագրության է
1

«Նոր-Դար», 1891, թիվ 196, 197:
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տակ, դեռ թոթովախոս՝ պիտի հեգեն «Շունն
ու Կատուն», քանի դեռ հայ ծերեր կան, նրանց
առաջին մաղթանքը հետնորդներին միշտ պի
տի լինի. «Ապրե՛ք, երեխե՛ք, բայց մեզ պես չապ
րեք…»: Հանճարի այս նախնական փայլատա
կում
ն երն արդեն կանխանշում էին բանաստեղ
ծի ստեղծագործական ճանապարհի գլխավոր
ուղղությունը, որ թերևս ոչ ոք ավելի ճշգրիտ ու
սպառիչ չպիտի կարողանար բնութագրել, ինչ
պես հենց ինքը իր լրության բարձունքից՝ 1918
թվականին
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հանձնում երկրորդ ժողո
վածուն, որ լույս է տեսնում

էջեր, որոնք վկայում էին հե
ղինակի ստեղծագործական

երկու տարի անց, դարձյալ
Մոսկվայում: Նոր ժողովա

հոգեբանության մեջ կա
տար
վող՝ դեռևս ոչ այնքան

ծուի արձագանքներն արդեն
շատ չէին: Քննադատությու
նը և գրական հանրությունը

հստակ խմորում
ն երի, լար
ված փնտրտուքների մասին:
Երիտասարդ բանաստեղծն

սպասողական լռություն էին
պահպանում: Առաջին գրքից

ինքն էլ զգում էր իր մեջ հա
սունացող նոր, անծանոթ

հետո խոստում
ն ալից երի
տասարդից սպասելիքները,
որ այն
քան շատ էին, լիո

ներշնչանքների
խլրտուք:
Եվ նա սուզվում է որոնում
ների իր անտես աշխարը՝

վին չէին արդարացել. նոր
գիր
քը հնից շատ չէր տար
բերվում. Հրաշքը, որ հենց
իր՝ բանաստեղծի համար էլ
տակավին երազանք էր, դեռ

երկար ու լուռ մաքառում
ն ե
րով ինքն իր դեմ, աշխարհի
դեմ, դժվարությամբ հաղ
թահարվող գրական նախա
պաշարմունքների դեմ: Ու

տեղի չէր ունեցել:
Սակայն, որքան պա
սիվ էր քննադատությունը,
նույնքան իրենց քաջալերիչ
խոս
քով ակ
տիվ էին բա
նաստեղծի ընկերներն ու
բարեկամ
ն երը:
«Անուշի»
առաջին տարբերակի մասին
ջերմ խոսք է գրում Ղա
զա
րոս Աղայանը, որ, ժամանա
կակիցների
վկայությամբ,
մեծ նշանակություն է ունենում այդ գլուխգոր
ծոցի հետագա լայն ժողովրդականացման հա
մար: Ներսիսյանական դասընկերներից Գրիգոր
Վանցյանն Ախալքալաքից հիացմունքով գրում
է նոր բանաստեղծությունների խանդավառ ըն

անցնում են տարիները՝ ամ
բողջ մի տասնամյակ, մինչև
ի
րեն պատ
րաստ է զգում
ընթերցողի հետ նոր հան
դիպման: Իհարկե, այդ տա
րիների ընթացքում մի քա
նի փոքր «հանդիպում
ն եր»
լի
նում են: Սա
կայն դրանք
«փորձնական» հանդիպում
ներ էին, կա
րե
լի է ա
սել,
միջավայրի տրամադրութ
յունները շոշափելու համար, մեծ մասամբ բա
րեկամ
ն երի նախաձեռնությամբ՝ բանաստեղծի
բազմանդամ ընտանիքին նյութապես օժանդա
կելու համար:
Վճռական հանդիպումը տեղի է ունենում

դունելության մասին՝ առանձնացնելով դրան

1903 թվականին, «Բանաստեղծությունների» եր

ցից հատկապես մեկը՝ «Կանչը», որ, ինչպես տե
ղեկացնում է նա, «ամե ն տեղ ֆուրոր է անում.
Это
действительно
высокохудожественное
произведение. Ե
թե, Հով
հան
նես ջան, ու
րիշ ոչ

րորդ գրքի թիֆլիսյան հրատարակությամբ: Դա
այն հրաշքն էր, ո
րին սպա
սում էին հայ գրա
կան աշխարհը, շարքային ընթերցողը, հենց ին
քը բանաստեղծը: Այդ գրքով, հետագա երկու

մի բան չգրեիր, այդ բանաստեղծությունդ բա
վական էր քեզ բանաստեղծի մեծ կոչմանը ար

տասնամյակների ստեղծագործական նվաճում
ներով Թումանյանը հայոց բանաստեղծության

ժանացնելու»2:
Թումանյանի՝ 90-ական թվականների քնա
րերգության մեջ իրոք կային հեռանկարային

նոր և նորագույն շրջանների սահմանագծին
բարձրանում է որպես ուղեցույց փարոս՝ հավա
սարապես լուսավորելով անցյալը և ապագան:

Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության
տարեգրություն (1869-1908), էջ 18

Անցյալը՝ որ ավելի լավ տեսնենք ու ճանաչենք
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մեզ, ապագան՝ որ չմոլորվենք սպասվող փոր
ձությունների բավիղներում: Հետագա բոլոր հայ
բանաստեղծների հայացքը մշտապես ուղղված
պիտի լինի այդ փարոսին՝ լուսավորվելու հա
մար հոգով ու մտքով և համոզվելու, որ նրանից
հետո նրա պես գրելը դարձել է անհնար, բայց և
առանց նրա գրելն էլ արդեն հնարավոր չէ:
Նոր ժողովածուն յուրօրինակ ամփոփումն էր
բանաստեղծի անցած ճանապարհի: Կազմված
էր նախորդ գրքերի ընտիր էջերից՝ մշակված
ու կատարելության հասցված« նոր բանաստեղ
ծություններից ու բալլադներից, որոնք ընթեր
ցողի առջև բաց էին անում մի նոր ու զմայլեի
աշխարհ: Պոեմ
ն երի բաժնում «Մարոն», «Լոռե
ցի Սաքոն», հատկապես «Անուշը» ներկայաց
ված էին հիմ
ն ովին վերամշակված այն աստի
ճան, որ ըստ էութ
յան ըն
թեր
ցո
ղը գործ ու
ներ

հեքիաթների նրա մշակում
ն երը, այլ լեզունե
րից թարգմանություններն ու փոխադրություն
ները, պատմվածքները, 10-ական թվական
ներից՝ քառյակներն ու խոհաքնարական բա
նաստեղծությունները: Թումանյանը դառնում

մինչև մեր օրերը, մանուկների համար չի գրել
այնպես սիրով, ներշնչանքով ու բարձր արվես
տով, ինչպես նա: Թումանյանը հայ մանկագ
րության մինչև օրս չգերազանցված դասականն
է: Այդ ասպարեզում դեռ նրա կենդանության
ժամանակ արդեն խոսում էին թումանյանական
դպրոցի մասին:
Նախախնամությունը այդ «հմուտ, հանճա
րեղ լոռեցուն» օժտել էր այնպիսի շնորհներով,
որոնք սովարաբար անհամատեղելի են, բայց
նրա մեջ համատեղվում էին անթերի ներդաշ
նա
կութ
յամբ: Նա նույն
քան մեծ էր իբրև հրա
պարակախոս, որքան՝ իբրև բանաստեղծ, որ
քան՝ գեղագետ, նույնքան՝ հասարակական ու
մշակութային գործիչ, որքան՝ գրաքննադատ,
նույնքան՝ մտածող ու փիլիսոփա: Այս բոլոր
բնագավառներին վերաբերող նրա հոդված

է ժողովրդական գրող՝ բառի բարձրագույն ու
ազնվագույն իմաստով: Իսկ երբ սկսում են լույս

ներն ու ելույթները, որ ընդգրկում են հայ ազ
գային-հասարակական կյանքի բոլոր շերտերը,

տեսնել «Հասկեր» ամսագիրը և «Լուսաբեր»
դասագրքերը, նոր ասպարեզ է բացվում նրա
համար՝ մանուկների աշխարհը: Մեր գրողներից

հայ հրապարակախոսության ընտիր էջերից են
և օրինակելի շատ դասեր են պարունակում նաև
մեր օրերի համար:

ոչ ոք նրանից առաջ և նրանից հետո՝ ընդհուպ

Հոբելյ անական այս օրերին շատ է խոսվում
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նոր ստեղծագործությունների հետ: Այս, ինչպես
նաև «Սասունցի Դավիթը», «Պոետն ու Մուսան»,
ավելի ուշ տպագրված «Թմկ աբերդի առումը»
պոեմ
ն երով, «Մի կաթիլ մեղրը», «Փարվանա»
և այլ բալլադներով Թումանյանը հաստատում
է իր ստեղծագործական խառնվածքի էպիկա
կան տարերքը՝ իբրև այդպիսին անկրկնելիորեն
բացառիկ տեղ զբաղեցնելով նոր շրջանի հայոց
բանաստեղծության պատմության մեջ:
Եր
րորդ գրքից հե
տո նոր շրջան է սկսվում
Թումանյանի ստեղծագործական կյանքում:
Նրա գեղագիտական, իմաստասիրական, բա
րոյաբանական հետաքրքրությունների շրջա
նակը սկսում է ընդարձակվել ու ընդարձակվել
և՛ թեմատիկ, և՛ ժանրային առում
ն երով: Մեկը
մյուսի հետևից տպագրվում են ժողովրդական
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հատկապես Թումանյան ազգային-հասարակա
նան գործչի հազվագյուտ առաքինությունների

վի, և արևմտյան հայությունը ազատ շունչ կքա
շի: Բայց երբ Ազգային բյուրոյի հանձնարարութ

մասին: Եվ դա պատահական չէ: Նա այն եզա
կի անհատականություններից էր, որոնց համար

յամբ մի խումբ մտավորականների հետ այցելում
է ռազմաճակատ՝ հայ կամավորների կացությա

անձնական կյանք, որպես այդպիսին, գոյություն
չունի: Նրա ընտանեկան հարկը, որ ժամանա
կին հայտնի «Վերնատան» հանգրվանն էր, միչև

նը ծանոթանալու, այդ հույսերը սկսում են երե
րալ: Պատերազմի սարսափելի հետևանքները
խաղաղ բնակչության համար, ռուս զինվորա

վերջ էլ մնաց հայ ևայլազգի մեծերի հյուրըն
կալ հա
վա
քա
տե
ղին: Իսկ երբ հնչել է ժա
մը,

կանության անբարյացակամ վերաբերմունքը ոչ
միայն հայ կամավորների, այլև տեղացի հայերի

անձնուրացաբար հայտնվել է այնտեղ, որտեղ
առաջնորդել է հասարակական պարտքի գի
տակցությունը:

հանդեպ՝ մռայլ մտորում
ն երի են մղում բանաս
տեղծին: Վերադարձից հետո՝ 1915 թ. դեկտեմ
բերի 10-ին, իր մտերիմ
ն երից Փ. Վարդազար

Այսպես, երբ 1905 թվականի քաղաքական
խառնակությունների ժամանակ կովկասյան
շրջաններում սկսվել էին ազգամիջյան արյու
նալի բախում
ն եր, Թումանյանը կառավարական
հատուկ մանդատով մեկնում է այդ շրջաններ՝

յանին գրում է. «Ընդհանրապես շատ տխուր են
տպավորություններս և շատ հեշտ կարող ենք
աղետալի դեպքերի հանդիպել, էնքան խախուտ
է մեր վիճակը»3: Այդ «տխուր տպավորություն
ների» իրական հիմքը տեսնում ենք ռազմաճա
կատային օրագրերի գրառում
ն երում, որտեղ
ճշգրիտ անմիջականությամբ արտացոլված է՝
պատերազմական կենցաղի սոսկալի առօրյան:
Ռազմաճակատ երկրորդ այցելության ժամա
նակ Թումանյանը մի քանի օր հյուրընկալվում
է ազատագրված Վանում: Ընդհանուր խանդա
վառությունը համակում է նաև բանաստեղծին,
և նա ոգեշնչված գրում է.
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խաղաղարար առաքելությամբ: Իր բարձր հե
ղինակությամբ ու խաղաղության համոզիչ հոր
դորներով նրան հաջողվում է կանխել շատ ար
յունահեղություններ: Տեղացի թուրքերն անգամ
նրան ընդունում էին որպես «ալլահից ղրկված»
հաշտարար առաքյալի:
Բայց ճակատագրի հեգնանքով նա դրա հա
մար ամիսներ պիտի անցկացներ ցարական կա
լանավայրերում ու կանգներ պետերբուրգյան
հավատաքննիչ դատարանի առջև՝ իբրև իշխա
նությունների դեմ դավեր նյութող և ազգամիջ
յան թշնամություն հրահրող: Բայց նա բարձրից
էր նա
յում այդ ա
մե 
նին՝ խղճի մաք
րութ
յան ու
հոգու անարատության խոր գիտակցությամբ:
Երբ դատարանը ի վերջո արդարացնում է
նրան, Պետերբուրգում ու Մոսկվայում այդ վճի
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ռը ցնծությամբ է ընդունում ոչ միայն հայ, այլև
ռուս մտավորականությունը:
Սակայն հայ ժողովրդին, նրա վշտակիր բա
նաստեղծին նոր, ավելի ճակատագրական փոր
ձություններ էին սպասում:
Սկսվում է համաշխարհային պատերազմը:
Հայ բանաստեղծը, որ պատերազմն առհասա
րակ մարդկությանն սպառնացող մեծագույն
չարիքներից էր համարում, հոգու խորքում գո
հունակությամբ է ընդունում լուրը. հույս ուներ,
որ Օսմանյան կայսրությունը վերջապես կփլուզ

Շուռ է գալիս ծանր քարը
Մեր մոր կրծքից տենչավառ,
Վեր է կենում մեր աշխարհը
Ավերներից անհամար…
… - Հե՜յ, ջա՛ն տղերք, ուս տվեք, ո՜ւս,
Միահամուռ, միաբան,
Հե՜յ, ջա՛ն տղերք, ուժ տըվեք, ո՜ւժ,
Քարը մոտ է գըլորման:

Իսկ Թիֆլիս՝ ընկերներին հասցեագրված
նամակներում վստահաբար գրում է, թե Պոլսի
գրավումը օրերի հարց է…
Բայց ե՞րբ է պատահել, որ հայ բանաստեղ
ծի այդ ոգևորությունը տևական լինի… Ռազմա
ճակատ երկրորդ այցելությունից նոր էր վերա
դարձել և տեսածից ու լսածից դեռ չէր խաղաղ
վել խռովված հոգին, երբ եղեռնից մազապուրծ
3
Հովհ. Թումանյան, Կյանքի և ստեղծագործության
տարեգրություն (1915-1919), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1916,
էջ 830:

արևմտահայ գաղթականության հոսքը հասնում
է Էջմիածին: Կիսատ թողնելով հանգիստը՝ նա
սեփական նախաձեռնությամբ երկու դուստ
րերի հետ շտապում է այնտեղ՝ աղետյալներին
առաջին օգնությունը ցույց տալու: Այն, ինչ տես
նում է նա Էջմիածնում, վեր էր ամե ն երևակա
յությունից: Ավելորդ չի լինի թերևս մեկ-երկու
քաղվածք ծոցատետրային գրառում
ն երից ու
այդ օրերի նամակներից.
«Ժխոր, լաց, խնդիր, հառաչանք, սուգ Ծով –

Մեջտեղը ղողանջում են Էջմիածնի զանգերը
– լայնածավալ հառաչանքի նման - ես երբեք էս
քան տխուր չեմ լսել Էջմիածնի զանգերի ձայնը
–ո՜ւր, մինչև ո՜ւր են հասնում արդյոք էս հառա
չանքն ու կո
ծը…»4: Կամ՝ «Երեխանե՜ր, երեխա

գատար մի ձեռք, որ սրտագին մի ջերմությամբ
կարկառված լինի դեպի այդ փոքրահասակ
դժբախտ զոհերը:
Թող այդ երեխաների մանկական աղերսը
լսեն մեր սրտացավ տիկնայք, օրիորդները և
հայ կանանց հասարակական կազմակերպութ
յունները»6: Թումանյանի այս կոչին բազմաթիվ
արձագանքողներ են լինում: Պակաս չէին նաև
4 Հովհ. Թումանյան« Երկերի լիակատար ժողովածու,
տասը հատորով, հ. 8, Երևան ՀՀ ԳԱԱ հրատ., էջ 405:
5 Նույն տեղում, հ. 10, էջ 228:
6 Նուին տեղում, էջ 227:

կամավորները: Նրանց հոգատար ձեռքի տակ
որբ մանուկնրը հասակ են առնում: Շատերը
նրանցից դառնում են անվանի մարդիկ՝ միշտ
սիրով ու երախտագիտությամբ հիշելով իրենց
երբեմ
ն ի «հայրիկին»:
Իրադարձությունները, սակայն, արագ էին
փոփոխվում: Թումանյանի հույսերը՝ կապված
պատերազմի հետ, չէին արդարանում: Դրա փո
խարեն՝ արևմտաահայությունն ըստ էության
այլևս չկար, կոտորվել էր կամ, հալածական իր
պատմական հայրենիքից, դառնալու էր թափա
ռական՝ աշխարհով մեկ: Բանաստեղծի կար
ճատև ոգևորությանը հաջորդում է դառը հիաս
թափությունը, որ իր դրամատիկ արտահայ
տությունն է գտնում «Հայրենիքիս հետ» (1916)
ժողովածուի էջերում: Սասանվում է նրա հա
վատը մարդ արարածի ու նրա ապագայի հան
դեպ: Եվ ծնվում է «Հոգեհանգիստը»՝ հայոց մեծ
եղեռնի ամե նացնցող ռեքվիեմը, որի առանց
քային մոտիվը հայ բանաստեղծի ամե նածանր
խոսքն է մարդկության հասցեին.
- Հան
գե՜ք, իմ որ
բեր… ի
զո՜ւր են հուզ
մունք,
իզո՜ւր և անշահ…
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նե՜ր, երեխանե՜ր… անտեր, սոված, հիվանդ: Բո
լորը, սկսած նրանից, որ շատ ժամանակ չէ, ինչ
ոտն է ելել ու ման է գալիս, բոլորը փախել են
3-500 վերստ՝ տառապած, սոված: Այժմ էլ ինձ
է վիճակվել էդ երեխաների խնամատարության
գործը, դրանց ապաստարանը»5:
Թումանյանի գլխավոր մտահոգությունը,
իրոք, երեխաներն էին, որոնց հետ էր կապում
բնաջնջված ժողովրդի վերածնության վերջին
հույսը: Եվ անմիջապես գործի է անցնում: Իբրև
հմուտ մանկագիր՝ նա լավ էր ճանաչում ման
կան հոգեբանությունը, գիտեր, որ այդ մանուկ
թշվառներին ամե նից շատ կնոջ ձեռքի մայրա
կան հոգատարություն է պետք: «Նրանք բնա
կարան ու կերակուր ունեն,- դիմում է նա բոլոր
հայ կանանց ու օրիորդներին, նրանց կազմա
կերպություններին,- սակայն չկա կանացի հո
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Մարդակեր գազան՝ մարդը՝ դեռ երկար էս
պես կըմ
ն ա…
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Այն մարդը, որի անունը Թումանյանն ուզում
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էր մեծատառով գրել…
Բանաստեղծի հոգու տխուր ոդիսականը
սրանով էլ չի ավարտվում: 1917 թվական: Ռու
սական բանակը խուճապահար նահանջում է
գրաված տարածքներից: Այնուհետև, թուրքա
կան կանոնավոր բանակի և քուրդ հրոսակախմ
բերի առջև բացվելու էին բոլոր ճանապարհնե
րը դեպի Հայաստան: Մեկը մյուսի հետևից ընկ
նում են Էրզրումը, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը…
Բնաջնջման վտանգը կախվում է նաև արևելյ ան
հայության գխին: Հնչում է զորավար Անդրանի
կի ձայնը՝ ուղղված ժողովրդի «գոյության հար
ցի գիտակցության և բնազդին»7: Առաջին զո
համատույցը դարձյալ Ամե նայն հայոց բանաս
տեղծն էր: «Սիրելի Անդրանիկ,- գրում է նա իր
բաց նամակում,- ահավոր մոմե նտի առաջ ամե ն
մարդ պետք է ընդհանուրի սեղանին բերեի ինչ
ունի և կարող է՝ թե վերահաս վտանգը կանխե
լու և թե բաղձալի խաղաղությունը հաստատե
լու համար:
Ես չորս տղա ունեմ, չորսն էլ երկրի կառա
վարության, Ազգային խորհրդի և քո տրամադ
րության տակ են, իսկ չորս աղջիկներս էլ պատ
րաստակամ գնում են թիկունքի աշխատանքնե
րին, ինչի որ ընդունակ լինեն:
Ես էլ, անշուշտ, սրանից թանկ ոչինչ չունեմ,
հետ
ևա
բար ո
չինչ չեմ խնա
յել, միայն թե կա
րողանանք բոլոր ազնիվ ժողովուրդների հետ
միասին ետ մղել վերահաս վտանգը և պաշտ
պանել ամե նքիս սրբազան իրավունքն ու ազա
տությունը»8:
Այսպես նա մշտապես, ինչ հանգամանքնե
րում էլ լիներ, «հայրենիքի հետ» էր, իր ժողովր
դի կողքին, երբ հնչում էր նրա կանչը: 1922 թ.
վեր
ջե
րին, հի
վանդ ու հյուծ
ված, իբրև ՀՕԿ-ի
պատվիրակ՝ մեկնում է Պոլիս՝ Հայաստանի նո
րաստեղծ խորհրդային հանրապետությանը օգ
նություն կազմակերպելու նպատակով: Հաջո
ղությամբ իրականացնելով իր առաքելությունը՝
վերադառնում է արդեն գրեթե մահամերձ: Ըն
7 «Հայաստան» (Զորավար Անդրանիկի օրգան), Թիֆլիս,
1917, թիվ 179:
8 Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու,
տասը հտորով, հ. 10, էջ 281-282:

դամե նը երեք ամիս հետո գնում է հավերժութ
յուն՝ վերջին շնչի հետ վերջին պատգամը թող
նելով հետնորդներին՝ ղոչաղ կացեք…
Այո, Թումանյանը պարտք չմնաց ո՛չ իրեն
«պոետ սահմանողին», ո՛չ իրեն ծնած ժողովր
դին: Բայց պարտք մնաց ինքն իրեն՝ հետը տա
նելով շատ չիրականացած երազներ, անկատար
ծրագրեր, «Հազարան բլբուլի» ցավը… Նրա
հանճարը իր հարկադրական տուրքը տվեց դա
ժան ժամանակների հրամայականին ու չհասց
րեց լիովին հատուցել ի վերուստ տրված շնորհ
ների տրիտուրը՝ շնորհող Շռայլին միանալու
համար: Խոստովանանքի պես է հնչում կյանքի
մայրամուտին գրված հայտնի քառյակը.
Ամե ն անգամ Քո տըվածից երբ մի բան ես
			Դու տա
նում,
Ամե ն անգամ, երբ նայում եմ,
			
թե ի՜նչքան է դեռ մընում,Զարմանում եմ, թե ո՜վ Շըռայլ,
		
ի՜նչքան շատ ես տըվել ինձ,
Ի՜նչքան շատ եմ դեռ Քեզ տալու,
			
որ միանանք մենք նորից:

Թափանցիկ է ակնարկը: Թումանյանը աշ
խարհ էր եկել գազանացած մարդուն արվես
տի հրաշքով վերամիավորելու իր արարչի հետ:
Հանգամանքները թողեցին կես ճանապարհին:
Նա, իրոք, մեծ էր շատ ավելի, քան եղավ. ժա
մանակը թույլ չտվեց:

ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նալբանդյանի
անվան քիմիական ֆիզիկայի
ինստիտուտի գիտաշխատող,
քիմիական
գիտությունների
թեկնածու Սոֆիյա Այդինյա
նը դարձել է Մենդելեևի պար
բերական աղյուսակի 118-րդ
«Oganesson» (Օգանեսոն) տար
րի մրցանակակիր: Մրցանա
կաբաշխությունը տեղի է ունե
ցաել սույն թվականի հուլիսի
8-ին՝ Փարիզում, Մաքուր և կի
րառական քիմիայի միջազգա
յին միության (IUPAC) Գլխավոր
ասամբլեայի 50-րդ և IUPAC-ի՝
47-րդ Համաշխարհային քի
միական կոնգրեսի նիստում:
Այս տարի աշխարհը նշում
է Մենդելեևի պարբերական
աղյուսակի 150-ամյակը: Այս
կապակցությամբ IUPAC-ը և
Երիտասարդ քիմիկոսների մի
ջազգային ցանցը (IYCN) անց
կացրեցին մրցույթ: Հաղթող
ճանաչված 118 երիտասարդ քի
միկոսները, ում աշխատանքնե
րը ներառում են IUPAC- ի առա
քելությունն ու հիմ
ն ական ար

ժեքները, դարձան Մենդելեևի
պարբերական աղյուսակի 118
տարրերի ներկայացուցիչներ:
Այսպիսով՝ ստեղծվել է Երիտա
սարդ քիմիկոսների պարբերա
կան աղյուսակը
Մենդելեևի աղյուսակի 118րդ տարրը ստացել է «օգանե
սոն» (Og) ա
նու
նը՝ ի պա
տիվ
տարրը հայտնաբերողի՝ ՌԴ
Դուբնայի միջուկային հետազո
տությունների միացյալ ինստի
տուտի Ֆլյ որովի անվան միջու
կային ռեակտորների լաբորա
տորիայի գիտական ղեկավար,
ՌԴ գիտությունների ակադե
միայի ակադեմիկոս, ՀՀ գի
տությունների ազգային ակա
դեմիայի
արտասահմանյան
անդամ Յուրի Հովհաննիսյանի:
Սոֆիյա Այդինյանի հետա
զոտությունները
ներառում
են նյութաբանության ոլորտը,
մասնավորապես, կեղծ հա
մաձուլվածքների,
կենսահա
մատեղելի
միացությունների,
դժվարահալ
անօրգանական
միացությունների և այլ նյութե

րի ստացումը բարձրջերմաս
տիճանային ինքնատարածվող
սինթեզի (ԲԻՍ) կամ այրման
սինթեզի եղանակով: Գիտա
կան
հետազոտություններից
են ադիտիվային տեխնոլոգիա
ների համար ԲԻՍ եղանակով
կենս ավեր արտ ադր ողակ ան
համակարգերի մոդելավորու
մը և ստացումը, ինչպես նաև
լուծույթների այրմամբ սինթե
զի եղանակով կենսագազից
ջրածնի ստացման ելքը մեծաց
նելու համար կայուն, արդյու
նավետ և մատչելի կատալի
զատորների ստացումը: Ներ
կա
յում նա զբաղ
վում է նաև
ադիտիվային
տեխնոլոգիա
ների համար անհրաժեշտ կա
ռուցվածքով բարձրջերմաստի
ճանային նյութերի սինթեզով:
Սոֆիյա Այդինյանն առաջարկել
է այրման ռեժիմում գերամուր
և թեթև, կերամիկական նյութե
րի ստաց
ման նոր ե
ղա
նակ 3D
տպագրության համար նյութեր,
որոնք հեռանկարային են հա
մարվում տիեզերաշինության
համար:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլու
ծական ծառայություն
11.07.2019 թ.
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՔԻՄԻԿՈՍ ՍՈՖԻՅԱ
ԱՅԴԻՆՅԱՆԸ ԴԱՐՁԵԼ Է ՄԵՆԴԵԼԵԵՎԻ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 118-ՐԴ
§OGANESSON¦ (ՕԳԱՆԵՍՈՆ) ՏԱՐՐԻ
ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ

29

ԱՐԹՈՒՐ ԶԱՆԳԻՆՅԱՆ

Հայկական գեմոլոգիական լաբո
րատորիայի և վարժարանի հիմ
նադիր (§Զանգ¦ ՍՊԸ), Ամերիկայի
գեմոլոգիական ինստիտուտի փոր
ձագետ (GG GIA)
Հետազոտությունների
ոլորտը՝
թանկարժեք, ոսկերչական և ար
հեստագործական քարեր

ԱՇՈՏ ԶԱՆԳԻՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր և անօրգանա
կան քիմիայի ինստիտուտի ասպի
րանտ, Հայկական գեմոլոգիական
լաբորատորիայի լաբորանտ
Հետազոտությունների
ոլորտը՝
թանկարժեք, ոսկերչական և ար
հեստագործական քարեր

ՍԻՆԹԵՏԻԿ
ԱԴԱՄԱՆԴՆԵՐ
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ոհ ար աբ ան ությ ու
նում
(գեմոլոգիա)

ցության աստիճանից:
Սինթետիկ քարերը չեն կա

Electric Company» (GE) ըն
կե
րությունում, իսկ դրա արդյու

ընդունված է թան
համարել բնական

րող համարվել թանկարժեք,
քանի որ չեն համապատաս

նաբերական արտադրությունն
սկսվել է 1957 թ., Դետրոյտում:

ծագում ունեցող ցանկացած
քար, որը միաժամանակ և՛ գե
ղեցիկ է, և՛ հազվագյուտ, և՛ եր

խանում հազվագյուտության
չափանիշներին:
Սինթետիկ
բառն օգտագործվում է քի

Սինթետիկ ալմաստների կի
րառումը լայնածավալ է և
բազմազան, իսկ գիտատեխ

կարակյ աց, և որքան ավելի
են արտահայտված այդ հատ

միական ռեակցիայի արդյուն
քում արհեստական ճանա

նիկական վերազինման գոր
ծում ալմաստը պարզապես

կությունները, այդքան ավելի
արժեքավոր է քարը, այսինքն՝
դրա գինն ուղղակիորեն բխում

պարհով ստացված նյութերը
բնութագրելիս:
Առաջին սինթետիկ ալ

հեղափոխական դեր է կատա
րում:
Սինթետիկ ալմաստը գրեթե

է քարի գեղեցկության, հազ
վագյուտության և երկարակե

մաստն ա
ճեց
վել է 1954 թ.
դեկտեմբերի 16-ին՝ «General

ոչնչով չի տարբերվում բնա
կանից. ունի նույն քիմիական

կարժեք

բաղադրությունը,
բյուրեղա
յին ցանցի կառուցվածքը, մե
խանիկական և օպտիկական
հատկությունները: Մի խոսքով՝

տական: Այն դեռևս բավական
թանկ է, քանի որ դրա ստաց
ման գործընթացն էներգատար
է, պահանջում է բարձրորակ
գիտական և մասնագիտական
կադրերի ներգրավում, թանկ
սարքավորում
ն եր և վերջա
պես՝ ժամանակ: Սինթետիկ
ալմաստի գինն այսօր կազմում
է իր բնօրինակի գնի մեկ քա
ռորդը, սակայն արտադրութ
յան ծավալների աճին զուգըն
թաց դրա ինքնարժեքը կտրուկ
կնվազի:
Միամտություն
կլիներ
մտածել, թե մարդը, սովորե
լով աճեցնել ալմաստ, չի փոր
ձի դրանից ադամանդ երեսա
կել: Այստեղ է, որ խարխլվում
է թանկարժեք քարի արժե
վորման սյուներից մեկը՝ դրա
հազվագյուտությունը:
Սին
թետիկ ադամանդը նույնպես
սքանչելի
է,
երկարակյ աց,
բայց ոչ հազվագյուտ, քանզի
արարված է մարդու ձեռքով:
Ադամանդն, իհարկե, առա
ջին անհրաժեշտություն չէ, այն
ընդամե նը խորհրդանիշ է և
շքեղության առարկա, սակայն
իր գեղեցկության, հազվագյու
տության և երկարակեցության
բացառիկ
հատկությունների
շնորհիվ գանձի դեր է կատա
րում:
Ըստ վերը նշվածի, սինթե
տիկ ադամանդի ներկայիս գինը

րը
նույն
պես պետք է կազ
մի իր բնօրինակի մեկ քառոր
դը (եթե չհաշվենք երեսակման
ծախսերը), սակայն հաճախ
իրականում դա այդպես չէ:
Ներքին շուկայում դրանց ծագ
ման բնույթը հաճախ չի բացա
հայտվում և ազատ առևտրի
պայմաններում դրանք առա
ջարկվում են որպես բնական՝
բայց զգալի զեղչով, առաջաց
նելով մեծ գայթակղություն
գնորդների համար: Եթե դա
արվում է միտում
ն ավոր, ապա
ա
րար
քը ոչ այլ ինչ է, քան
խարդախություն, որը քրեորեն
պատժելի է: Բայց հնարավոր է
վաճառողը տեղեկացված չլի
նի ադամանդի ծագման բնույ
թի մասին: Ամե ն դեպքում, թե՛
գնորդը և թե՛ վաճառականը
պետք է լի
նեն զգոն, քան
զի
առաջինը կարող է կրել նյու
թական և բարոյական վնաս
ներ, իսկ երկրորդը՝ տարինե
րի արդյունքում վաստակած
բարի անվան և հեղինակութ
յան կորուստ:
Ադամանդի ծագման բնույ
թը հնարավոր չէ որոշել զուտ
խոշորացույցի
օգնությամբ,
սովորական պայմաններում:
Կան ժամանակակից փոքր
սարքեր, որոնք հնարավորութ
յուն են տալիս տարանջատելու
կասկած հարուցող ադամանդ

նե
բնա

կաններից, բայց դրանք
չեն կարող միանշանակ ախ
տորոշել ադամանդի սինթե
տիկ ծագումը: Կասկած հա
րուցող քարերը հետազոտվում
և նույնականացվում են միայն
լաբորատոր պայմաններում.
կամ որպես արհեստական,
որոնք թանկարժեք կոչվել
չեն կա
րող, կամ էլ որ
պես
հազվագյուտ տիպի բնական,
որոնք ավելի արժեքավոր են:
Երբեմն դասական գոհա
րաբանական գործիքների կի
րառումը բավական չէ: Առան
ձին դեպքերում մանրակրկիտ
հետազոտությունների
անհ
րաժեշտություն է առաջանում:
Ալմաստի ֆիզիկական տիպի
ճշգրիտ ախտորոշումն իրա
կանացվում է ենթակարմիր
սպեկտրադիտման
օգնութ
յամբ: Զուգորդելով այդ տվյալ
ներն անդրամանուշակագույն,
տեսանելի և մերձակա են
թակարմիր տիրույթի կլան
ման, ֆոտոլուսարձակման և
էլեկտրոնային պարամագնի
սական ռեզոնանսի սպեկտր
ների հետ՝ հնարավոր է պար
զել ադամանդի բնական կամ
արհեստական լինելը: Նման
սարքավորում
ն երով և համա
պատասխան գիտական անձ
նակազմով համալրված լաբո
րատորիաներն աշխարհում մի
քանիսն են, և հետազոտութ
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յունները հաճախ դառնում են
անիրագործելի թե՛ միջպե

րությունն ակնհայտ է:
Բնական ալմաստները ձևա

վիթխարի ուժերի ազդեցութ
յամբ ենթարկվել են պլաստիկ

տական սահմանների, թե՛ մա
տուցվող
ծառայությունների

վորվել են երկրակեղևի տակ,
Երկրի միջնապատյանի (ման

դեֆորմացիաների և ձեռք բե
րել զանազան մեխանիկական

գնի առումով: Հաճախ ադա
մանդն ինքն այդ
քան չար
ժե:
Այս պայմաններում առաջացել

տիա) վերին շերտերում, 900
միլիոնից մինչև 3,5 միլիարդ
տարի առաջ, Երկրի մակեր

է ադամանդների ախտորոշ
ման և նույնականացման հա

ևույթից 150–200 կմ խորությու
նում, 900–1200 °C ջեր
մաս
տի

մար նոր ճշգրիտ և մատ
չե
լի
սարքերի ստեղծման անհրա
ժեշտություն: Պետք է նշել, որ

ճանի պայմաններում: Դրանք
ածխածնից կազմված, խո
րանարդային
համակարգին

նման ի
րա
վի
ճակ է նաև այլ
թանկարժեք քարերի ասպա
րեզում: Այդ ուղղությամբ աշ
խատում են աշխարհի բոլոր
գեմոլոգիական ինստիտուտ

պատկանող բյուրեղային կա
ռուցվածքներ են: Կարող են
պարունակել չնչին թվով այլ
քիմիական տարրեր, օրինակ՝
ա
զոտ, բոր, ջրա
ծին ևայլն,

ները, այդ թվում՝ «De Beers»-ի
և «GIA»-ի համապատասխան
ստորաբաժանում
ն երն
ու
առաջատար մասնագետները:
Հոդվածի
նպատակն
է՝
որոշակի
տեղեկություններ
տրամադրել այն օպտիկա
կան երևույթների վերաբերյալ,
որոնցով կարելի է եզրահան
գում
ն եր անել ադամանդների
ծագման բնույթի մասին:

սինթետիկ

որոնք իրենց հերթին, բյուրե
ղային ցանցի աղճատում
ն ե
րի հետ մեկ
տեղ հան
դես են
գալիս որպես գունավորման
կենտրոններ: Բնական ալ
մաստների բյուրեղներն ունեն
ութանիստի, տասներկուանիս
տի, խորանարդի կամ դրանց
փոխակերպված ձևերի տեսք:
Ալմաստները դուրս են բերվել
Երկրի մակերևույթ հրաբխա
յին ժայթքում
ն երի արդյուն
քում: Ամե նատարեց հայտնի
ալմաստաբեր փողակը ձևա
վորվել է մոտ 1,7 միլիարդ տա

ադամանդներն արտաքնապես
ոչնչով չեն տարբերվում բնա
կան ադամանդներից, մինչդեռ

րի առաջ, իսկ ամե նաերիտա
սար
դը՝ մոտ 60 մի
լիոն տա
րի
առաջ: Երկրաբանական գոր

վնասվածքներ:
1. Առաջնային
հատկա
նիշները, ինչ
պի
սիք են` ար
տաքին տեսքը (հաբիտուս),
ձևաբանական տեսակը, պինդ
ներառուկներն ու խառնուկնե
րը, կապված են բյուրեղաց
ման պայմանների հետ, որոնք
առկա են խորքային հալույթ
ներում` մինչև երկրակեղևի
ճեղքվածքների և մղանցքների
մեջ դրանց թափանցելը:
2. Երկրորդային
հատ
կանիշները` դարչնագույն և
ծխագույն
երանգավորումը,
ճաքերը, գրաֆիտային ներա
ռուկներն ու բյուրեղների քայ
քայումը, ձեռք են բերվել դեպի
մակերևույթ տեղափոխվելիս:
Նկար 1-ում պատկերված են
բնական ալմաստներ՝ բնորոշ
առաջնային
հատկանիշնե
րով1*:
Սինթետիկ
ալմաստները
ձևավորվում են համեմատա
բար կարճ ժամանակահատ
վածում՝ մի քանի ժամից մինչև
մի քանի շաբաթ, լաբորատոր
պայմաններում, տարբեր մե
թոդներով: Մեզ հետաքրքրող
ոսկերչական որակի ալմաստ

անմշակ

ծընթացներում

Արտաքին տեսքն
անմշակ վիճակում
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Երեսակված
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վիճակում

տարբե

ալմաստները

1
Հոդվածի լուսանկարները և գծա
նկարները՝ «Զանգ» լաբորատորիայի

Նկ. 1. Բնական ալմաստների նմուշներ՝ բնորոշ առաջնային հատկանիշներով

շուրջ ձևավորված ուղղանկ
յուն ակոսներով աճի կենտրո
նը: Դրանց արտաքին տեսքը
պայմանավորված է նրանով,
որ սինթեզը թեև վերահսկ
վող է, սա
կայն տե
ղի է ու
նե
նում սահմանափակ ժամանա
կահատվածում, և սինթեզվող
ալմաստները չեն ենթարկվում
այն վիթխարի և անկառավա
րելի երկարատև ազդեցութ
յուններին, որոնք առկա են
բնական պայմաններում:

ները սինթեզվում են երկու
հիմ
ն ական մեթոդներով.
• Բարձր ճնշման և բարձր
ջերմաստիճանի մեթոդ (High
Pressure High Tem
perature,
HPHT), որն, ըստ էութ
յան,
կրկնում է բնական գոր
ծըն
թացները:
• Գոլորշու քիմիական նստեց
ման մեթոդ (Chemical Vapour
Deposition, CVD):

Բարձր ճնշման և
բարձր ջերմաստիճանի
մեթոդ (HPHT)
Այս մեթոդով աճեցված ալ
մաստների բյուրեղային ձևն
ուղղակիորեն կախված է սին
թեզի պայմաններից, և ավելի
շատ՝ ջերմաստիճանից, քան

թե միշտ պահ
պան
վում են:
Եթե սինթեզը տեղի է ունե
նում նիկելի առկայությամբ,
ապա աճեցրած բյուրեղների
վրա կա
րե
լի է նկա
տել փոքր
տասներկուանիստի նիստեր:
Կոբալտի առկայությունն առա
ջացնում է սեղանանիստի նիս
տեր: Նկար 2-ում պատկերված
են սինթետիկ HPHT ալմաստ
ներ՝ բնորոշ առաջնային հատ
կանիշներով:
Ինչպես երևում է, սինթե
տիկ HPHT ալմաստների նիս
տերը հարթ են, կողագծերն
ու գագաթները` սուր: Բոլոր
բյուրեղների բյուրեղագրական
հարթություններից որևէ մեկի
վրա պարզ եր
ևում է սաղ
մի

Գոլորշու քիմիական
նստեցման մեթոդ (CVD)
Այսօր CVD մեթոդով աճեց
վում են մինչև մի քանի տասն
յակ կարատ2*) զանգվածով ալմ
աստներ, և աճի արագությունը
ժամ
ում մինչև 150 մկմ է: Աճն
առավելապես տեղի է ունեն
ում որոշակի բյուրեղագրական
ուղղությամբ, բյուրեղները կամ
թանթանման են` մինչև 120 մմ
տրամագծով և 1-ից մինչև 3 մմ
հաստությամբ (նկ. 3, ձախից),
կամ զուգահեռանիստի տեսք
ով՝ մինչև 15 մմ կ
ողմեր
ով և
մի նչև 8 մմ հաստությամբ (նկ.
3, կենտրոնում):
Վերը նշվածն ինքնըստ
ինքյան հատկանշական է CVD
2
Կարատ՝ թանկագին քարերի զագ
վածի միավոր. 1 կարատ = 0,2 գ

ճնշումից: Սինթեզին նպաս
տող պարամետրերի միջակայ
քում, համեմատաբար ցածր
ջերմաստիճանում շատ են խո
րանարդի նիստերը, իսկ ջեր
մաստիճանի
բարձրացմանը
զուգընթաց՝ բյուրեղային ձևը
մոտենում է ութանիստին, թեև
խորանարդի նիստերը գրե

Նկ. 3. Սինթետիկ CVD ալմաստներ
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Նկ. 2. Սինթետիկ HPHT ալմաստներ՝ բնորոշ առաջնային հատկանիշներով
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Ֆիզիկական տիպն ու
գունավորումը
Ըստ ֆիզիկական հատկ
ությունների
բնական
ալմ
աստները բաժանվում են երկ
ու տիպի.

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹3. 2019

• I տիպ՝ ազոտ պարուն
ակող:

34

• II տիպ՝ առանց ազոտի

մեթոդով աճեցված սինթետիկ
ալմաստների համար, ուստի,

կամ դրա չնչին պարունակ

հայտնաբերելով նման աճի և
ձևաբանության հատկանիշն

ությամբ:
Առաջին տիպի ալմաստն

եր՝ կարելի է տարբերել արհ
եստական ալմաստը բնական
ից: CVD սինթետիկ ալմաստն
երը, որպես կանոն, դարչն
ագ
ույն են կամ գորշ, սակ
այն
հետագա
ջերմաճնշումային
մշակման արդյունքում գուն
ազրկվում են (նկ. 3, աջից):

երն, իրենց հերթին, բաժանվ
ում են երկու ենթատիպային
խմբի.
Ia տիպի խմբի ալմ
աստն
երը պարունակում են ազոտի
ատոմներից և թափուրքներց
կազմված տարբեր արատայ
ին կենտրոններ (A, B, N3, H3 և

CVD սինթետիկ ալմաստն
երն արտաքնապես տարբերվ
ում են նույնիսկ HPHT սինթետ
իկ ալմաստներից: Անմշակ CVD
ալմաստների եզրաշերտն ուն

այլն, նկ. 4), և քանի որ արդյ
ունահանված
ալմաստների
գերակշռող մասը՝ շուրջ 98%-ը,
հենց այդ խմբին է պատկ
ան
ում, դրանք այլ կերպ կոչվ
ում

ի տձև ամպ
անմ
ան տեսք (նկ.
3, կենտրոնում), այն նույնպես
կազմված է ածխածնից, սակ
այն ալմաստ չէ: Այն արատավ
որ է, անթափանց, մուգ դարչն
ագույն կամ գորշ:
Ինչպես երևում է բերված
նկարներից, անմշակ վիճակ

են սովորական ալմաստներ:

ում սինթետիկ ալմաստները
դժվար չէ տարբ
եր
ել բնակ

A կենտրոն

Բնական
ալմաստներ
ում դեղին գույն
ի պատճ
առն ազ
ոտն է, կանաչ գույնի
պատճառը՝
մեկուսացված
թափուրքները (V), դարչնագ
ույնի պատճառը՝ բյուրեղային
ցանցի աղճատումներն իրենց
կցված թափուրքների խմբեր
ով, առանձին թափուրք գրավ
ած մեկուսացված ազոտի ատ
ոմը, բյուրեղային ցանցի ուժ
եղ աղճատումների հետ առ
աջացնում է վարդագույն կամ
կարմիր, ջրածնի առկայությ
ունը՝ ծիրանի և մանուշակագ
ույն երանգ:
Ալմաստի
վերջնական
գույնն առաջանում է նշված
կենտրոնների համատեղ ազդ
եցության արդյունքում, ուստի
և
սովորական
ալմաստն
երը հիմնականում լինում են
դեղնավուն, կանաչավուն և
դարչնագույն՝ զանազան եր
անգներով, ավելի հազվագյ
ուտ՝ անգույն, երբ վերը նշված

B կենտրոն

անից։ Սակայն խնդիրն էապ
ես բարդանում է երեսակված
քարերի դեպքում: Սկզբնակ
ան պատկերացում ստանալ
ու համար անհրաժեշտ է նախ
ծանոթանալ ալմաստի ֆիզիկ
ական և ձևաբանական բնույթի
վերաբերյալ որոշ փաստերի
հետ:

N3 կենտրոն

H3 կենտրոն

Նկ. 4. Ia տիպի խմբի ալմաստների ազոտի ատոմների և թափուրքների
արատային կենտրոնների գծանկարները

պատճառներն արտահայտված
չեն (կամ այնքան խիտ են, որ
միմյանց մարում են), առանձ
ին դեպքերում՝ վարդագույն,
կարմի ր, ծիրանի կամ մանուշ
ակագույն:
Ia տիպի խմբի դեղնավուն
երանգով ալմաստները տար
ածված են, հանդիպում են բոլ

(Cape) անվանումը: Ia տիպ
ի խմբի վարդ
ագ
ույն, կարմիր
և մանուշակագույն ալմաստն
երը եզակի բնույթ ունեն և
հանդիպում են Ավստրալիայի
Արգայլ (Argyle) հանքավայր
ում, իսկ ծիրանի երանգներով՝
Յակուտիայում:
Ib տիպի խմբի ալմաստն
երը պարունակում են մեկուս
ացված ազոտի ատոմներ (C
կենտրոն), որոնք բյուրեղային
ցանցում հանգուցային դիրքեր
են գրավում (նկ. 5, ձախից), և
դրանք ալմաստը գունավորում
են վառ դեղին և նարնջագույն:
Այդ խմբի ալմաստները կոչվ
ում են «Կանարյան դեղին», և
շատ հազվագյուտ են, քանակը
չի գերազանցում արդյունահ
անված ալմաստների ընդհան
ուր քանակի 0,1%-ը:
Ib տիպ
ի խմբի ալմ
աստն
երը, թեև շատ հազվադեպ,
հանդիպում են գրեթե բոլ
որ հանքավայրերում: Առավ
ել հայտնի է ավստրալական
Էլլենդայլ (Ellendale) հանքը,
ինչպես նաև Հնդկաստանի,
Բրազիլիայի և Հարավաֆրիկյ
ան Հանրապետության հանք
ավայրերը:

C կենտրոն

B3+ կենտրոն

Նկ. 5. C կենտրոնները Ib տիպի ալմաստներում և B3+ կենտրոնները IIb տիպի
ալմաստներում

Երկրորդ տիպի ալմաստն
երը նույնպես բաժանվում են
երկու ենթատիպային խմբերի.
IIa տիպի խմբի ալմաստն
երը ազոտ չեն պարունակում,
կամ էլ դրա ատ
ոմն
եր
ի թիվ
ը չնչին է: Դրանք շատ հազվ
ագյուտ են. արդյունահանվ
ած ալմաստների ընդամե նը
1,5 – 2,0%-ն է պատկ
ան
ում
այդ խմբին: Ք
ան
ի որ ազ
ոտն
այստեղ գունավորման կենտր
ոնի դեր չի կատարում, գույնի
պատճ
առ կար
ող են լին
ել միայն բյուրեղային ցանցի
տարբեր տիպի աղճատումն
երն իր
ենց կցված թափ
ուրքն
եր
ի խմբեր
ով, ուստ
ի և այս
տիպի ալմաստները հիմնակ
անում լինում են կամ բացարձ
ակ անգույն, կամ դարչնագույն:
Առավել հազվագյուտ են IIa
տիպի վարդագույն ալմաստն
երը, որոնց գունավորումը մոտ
է դարչնագունին, բայց պայմ
անավորված է բյուրեղային
ցանցի առավել ուժեղ աղճատ
ումներով:
IIa տիպ
ի խմբի ալմ
աստն
երը հանդիպում են գրեթե բոլ
որ հանքավայրերում և շատ

հազվագյուտ են: Պատմական
ադամանդների զգալի մաս
ը հենց այդ տիպ
ի քար
եր են,
որոնք բերվել են Հոլկոնդ
այից (Հնդկաստան), ուստի
դրանց հաճախ անվանում են
«Հոլկոնդա» տիպի: Այս տիպ
ին պատկանող վարդագույն
ալմաստները հանդիպում են
Հնդկաստանում, Բրազիլիայ
ում և Աֆրիկայում:
IIb տիպի խմբի ալմաստն
երն ազոտ չեն պարունակում,
այստեղ կան հանգուցային
դիրք գրավող մեկուսացված
բորի ատոմներ (B3+ կենտրոն,
նկ. 5, աջից): Այս արատային
կենտրոնները կապույտ գույնի
պատճառն են, և դրանց առկ
այության շնորհիվ են պայմ
անավորված այդ տիպի ալմ
աստները կիսահաղորդիչներ
են: Մեկուսացված թափուրքն
երի առկայությունը B3+ կենտր
ոնների հետ համատեղ երբեմն
առաջացնում է կապտավուն
կանաչ կամ վառ կանաչ գույն:
IIb տիպ
ի խմբի ալմ
աստն
եր
ը խիստ հազվ
ագյ
ուտ են և
քիչ տարածված. արդյունահ
անված ալմաստների ընդամ
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որ հանքավայրերում, մասն
ավորապես հարավաֆրիկյան,
որտեղից էլ ստացել են Քեյպ
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ենը 0,1%-ն է պատկանում այդ
խմբին: Հիմնականում հանդ

տիպի ալմաստներին բնորոշ
հատկությունների հայտնաբ

ուսումնասիրել ադամ
բևեռացուցչի խաչված

անդը

իպում են Հնդկաստանում և
հարավաֆրիկյան
Կուլինան

երումն արդեն հուշում է տվյալ
քարի բնական ծագման մաս

թանթերի միջև, ամրագրել դրա
երկրորդական հատկանիշները

(նախկինում՝ Պրեմի եր) հանք
ավայրում:
Այս
օր HPHT և CVD մեթ

ին:
Ինչպես
արդեն
ասվեց,
ալմաստի ֆիզիկական տիպ

(օպտիկական շեղումները),
ուսումնասիրել ադամ
անդի լուսարձակման ուժգն

ոդներով սինթեզված տարբեր
ֆիզիկական տիպերի սինթ

ի ճշգրիտ ախտորոշումն իր
ականացվում է ենթակարմի ր

ությունն ու գույնը՝ անդրաման
ուշակագույն երկարալիքային

ետիկ
ալմաստները
երես
ակված վիճակում գրեթե չեն
տարբերվում բնականից: Սակ

տիրույթի սպեկտրադիտման
օգնությամբ: Սակայն, օգտագ
ործելով մանրադիտակ, հաս

(365 նմ) և կարճալիքային (254
նմ) ճառագայթումների տակ:
Համե մատելով արդյունքն

այն որոշ տարբերությունն
եր, այնուամե նայնիվ, կան՝
կապված սինթեզի տեխնոլոգ
իաներից բխող գունավորման
կենտրոնների և ենթատիպայ

արակ բևեռացուցիչ և անդր
ամանուշակագույն
ճառագ
այթման աղբյուր՝ երկար (365
նմ) և կ
արճ (254 նմ) ալ
իքն
երով, կարելի է որոշ տեղեկ

երը ստորև բերված աղյուս
ակի տվյալների հետ՝ կարելի
է բավականաչափ մեծ հավան
ականությամբ եզրակացությ
ուններ անել տվյալ ադամանդի

ին խմբերի հետ:
Ստորև աղյուսակում բերվ
ած են բնական ալմաստների
հազվագյուտության աստիճ
անն ու տվյալ տիպ
ի սինթ
ետիկ ալմաստներ ստանալու
մասին տեղեկություններ:
Աղյուսակից երևում է, որ Ia
տիպի ալմ
աստն
եր դեռևս չեն
սինթեզվում ոչ՛ HPHT, ոչ էլ՛ CVD
մեթոդներով, հետևաբար՝ այդ

ություններ ստանալ ալմաստի
ֆիզիկական տիպի և ծագման
բնույթի վերաբերյալ:
Գործընթացը հետևյալն է.
նախ, պետք է ադ
ամ
անդն ուսումնասիրել մանր
ադիտակով և ամրագրել դրա
առաջնային
հատկանիշները
(պինդ ներառուկները), եթե
դրանք կան,

ծագման բնույթի վերաբերյալ:
Բնական
ադամանդներ
ում հաճախ որպես ներառուկ
հանդիպոմ են արբանյակ-մին
երալներ՝ կարմի ր պիրոպ, անգ
ույն կամ կանաչավուն գորշ օլ
իվին, զմրուխտե կանաչ պիր
ոքսեն-դիոպսիդ, սուլֆիդներ և
այլն, ինչպես նաև՝ գրաֆիտ և
ալմաստ (նկ. 6):

Ալմաստի ֆիզիկական
տիպը

Բնական

HPHT սինթետիկ

CVD
սինթետիկ

Տիպ Ia (անգույն և թեթև
երանգավոր)

Հաճախ է հանդիպում
(տարբեր երանգների)

Դեռևս չի սինթեզվել

Դեռևս չի
սինթեզվել

Տիպ Ib (դեղին)

Հազվագյուտ է
հանդիպում

Հաճախ է սինթեզվում

Եզակի
օրինակներ

Տիպ IIa (անգույն)

Հազվագյուտ է
հանդիպում

Հաճախ է սինթեզվում

Հաճախ է
սինթեզվում

Տիպ IIb (կապույտ)

Հազվագյուտ է
հանդիպում

Հազվագյուտ և բարդ է
սինթեզվում

Հազվագյուտ
և բարդ է
սինթեզվում

Նկ. 6. Ներառուկները բնական ադամանդներում

Օպտիկական շեղումներ

ուր ալմաստում ուրույն ձևով

Բնական և սինթետիկ ադ

Ինչպես արդեն ասվեց, ալմ
աստը բարձրագույն՝ խորան
արդային համակարգի բյուր
եղ է, հետևաբար՝ միաբեկող
է և օպտիկապես իզոտրոպ,
այսինքն՝ լույսն ալմաստում
տարածվում է բոլոր ուղղությ
ուններով համաչափ, միևնույն
արագությամբ: Տեսականորեն,
ըստ վերը նշվածի, բևեռաց
ուցչի տակ ադամանդի պատկ
երը պետք է լինի անփոփոխ,

է դրսևորվ
ում: Այն չի վեր
ան
ում կամ ձևափ
ոխվ
ում նույն
իսկ ջերմաճնշումային կամ
ճառագայթման ազդեցության
արդյունքում: Ադամանդը կար
ելի է նույնականացնել ըստ
այդ պատկերի,
եզրակաց
ություններ անել ներքին լար
ումն
եր
ի, դրանց տեղ
ի և ուժ
ի, ինչպես նաև աղճատման
բնույթի վերաբերյալ:

ամանդներում, որպես հատկ
անիշ, պահպանվում են դրանց
կազմավորման գործընթացն
երին բնորոշ բոլոր ձևաբան
ական
առանձնահատկությ
ունները (նկ. 7):
Այսպես՝ Ia և Ib տիպի բնակ
ան ադամանդներում գրեթե
միշտ կար
ել
ի է նկատ
ել անկ
անոն
երկբեկման
բնորոշ
պատկերներ, կապված ներառ

և կլանում է լույսը՝ առաջացն
ելով անկանոն երկբեկման
պատկեր, որը հստակ երևում է
խաչված բևեռացնող թանթերի
միջև ադամանդն ուսումնաս
իրելիս: Խոշոր ներառուկներն
ու բյուրեղային ցանցի ուժեղ
աղճատումներն առաջացնում
են ներք
ին լար
ում, որ
ը բևեռ
ացուցչի տակ դիտվում է որպ
ես ինտերֆերենցային պատկ
եր, և որքան ավելի գունեղ
ու պայծ
առ է այդ պատկ
եր
ը,
այնքան ավելի մեծ է լարումը:
Պ
ետք է նաև նշել, որ երկբ
եկման երևույթը յուրաքանչյ

Նկ. 7. Բնական ադամանդներում օպտիակական շեղումների պատկերները
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սակայն իրականում դա տեղի
է ունենում շատ հազվադեպ:
Բ
անն այն է, որ յուր
աք
անչյ
ուր ներառուկ կամ բյուրեղայ
ին ցանցի աղճատում շեղում
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ուկների և բյուրեղային ցանցի
աղճատումների հետ:
Ըստ բևեռացուցչի տակ
առաջացած պատկերի, հաճ
ախ կարելի է եզրակացությ
ունն
եր ան
ել ոչ միայն ադ
ամ
անդի ծագման բնույթի, այլ
նաև դրա ֆիզիկական տիպի
վերաբերյալ: Ստորև բերվ
ած պատկերներները ցայտ
ուն են և շատ հատկանշական.
դրանց հայտնաբերելու դեպք
ում կարելի է վստահ լինել, որ
ադամանդը բնական ծագում
ունի: Շատ հազվագյուտ են
այն դեպքերը, երբ վերը նշված
հատկանիշները
բացակայ
ում են, կամ այնք
ան թույլ են
արտահայտված, որ վերլուծմ
ան ենթակա չեն։ Իսկ եթե ադ
ամանդի լուսարձակման վերլ
ուծությունը նույնպես անարդյ
ունք լինի, ապա անհրաժեշտ
են գիտական լուրջ հետազոտ
ություններ:

Լուսածորման ուժգն
ությունն ու գույնը
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Ալմաստների լուսածորումը
(ֆլուորեսցենց)
անդրաման
ուշակագույն ճառագայթման
տակ անմի ջապես կապված
է բյուրեղային ցանցի աղճ
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ատումների և գունավորման
(խառնուկային) կենտրոնների
հետ, ու քանի որ դրանք բնակ
ան և սինթետիկ ադամանդն

Գոհարաբանության
մեջ
կիրառվող անդրամանուշակ
ագույն լամպերն արձակում են
երկար՝ 365 նմ և կարճ՝ 254 նմ
երկարությամբ ալիքներ: Բն
ական ադամանդները, որպես
կանոն, անդրամանուշակագ
ույն երկարալիքային ճառագ
այթման տակ լուսածորում են
ավելի ուժեղ, կարճալիքային
ճառագայթման տակ՝ ավելի
թույլ: Լուսածորման գույնն ու
ուժգնությունը կարող են լին
ել տարբեր: Սինթետիկ ադամ
անդների դեպքում պատկերը
հակառակն է:
Լուսածորումը բացակայում
է IIa և որ
ոշ Ia տիպ
ի բնական
ադամանդներում
և՛
կարճ
ալիք, և՛ երկարալիք ճառագ
այթման տակ: Լուսածորում չի
գրանցվ
ում նաև այն Ia տիպ
ի բնական ադամանդներում,
որոնցում արատային կենտր
ոնների թվում գերիշխում են A
կենտրոնները: Առանձին դեպք
երում IIa տիպի բնական ադամ
անդները կարող են թույլ լուս
ածորել կապտավուն և թեթև
կանաչավուն-դեղին
գույներ
ով, կամ նարնջագույն-կարմի ր
(մասնավորապես` վարդագույն
և կարմի ր քարերի դեպքում,
նկ. 8), որը պայմանավորված է
դրանց գունավորման կենտր
ոններով:

Կապույտ գույնով

լուս
ած

որում են Ia տիպի այն բնական
ադամանդները, որոնց կազմ
ում, բացի A կենտրոններից,
կան B և N3 կենտր
ոնն
եր (նկ.
9, կենտրոնից ձախ): Երկար
ալիքային ճառագայթման տակ
լուսածորումն ավելի ուժեղ է:
Երբեմն լուսածորումը կարող
է լինել անկանոն գոտիավոր,
կապված ազոտային կենտր
ոնների անհամաչափ բաշխմ
ան կամ մանր ամպերի առկայ
ության հետ (նկ. 9, ձախից):
Դեղին գույնով լուսածոր
ումեն Ia տիպ
ի այն բնակ
ան
ադամանդները, որոնց կազմ
ում A և B ազ
ոտ
այ
ին կենտր
ոններից բացի, որպես խառն
ուկ, կա նաև ջրած
ին (նկ. 9,
կենտրոնից աջ): Երկարալ
իքային ճառագայթման տակ
լուսածորումն ավելի ուժեղ է:
Երբեմն թույլ դեղինով լուս
ածորում են IIb տիպի բնական
ադամանդները:
Կանաչ գույնով լուսածոր
ում են Ia տիպ
ի այն բնակ
ան
ադամանդները, որոնց կազմ
ում A և B կենտրոններից բաց
ի, կան H3 կենտրոններ (նկ. 9,
աջից):
Կա պ տա վո ւ ն - ս պ ի տա կ
գույնով, հազվագյուտ դեպք
երում, երկարալիքային ճառ

եր
ում տարբ
եր են, տարբ
եր է
նաև լուսածորումը: Լուսած
որման ուժգնությունն ու գույնը
կախված է նաև հարուցող
ճառագայթման ալիքի երկար
ությունից:
Նկ. 8. IIa տիպի բնական ադամանդների լուսածորումը 365 նմ (ձախից) և 254 նմ
(աջից) անդրամամուշակագույն ճառագայթման ազդեցությամբ

Նկ. 9. Ադամանդի լուսածորման պատկերներ

Թագի կողմի ց դիտելիս, լուս
ածորման պատկերում պարզ

բնական ադամանդները: Հաճ
ախ դրանք առհասարակ չեն
լուսածորում, կամ լուսածոր
ում են կարճալիքային ճառագ
այթման տակ թույլ դեղինով,
կամ չափավոր կարմիր գույն
ով, մինչև 10-15 վ տևող ֆոսֆ
որեսցենցով
(հապաղումով
ճառագայթում):
Կապտավուն-կանաչ, կան

նկատվում է HPHT սինթետիկ
ադամանդներին բնորոշ աղյ
ուսավոր նախշը, որը բազմաս
եկտորային աճի հետևանք է, և
հստակ ցույց է տալիս տարբեր
բյուրեղագրական հարթությ
ունների հպման եզրերը:

աչ կամ կաթնավուն-կապույտ
գույնով լուսածորում են IIa
տիպի HPHT սինթետիկ ադ
ամանդները: Թագի կողմի ց
դիտելիս լուսածորման պատկ
երը համաչափ չէ, նկատվում է
բնորոշ սեկտորային բաշխում:
Կարճալիքային ճառագայթմ
ան տակ լուսածորումն ավելի
ուժեղ է:
Դեղնավուն-կանաչ
գույն
ով լուսածորում են Ib տիպի
դեղին HPHT սինթետիկ ադ
ամանդները (նկ. 10): Լուսած
որումը պայմանավորված է
նիկելի ատոմների առկայությ
ամբ (նիկելն օգտագործվում է
որպես կատալիզատոր սինթ
եզի ժամանակ): Երկարալ
իքային ճառագայթման տակ
լուսածորումն ավելի ուժեղ է:

Նկ. 10. Ib տիպի դեղին HPHT սինթ
ետիկ ադամանդների բնորոշ լուսած
որումը՝ երկարալիքային (ձախից) և
կարճալիքային (աջից) ճառագայթման
տակ

Նարնջագույնով լուսածոր
ում են IIa տիպի դարչնագույն,
վարդագույն և թեթև երանգն
երով անգույն CVD սինթետիկ
ադամանդները: Կարճալիքայ
ին ճառագայթման տակ լուս
ածորումն ավելի ուժեղ: CVD
սինթետիկ
ադամանդների
նարնջագույն
լուսածորումը
HPHT մշակ
ումից հետ
ո դառն
ում է կանաչ կամ կանաչավունկապույտ:
Կա նա չա վո ւ ն - կ ա պո ւ յ տ

գույնով

լուսածորումե ն

IIa

տիպի անգույն CVD սինթետիկ
ադամանդները, որոնք հետագ
այում անցել են ջերմաճնշում
ային (HPHT) մշակում: Կարճ
ալիքային ճառագայթման տակ
լուսածորումն ավելի ուժեղ է:
Ն ա ր ն ջա գո ւ յ ն - կ ա ր մի ր
գույնով երկարալիքային ճառ
ագայթման տակ, երբեմն լուս
ած
որ
ում են IIb տիպ
ի HPHT
կապույտ սինթետիկ ադամ
անդները, կարճալիքային ճառ
ագ
այթմ
ան տակ դրանց լուս
ածորումը դառնում է կավճ
անման դեղին: Լուսածորման
ուժը նույնն է:
Ե՛վ HPHT, և՛ CVD անգույն և
աննշան երանգներով սինթ
ետիկ ադամանդները կարճ
ալիքային ճառագայթման տակ
հաճախ դրսևորում են ֆոսֆոր
եսցենց, ընդ որում, լուսածոր
ումն ուժ է հավաքում դանդաղ,
5-15 վայրկյանում (նկ. 11, ձախ
ից), իսկ ճառագայթման աղբյ
ուրն անջատելուց հետո տևում
է մինչև 40 վ և ավելի (աջից):
Լուսածորման գույնը՝ կաթն
ավուն-կանաչից կաթնավունկապույտ, իսկ տևողությունը
կապ չունի ադամանդի երանգի
ու չափի հետ:
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ագայթման տակ, լուսածորում
են IIb տիպի, բոր պարունակող
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Նկ. 11. HPHT անգույն սինթետիկ ադամանդի բնորոշ լուսածորումը կարճալիք
ային ճառագայթման տակ (ձախից) և դրա ֆոսֆորեսցենցը՝ լամպն անջատել
ուց հետո (աջից)

Մանր չափերի ադամանդն
երն անհրաժեշտ է ստուգել
բացարձակ մութ սենյակում,
մանրադիտակի վրա ամրացր
ած
անդրամանուշակագույն
լամպի օգնությամբ:

Ադամանդը սիրո և հավ
ատարմության
խորհրդան
իշ է, պսակադրության գրեթե
պարտադիր պարագա: Նույն
իսկ թանկ հագ
ուստ գնել
իս մարդ
իկ չեն մտած
ում, թե

կար
ո՞ղ են արդյ
ոք մեկ ամիս
կամ նույն
իսկ մեկ օր հետ
ո,
նեղության ու կարիքի դեպք
ում, այն վաճ
առ
ել, և ոչ մեկ
ի մտքով անգ
ամ չի անցն
ի
հարցն
ել, թե ինչ արժ
ե այդ
հագուստի կտորի մետրը: Բայց
ադամանդով մատանի գնելիս,
անպայման հարցնում են, թե
ինչ արժ
ե ոսկ
ու գրամ
ը կամ
ադամանդի կարատը` մտքում
փայփայելով այն հույսը, թե
իրենցից հետո այն թոռներ
ին բաժին կհասնի: Ինչ խոսք,
հաջ
ող գնման հետ մեկտ
եղ լավ ներդրում կատարելը
բնականոն ցանկություն է: Այդ
առ
ում
ով, գրեթ
ե ոչ մի գնորդ
չի ցանկանում ձեռք բերել
արհեստական ադամանդ:

Ի ԴԵՊ

ԱՐԱՄ ՊԱՊՈՅԱՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎԵՑ
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2019 թ.
§ՕՊՏԻԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆ¦ ԿՈՉՈՒՄԸ
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ոչման
հանձնման
հանդիսավոր արա
րողությունը կայա
ցել է 2019 թ. հու
նի
սի 25-ին
Մյունխենում (Գերմանիա)՝ Laser
World of Photonics ոլորտի խո
շորագույն միջազգային համա
ժողովի լիագումար նիստում:
Մրցանակը հանձնել է Օպ
տիկական ընկերության (OSA)
գործադիր տնօրեն Էլիզաբեթ
Ռոգանը, որն իր խոսքում նշել
է Ա. Պապոյանի մեծ ավանդը
աշխարհում օպտիկայի և ֆո
տոնիկայի ոլորտի զարգաց
ման, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ ֆի
զիկական հետազոտություննե
րի ինստիտուտի եվրոպական

ինտեգրման գործում:
Պատասխան
շնորհակա
լական խոսքում Ա. Պապոյանը
ասել է.
«Ես շնոր
հա
կալ եմ Օպ
տիկական ընկերությանը` իմ
համեստ ներդրմանը տրված
բարձր գնահատականի հա
մար: Կարծում եմ, որ այս ճանա
չումը հավասարապես վերաբե
րում է իմ գործընկերներին և
համախոհներին, ովքեր իրենց
գործունեությամբ նպաստում
են Հայաստանում օպտիկայի և
ֆոտոնիկայի զարգացմանը:
Մենք փոքր երկիր ենք, բայց
հասել ենք շոշափելի նվաճում
ների: Համաձայն SCIMAGO գի

տական տպագ
րությ ունն եր ի
տ վ յ ա լն ե ր ի
շ տեմար ա
նի՝ երկր
ների վար
կ ան իշ ա 
յին ցուցակում Հայաստանը
օպտիկայի
բնագավառում
զբաղեցնում է 56-րդ տեղը:
Սակայն եթե նորմավորենք
այս ցու
ցա
նիշն ըստ ՀՆԱ-ի,
Հայաստանը կզբաղեցնի աշ
խարհում առաջին տեղը: Դա
մեր գիտնականների ամենօր
յա աշխատանքի արդյունքն է,
ևայս ձեռք
բեր
ման մեջ մեծ է
նաև մեր արտերկրի գործըն
կերների ներդրումը: Գիտութ

յունն ըստ էության միջազգա
յին բնույթ ունի, և շոշափելի
առաջընթացի կարելի է հասնել
միայն ջանքերի միավորման և
աշխատանքների համակարգ
ման միջոցով:
Հայաստանում մեզ համար
կարևոր է ոչ միայն լույսի մա
սին գիտության զարգացու
մը: Մեր ջան
քերն ուղղ
ված են
նաև օպտիկայի և ֆոտոնիկա
յի բնագավառում միասնական
հարթակի ձևավորմանը, որը
կմիավորի Հանրապետության
գիտական, կրթական, նորա
րարական և տեխնոլոգիական
ներուժերը: Մենք ոլորտի զար
գացումը կարևորում ենք նաև
սոցիալ-տնտեսական առումով,
նկատի ունենալով հանրութ
յան իրազեկումը օպտիկական
գիտության և տեխնոլոգիանե
րի դերի մասին՝ երկրի տնտե
սական զարգացման և կյ անքի
որակի բարելավման գործում:
Մեր ջանքերը միտված են նաև
օպտիկայի կախարդական աշ
խարհ երիտասարդների ակ
տիվ ներգրավմանը:
Ուզում եմ հավաստիացնել,
որ այս ճանաչումն ընկալում եմ
որպես օպտիկայի և ֆոտոնի

ընկերություն» անվամբ: Այսօր
ընկերությանն անդամակցում
են շուրջ 22000 անհատ ավելի
քան 100 երկ
րից, ինչ
պես նաև
300 ընկերություն:

«Օպտիկայի պաշտպան»
կոչման մասին
«Օպտիկայի
պաշտպան»
կոչումը շնորհվում է 2006ից ամեն տարի՝ տարբեր երկր
ների պաշտոնյաներին, որոնք
իրենց
գործունեությամբ
դրսևորել են ղեկավարի հատ
կություններ, էապես նպաստե
լով աշխարհում օպտիկայի և
ֆոտոնիկայի առաջընթացին:
Մինչ այժմ այդ կոչ
մանն ար
ժանացել են ԱՄՆ (9), Մեծ Բրի
տանիայի (1), Ճապոնիայի (1),
Նիդերլանդների (1), Բելգիա
յի (1) և Ի
տա
լիա
յի (1) ներ
կա
յացուցիչներ, որոնց թվում են
ԱՄՆ սենատորներ և կոնգրես
մեններ, Նոբելյ ան մրցանակա
կիր Ստիվեն Չուն ևայլ հայտնի
անձինք: Կոչման մասին տե
ղեկատվությունը հասանելի է
OSA-ի կայքում՝ https://www.osa.
org/en-us/get_involved/public_
policy/policy_programs_events/
advocate_of_optics/:

Ձախից աջ. OSA-ի պետական կապերի բաժնի վարիչ Դեվիդ Լանգը, OSA-ի
նախագահ Ուրսուլա Գիբսոնը, Արամ Պապոյանը, OSA-ի գործադիր տնօրեն
Էլիզաբեթ Ռոգանը
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OSA-ի գործադիր տնօրեն Էլիզաբեթ
Ռոգանը Ա. Պապոյանին է հանձնում
§Օպտիկայի պաշտպան¦ մրցանակը:

կայի առաջխաղացմանն ուղղ
ված հետագա գործունեության
վստահության վարկ»:
Ընթերցողներին հիշեցնենք,
որ 1916-ին հիմ
ն ադրված Ամե
րիկայի օպտիկական ընկե
րությունը (OSA) առաջատար
մասնագիտական կազմակեր
պություն է, որը միավորում է
այն գիտնականներին, ճար
տարագետներին, ուսանողնե
րին, գործարարներին, ինչպես
նաև ընկերությունների, որոնք
կատարում են հայտնագոր
ծություններ, ձևավորում իրա
կան կյանքում օգտագործվող
կիրառություններ և արագաց
նում լույսի մասին գիտության
նվաճում
ն երը: Համաշխարհա
յին ճանաչում ունեցող հրա
պարակում
ն երի, գիտաժողով
ների և նախաձեռնությունների
միջոցով OSA-ն ապահովում է
որակյ ալ հետազոտություններ,
փոխգործակցություն և հատ
կացված պաշարներ՝ օպտի
կայի և ֆոտոնիկայի իր մաս
նագետների և փորձագետների
լայնածավալ ցանցի համար:
2008-ից OSA-ն հան
դես է գա
լիս որպես միջազգային կազ
մակերպություն «Օպտիկական
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ԱՇՈՏ ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ

Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ
§Քիմիայի և նրա դասավանդ
ման մեթոդիկայի¦ ամբիոնի դա
սախոս, պրոֆեսոր

ՄԱՐԻԱՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ,
§Կրթության որակի ապահով
ման և կառավարման¦ բաժնի
պետ, ֆիզիկամաթեմատիկա
կան գիտությունների թեկնածու

ԱՆՎԱՆԻ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐ
ԱԼՖՐԵԴ ՆՈԲԵԼԸ ԵՎ ՆՐԱ
ՄՐՑԱՆԱԿԸ
§Իմ հայրենիքն այնտեղ է, որտեղ ես եմ աշ
խատում, իսկ ես աշխատում եմ ամենուր¦:
Ալֆրեդ Նոբել

Ֆ
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իլատելիան մեր օրե
րում
տեղեկատվա
կան կարևոր աղբյուր
է, քանի որ գիտամշակութային
հարուստ տեղեկույթ է պարունա
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կում: Գիտության զարգացմանը և
անվանի գիտնականներին նվիր
ված փոստային նամականիշներն
ի
րենց ու
րույն տեղն են զբա
ղեց
նում ֆիլատելիստների հավաքա
ծուներում:
Տարբեր երկրներում բազմիցս
տպագրվել են փոստային նամա
կանիշեր՝ նվիրված մեծ հեղինա
Փոստային գեղաթերթիկ`
նվիրված Ա. Նոբելին
(21.10.1833-10.12.1896)

կություն ու ճանաչում գտած Ալֆ
րեդ Նոբելին և հանրահայտ Նո
բելյ ան մրցանակի արժանացած
գիտնականներին։

հան
ջար
կը մեծ էր: Ին
քը՝ Նո
բելը, լավ գյուտարար լինելուց
բացի, նաև լավ գործարար էր:
Նա այնպիսի գովազդային ար
շավ կազմակերպեց, որ պատ
վերներ ստացավ աշխարհի
շատ երկրներից:
Ալֆրեդ Նոբել (փոստային նամականիշներ)

Ալֆրեդ Բեռնհարդ Նոբելը
ծնվել է 1833 թ. հոկ
տեմ
բե
րի

կրթության։ Նա երիտասարդ
տարիներից աչքի է ընկել

21-ին Շվեդիայի մայրաքաղաք
Ստոկհոլմում՝ Էմանուել և Հեն

խոր գիտելիքներով ու գիտա
կան տարբեր ոլորտների վե

րիետա Նոբելների ընտանի
քում:
Ալֆրեդը տասը տարեկան
էր, երբ հայրն աշխատանքի
առաջարկ ստացավ Սանկտ
Պետերբուրգում և ընտանիքով
տեղափոխվեց
Ռուսաստան:
Մի քանի տարի անց Ալֆրեդն

րաբերյալ լայն իմացությամբ:
Լավ գիտեր ֆիզիկա և քիմիա,
տիրապետում էր մի քանի լե
զուների՝ շվեդերեն, ռուսե
րեն, գերմաներեն, անգլերեն,
ֆրանսերեն, իտալերեն, լրջո
րեն հե
տաքրքր
վում էր տեխ
նիկայով,
գրականությամբ,

ուղևորվեց արտասահման` սո
վորելու: Նա եղավ Դանիայում,
Գերմանիայում, Իտալիայում,
Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում: Ալֆ
րեդի հայրը Ռուսաստանում

պատմությամբ,
փիլիսոփա
յությամբ, բժշկությամբ։
Իր առաջին նշանակալի
հայտնագործությամբ Ա. Նո
բելը գտավ թանկ վառոդին

ական արտադրող գործարա
նում կատարում էր ռուսական
բանակի պատվերները:
Շուտով
արտադրությու
նը դառնում է ոչ շահութաբեր:
Ալֆրեդը վերադառնում է Շվե
դիա, սկսում ուսում
ն ասիրել

փոխարինող նյութ` նիտրոգլի
ցերինը: Փորձերը սպասվածից
ավելի հաջողություն ունեցան:
Համաշխարհային
արտադ
րության ոլորտում նիտրոգ
լիցերինի նպատակային օգ
տագործումը հեղափոխական

Իսկ ինչպե՞ս անվանել այդ
հայտնագործությունը։ Նոբելի
ընկերներից մեկը նրան հու
շեց, որ Էռնստ Վեռ
ներ Սի
մենսն էլեկտրական մեքենան
անվանել էր «դինամո» («դի
նամիս»՝ հունարենից թարգ
մանաբար նշանակում է ուժ,
հզորություն)։ Նոբելը որո
շեց այդ բառին հաղորդել նոր

ականի պայթուցիկ նյութերի
արտադրության
տեխնոլո
գիան, մասնավորապես նրա
բաղադրության մեջ նիտրոգ

նշանակություն ունեցավ: Պա

իմաստ.

Նիտրոգլիցերին

ստեղծվեց

լիցերինի օգտագործումը:
Ալֆրեդ Նոբելը, ինչպես և
իր հայրը, երիտասարդ տա
րիներին կանոնավոր ուսում
չի ստացել, բացառությամբ
1841-1842 թթ. կարճ ժա
մա
նակահատվածում
Ստոկհոլ
մի Յակոբի լիցեյում ստացած

Գեղաթերթիկ , §Սանկտ Պետերբուրգ 300-ամյակ¦
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այսպես
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է իր երջանկությունը կյանքում:
Շուտով նա պետք է վերանա
յեր իր կյանքի ընթացքը. Վիեն
նայից Սանկտ Պետերբուրգ
էր
ժամանել
ֆրանսիացի
ազնվական Ֆրանց Լեմարժը:
Երեկոներից մեկի ժամանակ
Ֆրանցը մոտեցավ Նոբելին և
ժպտալով հարցրեց, թե վեր
ջինս ինչպես է վերաբերվում
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Գեղաթերթիկ՝ նվիրված դինամիտի հայտնագործմանը
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«դինամիտ» բառը։ 1867 թ. մա
յիսի 7-ին Ա. Նոբելը Անգլիա
յում արտոնագիր ստացավ
դինամիտի հայտնագործման
համար։ Դինամիտը պայթյու
նի ուժգնությամբ փոքր-ինչ
զիջում էր նիտրոգլիցերինին,
սա
կայն անվ
տանգ էր պահ
պանման և տեղափոխման
առումով։
Նոբելը Գերմանիայում հիմ
նեց դինամիտի 23 գործարան,
իսկ հետագայում տարբեր
երկրներում՝ նիտրոգլիցերինի
և դինամիտի արտադրություն։
1868 թ. եղբայրներ Իմանուել

դուստր Ան
նան էր, ո
րը ծնվել
էր Ռուսաստանում: Ալֆրեդն
Աննային հանդիպեց մի երե
կույթում և միանգամից սիրա
հարվեց: Լինելով ռոմանտիկ
երիտասարդ՝ նա մինչ այդ իր
սերը փնտրում էր պոեզիայի
անուրջներում։ Բայց տեսնելով
Աննային՝ անմիջապես հաս
կա
ցավ, թե ով է իր ե
րազ
նե
րի տիրուհին: Սակայն գեղեց
կուհին չէր կիսում Ալֆրեդի
զգացմունքները: Նրան դուր
չէր գալիս մելամաղձոտ, վա
տառողջ և անհրապույր տես
քով երիտասարդը: Միևնույն

և Ալֆրեդ Նոբելներն արժա
նացան Շվեդիայի Գիտության
ակադեմիայի մրցանակին։
Ա.
Նոբելը
հրապուրվել

ժամանակ Աննան չէր վանում
Ալֆրեդին,
ընդհակառակը,
թող
նում էր, որ վեր
ջինս լի
նի
իր շրջապատում, հաճոյախո

է նաև դրամատուրգիայով:
Կյանքի մայրամուտին նա հրա
տարակեց «Նեմեսիս» պիեսը,
սակայն լույս տեսնելուն պես

սություններ տեղա, բանաս
տեղծություններ ձոնի իրեն: Մի
խոսքով` Աննան սեթևեթում էր
և հոգեհան անում Ալֆրեդին:

կաթոլիկ եկեղեցին առգրավեց

Ալֆրեդը և Աննան Սանկտ

այն, քանի որ պարունակում էր
«անհավատ» մտքեր:
Ալֆրեդ
Նոբելը
ժա
ռանգ չունեցավ: Նրա միակ,

Պետերբուրգում հանդիպում
էին մադամ Դեզիրեի տանը,
որտեղ ամե ն շաբաթ երեկոներ
էին կազմակերպվում: Սիրա

մեծ սերը դանիացի հանրա
հայտ նավթարդյունաբերողի

հարված երիտասարդը տա
րերքի մեջ էր, և թվում էր՝ գտել

մաթեմատիկային՝ առաջարկե
լով լուծել մի խնդիր։ Ալֆրեդը
չէր կարող խուսափել և փոր
ձեց լուծել խնդիրը, սակայն
ապարդյուն: Լեմարժը հեգ
նական ժպիտով արագ լուծեց
խնդիրը և պարզեց Ալֆրեդին:
Ի լուր բոլորի՝ Լեմարժը «մե
ծահոգաբար» հայտարարեց,
որ ինքն ապագա մաթեմատի
կոս է, իսկ Ալֆ
րե
դը թող իր
ուժերը փորձի գրականության
ասպարեզում: Հարվածը մա
հացու էր, սակայն Ալֆրեդի
անկումային տրամադրությու
նը եր
կար չտևեց: Հորն ուղղ
ված նա
մա
կում նա գրում է.
«Այսօրվանից ես հրաժարվում
եմ հաճույքներից և անցնում եմ
բնության ուսումն ասիրությանը`
հաս
կա
նա
լու, թե ինչ կա այն
տեղ»:
Նա տեղափոխվում է Ավստ
րիա՝ ամբողջովին նվիրվելով
արդյունաբերական
գործու
նեությանը։
Որպես վառ երևակայություն
ունեցող գյուտարար և գործա
րար՝ Ալֆրեդ Նոբելն իր ժա
մա
նակաշրջանի բնորոշ ներկայացուցիչն
էր։
Զարմա
նա
լին այն է, որ նա ձգտում
էր մենա
կության, և նրա
համաշխարհային

փառքը

առնելով՝ նա հետագայում որո
շեց սահմանել Խաղաղության
մրցանակ.
«Ես
անհաշիվ
հարստու
թյուն եմ վաստակել.
ժա
մա
նակն է այն թողնել սե
րունդներին»։
Չնա
յած Ալֆրեդին հաճախ
անվանում էին դինամիտի
թա
գավոր, այնուհանդերձ նա
կտրուկ դեմ էր իր հայտնա
գործությունները ռազմական

խոչընդոտում էր կյան
քում
հասնել այն ներքին խաղաղու
թյանը, որին նա այդքան բուռն
կերպով ձգտում էր։
1988 թ. մահացավ Ալֆրեդի
եղբայր Լյուդվիգը: Լրագող
ներից մեկը, 1988 թ. թյուրիմա
ցաբար կարծելով, թե Ալֆրեդն
է մահացել, ֆրանսիական
ամսա
գրերից մեկում հետև
յալ խորագրով հոդված հրա

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

Ալֆրեդ Նոբելի կյանքն ու գործունեությունը պատկերող նամականիշներ
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Ալֆրեդ Նոբել (փոստային գեղաթերթիկ)

նպատակներով կիրառելուն:
«Ես ցանկանում եմ, որ հնա
րավոր լինի բոլոր թնդա
նոթ
ներն իրենց պարագաներով
ուղարկել «գրողի ծոցը» …»։
Նա նշում է, որ պատերազմը
սարսափների սարսափն է և
ամենաահեղ հանցանքը. «Ես
կցանկանայի հայտնագործել
այնպիսի ավերիչ հզորությամբ
նյութ կամ մեքենա, որ յուրա
քանչյուր պատերազմ ընդհան
րապես անհնարին դառնար»։
Կյանքի վերջին հինգ տա
րիներին Նոբելն աշխատում
էր անձնական օգնական, երի
տասարդ շվեդ քիմիկոս Ռագ
նար Սոլ
մա
նի հետ, որն աչ
քի
էր ընկնում գիտությանն իր
նվիրվածությամբ և ծայրահեղ
համբերությամբ։ Նա աշխա

45

տում էր որպես քարտուղար
և լաբորանտ։ Սոլմանին հա
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ջողվեց նվաճել Նոբելի վստա
հությունն այն աստիճան, որ
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վերջինս նրան անվանում էր
«իր ցանկությունների գլխա
վոր իրականացնողը»։
Ա. Նո
բե
լը 1890 թ. տե
ղա
փոխվում է Իտալիա՝ Սան Ռե
մոյի իր առանձնատուն։ Կյան
քի վերջին ամիսներին նա
հազվադեպ էր տանից դուրս
գալիս: Այդպես էլ միայնութ
յան մեջ 1896 թ. դեկ
տեմ
բե
րի
10-ին մեծ գյուտարարն ավան
դեց հոգին: Ալֆրեդ Նոբելի՝
Եվրոպայի՝ հավանաբար այդ
ժամանակվա ամե նահարուստ
մարդու մահվան լուրը ցնցեց
ողջ աշխարհը։ Մարդկանց
հետաքրքրում էր այն հարցը,
թե ում են փոխանցվելու նրա՝
տարբեր երկրներում գործող
ձեռնարկությունները, Լոնդո
նի, Ցյուրիխի բանկերում պահ
վող արժեքավոր փաստաթղ
թերը:
Հարազատների շրջանում և
հասարակության մեջ առավել
մեծ իրարանցում առաջացրեց
Ալֆրեդ Նոբելի կտակը: Կտա
կում Նո
բե
լը գու
մար չէր նա
խատեսել
հարազատներին.
նրա կամ
քով իր ամ
բողջ ու
նեցվածքը պետք է վաճառքի
հանվեր և ստեղծվեր հիմ
ն ադ
րամ: Գու
մա
րը պետք է բա
ժան
վեր հինգ մա
սի ու ա
մե ն
տարի բաշխվեր ֆիզիկայի,
քիմիայի, բժշկության, գրա
կանության բնագավառների և
հանուն խաղաղության աչքի
ընկած գործիչներին: Ա. Նոբելը
առանձնահատուկ կարևորում
էր, որ մրցանակը հանձնելիս
հաշվի չառնեն թեկնածուների

ազգությունը։ Ալֆրեդ
Նոբելի թողած ժառան
գությունը կազմում էր
ավելի քան 35 միլիոն
շվեդական կրոն: Ահա
Ալֆրեդ Նոբելի կտակի
բովանդակությունը.
«Ես՝ Ալֆ
րեդ Բեռն
հարդ Նո
բելս, հռչա
կում եմ իմ վերջ
նա
կան կտա
կը: Իմ ամ
բողջ գույ
քով հիմ
նե՛ք
հիմ
նադ
րամ: Այս հիմ
նադրամից
ստացած
տոկոսները բաշխե՛ք մրցա
նակների տեսքով: Մրցանակ
ներ կստա
նան նրանք, ով
քեր
ամե նից մեծ ներդրում են արել
մարդկանց համար օգտակար
գործի մեջ: Մրցանակը պետք է
բաժանվի հինգ հավասար մա
սերի: Մի մասը հատկացվում
է նրան, ով ա
ռա
վել կար
ևոր
հայտնագործություն է կատա
րել ֆիզիկայի բնագավառում,
երկրորդ մասը՝ այն անձին,
որն առավել աչքի է ընկել քի
միայի բնագավառում, երրորդ
մասը կհատկացվի այն անձին,
որն ամե նամեծ ներդրումն ունի
ֆիզիոլոգիայի կամ բժշկութ
յան բնագավառում, չորրորդ
մասը պատկանում է ամե նից
նշանակալի գրական ստեղ
ծագործության
հեղինակին,
իսկ հինգերորդ մասը տրվում
է խաղաղությանը նպաստելու
համար:
Խստորեն պահանջում եմ,
որ մրցանակներն ստանան
ամե նից
արժանավորները:
Կարևոր չէ, թե ինչ ազգության
է պատկանում տվյալ անձնա
վորությունը: Այս կտակը վերջ
նական է և չեղյալ է համարում
բոլոր նախորդ կտակները, եթե

այդպիսիք ի հայտ գան իմ մա
հից հետո: Ալֆրեդ Բեռնհարդ
Նոբել, Փարիզ, 27 նոյեմբերի,
1895 թ.»։
Նոբելյ ան
մրցանակը
հանձնվում է ամե ն տարի՝
Ալֆրեդ Նոբելի մահվան օրը։
Նոբելյ ան մրցանակը ոսկե
շքան
շան է՝ Ա. Նո
բե
լի պատ
կերով, դիպլոմ և հիմ
ն ադրամի
սահմանած որոշակի գումար։
Ըստ ավանդույթի՝ ֆիզիկայի,
քիմիայի, բժշկության, գրա
կանության և հետագայում
ընդգրկված տնտեսագիտութ
յան մրցանակները հանձնում է
Շվեդիայի թագավորը Ստոլկ
հոլմի համերգային դահլիճում։
Շվեդիայում այդ օրը հիշա
տակվում է որպես պետական
դրոշի բարձրացման պաշտո
նական օր և կոչվում է «Նոբելի
օր»։ Խաղաղության Նոբելյ ան
մրցանակը հանձնվում է Նոր
վեգիայի մայրաքաղաք Օսլո
յում:
Ուշագրավ է այն փաստը,
որ մաթեմատիկայի բնագավա
ռում Նո
բելյան մրցա
նակ նա
խատեսված չէ:
Նոբելյ ան մրցանակն առա
ջին անգամ շնորհվել է 1901 թ.

Ի ԴԵՊ

ԿԱՆԱԴԱՑԻ
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ
ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԵՆ
ՀԱԿԱՏԻԵԶԵՐՔԻ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ1

հոսում է մեզ համար սովորա
կան կերպով, իսկ մյուսը՝ «հա

Տիեզերքը, հնարավոր է,
հականյութիցից կազմված զու

ջա
ցել է մոտ 14 մլրդ տա
րի
առաջ. աշխարհն ընդարձակ

գահեռ աշխարհի «հայելային
անդրադարձումն» է, գրում է
BBC-ին՝ հղում անելով Physical
Review Letters ամսագրում
տպագրված հոդվածին:
Նման հեղափոխական տե
սութ
յուն են ա
ռաջ քա
շել կա
նադացի
գիտնականները:
Թեև այս վարկածը գիտաֆան
տաստիկ վեպի սյուժե է հիշեց
նում, սա
կայն օգ
նում է լու
ծել
ժամանակակից
գիտության
մեջ բացատրություն չունեցող
որոշ պարադոքսներ:
Ըստ նոր մոդելի՝ Մեծ պայթ
յունի ժամանակ երկու «համա
չափ» տիեզերք է ձևավորվել:
Այն տիեզերքում, որտեղ մար
դիկ են ապրում, ժամանակը

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

յելային անդրադարձը», նույն
արագությամբ գնում է դեպի
անցյալ:
Մեծ պայթյունի տեսության
համաձայն՝ տիեզերքը առա

վել է խիտ եւ տաք սկզբնական
պայ
ման
նե
րից եւ մինչ օրս էլ
շարունակում է ընդլայնվել:
Կանադացի ֆիզիկոսների
առաջ քաշած մոդելը ենթադ
րում է, որ Մեծ պայթյունը եղել
է համաչափության կետ, որի
տարբեր կողմերն են ցրվել
տիեզերքն ու հակատիեզերքը,
ճիշտ այնպես, ինչպես էլեկտ
րոնի ծնվելու պահին վակուու
մում ծնվում է դրա հակամաս
նիկը՝ պոզիտրոնը:
Գիտնականները եկել են
այն եզրակացության, որ հա
կատիեզերքը խիստ նման է
մեր տիեզերքին, սակայն դրա
ճշգրիտ կրկնօրինակը չէ:
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դեկտեմբերի 10-ին՝ Նոբելի
մահվան տարելիցի օրը: Նո
բելյ ան առաջին մրցանակա
կիրներն են ֆիզիկոս Վիլհելմ
Ռենտգենը (Գերմանիա), քի
միկոս Յակոբ Վանտ-Հոֆֆը
(Հոլանդիա), միկրոկենսաբան
Էմիլ Բերինգը (Գերմանիա) և
գրող Ֆրանսուա Սյուլլի Պրյու
դոնը (Ֆրանսիա), իսկ խաղա
ղության մրցանակի արժանա
ցել են շվեյցարացի Անրի Ժան
Դյունան և ֆրանսիացի Ֆրեդե
րիկ Պասսին:
Ալֆրեդ Նոբելին նվիրված
առաջին նամականիշները թո
ղարկվել են Մալիում, Սենեգա
լում և Շվեդիայում։
Իր բնատուր տաղանդի
շնորհիվ
համաշխարհային
փառք, հռչակ նվա
ճած և հե
տագա սերունդներին նյութա
կան մեծ կարողություն թողած
գիտնականն իր տաղանդի
արգասիքը շռայլորեն նվի
րեց աշխարհում գիտության և
գրականության բնագավառում
աչքի ընկած գործիչներին, ինչ
պես նաև այն ան
ձանց, ով
քեր
առավել մեծ հաջողությունների
են հասել ժողովուրդների հա
մախմբման և գործող բանակ
ների թվաքանակի կրճատման
գործում:
Ալֆրեդ Նոբելը մարդու
կյանքի իմաստի, ստեղծա
գործ աշխատանքի և արար
ման խորհր
դի մա
սին նշել է.
«Ես կյան
քը հա
մա
րում եմ ար
տա
կարգ նվեր, մայր բնութ
յան
ձեռքից ստացված մի թանկար
ժեք քար, ո
րը պար
տա
վոր ենք
տաշել և փայլեցնել, մինչև դրա
փայլը պարգևատրի մեզ մեր
չարչարանքների համար»։

47

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ Բ
յու
րա
կա
նի աստ
ղադիտարանի
փոխտնօրեն,
Կիրառական աստղագիտութ
յան կենտրոնի ղեկավար,
ֆիզիկամաթեմատիկական գի
տությունների թեկնածու

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆՈՒՄ
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եռևս հնագույն ժա
մանակներից մար
դու հա
մար կար
ևոր խնդիր է ե
ղել գտնվե
լու
վայրի նույնացումը։ Ինչպես Ա
կե
տից գնալ Բ կետ, ինչ
պես
գտնել ամե նահարմար ուղին
և, վերջապես, ինչպես գտնել
վերադարձի ճանապարհը։ Այս
խնդիրները բոլոր ժամանակ
ներում ծառացել են մարդկանց
առաջ, անկախ այն բանից, թե
ին
չով են զբաղ
վել նրանք։
Ցանկացած պարագայում տե
ղից տեղ գնալն ու վերադառ
նա
լը ե
ղել և մ
նում է մարդ
կանց առօրյայի կազմակերպ
ման կարևորագույն խնդիրը։
Պատմականորեն հենց այդ
նպատակով
են
ստեղծվել
առաջին քարտեզները, որոնք
այ
սօր մեզ թվում են գոր
ծա
ծության համար նույնիսկ ոչ
պիտանի, որովհետև տեղե

կատվության
տեսակետից
չափից դուրս աղքատիկ են,
բայց գոնե ցույց են տալիս, թե
ինչ երկրներ են եղել այդ հին
ժամանակներում։ Ժամանա
կի ընթացքում քարտեզները

ճշգրտվել են, ա
պա գոր
ծա
ծության մեջ է մտցվել աշխար
հագրական կոորդինատների
համակարգը։ Դա թերևս թվայ
նացման առաջին գործընթաց
ներից մեկն էր, որը հնարավո

բազմաթվ արհեստական ար
բանյակներով, մյուս կողմից՝
տեղեկատվական
տեխնոլո
գիաների աննախադեպ զար
գացումը
հնարավորություն
տվեցին ստեղծելու այդ տվյալ
նե
րի ա
րագ ու ճշգրիտ հայ
թայթման սկզբունքորեն նոր
միջոց։ Ինչպե՞ս է աշխատում
այդ միջոցը։ Դրա հիմ
ն ական
և կարևորագույն գործիքա
կազմն արբանյակներն են,
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի
ճշգրիտ ժամանակի որոշման
ատոմային ժամացույց և կա
րող է ա
մե ն պա
հի տալ հա
ղորդագրություն, որը պարու
նակում է արբանյակի դիրքի
որոշման համար անհրաժեշտ
բոլոր պարամետրերը։ Որևէ
ընդունիչ, որը պետք է որո
շի իր դիրքը, օգտագործում է
արբանյակից ստացվող այդ
տվյալները։ Այնուհետև, օգ
տագործելով դրանք, ինչպես
նաև տվյալների ստացման
ժամանակը և ռադիոալիքնե
րի տարածման արագությունը,
հաշվում է իր հեռավորութ
յունը արբանյակներից։ Ունե
նալով տարբեր, ճշգրտորեն
հայտնի կետերում գտնվող մի
քանի արբանյակներից ստաց
ված վերոհիշյալ տվյալները, և
օգտագործելով երկրաչափա

կան ու եռանկյ ունաչափական
կառուցում
ն երի վրա հիմնված
հաշվարկներ, որոշվում է նաև
սեփական դիրքը։
Նորագույն տեխնոլոգիա
ների վրա հիմնված այդպիսի
միջոցի ստեղծմանն անցյալ
դարի 70-ական թվականներին
ձեռնամուխ եղան այն ժամա
նակների երկու խոշորագույն
տիեզերական տերություննե
րը՝ Խորհրդային Միությունն ու
ԱՄՆ-ը, որոնք արդեն ունեին
բավականին զարգացած տիե
զերական
արդյունաբերութ
յուն, արհեստական արբան
յակների ցանց և տիեզերական
թռիչքների
կազմակերպման
զգալի փորձ։ Խորհրդային
միության համակարգը կոչ
վում էր ГЛОНАСС (ГЛОбальная
НАвигационная
Спутниковая
Система – ԳԼՈբալ ՆԱվավար
ման Արբանյակային Համա
կարգ - ԳԼՈՆԱԱՀ), իսկ ա
մե
րիկյանը՝ GPS (Global Positoning
System – Գլոբալ Տեղորոշման
Համակարգ -ԳՏՀ)։
Առաջինը
նախապատ
րաստական
աշխատանք
ներն ավարտեց ԱՄՆ-ը, որի
առաջին արբանյակն ուղե
ծիր հան
վեց ար
դեն 1978 թ.։
Ինչպես ցանկացած այդպիսի
նոր տեխնոլոգիա, ի սկզբա
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րություն տվեց Երկիր մոլորա
կի մակերևույթի յուրաքանչ
յուր կետի դիրքը նկարագրել
ընդամե նը երկու թվով, որոնք
արտահայտում են աշխար
հագրական երկայնությունն ու
լայնությունը։ Իհարկե, կա նաև
երրորդ թիվը, որը ցույց է տա
լիս տվյալ կետի բարձրությու
նը ծովի մակարդակի համե
մատ, ո
րը ոչ պա
կաս կար
ևոր
է, սակայն մարդու առօրյայում
այն ավելի հազվադեպ է գոր
ծածվում, քանի որ դրանից
կախված առօրյա ավելի քիչ
թվով խնդիր
ներ են ի հայտ
գալիս մարդու կյանքում։
Տեղորոշման
խնդիրներն
առավել
կարևոր
դարձան
քսաներորդ դարի վերջին քա
ռորդից սկսած, երբ նման տե
ղեկատվության իմացությունը
զուտ ռազմական կամ օդագ
նացության ու նավագնացութ
յան բնագավառներից տե
ղափոխվեց նաև մարդկային
առօրյա, երբ անհրաժեշտութ
յուն դարձավ նաև առանձին
անհատների՝ անծանոթ կամ
քիչ ծանոթ վայրերում վստահ
տեղաշարժվելու
հնարավո
րության ապահովումը, որը
պահանջում էր յուրաքանչյուր
պահի իմանալ իր կոորդի
նատները կամ գտնվելու տեղը
քարտեղի վրա։
Միաժամանակ տեղի ու
նեցավ գիտության և տեխնո
լոգիայի երկու բնագավառնե
րի գրեթե թռիչքաձև զարգա
ցում, որը չափազանց կար
ևոր դեր կա
տա
րեց այդ հին
խնդիրների նորօրյա լուծում
ներ գտնելու համար։ Մի կող
մից, երկրամերձ տիեզերական
տարածության
բնակեցումը
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նե այդ հա
մա
կարգն ստեղծ
վել էր ԱՄՆ-ի պաշտ
պա
նութ
յան նախարարությանը տեղե
կատվությամբ
ապահովելու
նպատակով։ Սպասվում էր, որ
համակարգի շահագործումով
էապես կբարձրանա ամերիկ
յան զորքերի տեղեկատվա
կան ապահովման աստիճանը։
Փորձը ցույց տվեց, որ ստեղծ
վող համակարգը չափազանց
լայն կիրառություն կարող է
գտնել նաև պաշտպանութ
յան նախարարության գոր
ծունեության
շրջանակներից
դուրս։ Ավելի ուշ նախագահ
Ռոնալդ Ռեյգանի հրամանով
նավավարման արբանյակային
համակարգը հասանելի դար
ձավ նաև քաղաքացիական
անձանց համար։ Բայց միայն
10 տարի անց, երբ ամերիկա
ցիներն ուղեծիր հանեցին բա
վարար քանակությամբ ար
բանյակներ, նրանց հաջողվեց
ունենալ կայուն գործող հա
մակարգ։ Իսկ ավտոմեքենա
ների ճամփացույցները (նա
վիգատոր), որոնք հիմնված են
ԳՏՀ-ների աշխատանքի վրա,
ի հայտ եկան միայն 2005 թ.։
Խորհրդային ԳԼՈՆԱԱՀ-ի
առաջին արբանյակն ուղե
ծիր հանվեց ոչ շատ մեծ ուշա
ցումով՝ 1982 թ.։ Նախնական
ծրագրերով նախատեսվում էր
ամբողջ համակարգը գործար
կել 1992 թվականին, սակայն
երկրում տեղի ունեցած գլոբալ
փոփոխությունների պատճա
ռով ծրագրերի իրականացումը
հետաձգվեց բավական երկար
ժամանակով։ Դրա հիմ
ն ական
պատճառը ԽՍՀՄ փլուզումն
էր 1991 թ., որն էապես կազմա
լուծեց հաջողությամբ գործող

տիեզերական տեխնոլոգիա
ների համակարգը։
Անցած
տասնամյակների
ընթացքում այս բնագավառում
տեղի են ունեցել էական փո
փոխություններ, աճել է տիե
զերական
արդյունաբերութ
յուն ունեցող երկրների թիվը,
ստեղծվել և գործում են եվրո
պական «Գալիլեո» տեղորոշ
ման համակարգը, չինական
«ԲեյԴոու» նավավարման հա
մակարգը, որը հայտնի է նաև
«ԿՈՄՊԱՍՍ» անունով, հնդկա
կան IRNSS-ն, սակայն դրանցից
ոչ մեկը դեռևս չի կարող համե
մատվել ԳՏՀ-ի հետ, որը միակ
լիիրավ գործող համակարգն է։
Այն այսօր կիրառություն է գտել
ամբողջ աշխարհում, և դրանից
օգտվում են բոլոր երկրները։

Նկար 1. ԳՏՀ համակարգի
արբանյակների ուղեծրերը

ԳՏՀ-ի աշխատանքն իրա
կանացվում է 24 արբանյակնե
րի միջոցով, որոնք պտտվւմ են
Երկ
րի շուր
ջը 20180 կմ բ
 արձ
րությունում վեց հարթություն
ների մեջ՝ յուրաքանչյուրում 4
ար
բան
յակ (նկ. 1)։ Ի
րենց ու
ղեծրերում այդ արբանյակնե
րը դասավորված են այնպես,
որ Երկրի կամայական կետից
գրեթե յուրաքանչյուր պահի

ԳԼՈՆԱԱՀ-ի պատվին 2016 թ.
թողարկված Ռուսաստանի փոստի
դրոշմանիշը

կարելի է տեսնել առնվազն
վեց արբանյակ։ Բարձրութ
յունն ընտր
ված է այն
պես, որ
աստղային մեկ օրվա ընթաց
քում արբանյակները կատա
րում են երկու լրիվ պտույտ։
ԳԼՈՆԱԱՀ-ի տարբերութ
յուն
նե
րը ԳՏՀ-ից սկսվում են
արդեն արբանյակների ուղեծ
րային հարթությունների ընտ
րությունից։ Թեև այս դեպքում
ևս ընտրված է 24 արբանյակ
ներից բաղկացած, այսպես
ասած,
«արբանյակակազմ»,
սա
կայն դրանք պտտվում են
երեք հարթություններում՝ յու
րաքանչյուրում 8 արբանյակ։
Ի տարբերություն ԳՏՀ-ի, այս
դեպքում արբանյակների ու
ղեծրերն ունեն 19130 կմ բ
 արձ
րություն, և դրանց պտույտը
համաժամացված (սինքրոնաց
ված) չէ Երկրի պտույտի հետ։
Տարբեր են նաև տեղորոշման
ճշտությունները՝ ԳՏՀ-ը դեռևս
շարունակում է մնալ առջևում,
չնայած ԳԼՈՆԱԱՀ-ի ապահո
ված տվյալների ճշտությունը
նույնպես ժամանակի ընթաց
քում աճում է, և ռուսական հա
մակարգը փորձում է առնվազն
հավասարվել ամերիկյ անին։

Բյուրականի աստղադիտարա
նում՝ Կիրառական աստղագի
տության կենտրոնի տարած
քում։ 
Բանն այն է, որ Բ
յու
րա
կանի աստղադիտարանի Կի
րառական աստղագիտության
կենտրոնն արդեն հինգ տարի
սերտորեն համագործակցում է
ռուսական տիեզերական կոր
պորացիայի հետ։ Այդ համա
գործակցության նպատակն է՝
մերձակա տիեզերքի մշտադի
տարկման միջոցով մարդածին
և բնական վտանգների հայտ
նաբերումը, որը բնագավառում
արմատավորված
ժարգոնով
հաճախ անվանում են «տիեզե
րական աղբի որոնում»։ Նշված
ծրագիրը, որն սկսվել էր որպես
երկու երկրների երկու տարբեր
հիմ
ն արկների
պրոֆեսիոնալ
ջանքերը միավորող պայմա
նագրային աշխատանք, հետա
գայում դարձավ հայ-ռուսական
միջկառավարական համաձայ
նագրի՝ տվյալ բնագավառում
իրականացվող առավել հա
ջողված ծրագրերից մեկը։
Հենց այդ ծրագ

րի հի
ման վրա վերոհիշյալ տիե
զերական
կորպորացիայի՝
ՌՈՍԿՈՍՄՈՍ
գործակալութ
յան մեկ այլ ստորաբաժանում՝
Տիեզերական կապի բաժինն
առաջարկեց նույն տեղում ու
նե
նալ նաև ԳԼՈՆԱԱՀ-ի վեր
գետնյա կայան։ Նախնական
պայմանագիրը կնքվեց Բյու
րականի
աստղադիտարանի
և ՌՈՍԿՈՍՄՈՍ-ի վերոհիշյալ
բաժնի միջև, որի շնորհիվ այդ
ծրագիրը ներառվեց հայ-ռու
սական
միջկառավարական
համաձայնագրի մեջ։ Ճիշտ է,
Հայաստանի կառավարության
որոշմամբ այդ համագործակ

Նկ. 2. Բյուրականի
աստղադիտարանի
Կիրառական
աստղագիտության
կենտրոնի տարածքում
տեղադրված
ԳԼՈՆԱԱՀ-ի վերգետնյա
կայանը

ցության հայկական կողմ դար
ձավ «ԻՆԿՐԻՊՏ» ՍՊԸ-ն, սա
կայն կայանն այնուամենայնիվ
հիմնվեց Բյուրականի աստ
ղադիտարանում և գործում է
աստղադիտարանի Կիրառա
կան աստղագիտության կենտ
րոնի տարածքում։ Այդպիսով՝
դա երկրորդ տիեզերական
ծրա
գիրն է, որ գոր
ծարկ
վել է
Բյուրականի աստղադիտարա
նում։ Նկատի առնելով փոխա
դարձ հետաքրքրություն ներ
կայացնող խնդիրների մեծ ծա
վալը, հնարավոր է, որ առաջի
կայում դրանց թիվն աճի։ Զուտ
ֆինանսապես շահավետ լի
նելուց բացի, այսպիսի աշխա
տանքները հնարավորություն
են ստեղծում նաև ինտեգրվելու
տիեզերական տեխնոլոգիանե
րի օգտագործման միջազգային
գործընթացին, որը կարևոր է
սեփական տիեզերական արդ
յունաբերություն չունեցող մեր
երկրի համար։
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Ընդհանրապես ճշտությու
նը կախված է և տվյալ պահին
դիտման կետից երևացով ար
բանյակների քանակից, վեր
գետնյա կայանների հետ ար
բանյակների կապի որակից,
օգտագործվող ատոմային ժա
մացույցների
ճշտությունից,
համապատասխան հաշվարկ
ների որակից և այլն։ Դա է
պատճառը, որ արբանյակային
տեղորոշման համակարգ ու
նեցող բոլոր պետություննե
րը ավելացնում են և արբան
յակների թիվը ուղեծրում, և
վերգետնյա կայանների թիվը։
Ճիշտ է, ուղեծրում արբանյակ
ների թվի ավելացումն առայժմ
ունի միայն համակարգի կա
յուն աշխատանքի ապահով
ման խնդիր, և արբանյակն
ընդհանուր համակարգի մեջ է
ընդգրկվում այն դեպքում, երբ
փոխարինում է որևէ անսարք
արբանյակի։ Բայց բացառված
չէ, որ հետագայում կարող է
մեծանալ նաև համակարգում
աշխատանքային
վիճակում
գտնվող արբանյակների թիվը։
Այս տեսանկյ ունից հասկանալի
է, որ բո
լոր տվյալ
նե
րի ստաց
ման ճշտությունն աճում է, եթե
հաշվարկներ կատարելիս միա
ժամանակ հաշվի է առնվում
ինչպես ամերիկյ ան, այնպես
էլ ռուսական արբանյակներից
ստացվող տեղեկատվությունը։
Ինչ վերաբերում է վեր
գետնյա կայաններին, ապա
անմիջապես համակարգի աշ
խատանքի մեջ ընդգրկվելու
նպատակով դրանց քանակը
շարունակաբար ավելացվում է։
ԳԼՈՆԱԱՀ-ի այդ
պի
սի մի վեր
գետնյա կայան անցյալ տար
վա դեկտեմբերին բացվեց նաև
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2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ *
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿՕԳՆԻ
ՊԱՐԶԵԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԴՐԱՆՑԻՑ
(Սկիզբը՝ «Գիտության աշ
խարհում», N2, 2019)

ԲԵՌՆԱՐԴ ՄԵՅԵՐՍՈՆ
4. ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՎԱԾ
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՌՈԲՈՏՆԵՐ
ՆՈՐ ՀԱՇՎԵԿԱՐԳԵՐԻ ՇՆՈՐՀԻՎ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԸ
ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԱՐՑ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼ ԱՅՆՔԱՆ, ՈՐ
ԲԱՆԱՎԻՃԵՆ ԱՅԴ ԹԵՄԱՅՈՎ
Ժամանակակից

թվային
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երևան կգան ավելի ընդունակ
ցանցային ռոբոտներ: Siri, Alexa
և նման անտեսանելի համա
կարգերը կիրառում են խոսքի
ճանաչման բարդ ծրագրեր՝
պարզելու համար հարցման
էությունը ու դրա կատարման
եղանակները,
վերարտադ
րում են բնա
կան հնչող խոս
քը՝ սցենարով նախատեսված
հարցերի

պատասխանները

փոխանցելու համար: Այսպիսի
համակարգերն անհրաժեշտ է
նախ «կրթել», այսինքն՝ ծանո
թացնել մարդկանց հնարավոր
հարցում
ն երի հսկայական քա
նակի օրինակներին, իսկ պա
տասխանները պետք է գրվեն
մարդու կողմից և ներկա
յացվեն դրանց կազմությունը
պատկերող տվյալների ձևա
չափով:
Այս աշխատանքը շատ ժա
մանակատար է, իսկ տիրույթն
այն խնդիրների, որ կարող են
կատարել թվային օգնական
ները, սահմանափակ է: Համա
կարգերը կարող են «սովորել».
շնորհիվ մեքենայական ու
սուցման՝ մուտքագրվող հար
ցում
ն երը գոյություն ունեցող
պատասխանների հետ հա
մադրելու դրանց կարողությու
նը բարելավվում է, բայց մինչև
որոշակի սահման: Այնուամե
նայնիվ, նման համակարգերը
տպավորիչ են:
Ներկայում մշակվում են
ավելի բարդ տեխնոլոգիաներ,

որոնց օգնությամբ այսպիսի
համակարգերի հաջորդ սե
րունդը կարող է միլիոնավոր
աղբյուրներից գտնել և հա
մակարգել չմշակված տվյալ
ներ (տեքստեր, տեսանյութեր,
լուսանկարներ, ձայնագրութ
յուններ, էլեկտրոնային փոստ
և այլն), ապա ինքնուրույն տալ
սպառիչ
հանձնարարական
ներ կամ ընդդիմախոսի հետ
քննարկել թեմաներ, որոնք չեն
շոշափվել ուսուցման ընթաց
քում:
Նման
տեխնոլոգիաների
հնարավորությունների վերա
բերյալ որոշ պատկերացում են
տալիս այն կայքերը, որտեղ

կիրառվում են չատ-բոտեր,
որոնք կարող են հարցերին
տալ ձայնային պատասխան
ներ՝ դիմելով ուսուցման հա
մար օգտագործվող տվյալ
ների ծավալուն զանգվածնե
րի: Այսպիսի չատ-բոտերին
գրեթե հարկավոր չէ նախա
պատրաստվել կոնկրետ թե
մաների կամ հարցում
ն երի
համար. դրանք օգտագործում
են նախապես դասակարգված

նակում բանավիճող համա
կարգ, որը վեճի առարկային
կամ քննարկման թեմային նա
խապես ծանոթանալու կարիք
չունի: Օգտագործելով չմշակ
ված տվյալ
ներ (այդ թվում՝
հոդվածներ «Վիքիպեդիայից»,
որոնց մի մասը պարզութ
յուն մտցնելու նպատակով
խմբագրվել էր, համակարգը
պետք է որոշեր տեղեկատ
վության հրատապությունն ու

քննարկում
ն երի և դիտորդ
ների մեծամասնության կար
ծիքով, բանավեճերից մեկում
մեքենան ավելի համոզիչ էր,
քան մարդը:
Ոչ միայն բնա
կան լե
զու
հասկացող, այլ նաև ավելի
բարդ խնդիր լուծող՝ դրական
ու բացասական հույզեր որո
շող, ծրագրային ապահովութ
յուն ներառող արդյուավետ
տեխնոլոգիան մշակվել է ավե

տվյալների և ստացվող տե
ղեկատվական հրատապ նյու
թերը «կարդալու» անընդհատ
զարգացող ունակության զու
գակցումը: Այնուամե նայնիվ,

ճշտությունը և կարգավորեր
այն որպես բազմակի օգտա
գործման պաշարներ, որոնց
ծրագիրը կարող է դիմել՝
գրաված
դիրքը

լի քան հինգ տարի, ևաշխա
տանքը դեռևս շարունակվում
է: Այնուամե նայնիվ, նախնա
կան պատրաստություն չան

մինչև շատ ստույգ պա
տաս
խաններ տալը այդ համակար

հետև ողակ ան ո
րեն փաստարկե

գերը պետք է կարողանան ճա
նաչել բառերը և դրանց նշա
նակությունը:
2018 թ. հունիսին IBM ընկե

լու նպատակով:
Ծրագիրը պետք
է նաև պա
տաս
խաներ
ընդդի

րությունը, որտեղ ես աշխա

մախոսի

տում եմ, ներկայացրեց այս
տեխնոլոգիայի
կատարելա
գործված տարբերակը՝ փոր
ձագետի հետ իրական ժամա

րին: Ցուցադրման
ընթացքում
հա
մակարգը
մաս
նակցել է երկու

հարցե
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ցած արհեստական բանակա
նության համակարգի հաղթա
նակը փորձագետի նկատմամբ
բացում է դռներ նմանօրինակ
անթիվ հավելվածների հա
մար, ո
րոնք կա
րող են եր
ևան
գալ 3-5 տարի հետո, գուցե և
ավելի շուտ: Նման համակար
գերը կարող են, օրինակ, օգ
նել բժիշկներին՝ արագ գտնել
հիվանդությունների
բարդ
դեպքերին վերաբերող ար

մակարդակը շտապ ստուգելու
և ինսուլինի անհրաժեշտ չա

նականներ զբաղվում են փոխ
պատվաստված բջիջների վրա

փաբաժինը որոշելու համար:
Օրգանիզմում ինսուլին ար
տադրող ենթաստամոքսային

իմունային համակարգի գրոհը
խոչընդոտող կիսաթափանցիկ
թաղանթի ներսում բջիջներ

յություն ունեցող տվյալների
հավաքման, բայց ոչ նորերի
ստեղծման համար, ինչպես
անում են գիտնականները
և փորձագետները: Սակայն
ավելի խելացի մեքենաների
հայտնվելը սպառնում է աշ
խատատեղերի կորստով: Ուս
տի հասարակությունը պետք
է հոգա, որպեսզի հաջորդ սե
րունդը ստանա մարդկային
հնարամտություն պահանջող
խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ որակավորում:

գեղձի բջիջների (Լանգերհան
սի կղզյակների բջիջներ) փոխ
պատվաստումից հետո այդ
գործընթացից կարելի է խու
սափել: Բջիջների փոխպատ

տեղադրելուն ուղղված եղա
նակների մշակմամբ: Այդպիսի
պատիճները թույլ են տալիս,
որ սննդարար նյութերը և այլ
փոքր մոլեկուլներ թափանցեն

վաստումը կարող է փոխա
կերպել նաև այլ հիվանդութ
յուն
նե
րի, այդ թվում՝ քաղց
կեղի, գլաուկոմայի և Պար
կինսոնի հիվանդության բուժ
ման եղանակները: Սակայն
բջջային
ներպատվաստուկ
ներն ունեն մեծ թերություն.
հիվանդը պետք է մշտապես
ընդունի
իմունասուպրեսոր

ներս, իսկ անհ
րա
ժեշտ հոր
մոնները և դեղորայքային այլ
սպիտակուցները՝ դուրս: Բայց
բուն բջիջները վնասվելուց
պաշտպանելը բավական չէ,
եթե իմունային համակարգը
դիտարկի պաշտպանիչ նյու
թը որ
պես օ
տար մար
մի ն, սա
հանգեցնելու է պատիճների
վրա շարակցական թելավոր

ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ
5. ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂ
ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՎՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
ԴԵՂՈՐԱՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է
ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՎԵԼ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ
ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ՝
ՉՄԵՐԺՎԵԼՈՎ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ

ներ՝ իմունային համակարգի
աշխատանքը դանդաղեցնող
պատրաստուկներ, իմունային

հյուսվածքի ընդարձակմանը:
Այսպիսի «ֆիբրոզները» (բա
րորակ թելուռուցքներ) կար

համակարգի՝ այդ բջիջների
մերժումը կանխելու համար:

գելակեն սննդարար նյութերի
մուտքը բջիջներ՝ առաջացնե

Այդպիսի պատրաստուկների
ընդունումը կարող է հանգեց
նել կողմ
ն ակի լուրջ բարդութ

լով դրանց մահը:
Ներկայում
հետազոտող
ներն սկսել լուծել ֆիբրոզնե

յունների՝ ներառյալ վարակ
ների և չարորակ ուռուցքների

րի խնդիրը: Օրինակ՝ Մասա
չուսեթսի
տեխնոլոգիական

առաջացման վտանգը:
Մի քա
նի տասն
յակ գիտ

ինստիտուտի (ՄՏԻ) թիմը 2016
թ. հրապարակել է տեղեկատ
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դիական հետազոտություններ
և քննարկել բուժման ընթա
ցակարգի առավելությունները:
Այսպիսի մտավոր համա
կարգերն օգտակար են գո
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Շաքարախտով
հիվանդ
բազմաթիվ մարդիկ օրական
մի քա
նի ան
գամ ծա
կում են
մատը՝ արյան մեջ շաքարի

վություն մի եղանակի մասին,
որը հնարավորություն է տա

մամբ զբաղվում են նոր հիմն
ված մի քանի ընկերություն:

կենսաբանության եղանակնե
րի կիրառմամբ՝ բջջի գենետի

լիս
ներպատվաստուկներն
անտեսանելի դարձնելու իմու

Այդ ընկերություններից մեկը՝
Sigilon Therapeutics-ը, հիմք ըն

կական նյութի վերածրագրա
վորման նոր գործառույթներ

նային համակարգի համար:
Լաբորատորիայում ստացված
հսկայական քանակի նյութե

դունելով ՄՏԻ-ում ստեղծված
տեխնոլոգիան, աշխատում է
շաքարախտի,
հեմոֆիլիայի,

կատարելու համար, օրինակ՝
ըստ պահանջի որոշակի դե
ղամիջոցի մոլեկուլների կար

րի ստուգումից հետո հետա
զոտողները կանգ են առել ալ

ինչպես նաև «կուտակման լի
զոսոմային
հիվանդություն

գավորված ներմուծում հյուս
ված
քի մեջ: Բայց դեռևս վաղ

գինատի քիմիապես ձևափոխ
ված տարբերակի կիրառմամբ
ստեղծված գելի վրա, որն ունի

ներ» անվանումը կրող նյու
թափոխանակության
խան
գարում
ն երի խմբի բուժման

է դրա մա
սին խո
սել: Պա
տի
ճավորված բջիջներ կիրառող
բուժման թե՛ անվտանգությու

օրգանիզմի համար անվն աս
օգտագործման երկար պատ
մություն: Երբ գիտնականները
փոխպատվաստել են այսպիսի
գելից ստացված պատիճների

միջոցներ ստանալու ուղղութ
յամբ: Semma Therapeutics ըն
կերությունը նույնպես մշակում
է շաքարախտի դեմ միջոց,
բայց օգտագործում է սեփա

նը, թե՛ արդյունավետությունը
դեռևս չի ապացուցվել, բայց
կան հուսադրող նշաններ:

ներսում տեղադրված կղզիաց
ված բջիջները շաքարախտով
հիվանդ մկների օրգանիզմում,
ի պատասխան արյան մեջ
շաքարի մակարդակի փոփո
խությանը՝ բջիջներն անմիջա
պես սկսել են ար
տադ
րել ին
սուլին և հսկողության տակ են
պահել շաքարի մակարդակը
հետազոտության ընթացքում,
որը տևել է վեց ամիս: Այդ ըն
թացքում ֆիբրոզը բացակայել
է: Ըստ առանձին աշխատանքի
արդյունքների՝ գիտնականնե
րը հաղորդել են, որ մակրոֆա
գերի՝ ֆիբրոզի զարգացման

կան տեխնոլոգիա. Neurotech
Pharmaceuticals-ը կատարում
է գլաուկոմայի և ցանցաթա
ղանթի սնուցման խանգարում
ների հետ կապված տեսողութ
յան տարբեր թերությունների
բուժման համար նախատես
ված փոխպատվաստուկների
կլինիկական փորձարկում
ն եր.
Living Cell Technologies-ը կա
տարում է Պարկինսոնի հի
վանդության բուժման համար
փոխպատվաստուկների կլի
նիկական փորձարկում
ն եր և
մշակում է նյարդակազմափո
խական այլ հիվանդություննե

համար կարևոր դեր խաղա

րի բուժման միջոցներ:

ցող իմունային համակարգի
բջիջների առանձին մոլեկուլի
մեկուսացումը կարող է զսպել
ֆիբրոզային հյուսվածքի ձևա

Ներկայում
պատիճների
մեջ տեղադրվող բջիջներն
ստանում են կենդանիների և
մարդկանց դիակներից կամ

վորումը:
Նման
մեկուսիչի
ավելացումը պետք է բարձ

ցողունային բջիջներից: Հնա
րավոր է՝ փոխպատվաստվող

րացնի փոխպատվաստուկնե
րի «կենսունակությունը»:
Պատիճավորված բջիջներ

բջիջներով բուժման մեջ երբ
ևէ օգտագործվեն բջիջների
ավելի շատ տեսակներ, այդ

կիրառող բուժման զարգաց

թվում՝

սինթետիկ

Ցանկանո՞ւմ եք մշակել նոր
նյութ՝
արևային
էներգիա,
քաղցկեղի դեմ դեղամիջոց
կամ հացաբույսերի հիվան
դությունները կանխող բա
ղադրիչ ստանալու համար:
Նախ պետք է լու
ծեք եր
կու
խնդիր. պար
զեք նյու
թի քի
միական հարմար կառուց
վածքը և որոշեք, թե ինչպիսի
քիմիական
փոխազդեցութ
յունների արդյունքում են հա
մապատասխան
ատոմ
ն երը
ձևավորում անհրաժեշտ մոլե
կուլ
ներ կամ դրանց հա
մակ
ցություններ:
Սովորաբար

լուծում
ն ե

րը գտնում են բարդ դա
տո
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մշակված

ՋԵՖ ԿԱՐԲԵԿ
6. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ԱՐԱԳ
ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՇՎԵԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
ԱՐԱԳԱՑՆՈՒՄ Է ՆՈՐ
ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՈՐՈՆՈՒՄԸ
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ղությունների
արդյունքում:
Գործընթացը երկարատև է և
կապված մեծ թվով անհաջող
փորձարկում
ն երի հետ: Օրի
նակ՝ սինթեզի ծրագիրը կա
րող է բաղ
կա
ցած լի
նել հար
յուրավոր առանձին փուլերից,
որոնցից շատերը կարող են
տալ կողմ
ն ակի անհաջող փո
խազդեցություններ կամ ընդ
հանրապես արդյունք չտալ:
Սակայն ներկայում արհես
տական բանականության (ԱԲ)
համակարգի կիրառումն աս
տիճանաբար
բարձրացնում
է թե՛ մշակ
ման, թե՛ սին
թե
զի
արդյունավետությունը,
որի
հետևանքով որոնման գործըն
թացը դառնում է ավելի արագ,
դյուրին և էժան, իսկ քիմիա
կան թափոնների քանակը
կրճատվում է:
ԱԲ համակարգերում մեքե
նայական ուսուցման հաշվե
կարգերը վերլուծում են բոլոր
հայտնի գիտափորձերը, որոնց
ընթացքում կատարվել են ինչ
պես հաջող, այնպես էլ անհա
ջող փորձեր՝ հայտնաբերելու
կամ համադրելու հետաքրք
րող նյութը: Հիմնվելով հայտ
նաբերված օրինաչափություն
ների վրա՝ հաշվեկարգերը
գուշակում են նոր օգտակար
մոլեկուլների ակնկալվող կա
ռուցվածքը և դրանց արտադ
րության հնարավոր եղանակ
ները: Գոյություն չունի մեքե
նայական ուսուցման հաշվե
կարգերն օգտագործող որևէ
միջոց, որը կարող է կատարել
այդ բոլոր գործողությունները
կոճակի մեկ սեղմումով, սա
կայն ԱԲ համակարգերն ավե
լի ակտիվորեն են կիրառվում
դեղամիջոցների և նյութերի

մոլեկուլների մշակման
ընթացքում:
Օրինակ՝ Մյունսթե
րի համալսարանի հե
տազոտողների
մշա
կած ԱԲ համակարգը
հաջորդաբար
մոդե
լա
վո
րում է 12,4 մլն
միաստիճան հայտնի
ռեակցիաներ և առա
ջարկում բազմաստի
ճան սինթեզի ճանա
պարհ՝ մշակելով այն
մարդուց 30 անգամ ավելի
արագ:
Դեղագործության մեջ կի
րառվում է «մեքենայական ու
սուցման գեներատիվ մոդել»
անվանումը կրող ԱԲ-ի հիման
վրա ստեղծ
ված մի հե
տաքր
քիր տեխնոլոգիա: Դեղագոր
ծական ընկերությունների մեծ
մասը պահպանում է միլիոնա
վոր քիմիական նյութեր և ու
սում
ն ասիրում է դրանք որպես
նոր դեղամիջոց օգտագործելու
հնարավորությունները: Բայց
անգամ ռոբոտների և լաբորա
տորիաների ավտոմատացման
եղանակների կիրառմամբ ու
սում
ն ասիրությունն ընթանում
է դանդաղ և համեմատաբար
հազվադեպ է պսակվում հա
ջողությամբ: Բացի այդ, բո
լոր «գրադարանները» պա
րունակում են տեսականորեն
հնարավոր ավելի քան 1030
մոլեկուլների միայն մի փոքր
մասը: Օգտագործելով հայտ
նի դեղամիջոցների, ինչպես
նաև դեղամիջոցի թեկնածու
ների քիմիական կառուցված
քը նկարագրող տվյալները և
հատկությունները՝ մեքենայա
կան ուսուցման գործիքակազ
մը կարող է կառուցել նման և

ավելի օգտակար հատկութ
յուններ ունեցող նոր նյութե
րի վիրտուալ գրադարաններ:
Այս հնարավորությունն օգտա
գործվում է հիմ
ն ական դեղա
միջոցների նույնականացումն
արագացնելու համար:
Շուրջ 100 ընկերություն,
ներառյալ Incilico Medicine-ը,
Kebotix-ը և BenevolentAl-ը,
դեղերի հայտնաբերման հա
մար արդեն օգտագործում են
ԱԲ
հնարավորությունները:
Վերջերս BenevolentAl ընկե
րությունն ավելացրել է շար
ժիչ նյարդաբջջի, Պարկին
սո
նի և դժ
վար բուժ
վող այլ
հիվանդությունների
համար
նախատեսվող
դեղորայքի՝
ԱԲ օգնությամբ որոնում
ն երի
ֆինանսավորումը մինչև 115
մլն դոլար: Ընկերությունն օգ
տագործում է ԱԲ դեղորայքի
մշակման բոլոր փուլերում՝ նոր
մոլեկուլների բացահայտումից
մինչև դրանց ստեղծումը և
անվտանգության և արդյունա
վետության կլինիկական փոր
ձարկում
ն երը:
Նյութերի մշակման ոլոր
տում
ձեռնարկությունները,
օրինակ՝ Citrine Informatics-ը,
կիրառում են նույն եղանակ

Ի ԴԵՊ

Շարունակելի)
Թարգմանեց Մ. Սարգսյանը

Օդագնացության
պատ
մութ
յան մեջ 2017 թ. նշա
նա
վոր
վել է նրա
նով, որ ռեակ
տիվ օդագնացության հայտն
վելուց ի վեր (1950-ականների
կեսեր) առաջին անգամ տվյալ
տարվա ընթացքում որևէ ինք
նաթիռ չի կործանվել:

Անգլիայում փակվում են
հանրային
գրադարանները:
2017 թ. դռներն են փակել հար
յուրից ավելի ընթերցասրահ
ներ: 1990-ականների վերջից
տուն տրվող գրքերի քանակը
կրճատ
վել է 70 %-ով: Հա
մա
պատասխանաբար,
կրճատ
վում են նաև հրատարակութ
յունների տպաքանակները:

Երկու տարի շարունակ
բջջային հեռախոսներով կարճ
հաղորդագրությունների միջո
ցով անգլիացի հոգեբանները
կատարել են հարցում մի քա
նի հա
զար մարդ
կանց շրջա
նում՝ տվյալ պա
հին նրանց
տրամադրության
վերաբեր
յալ: Խնդրել են նաև հայտնել,
թե ին
չո՞վ է զբաղ
ված հարց
ման մասնակիցը տվյալ պա
հին: Պարզվել է, որ աշխատա
վայրում գտնվելը տրամադ
րությունը գցում է միջին հաշ
վով 8 %-ով, հատ
կա
պես ե
թե
մարդն ստիպված է աշխատել
հանգստյան օրերին, երեկոյան
ժամերին կամ գիշերը:
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Նոր քարի դարի (նեոլիթ)
ժամանակների (8500 տարի
առաջ) երկու դամբարանում
չինացի հնագետները հայտնա
բերել են մետաքսե հագուստի
մնացորդներ: Սա նշանակում
է, որ մետաքսագործությունը
3500 տարով ավելի հին է, քան
ենթադրում էին մինչ այժմ:

Ամե ն տարի Երկրի մթնո
լորտ է մխրճվում 1 կի
լոգ
րա
մից ավելի զանգվածով 31.000
երկնաքար: Ցամաք է հասնում
դրանցից 4500, մնացածն այր
վում է թռիչքի ընթացքում:

Ծխելու հետևանքների բուժ
ման համար օգտագործվում է
բժշկության համաշխարհային
ծախսերի գրեթե 6 %-ը:

Համաձայն համաշխարհա
յին ստանդարտի՝ վերացած
է հա
մար
վում այն բույ
սը կամ
կենդանին, որը բնության մեջ
չի հանդիպել առնվազն 50
տարի:
Ամերիկացի կլիմայաբան
ների կարծիքով՝ համընդ
հանուր (գլոբալ) տաքացման
հետ
ևան
քով մինչև 2050 թ.
կակաոյի պլանտացիաների 85
%-ը կդառնա անպիտան այս
ծառատեսակն աճեցնելու հա
մար, և շոկոլադի գինը կհա
վասարվի խավիարի գնին:

Ամեն տարի թունավոր ճձերի
խայթոցից աշխարհում մահա
նում է շուրջ 100 հազար մարդ:
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ները, ինչ դեղորայք արտադ
րողները և նորարարություն
ների ներդրումն արագացնե
լու համար համագործակցում
են խոշոր ընկերություննե
րի հետ, նե
րառ
յալ BASF-ը և
Panasonic-ը: ԱՄՆ կառավա
րությունը նույնպես աջակցում
է ԱԲ կիրառմամբ նոր նյութերի
մշակմանը: 2011-ից պետութ
յունը ներդրել է ավելի քան
250 մլն դոլար Materials Genome
Initiative (MGI, «Նյութի գենոմ»
նախաձեռնություն) զարգաց
նելու համար, որի շրջանակ
ներում ստեղծվում է ԱԲ և հա
մակարգչային այլ եղանակներ
ներառող ենթակառուցվածք՝
բարելավված հատկությունե
րով նյութերի մշակումն արա
գացնելու համար:
Անցյալի փորձը ցույց է տա
լիս, որ նոր նյու
թե
րը և քի
միական նյութերը կարող են
առողջության և անվտանգութ
յան համար չկախատեսված
վտանգ ներկայացնել: Բարե
բախտաբար, ԱԲ կիրառումն
այդ անցանկալի երևույթները
կանխագուշակելու և կրճա
տելու համար հնարավորութ
յուն պետք է տա: Թ
վում է՝
այս տեխնոլոգիան կարող է
զգալիորեն մեծանել նոր նյու
թերի և դրանք շուկա հանելու
արագությունը և արդյունա
վետությունը, որոնք կարող
են մեծ օ
գուտ բե
րել՝ բարձ
րացնել առողջապահության և
գյուղատնտեսության որակը,
ինչ
պես նաև նպաս
տել պա
շարների պահպանմանը և վե
րականգնվող էներգիայի ար
տադրության մեծացմանը և
կուտակմանը:
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ՀԱՍՄԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների թեկ
նածու, դոցենտ
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի անտառագիտության և
ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտները՝
անտառվերականգնում,
անտառբարելավում, ագրոանտառա
բուծություն

ԱՐԵԳ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների թեկ
նածու
§Հայանտառ¦ ՊՈԱԿ տնօրեն, Հայաս
տանի ազգային ագրարային համալ
սարանի անտառագիտության և ագ
րոէկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտները՝ անտառների կայուն կա
ռավարում, կենսաբազմազանության և
լանդշաֆտների պահպանություն

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հ
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այաստանը, ունենա
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լով
ծառաբույսերի
հարուստ
բազմա
զանություն,
այդուհանդերձ
սակավ անտառապատ է։ Ըստ
տարբեր աղբյուրների՝ անտա
ռապատվածությունը կազմում
է 8–11%, թեև վաղ անց
յա
լում
Հայաստանի տարածքի զգալի
մասը զբաղեցրել են սաղար
թախիտ, կուսական անտառ
ները, որոնք մարդու գործու
նեության արդյունքում ոչն

չացվել են։
Անտառապատ
տարածք
ների հետագա կրճատումը և
անտառների արտադրողակա
նության անկումը հետևանք է
անտառների երկարատև սխալ
շահագործման։ Անտառ կազ
մող հիմ
ն ական ծառատեսակ
ների
էկոլոգա-կենսաբանա
կան առանձնահատկություն
ներին չհամապատասխանող
անտառահատման
եղանակ
ների կիրառման, անտառնե

րում անասունների արածեց
ման, խոտհնձի և մարդածին
այլ գործոնների ազդեցութ
յամբ, ինչպես նաև կլիմայի
փոփոխության
արդյունքում
ոչ միայն կրճատ
վել են ան
տառապատ տարածություննե
րը, այլ խախտվել է դրանցում
սերմ
ն ային
վերականգնման
գործընթացը՝
հանգեցնելով
ինչպես տեսակային կազմի
անցանկալի փոփոխություն
ների, այնպես էլ անտառների

կտրտված ռե
լիե
ֆի, մեծ թե
քության լեռնալանջերին գործ
նականում անտառների բա
ցակայության, ինչպես նաև
հազարամյակների
ընթաց
քում ուժգին հողօգտագործ
ման հետևանքով հողերի ողո
ղամաշումը (էրոզիա) հասել
է հսկայական չափերի՝ մեծ
վնաս հասցնելով տնտեսութ
յա
նը։ Բա
վա
կան է նշել, որ
ներկայում հանրապետության
տարածքի շուրջ 55–60%-նայս
կամ այն չափով վատթարաց
ված (դեգրադացված) է, և իրե
նից ներկայացնում է տարբեր
աստիճանի ողողամաշ հողերի
համախումբ, որի զգալի մասը
կարելի է դարձնել գյուղատն
տեսության համար պիտանի՝
կիրառելով բարելավման հա
մալիր միջոցառում
ն եր, որոն
ցում որոշիչ դերը պատկանում
է անտառբարելավմանը (ան
տառամելիորացում)։
Մեր օրերում կլիմայի փո
փոխությունը դարձել է ամե
նից հա
ճախ քննարկ
վող հա
մընդհանուր հիմ
ն ախնդիրնե
րից մեկը, որին անդրադառ

Նման ծավալի անտառա
պատման և անտառվերա
կանգնման աշխատանքների
իրականացումը պահանջում է
իրականում լրջագույն ֆինան
սական, մարդկային և մտա
վոր ներդրում
ն եր։ Հետագա
30 տարվա ընթացքում նշված
ծավալների ապահովումը պա
հանջում է տարեկան առնվազն
10000 հա տարածքի անտառա
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քանակական ու որակական
կորուստների, որոշ դեպքերում
նաև՝ առավել համընդհանուր
հետևանքների։
Հայաստանի անտառների
կեսից ավելիում լրիվությունը՝
ծառերի սաղարթի միակցվա
ծության աստիճանը հասել է
այն մակարդակին, որից ցածր
ան
տա
ռը կորց
նում է իր բնա
պահպանական հատկություն
ները։
Հանրապետության
տա
րածքում անտառները բաշխ
ված են անհավասարաչափ։
Հյուսիսարևելյ ան
շրջաննե
րում անտառապատ է տարած
քի 28,9 %-ը, հարավարևելյ ան
շրջան
նե
րում՝ 13,2 %-ը, իսկ
ընդարձակ կենտրոնական և
հյուսիս արևմտյան շրջաննե
րում՝ ընդամե նը 2 %-ը։ Ի դեպ,
ըստ մի շարք աղբյուրների, 300
տարվա ընթացքում անտառա
պատ տարածքը կրճատվել է
շուրջ 2 անգամ, զանգվածա
յին ոչնչացման արդյունքում
կրճատվել են նաև ուղղահա
յաց սահմանները։
Հանրապետությունում խիստ

նում են և՛ գիտնականները,
և՛ քաղաքական գործիչները։
Գոր
ծում են մի շարք հա
մա
ձայնագրեր, որոնք նպատա
կաուղղված են կլիմայի փո
փոխության
մեղմացմանը,
անապատացման դեմ պայքա
րին, կենսաբազմազանության
պահպանությանը, որոնց զու
գահեռ ձևավորվում են նաև
այլ գործընթացներ՝ տեղա
յին լուծում
ն եր տալու համար
խնդիրներին։ Նման գործըն
թաց է «Բոննի մարտահրա
վերը», որի շրջանակներում
խնդիր է դրված մինչև 2030
թ. երկրագնդի վրա վերա
կանգնել 350 միլիոն հեկտար
անտառային տարածք։ Համա
ձայն մեկ այլ՝ ՄԱԿ-ի Կ
լի
մա
յի
փոփոխության շրջանակային
համաձայնագրի՝ Հայաստանի
ստանձնած ազգային պարտա
վորությունը կազմում է 266500
հա, որը պետք է ապահովել
մինչև 2050 թ.։ Այն ա
վե
լին է,
քան 90-ականներից մինչ օրս
վատթարացված անտառների
ընդհանուր մակերեսը։
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պատում և անտառվերա
կանգնում, որը Հայաս
տանի
պատմության
մեջ
աննախադեպ
ցու
ցա
նիշ է, և պա
հանջում է մի քանի
հիմ
ն արար խնդիր
ների
լուծում՝
տ ար ա ծ քն եր ի
առ անձն աց ում,
որակյ ալ
և
մ եծ ած ավա լ
տ ն կ ա նյ ո ւթ ի
արտ ադր ութ
յուն, ինչպես
նաև անհրա
ժեշտ
քա
ն ակ ո ւ թ 
յան սեր
մերի հա
վաքում և
մշակում։
Ո րպ ե ս 
զի սույն սցե
նարը հոռետե
սական չստաց
վի, անհրաժեշտ
է սկսել դրա գի
տա
կան հիմքերի ուսում
ն ասի
րությունից, որին
կանդրա
դառնանք սույն հոդվածում՝
բերելով նաև որոշ պատմա
կան տվյալներ։
Մինչև 2-րդ համաշխարհա
յին պատերազմի ավարտը ան
տառմշակույթների հիմ
ն ադր
ման և անտառբարելավման
աշխատանքները Հայաստա
նում կրել են մասնակի բնույթ,
որոնց տարեկան ծավալը չի
գերազանցել 400–600 հեկտա
րը։ Ըստ որում, հիմ
ն ականում
կատարվել են անտառվերա
կանգնման աշխատանքներ՝ ի
հաշիվ անտառային բացատ
ների և անտառամերձ հողակ

տորների։ Անտառբարելավման
բնույթ կրող աշխատանքներից
կարելի է հիշատակել Նորքի և
Քանաքեռի՝ Երևանին հարող
սարալանջերի
կանաչապա
տումը, որը քաղաքի համար
ունեցավ սանիտարահիգիե
նիկ, ինչպես նաև գեղագիտա
կան խոշոր նշանակություն։
1950-ականներից
ան
տառտնկում
ն երը
հանրա
պետությունում
նոր
թափ
ստացան։ Այդ աշխատանք
ները կրում էին անտառվերա
կանգնման և անտառբարե
լավման բնույթ, ընդգրկելով
ինչպես պետական ֆոնդին
պատկանող, այնպես էլ գյու
ղատնտեսության օգտագոր
ծումից դուրս եկած հողերը։
Այս շրջանում կատարած ան
տառբարելավման
աշխա
տանքներից առանձնակի ու
շադրության են արժանի Սևա
նի ջրերից ազատված 16000
հա ավազային գրունտների,
Ապարանի ջրամբարի շրջակա
լանջերի 2000 հա, Սարդարա

պատի հուշարձանի շրջապա
տի 800 հա անտառապատում
ները, Շիրակի սարահարթի,
Զանգեզուրի և Վայքի 6000 հա
անտառբարելավման տնկարկ
ները, որոնց իրացման գիտա
կան հիմ
ն ավորում
ն երը մշակել
է ՀԽՍՀ ԳԱ բուսաբանության
ինստիտուտի
անտառագի
տության բաժինը։
1971–75 թթ. հանրապե
տությունում կատարվել են
29000 հա անտառվերականգն
ման, անտառբարելավման և
անտառվերակառուցման աշ
խատանքներ, այսինքն՝ տա
րեկան շուրջ 6000 հա։ Անտառ
բարելավման աշխատանքները
հիմ
ն ականում կատարվել են
գյուղատնտեսական
օգտա
գործումից դուրս եկած, ողո
ղամաշ հողատեսքերի վրա,
ինչպես նաև անտառապտ
ղաբուծական տնտեսություն
ների
հողատարածքներում,
որոնցում ստեղծված են ան
տառայգիներ։
Անտառվերա
կառուցման աշխատանքները

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

քում ա
ռանձ
նաց
վել են 5 ան
տառաբուսական
շրջաններ
(լեռնամարգագետնային, լեռ
նատափաստանային, կիսաա
նապատային և լուսավոր ան
տառային,
համեմատաբար
չոր անտառային և մեզոֆիլ
անտառային),
12 ենթաշր
ջաններով։
Միաժամանակ
անտառաբուսական
շրջա
նացմանը զուգահեռ կատար
վել է ծառաթփային բույսերի
տեսակաշարի
շրջանացում,
որի հիմքում դրված են դրանց
կենսաբանական և էկոլոգիա
կան առանձնահատկություն
ները և այդ հատկությունների
հետագա դրսևորման հնա
րավորությունները, տնկարկ
ներում համատեղ աճեցման
նպատակով կազմված առան
ձին տեսակների տեղաբաշխ
ման և տնկման օրինակելի
սխեմաները։ Այս աշխատան
քը հնարավորություն է տալիս
անտ առտնտ ես ությ ունն եր ին
և անտառնախագծող կազ
մակերպություններին անտա

ռատնկման աշխատանքները
տանելու գիտական հիմունք
ներով ու ստեղծելու նպատա
կային երկարակյ աց տնկարկ
ներ։
2. Կատարվել է ծառային
և թփային տեսակաշարի հա
կաողողամաշման անտառբա
րելավման շրջանացում, որ
տեղ հիմ
նա
կան շեշ
տը դրվել
է տեղական չորադիմացկուն
տեսակների վրա։ Շրջանացու
մը կատարվել է, ելնելով առա
ջարկվող տեսակների հատ
կություններից, անտառաճեց
ման շրջանից և հողի տիպերից
և ողողամաշման աստիճանից։
3. Բացահայտվել Սևանի
ավազային
նստվածքներում
սոճու առանձին զանգված
ների չորացման պատճառնե
րը, մշակ
վել են այդ եր
ևույ
թի
կանխման ուղիները, որոնց
արտադրական փորձարկում
նե
րը տվել են դրա
կան արդ
յունք։
4.
Սևանի
առափնյա
տնկարկների աճն ուժգնաց
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կատարվել են հիմ
ն ականում
Սևանի ավազանում՝ ի հաշիվ
չորացող ուռենու տնկարկնե
րի և Նոյեմբերյանի, Բագրա
տաշենի, Իջևանի, Շամշադինի
անտառային ներքին գոտում
ղաժուտ1* կազմավորած ծա
ռուտներում։
Նշված
աշխատանքների
գերակշռող մասը մինչև իրա
կանացումն ունեցել է նախա
պես մշակված գիտական հիմ
նավորում, որը տվել է Բուսա
բանության ինստիտուտը։
Բուսաբանության ինստի
տուտը դեռևս տասնամյակներ
առաջ մշակել է հանրապե
տությունում անտառապատ
ման և անտառտնտեսվարման
գործը գիտական հիմքերի
վրա դնելու համար հետևյալ
հիմ
ն ադրույթային հարցերը.
1. Հայաստանի անտառա
բուսական շրջանացումը, որ
տեղ, ելնելով անտառաճեց
ման համալիր պայմաններից
հանրապետության
տարած
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Դիլիջան ազգային պարկ
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նելու նպատակով մշակվել են
դրանց պարարտացման չա
փաքանակները և ժամկ ետնե
րը, որոնք արդեն կիրառվում
են գործնականում։
5. Մշակվել են Սևանի
ավազանում սոճու և բարդու
տնկարկներում,
ցողունային
հասակում խնամքի հատման
չափերը և ժամկ ետները, այն
է՝ հեկտարի վրա թողնվելիք
ծառերի նպաստավոր քանա
կը, ելնելով հողի տիպից։
6. Պարզաբանվել են մա
ցառային ծագում ունեցող ծա
ռուտների ցածր արտադրողա
կանության և արագ ծերաց
ման հիմ
ն ական պատճառնե
րը։ Ցույց է տրվել, որ այն պայ
մանավորված է բների և հողի
վերին շերտում արմատային
զանգվածի խիստ ավելացու
մով, ինչ
պես նաև մեկ բնին
ընկնող արմատների անբա
վարար քանակով:
7.
Ուսում
ն ասիրվել
են
Հրազդանի, Վայքի, Եղեգ
նաձորի շրջանների, Շիրակի
սարահարթի ու Զանգեզու
րի անտառային մշակույթնե
րի վիճակը և դրանցում առկա
անհաջող տնկարկների պատ
ճառները և վերացման ուղինե
րը:

8. Պարզաբանվել են Վայ
քում գիհու բնական անտառ
ներում ծառերի մասնակի չո
րացման պատճառները և այդ
երևույթի կանխման ուղիները:
Սրանք անտառագիտական
այն հիմ
նա
կան հար
ցերն են,
որոնք մշակվել և ներդրվել են
արտադրության մեջ:
Այդ աշխատանքների մի
մասն իրենց արտացոլումն է
գտել «Հայկական ԽՍՀ անտա
ռապատման և կանաչապատ
ման գիտական հիմունքնե
րը» կոլեկտիվ մենագրության
մեջ, որը փաստորեն մինչ օրս
ծառայում է որպես անտառա
գետների և կանաչապատման
մասնագետների
ամե նօրյա
օգտագործման ձեռնարկ:
Հանրապետությունում հա
ճախակի խոսվում է անտառմ
շակույթների ցածր արդյունա
վետության մասին, հանգա
մանք, որն ունի ինչպես օբյեկ
տիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ
հիմքեր։
Մեր
հանրապետությանն
ունի չափազանց բազմազան
հողակլիմայական
պայման
ներ, որի պատճառով, բնակա
նաբար, հնարավոր չէ ունենալ
միևնույն մոտեցում
ն երը, օգ
տագործել նույն ծառաթփա

տեսակաշարը։ Ելնելով այս
ամե նից, ամե ն մի առանձին
հատ
վա
ծի հա
մար հարկ է ու
նենալ հստակ մշակված ագրո
տեխնիկա, խառնման և տեղա
բաշխման գիտականորեն հիմ
նավորված սխեմաներ։
Անհ
րա
ժեշտ է նաև նշել,
որ անտառատնկման աշխա
տանքների նման կազմակերպ
ման համար հանրապետութ
յունում դեռևս չկան համապա
տասխան նախապայմաններ.
1. Ժամանակին չեն առանձ
նացվել անտառապատման
ենթակա հողատարածութ
յունները, որոնց համապա
տասխան բնակլիմայական
գո
տում պետք է նա
խօ
րոք աճեցվի անհրաժեշտ
տնկանյութ։
2. Չկան մասնագիտացված և
ժամանակակից տեխնոլո
գիաներով հագեցած խոշոր
տնկարանային և սերմ
ն ա
յին տնտեսություններ, չեն
գործում նաև անտառային
փորձադաշտերը,
որտեղ
պետք է փոր
ձարկ
վեն նաև
տնկման նորագույն տեխ
նոլոգիաները։ Փակ ար
մատային
համակարգով
տնկիների արտադրությու
նը, որն աշ
խար
հում հա

Ն
շենք նաև մի հարց, որ
պահանջում է պետական մա
կարդակով անհապաղ կար
գավորում և դրա իրացման
գիտական
հիմ
ն ավորման
մշակում: Խոսքը վերաբերում
է հանրապետության տարած
քում բուսական լանդշաֆտնե
րի լավագույն հարաբերությա
նը, որտեղից կբխի Հայաստա

ունեն անտառապատման աշ
խատանքների համար լայն
հնարավորություններ։ Նշենք,
որ լավ հնարավորություններ
են կան նաև Արագածոտնի և
Կոտայքի մարզերում։
Ելնելով հանրապետության
հողային սակավ պայմաննե
րից՝ անհրաժեշտ է զարկ տալ
նաև ագրոանտառաբուծութ
յանը՝ ստեղծել պաշտպանա
կան անտառաշերտեր, որոնց
պահպանումը և աճեցումն ան
համեմատ դժվար է, քան հա
մատարած
տնկարկներինը,
սակայն հնարավորություն է
ստեղծում գյուղատնտեսութ
յան համար օգտագործելի
դարձնելու միջշերտային տա
րածությունները և կանխելու
շերտերի միջև ընկած հողերի
ողողամաշումը: Վերջին տա
րիներին նման տնկարկներ են
ստեղծվել Արագածոտնի և Շի
րակի մարզերում՝ Գերմանիա
յի միջազգային համագործակ
ցության ընկերության աջակ
ցությամբ, հիմ
ն արար գիտա
կան հիմ
ն ավորում
ն երով։
Անտառապատ
տարածք
ներն
ընդարձակելու
մյուս
հնարավորությունը
վատթա
րացված անտառներում ան
տառվերականգնման աշխա
տանքներն են, օգտագործելով
ոչ միայն բացատները, այլև
ցածր լրիվության ծառուտնե
րը, որոնք անտառային հողերի
կազմում են, բայց իրականում
դրանք ան
տառ
ներ չեն: Փոքր
ներդրումով
կարելի
հաս
նել մակերեսների բազմակի
ավելացման բնական վերաճի
օժանդակման ու կոճղաշիվա
յին աճի կարգավորման ձևով
խնամքի հատում
ն երի միջոցով։
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մարվում է առավել արդյու
նավետ տեխնոլոգիա քան
ավանդական բաց արմա
տային համակարգով աճե
ցու
մը, դեռևս լայն տա
րա
ծում չունի Հայաստանում։
3. Ուշադրություն չի դարձվում
անհրաժեշտ
տնկաշարի
աճեցման վրա, որի պատ
ճառով օգտագործվում է
ձեռ
քի տակ ե
ղած տնկան
յութը, անկախ ստեղծվելիք
տնկարկի տիպից և աճեց
ման պայմաններից: Ներ
մուծվող տեսակների կի
րառությունը չի հսկում որ
ևէ մարմի ն, ներմուծվում
են օտարածին տեսակներ,
որոնք չեն փորձարկվել մեր
պայմաններում և բերրի հո
ղերում արագ ու անկառա
վարելի տարածման տե
սանկյ ունից ռիսկային են։

նի անտառապատման հեռան
կարային պլանը և դրանց տե
ղաբաշխումն առանձին բնա
կան ավազաններով: Լանդ
շաֆտների նման հաշվեկշռի
բացակայությունը տեղիք է
տալիս հողերի սխալ իրաց
ման, որի պատճառով հաճա
խակի անտառապատված կամ
անտառապատման
ենթակա
տարածքները մասնավորեց
վում են որպես արոտավայրեր
կամ վարելահողեր, կառուցա
պատվում այլ նպատակներով:
Աշխարհի շատ երկրներում կա
նման փորձ՝ քարտեզագրվում
են ողողամաշված կամ այլ
բացասական
ազդեցության
արդյունքում քայքայված լանդ
շաֆտները,
դասակարգվում
ու ըստ դրա մշակվում միջամ
տության
համապատասխան
ձևեր։ Մենք դեռևս ու
նենք
զուտ տարածքների քարտե
զագրության խնդիր։
Այս տեսանկյ ունից ԽՍՀՄ
տարիներին կատարված ան
տառապատման աշխատանք
ներն
ունեն
հակասական
բնույթ:
Այսպես, օրինակ, այդ ուղ
ղությամբ տարված աշխա
տանքների 25 %-ը կատարվել
է անտառներով հարուստ հյու
սիսարևելյ ան
շրջաններում,
այն դեպքում, երբ անտառա
զուրկ կամ գրեթե անտառա
զուրկ շրջաններում (Ախուրյան,
Աշոցք, Ամասիա, Արթիկ, Տաշիր
և այլն), որտեղ հողերի ողո
ղամաշումը հասնում է հսկա
յական չափերի, տնկված է ըն
դամե նը 4600 հա (15,8 %): Այս
տարածաշրջանները թեպետ
աչքի են ընկնում խստաշունչ
պայմաններով, այդուհանդերձ
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Այսպիսի մոտեցումը պահան
ջում է անտառային զանգված
ների մանրակրկիտ գույքագ
րում, որի արդյունքում միայն
պարզ կդառնա իրական ան
տառածածկը։
Անտ առվ եր ակ անգնմ ան,
անտառաբուծության ուղղութ
յամբ կատարվող բոլոր աշխա
տանքները պետք է հիմնված
լինեն ուսում
ն ասիրություննե

Ի ԴԵՊ
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Ուսում
ն ասիրելով
բուսա
բանական գիտական գրա
կանությունը
և
տվյ ալների
համակարգչային
բազաների
տեղեկատվությունը
բուսա
բանների միջազգային խում
բը հաշվարկել է Ամազոնիայի
բույսերի տեսակների քանա
կը՝ 14.003: Դ
րան
ցից 6.727-ը
ծառեր են, մնացածը՝ խոտեր,
թփեր և լիաններ: Նրանց կար
ծիքով՝ տասնյակ հազարավոր
տեսակներ դեռևս բացահայտ
ված չեն: Միևնույն ժամանակ
պետք է նշել, որ Ամազոնիայի
անտառները հատվում են, և
բազմաթիվ տեսակներ կարող
են անհետանալ:
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Գերմանիայի 1000 բնակիչ
ների շրջանում կատարված
հարցմանը՝ պատրա՞ստ են
նրանք օգտվել լիովին ավտո
մատացված, առանց վարոր
դի ավտոմեքենայից, 38 %-ը
տվել է բացասական պատաս
խան: Միայն կանանց հարցու
մից պարզվել է, որ նրանց կեսը
կյանքը չէր վստահի ավտոմա
տիկային:
«Наука и жизнь», 2018, N 5.

րի տվյալների վրա, ունենան
գիտական հիմ
ն ավորում, որը
կբացառի տարերային մոտե
ցու
մը։ Դա կա
րող է մշա
կել և
փոխանցել
արտարդությանը
Հայաստանի ազգային ագրա
րային համալսարանն իր հա
մապատասխան ամբիոնների
մասնակցությամբ։
Նշված մոտեցում
ն երի իրա

*
Չինաստանը մտադիր է
Պեկինի արևմուտքում ստեղ
ծել տեխնոպարկ, որտեղ շուրջ
չորս հարյուր լաբորատորիա
ներում կզբաղվեն արհեստա
կան բանականության ստեղծ
մամբ: Դրված է խնդիր՝ մինչև
2030 թ. այդ ոլորտում դառնալ
առաջատարը:

Շվեդիայի ճանապարհային
ոստիկանությունը
փորձար
կում է թվային վարորդական
իրավուքները, որոնք պահվում
են բջջային հեռախոսահամար
ներում: Դրանց առավելությու
նը սովորական քարտի տես
քով իրավունքների համեմա
տությամբ տիրոջ լուսանկարի
և այլ տվյալների կանոնավոր
թարմացումն է, ուստի հար
կավոր չէ թողարկել նոր քար
տեր, իսկ վարորդին՝ այցելել
ոստիկանություն: Բայց քանի
որ Եվրախորհուրդը դեռևս չի
նախատեսում վիրտուալ փաս
տաթղթերի կիրառում, թվային
տարբերակի փորձարկման ըն
թացքում վարորդները պետք
է ունենան նաև սովորական
փաստաթուղթ:

գործման կարևոր պայման է
նշված աշխատանքներին հա
մայնքների ակտիվ մասնակ
ցությունը։ Ինչպես վկայում է
մեր պատմությունը, միայն հա
մազգային
մտածելակերպի,
համառության և ջանասիրութ
յան դեպքում կարելի է հասնել
մեծ նպատակների իրականաց
ման։

Վերլուծելով աշխարհի 176
երկիր 1254 պետական գործիչ
ների կենսագրությունը, որոնք
պաշտոն են զբաղեցրել 1945
թվականից մինչև մեր օրերը,
ամերիկացի բժիշկ Իթան Լադ
միրը հայտնաբերել է, որ նրան
ցից 32-նունեցել է բժշկի որա
կավորում, իսկ 15-ը՝ աշխատել
առողջապահության ոլորտում:
Լադ
մի
րը պնդում է, որ նախ
կին բժիշկները հակված են
ղեկավարման իշխանատենչ,
անգամ բռնապետական ոճի:
Ուսում
ն ասիրության հեղինա
կի կարծիքով՝ սա պայմանա
վորված է այն հանգամանքով,
որ բժշկությունում մեծ նշանա
կություն ունի գլխավոր բժշկի
կամ տնօրենի հեղինակութ
յունը, ինչպես նաև բժշկական
հաստատությունների կառուց
վածքի ստորակարգությամբ:
Գիտնականների
հանդեպ
հասարակության
վերաբեր
մունքի մասին հարցումը, որը
կատարվել է ԱՄՆ-ում, ցույց է
տվել, որ ամերիկացիների 82
%-ը հարգում է գիտնականնե
րին, սա
կայն 81 %-ը չի կա
րո
ղացել մտաբերել երկրի կամ
աշխարհի ժամանակակից որ
ևէ գիտնականի անուն, իսկ 67
%-ը չի կարողացել նշել գիտա
կան որևէ հիմ
ն արկ:
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